„Ziemio, nie kryj naszej krwi...”

Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Sokółce
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Powiat wspiera naszych gości z Ukrainy na każdej płaszczyźnie

DZIEŃ STRAŻAKA

„Jesteście naszymi bohaterami!”

Bezpłatne szczepienia przeciwko zapaleniu mózgu
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REKRUTACJA

Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Sokółce

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice!

Za Wami pierwsze ważne wydarzenie edukacyjne, napisaliście egzaminy kończące szkołę podstawową. Teraz stoicie
przed szalenie istotnymi wyborami, które zaważą na Waszej przyszłości. Wyborami szkół średnich. Zachęcam, byście
rozważyli w tym momencie naukę w naszych szkołach. Ich
oferta nie odbiega od tych, proponowanych przez białostockie placówki. Tu zdobędziecie zawody, unikalne kompetencje,
doświadczenia. Nasi uczniowie osiągają wspaniałe wyniki
w nauce, w olimpiadach szkolonych i sportowych. Nauczyciele zaś mają najwyższe kwalifikacje. My, jako jednostka zarządzająca placówkami, dokładamy wszelkich starań, by ich
ofertę nieustannie doskonalić i poszerzać, wspierając uczniów
na każdym etapie rozwoju, nie tylko edukacyjnym, ale również związanym z pielęgnowaniem tradycji, historii i pasji.
Powiat Sokólski, będący naszą wspólną małą ojczyzną, oferuje
Wam wiele możliwości na życiowe starty. Jesteście solą tej ziemi
i jesteście nam potrzebni. Zapraszam serdecznie do zapoznania
się z ofertami naszych szkół. Wybierając je, wybierzecie najlepiej.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, wchodzące w struktury
organizacyjne Zespołu Szkół w Sokółce, to szkoła z ponad 70-letnią tradycją. Utworzone
zostało w 1947 roku. Przez dziesiątki lat działalności tysiące absolwentów opuściło jego
mury. Są to setki pięknych życiorysów, karier naukowych, społecznych czy politycznych.
Liceum jest szkołą nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się. Szkołą, która odpowiada
na potrzeby edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze dzisiejszego pokolenia młodych ludzi i
ich rodziców. DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY JEST UCZEŃ. Naszym celem jest jak najlepsze
przygotowanie uczniów do matury.
CHWALIMY SIĘ
Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w
Sokółce to szkoła, która:
- należy do grona tysiąca
najlepszych liceów w Polsce,
po raz kolejny została wyróżniona w rankingu „Perspektywy” Najlepszych Liceów w
Polsce uzyskując tytuł „Brązowej Szkoły 2022” (przy
ustalaniu rankingu brane są
pod uwagę: sukcesy szkoły w
olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych oraz z dodatkowych).
- ściśle współpracuje z
Uniwersytetem w Białymstoku. Na mocy zawieranych
porozumień nasi uczniowie
uczestniczyć będą w seminariach, wykładach, laboratoriach i innych działaniach
organizowanych przez poszczególne wydziały UwB, a
także będą mieli możliwość
korzystania z księgozbioru
Uniwersytetu.
- pion o profilu psychologiczno-medycznym został
objęty patronatem Wydzia-
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łu Biologii Uniwersytetu w
Białymstoku
- na mocy decyzji Ministra
Obrony Narodowej otrzymała zezwolenie na uruchomienie oddziału przygotowania
wojskowego.
- uzyskała tytuł Srebrnej
Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2021 roku.
Dzięki sukcesom olimpijskim naszych uczniów w
olimpiadach
społecznoprawnych, jesteśmy szkołą,
w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, historyczna oraz z dziedziny praw
człowieka, stoi na wysokim
poziomie.
- dołączyła do Sieci Szkół
w Chmurze Microsoft, wykorzystujących najnowsze
rozwiązania Microsoft w
każdym obszarze działania i
stosujących technologie informatyczne na miarę XXI
wieku;
- jest Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, poprzez nawiązanie współpracy
z europarlamentarzystami,

nasza szkoła dysponuje szeregiem pomocy dydaktycznych związanych z europarlamentem.
- ściśle współpracuje ze
służbami mundurowymi,
a szczególnie z jednostką
patronacką I Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej,
Wojskową Komendą Uzupełnień, Strażą Graniczną,
Policją, Strażą Pożarną.
WYNIKI MATUR
Nasi uczniowie uzyskują
wysokie wyniki na egzaminie
maturalnym. W 2021 r. maturę zdało 85 % wszystkich
osób przystępujących do
matury (łącznie absolwenci bieżącego roku szkolnego
oraz absolwenci poprzednich lat, którzy do matury
przystąpili po raz kolejny)
92 % maturzystów z bieżącego roku szkolnego zdało
egzamin maturalny.
KONKURSY, OLIMPIADY
Z sukcesami uczestniczą
w wielu olimpiadach i konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i
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DRODZY ÓSMOKLASIŚCI
Niedługo musicie wybrać szkołę, do której będziecie uczęszczać przez następne 4 lata swojego życia, więc chciałabym
Wam trochę pomóc w wybraniu tej odpowiedniej. Ja wybrałam Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce i nie żałuję tej decyzji! Atmosfera w szkole jest wspaniała.
W budynku jest wiele sal przedmiotowych, co ułatwia nam
naukę. Szkoła ma dobrze wyposażoną bazę sportową jak i naukową. Nauczyciele w liceum są pomocni, wyrozumiali i na
pewno z chęcią pomogą Wam w nauce. Starsi uczniowie także
chętnie pomogą Wam w odnalezieniu się w nowym otoczeniu.
Jeśli wybierzecie tę szkołę - na pewno będziecie w niej bardzo
szczęśliwi! Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym roku
szkolnym.
Aleksandra
Zbliża się zakończenie I etapu Waszej edukacji szkolnej. Stoicie przed ważnym wyborem dalszej drogi kształcenia. Myślę,
że większość z Was rozważa wybór Liceum Ogólnokształcącego. W Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce uczy wysoko
wykwalifikowane grono pedagogiczne, które potrafi w niesamowity sposób dotrzeć do uczniów. Każdy nauczyciel stara się
postrzegać ucznia ciepło i indywidualnie. W szkole są organizowane konkursy oraz wycieczki, które poszerzają nasze horyzonty jak i nabytą wiedzę. Wybierając szkołę mamy komfort
w wyborze profilu, ponieważ są one dostosowane do naszych
zainteresowań. Zatem zachęcam do podjęcia nauki w naszej
szkole. Uważam, że jest to najlepszy wybór!
Anna

międzynarodowym. Wielu
laureatów olimpiad jeszcze w
trakcie nauki w naszej szkole
uzyskuje indeksy na wyższe
uczelnie.
STYPENDIA
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce, stanowią najliczniejszą grupę
stypendystów Starosty Sokólskiego za wyniki w nauce

INFO Sokółka nr 260

oraz sportowo-artystyczne.
W I okresie roku szkolnego
2020/2021 aż 44 uczniów
otrzymało stypendia naukowe, a 21 uczniów sportowo-artystyczne. W II okresie
roku szkolnego 2020/2021
- 38 uczniów otrzymało stypendia naukowe, a 23 sportowo-artystyczne, natomiast
w I okresie bieżącego roku

szkolnego stypendia otrzymało łącznie: 80 uczniów, a
w II okresie – 55.
Nasi uczniowie otrzymują
również Stypendia Prezesa
Rady Ministrów, a także Stypendia ufundowane przez
Absolwentów naszego liceum – Fundację prof. Jerzego Sarosieka.
ROZWIJAMY PASJE
Doskonale wiemy, że ważna jest równowaga pomiędzy
wszystkimi sferami życia.
Dlatego w czasie wolnym
od nauki nasi uczniowie
mają możliwość uprawiania
różnych dyscyplin sportu i
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: piłka siatkowa
dziewcząt i chłopców, futsal, lekkoatletyka dziewcząt
i chłopców, boks. W szkole funkcjonuje Uczniowski
Klub Sportowy Mikolo. Nasi
uczniowie osiągają spektakularne wyniki w wielu dyscyplinach, m.in.: I miejsce w
Turnieju Finałowym Licealiady województwa podlaskiego w siatkówce chłopców,
II miejsce chłopców w Finale
Wojewódzkim Licealiady w
Drużynowych Biegach Przełajowych, I miejsce dziewcząt w Finale Wojewódzkim
Licealiady w Drużynowych
Biegach Przełajowych, II
miejsce dziewcząt w Finale
Wojewódzkim Licealiady w
Sztafetowych Biegach Prze-

łajowych, II miejsce dziewcząt w Finale Wojewódzkim
Licealiady w Koszykówce
3x3, I miejsce dziewcząt w
Licealiadzie Województwa
Podlaskiego w Narciarstwie
Biegowym, III miejsce w Finale Licealiady Województwa Podlaskiego w siatkówce
dziewcząt oraz wiele innych.
Wspieramy również naszych
uczniów trenujących w klubach poza szkołą.
BAZA EDUKACYJNA
Dysponujemy
nowoczesnym zapleczem sportowym
przeznaczonym do aktywności fizycznej, posiadamy:
doskonale wyposażoną siłownię, salę bokserską z ringiem, salę lustrzaną, pełnowymiarową halę sportową,
boisko, już wkrótce będziemy gospodarzami nowoczesnej strzelnicy.
Ponadto dysponujemy nowoczesnym Centrum Multimedialnym, posiadamy laptopy i tablety, które użyczamy
uczniom w okresie zdalnego
nauczania.
UCZYMY
SAMODZIELNOŚCI
W szkole prężnie działa
samorząd uczniowski który
wspiera uczniów, podejmuje
liczne inicjatywy, uczestniczy w wielu projektach i kampaniach społecznych. Naszą
dumą jest Szkolne Koło Wolontariuszy D3CeLO, które

włącza się w organizację wielu przedsięwzięć: Szlachetna
Paczka, akcje charytatywne
i działalność Caritas, opiekę
nad grobami bohaterów wojennych, wiele innych.
PODBIJAMY ŚWIAT
Nasze liceum za aktywną
pomoc, wsparcie i zaangażowanie w organizację projektu
#KOMÓRKOMANIA otrzymało od Fundacji DKMS
Certyfikat „Szkoły z życiem”.
Liceum Ogólnokształcące w Sokółce otwarte jest
na świat. Nasi uczniowie
systematycznie uczestniczą
w zagranicznych mobilnościach finansowanych przez
Unię Europejską w ramach
programów POWER i Erasmus+. Są to 2-tygodniowe
wyjazdy na Riwierę Olimpijską do Grecji, do przepięknie
położonej miejscowości Platamonas. Przed nami, już we
wrześniu kolejny 4. wyjazd
Dzięki mobilności europejskiej nasi uczniowie podnoszą kompetencje językowe,
kulturowe i społeczne.
Naszą społeczność tworzą
ludzie, którzy mają liczne pasje, wizje i marzenia, a szkoła
umożliwia im ich realizację
i rozwój, właśnie dlatego Liceum jest szkołą dla Ciebie,
dołącz do nas!
Anetta Zubrzycka
Dyrektor Zespołu Szkół
w Sokółce
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Zanim zacytuję fragment
o Korycinie z okresu międzywojennego. Kilka sprostowań. Podczas wojny
1655-1660, Szwedów tu nie
było.
Milewszczyzna to nazwa
pochodząca od rodziny
Milewskich, a „szwedzkie
okopy (wały)” to grodzisko
wczesnośredniowieczne.
Rzeczony fragment opisu:
Kościół w Korycinie i parafie korycińską ufundował
był Zygmunt III król Polski w
roku 1601 i nadał mu swoim
Królewskim edyktem obszerne pola i łąki z Królewskich
dóbr Kumiała i kilka niedużych wiosek. Obecnie z tego
królewskiego nadania na
wieczne czasy po różnych
konfiskat ach rządów rosyjskich pozostało we władaniu
kościoła 33 hektary. Kościół
zbudowano drewniany i
nie w samym miasteczku a
w niewielkiej od miasteczka odległości na wysokim
wzgórzu pokrytym dębami
i zwanym Dąbrówką od nazwy tego wzgórza i parafia
korycińska w pierwszym stuleciu swego istnienia miała
nazwę Dąbrówka. Pierwszy

Wydarzyło się...

Kościół Korycinie
ten kościół zygmuntowski
drewniany, poprawiany, rozszerzany. podłużany przestał
na swoim starym miejscu
prawie 300 lat. Po zbudowaniu obecnego nowego kościoła ten szanowny staruszek już
po 1905 roku przyjechał ze
swymi ołtarzami i obrazami
do Szudziałowa i tam znowu
stanął na wzgórku i dalej jak
weteran służy Bogu i ludziom
a oprawszy tam swój tron na 4
białych murowanych słupach,
spogląda swym frontonowym
oknem w stronę Korycina, na
swoje wzgórze Dąbrówkę, na
którym wytrwale przestał 300
lat.
Przeżył wszystkie dęby owego wzgórza i lasy po których
już nic nie zostało, utulił kości swych kilkunastu proboszczów w sklepie pod kaplicą,
nasłuchał się śpiewów modłów i płaczu swych parafian
korycińskich i różnego ludu z
okolicy co w jego progi przychodzili i ze łzami się modlili.
(...) Przejeżdżając do Szu-

działowa na nową placówkę,
swemu następcy, nowemu kościołowi niewiele pozostawił
pamiątek: starą kamienną,
nie wiadomo kiedy zbudowaną dzwonnicę, nieco starych
ornatów, parę konfesjonałów. kilka niedoschłych pod
ogrodzeniem starych grubych
dębów, a topoli, trochę drobiazgów kościelnych bardzo zwykłych. Z cenniejszych rzeczy
wymienić można obraz świętej Teresy bardzo dobrego nieznanego pędzla i obraz Matki
Boskiej zwanej Częstochow-

ską, bardzo stary w posrebrzanej szacie, w rzeźbionych
w winogrona drewnianych
ramach. Wielka szkoda, że
ten obraz kiedyś przez kogoś
odnawiany niezdolnie został
zepsuty.
Obraz ten umieszczono w
korycińskim kościele z chwilą powstania tego kościoła
i można śmiało mówić, że
był od niego o wiele starszy.
Przez cały czas znajdował się
w głównym ołtarzu i słynął
cudami. Kronika korycińska
mówi, że miał mnóstwo wotów w postaci tabliczek srebrnych, rąk, główek, nóg, oczu,
jakiś ząb w złotej, wysadzanej
drogimi kamieniami oprawie,
sznur prawdziwych pereł, dwa
posążki królów polskich ulane
ze srebra i wiele innych rzeczy.
Wszystko to zostało zrabowane przy najściu Szwedów na
Polskę za czasów króla Jana
Kazimierza. W teraźniejszym
nowym kościele obraz ten pomieszcza się w bocznym ołtarzu i cieszy się wielką czcią.
(...).

Po przejściu szwedzkiej
nawały i po uciszeniu się w
kraju, ówczesny proboszcz
koryciński ksiądz Franciszek
Stanisław Luboński, przed
komisją biskupa wileńskiego
składał uroczyste sprawozdanie o tym obrabowaniu
kościoła jako naoczny świadek i dodał, że oprócz różnych jeszcze rzeczy z kościoła
zrabowano i akt fundacyjny
kościoła korycińskiego. Na
pamiątkę po Szwedach pozostały jeszcze dobrze i dziś
znaczne szwedzkie okopy w
odległości 1 km na wschód od
Korycina nad rzeką Kumiałką na wysokim wzgórzu
gdzie obecnie otoczony tymi
okopami stoi dworek Milewszczyzna może dlatego i
nazwanym, że to miejsce ze
swymi pagórkami i dolinami, rowami tu i ówdzie porośniętymi różnym drzewem
i krzewami na tle błyszczącej
rzeczki daje nadzwyczaj miły
obraz.
źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Wsparcie

Powiat wspiera naszych gości z Ukrainy na każdej płaszczyźnie
Z inicjatywy Powiatu Sokólskiego reprezentowanego
przez Starostę Piotra Rećko,
dzieci ukraińskie i polskie z
klas I-III oraz przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w
Białousach uczestniczyły w
zajęciach integracyjno-adaptacyjnych z elementami integracji sensorycznej oraz w
warsztatach logopedycznych.
Po rozpoznaniu potrzeb
i ustaleniach pedagog Edyty Sidorowicz koordynator
do spraw wsparcia psychologicznego w Powiatowym
Centrum Pomocy Ukrainie
z Anną Fidziukiewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce
- Marta Rudź, pedagog i terapeuta integracji sensorycznej
i Małgorzata Gryszel, logopeda przeprowadziły kilkugodzinne warsztaty dla każdej
grupy wiekowej.
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Na zajęciach stymulujących rozwój mowy dzieci
w oddziale przedszkolnym,
uczyły się jak prawidłowo
oddychać, realizować samogłoski i rozpoznawać dźwięki. Były też zajęcia językowe
dla „pierwszaków” dotyczące
słownictwa i realizacji głosek
szumiących. Warsztaty w
klasie II i III dotyczyły rozwoju językowego i komunikacyjnego dzieci.
Maluchy świetnie się bawiły i z entuzjazmem realizowały kolejne zadania.
Zdaniem prowadzących
zajęcia, najmłodsze dzieci są
najbardziej otwarte, szybko
wchodzą w relacje, aklimatyzują się w nowych warunkach, przy czym najszybciej
się uczą. Warsztaty miały pokazać na jakim poziomie nastąpiła integracja z polskimi
dziećmi, ale także sprawdzić

czy któreś z nich nie wymaga dodatkowego wsparcia.
Dzieci z problemami za zgodą rodziców zostaną objęte
opieką.
Jeśli ukraińskie dzieci zostaną dłużej w naszym powiecie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w
Sokółce będzie służyć im
pomocą.
- Większości z nich najbardziej potrzebna jest normalność, poczucie bezpieczeń-

stwa, stały rytm dnia, który w
tym wieku jest bardzo ważny
- podsumowała Małgorzata
Gryszel.
Ekspertki zauważają, że
po traumie, jaką te dzieci
przeżyły opuszczając własny
dom i środowisko nie należy
im w tym momencie stawiać
wymagań. Im mniej zadań
na nie spadnie, tym będzie
im łatwiej. Wskazują, że taki
ochronny okres jednak nie
może trwać w nieskończo-

ności. Ich zdaniem po wakacjach potrzebne będą oddziały przygotowawcze dla
starszych dzieci.
W Białousach, w Gospodarstwie Ogrodniczym Jerzego Wilczewskiego, schronienie przed wojną znalazło
ponad 100 uchodźców. Mają
tu zapewnioną wszechstronną opiekę i pomoc ze strony
Powiatu Sokólskiego i działającego przy nim PCPU, a
także państwa Wilczewskich
i ich pracowników.
Do SP w Białousach
uczęszcza w tej chwili około
40 dzieci, przybyłych z matkami i babciami z Ukrainy.
Zasilają oddział przedszkolny i niemal każdy rocznik od
pierwszej do ósmej klasy.
Opr. na podst.
Patrycja A. Zalewska
FB Powiat Sokólski
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Wydarzenie

„ARS 2022” - To było święto śpiewających seniorów
- Moja wnuczka często
dzwoni i mówi „babciu, znowu widziałam cię w telewizji
lub innym razem „babciu,
byłaś w gazecie”. Z tego mojego śpiewania cieszy się cała
rodzina, ale przede wszystkim ja - z uśmiechem mówiła Irena Gryszko z „Sokólskich Wrzosów”.
Pani Irena i 145 seniorów
wzięło udział w tegorocznym
Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów „ARS
2022” w Suchowoli. Muzyką
wypełniła się hala sportowa
miejscowego Zespołu Szkół.
Atmosfera była wspaniała,
publiczność dopisała.

- Trzeba cieszyć się z tego, że
twórczość artystyczna seniorów istnieje i sprawia radość
seniorom oraz publiczności
- podkreślał Czesław Sańko, Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce.
Koncert nie miał formy
konkursowej. Wszystkie występujące grupy otrzymały
pamiątkowe statuetki ufundowane przez Powiat Sokólski.
Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

W przeglądzie zaprezentowały się: Zespół wokalny „Pogodna
Jesień” z Krynek, solistka Bogumiła Sołoniewicz z Krynek, chór
„Belle Voci” z Sokółki, chór „Dąbrowianki”, chór „Epoka” z Korycina, chór „Janowianie”, Zespół wokalny „Szudziałowianki”,
chór z Kuźnicy, chór „Suchowolskie Nutki”, Chór powiatowy
„Sokólskie Wrzosy” , Zespół Recytatorski „Komedyjka" z Suchowoli oraz „Korycińska Grupa Teatralna”.
Organizatorzy: Zarząd Rejonowy PZERiI w Sokółce, Powiatowy Dom Kultury w Sokółce, Powiat Sokólski oraz Zakład
Aktywności Zawodowej w Suchowoli.
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Wydarzenie

Dzień Strażaka. „Jesteście naszymi bohaterami!”
W niedzielne przedpołudnie w Sokółce (15 maja)
świętowaliśmy Dzień Strażaka i 30-lecie utworzenia Państwowej Straży Pożarnej.
- Jesteście naszymi bohaterami, należy się wam szacunek za pomoc, którą niesiecie.
W tych trudnych czasach, w
jakich przyszło nam żyć, jest

działy Państwowej Straży
Pożarnej, klasy mundurowej
z Zespołu Szkół w Sokółce
wraz z pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i Powiatową
Młodzieżową Orkiestrą Dętą
Zespołu Szkół w Suchowoli,
przemaszerowały na plac w
centrum Sokółki, gdzie rozpoczęto apel.

to szczególnie nieocenione mówił na uroczystości Piotr
Rećko, Starosta Sokólski
i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Przemarszem spod Komendy Powiatowej PSP w Sokółce
do kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego, rozpoczęły
się uroczystości poświęcone
strażakom. Po mszy, podod-

Zgromadzonych powitał
st. bryg. Dariusz Wojtecki,
Komendant sokólskiej PSP,
który w przemówieniu złożył
podziękowania zaproszonym
gościom za udzielane wsparcie jednostkom z terenu naszego powiatu. Dziękował też
funkcjonariuszom PSP w Sokółce, za ich zaangażowanie
w wykonywanie codziennych
obowiązków służbowych. W
trakcie ceremonii wręczono
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im odznaczenia i awanse. W
sumie wyróżniono 27 funkcjonariuszy.
- Mamy nadzieję, że to nowoczesne wyposażenie, na
które Rząd przeznacza duże
środki w ostatnich latach,
będzie jak najrzadziej wykorzystywane w praktyce. I że
będziecie je wykorzystywali

jak najczęściej tylko po to, by
się szkolić. A jeśli trzeba będzie je dysponować do akcji,
to życzę Wam, byście jak najszybciej z nich wracali, cali i
zdrowi. Niech święty Florian
ma was w swojej opiece - mówił Dariusz Piontkowski,
Sekretarz Stanu.
Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, podkreślał,
że Rząd RP dba o strażaków,
nie tylko licząc na ich sprawne działanie, docenia służbę
i konieczność wzmacniania
struktur.
- Zaakcentowania wymaga
fakt, że sokólscy ratownicy
muszą stawiać czoło fali migracyjnej, związanej z wojną
hybrydową, wspierając inne
służby. Jesteście potrzebni
naszemu krajowi - dodał
Wojewoda.
Strażacy otrzymali następujące odznaczenia: Złotą
Odznakę „Zasłużony dla
Ochrony
Przeciwpożarowej”– mł. bryg. Mariusz
Miszkin, Brązową Odzna-

kę ,,Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej" – st. asp.
Paweł Olechno, asp. Przemysław
Dziewiątkowski
oraz asp. Łukasz Charkiewicz, Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – st.
ogn. Jakub Gilewski, Srebrny
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Piotr Rećko,
dh Paweł Hrynkiewicz, dh
Paweł Drożdżejko, Jerzy Białomyzy, st. asp. Paweł Olechno, ogn. Marek Dybkowski,
ogn. Piotr Horosz oraz ogn.
Adam Dzietczyk, Brązowy
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Jan Janucik,
ppłk. SG Zbigniew Olszewski, mjr SG Arkadiusz Tomaszewski, Wiesława Burnos,
Justyna Stasiulewicz oraz
Paweł Wnukowski, dyplom
komendanta głównego PSP
„Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” – mł.
bryg. Cezary Marcinkiewicz,
nagrodę podlaskiego komendanta wojewódzkiego
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Działania projektowe

Integracja i zabawa

PSP za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, zaangażowanie oraz szczególne
osiągnięcia w służbie – st.
kpt. Paweł Chudecki, Brązową Odznakę Honorową
,,Podlaski Krzyż Floriański" –
dh Czesław Stasiulewicz oraz
Czesław Poskrobko, Odznakę „Wzorowy Strażak” – dh
Andrzej Szczerbiński, dh
Bogdan Kalenik oraz dh Jan
Janucik. Awanse na wyższe
stopnie służbowe otrzymali:
Maciej Grynczel - kapitana,
Karol Krokos - młodszego
kapitana, Krzysztof Kabelis starszego ogniomistrza, Piotr
Horosz oraz Krzysztof Matyskiel - ogniomistrza, Marcin
Rokicki oraz Robert Mielniczek - młodszego ogniomistrza.
W uroczystości uczestniczyli: Piotr Rećko, Starosta
Sokólski, Jerzy Białomyzy,

INFO Sokółka nr 260

Wicestarosta Sokólski, Dariusz Wojtecki, komendant
KP PSP w Sokółce, Dariusz
Piontkowski, Wiceminister
Edukacji w randze Sekretarza Stanu, Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski,
Robert Dzierżek, zastępca
Podlaskiego
Komendanta
Wojewódzkiego PSP, Paweł

Wnukowski, radny Sejmiku
Województwa Podlaskiego, burmistrzowie i wójtowie, strażacy, uczniowie
klas mundurowych Zespołu
Szkół w Sokółce oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy.
opr. i fot. Mateusz Zalewski, EB

FB Powiat Sokólski

- W wyniku ostatnich zdarzeń, gościmy u nas przyjaciół z Ukrainy. Na terenie
naszego zakładu przebywa
prawie 40 osób, dbamy o
nich jak umiemy i jak możemy. Bardzo nam w tym pomaga szereg instytucji, między innymi Polski Czerwony
Krzyż, który jest jednym ze
sponsorów dzisiejszego spotkania - mówił Janusz Pydyś z Metal-Fachu.
W siedzibie sokólskiego
Metal-Fachu, 13 maja, odbyło się spotkanie integracyjne
w ramach projektu o nazwie
„Integracja i rekreacja z Polskim Czerwonym Krzyżem”.
Organizatora reprezentowały Elżbieta Paszkowska, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku i
Lila Micun, Prezes Oddziału
Rejonowego PCK w Sokółce. Organizację wydarzenia
wsparł Powiat Sokólski z
Piotrem Rećko, Starostą Sokólskim na czele.

W ramach projektu kupiony został również sprzęt
sportowo-rekreacyjny, który
w trakcie spotkania został
oficjalnie użyczony na potrzeby osób z Ukrainy przebywających na terenie zakładu Metal-Fach.
- Dziękuję Starostwu Powiatowemu, które również
uczestniczy w realizacji tego
projektu. Pan Starosta udostępnia nam nieodpłatnie
biuro, zapewnił transport na
spotkanie oraz panią animatorkę, która umili dzieciom
ten dzień - wyliczała Lila
Micun.
Nasi ukraińscy goście,
młodsi i starsi, wyglądali na
zadowolonych.
Spotkanie
było dla nich formą oderwania się od trudów codzienności. Na chwilę zapomnieli
o tragicznych wieściach, docierających z Ukrainy.
Agnieszka Sarosiek
FB Powiat Sokólski
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Tydzień bibliotek z licznymi atrakcjami

Gość na święto bibliotek

Wszelkie akcje wspierające
rozwój czytelnictwa i zainteresowania książką są na wagę
złota, wiedzą o tym najlepiej
ich inicjatorzy oraz podmioty, które włączają się corocznie w Tydzień Bibliotek. W
Polsce obchodzony go od 8
do 15 maja.
- Biblioteka Publiczna w
Sokółce przygotowała z tej

okazji wiele atrakcji, aby
wspólnie z czytelnikami w
każdym wieku podkreślić
rolę biblioteki. W tym roku
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem „Biblioteka – Świat w
jednym miejscu”. We wtorek,
10 maja Biblioteka miała
przyjemność gościć aktora i
satyryka, Jacka Fedorowicza.

Miłośników dobrej satyry, ciętej riposty i humoru
na najwyższym poziomie
zaprosiliśmy do rozmowy
z autorem kilku książek, w
tym ostatniej pt. „Mistrz
Offu”. To barwna opowieść
o tym, jak kręciło się filmy w
okresie PRL-u. To także opis
walki niezależnych twórców
z systemem i wszechobecną
cenzurą okraszone inteligentnym humorem i ironią.
Poinformowała redakcję
Beata Grecka z Biblioteki
Publicznej w Sokółce.
Przez cały maj w holu biblioteki można oglądać wystawę akwareli pod tytułem
„Morskie opowieści” autorstwa Sylwii Łukowskiej.

Tydzień Bibliotek wybrzmiał także godnie w
murach Gminnej Biblioteki
Publicznej w Janowie, która
na tę okoliczność zorganizowała spotkanie autorskie
z poetką Krystyną Gudel.
Autorka przybliżyła swoją
twórczość, podpowiedziała
jak tworzyć wiersze metodą
haiku a także opowiadała o
swoich pasjach.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież wraz

z nauczycielami ze Szkoły
Podstawowej w Białousach,
młodzi adepci zajęć plastycznych w GOKSiT oraz dorośli
czytelnicy biblioteki. Spotkanie zaowocowało aktywnością literacką wśród młodych
uczestników. Powstały wiersze o miłości, przyrodzie i
przyjaźni.
Czytamy w relacji nadesłanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Janowie.

fot. Biblioteka Publiczna
w Sokółce

Wizyta

Maczki przyszły do Urzędu załatwić kilka spraw…
Tylu petentów Wydział
Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w jednym
czasie jeszcze nie miał. Rzeczeni klienci ustawili się w
ogonku, każdy wydrukował
sobie numer zgodnie z celem
wizyty, najliczniej reprezentowani byli odbiorcy prawa
jazdy… Wróć - to grupa
„Maczki” z Przedszkola nr
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5 w Sokółce, na swoje prawa
jazdy jeszcze poczekają – jak
ustalili z Dyrektorem Wydziału Andrzejem Tomaszczykiem – 11 lat. Ale i tak
było warto zajrzeć do Referatu – dzieciaki wiedzą już na
przykład, dlaczego niektóre
samochody mają rejestracje
z zielonym tłem… (to auta
elektryczne).

Po konkretnej porcji fachowej wiedzy w sali konferencyjnej na „Maczki” czekała porcja słodkości i podarki
od Powiatu Sokólskiego, które wręczał Wicestarosta Jerzy
Białomyzy – jeszcze wspólne
zdjęcie i druga część wizyty.
Tym razem gospodyniami
były przemiłe panie z Wydziału Geodezji. Po drodze

„Maczki” wstąpiły do Referatu Rozwoju żeby przypieczętować kilka spraw i to dosłownie… Na koniec wizyta
w gabinecie Starosty Piotra
Rećko, gdzie wywiązała się
sympatyczna rozmowa, padały pytania, obie strony
były ciekawe siebie.

W imieniu Starostwa Powiatowego serdecznie dziękujemy paniom wychowawczyniom i dzieciom za
przemiłą wizytę. Nasza siedziba jest otwarta także dla
młodszego pokolenia zainteresowanego specyfiką pracy
urzędu.
Tekst: A. Tumiel,
fot. M. Zalewski
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Widzieliście już ogrody
księdza z Sokolan? Jeśli nie,
koniecznie zobaczcie!
Zamiłowanie do kwiatów
i roślin odziedziczył po
mamie. Wojciech Tekielak, proboszcz parafii pw.
Przemienienia Pańskiego
w Sokolanach, stworzył w
niewielkiej wsi na Podlasiu
niemal raj na ziemi.
- Od zawsze lubiłem kwiaty, a moim marzeniem było
stworzenie pięknego ogrodu. Takiego, który będzie nie
tylko miejscem odpoczynku, ale i przyciągnie wzrok
przyjezdnych. Obszar wokół
kościoła to istny raj dla każdego pasjonata ogrodnictwa,
ponadto panuje tu wyjątkowy mikroklimat – podkreśla
ksiądz.
Wszystko zaczęło się w
styczniu 2005 roku, kiedy
to obejmował parafię. Jak
wspomina, zastał ogromne
pole porośnięte krzakami,
usytuowane na malowniczej
górze. Jednocześnie trwała
tam budowa nowej świątyni.
- Z tego co mi mówiono,
mój poprzednik, śp. ks. Władysław Kulikowski, chciał
ten teren zalać betonem i
zrobić z niego parking. Na
szczęście dla mnie, nie zrobił
tego. Wobec tego mogłem teren zagospodarować według
własnej koncepcji – przypomina proboszcz.

Szachy
to ich pasja

W niedzielne popołudnie,
w hali sportowej Liceum
Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Sokółce odbyły się otwarte VII Szachowe
Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty Sokólskiego.
- Cieszymy się, że zawody
cieszyły się tak dużym zainteresowaniem i że przybywa
coraz więcej nowych zawodników - mówił Wojciech
Zajkowski, prezes LUKS
„Orient Sokółka”.
Turniej został rozegrany
w podziale na 2 kategorie
oraz 10 grup: Grupa D17 dziewczęta - roczniki 20052008, Grupa C17 - chłopcy
- rocznik 2005-2008, Grupa
K - seniorki - rocznik 2004
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W Powiecie

Cudze chwalicie, swojego nie znacie
Przy pracach porządkowych nieoceniona okazała
się pomoc parafian i innych
dobrych ludzi. Każdy pomagał jak umiał. Przywieziono
150 wywrotek czarnoziemu
i trzy tiry górskich kamieni.
- W miejscu, w którym stał
ołtarz starego, drewnianego
kościoła postanowiłem wybudować grotę. Umieściłem
w niej figurę Matki Boskiej.
Wokół groty wykopano sadzawkę, w której pływają
rybki – opowiada.
Teren wokół parafii to
prawie hektar, więc roślin
na zagospodarowanie tego
miejsca potrzeba tysiące.
Pierwsze nasadzenia mają
już około 15 lat.
- Zieleń ma to do siebie, że
wymaga ciągłej modyfikacji, coś zachoruje, gdzieś jest
za dużo trawy, więc trzeba
zmieniać. Lata lecą, a kosić,
grabić, podlewać, przycinać
trzeba. Do stałej pomocy
mam tylko jedną osobę, a w
razie potrzeby zwracam się
również do parafian – tłumaczy ks. Wojciech.
W ogrodzie królują byliny.
Znajdziemy w nim również
egzotyczne nasadzenia, a

Sport

i roczniki starsze, Grupa M
- seniorzy - rocznik 2004 i
roczniki starsze, Grupa D7
- dziewczęta - rocznik 2015
i roczniki młodsze, Grupa
C7 - chłopcy - rocznik 2015
i roczniki młodsze, Grupa
D10 - dziewczęta - roczniki 2014-2012 Grupa C10
- chłopcy - roczniki 20142012 Grupa D13 - dziewczęta - roczniki 2011-2009, Gru-

także hortensje, rododendrony, magnolie i wiele innych.
Wzrok przyciągają również
figury kwiatowe, wykonane
własnoręcznie przez księdza.
Są wśród nich koń, paw, rodzina łabędzi i żaba.
Wieś Sokolany i parafialny
ogród odwiedza coraz więcej przyjezdnych. Wszyscy
zachwycają się otoczeniem.
Uwagę przyciągają także wysokie schody prowadzące do
głównego wejścia świątyni.
Jest to jedyny element, którego proboszcz nie zmienił
w otoczeniu. Liczą ponad 70
stopni i robią wrażenie. Są
wyłączone z użytku, do kościoła wchodzi się z drugiej
strony. Zdarza się jednak, że
pa C13 - chłopcy - roczniki
2011-2009. Sędzią turnieju
był Karol Buksińki.
Najlepszym okazał się Antoni Pieszko. Ten młody zawodnik zdeklasował swoich
rywali oraz przeszedł kolejny
sprawdzian w swojej krótkiej
karierze. Oprócz tego sukcesu odniósł zwycięstwo w 7.
Rundzie XXVII Edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do
lat 10.
Wydarzenie
patronatem
objął Starosta Sokólski, Piotr
Rećko. Zarząd Powiatu Sokólskiego ufundował nagrody dla młodych zawodników.
Obecni na zawodach rodzice
dumnie wspierali swoje pociechy.
Wszystkim zawodnikom
gratulujemy!

ktoś chce z nich skorzystać,
najczęściej są to młode pary.
- Kiedy obejmowałem parafię schody pokonywał każdy
wierny. Orszaki pogrzebowe
czy pary młode szły właśnie

tymi schodami – wyjaśnia
duchowny.
Dodatkową atrakcją jest
para pawi, która ma swoje
miejsce w wolierze.
- Wszystko, co nas otacza
to jedynie umiejętność zagospodarowania czasem, jest
czas na modlitwę, jest czas
i na ogród. A że ja to lubię,
to praca przy roślinach jest
dla mnie pewnego rodzaju
odpoczynkiem. Zawsze to
podkreślałem i moje zdanie
się nie zmieniło, to że jest to
wiejska parafia nie oznacza,
że ma być wokół niej brudno
i brzydko. Na wiejskiej parafii też może być ładnie! – zakończył ks. Tekielak.
Warto odwiedzić to miejsce, nie trzeba się anonsować,
jest otwarte dla każdego.
Opr. Sylwia Matuk
FB Powiat Sokólski

Sport

Srebrne medalistki
W piątek (13.05.) w Białymstoku odbył się Finał
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Województwa Podlaskiego
w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej wywalczyły drugie
miejsce. Po ciężkich meczach
w Grupie Północnej pokonały drużyny ze szkoły w Augustowa, Suwałkach, Lipsku
i Szudziałowie. Awansowały z miejsca pierwszego do
pierwszej ósemki województwa. W rundzie pierwszej
finału grały w Dąbrowie ze
szkołami z Kleosina, Jabłoni
Kościelnej, Białystok. Wygrały trzy mecze awansując

z pierwszego miejsca do najlepszej czwórki województwa. W finale po zwycięskim
meczu ze Szkołą Podstawową
w Turośni Kościelnej uległy
Szkole Podstawowej nr 50
w Białymstoku.
Srebrne medalistki:
Gabriela Łazuk, Wiktoria
Sutuła, Agnieszka Oświecińska, Martyna Wasilewska,
Wiktoria Sidor, Dominika
Zajko, Luiza Stefanowska,
Aleksandra Budnik, Julia Sićko, Majka Kowalczyk, Anna
Zajko oraz bramkarka Kinga
Zawadzka. Gabriela Łazuk
została wybrana najlepszą
zawodniczką drużyny. Trener Ewa Krahel.
SP w Dąbrowie Białostockiej

opr. Mateusz Zalewski
Fb Powiat Sokólski
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„Ziemio, nie kryj naszej krwi...”

Poznają grecką kulturę

Obława augustowska jest
skrwawioną stronicą naszej
historii. Wydarzenie, które
jest nazywane „Małym Katyniem”, zabrało wiele niewinnych dusz. 16 maja, parę
kilometrów od miejscowości
Giby, został odsłonięty i poświęcony Pomnik Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej. Obelisk
upamiętniający największą
zbrodnię popełnioną na
Polakach po zakończeniu

II Wojny Światowej składa
się z figury Chrystusa Frasobliwego z przerzuconym
przez ramię płaszczem wojskowym, dzwonu pamięci i
krzyża.
W tym roku mija 77 lat od
kiedy w rejonie Augustowa
sowieccy oprawcy dopuścili
się straszliwej zbrodni na Polakach. Do dziś nie znana jest
dokładna liczba ofiar, które
przepadły bez śladu. Wiadomo o torturach, nieludzkim

traktowaniu, o przesłuchaniach i zastraszaniu. O tym,
że aresztowanych wywieziono w nieznanym kierunku,
mimo starań strony polskiej,
rosyjskie władze nie wykazały chęci pomocy w ustaleniu
losu ofiar obławy augustowskiej. Winni nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności,
nie padły słowa skruchy czy
ubolewania – tak brzmiały
słowa prezydenta Andrzeja
Dudy w liście, skierowanym
do uczestników wydarzenia.
Po nabożeństwie odbyła się
ceremonia złożenia wieńców
i zapalenia zniczy, w której
wzięła udział delegacja z Powiatu Sokólskiego. Ofiarom
obławy hołd oddali Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński,
Radny Krzysztof Pawłowski
oraz Dyrektor Wydziału Promocji Zbigniew Dębko.

Młodzież z Zespołu Szkół
Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce przebywa na
praktykach zawodowych w
Grecji.
Praktyki odbywają się w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA102-081307,
pn.
„Kształcenie zawodowe za
granicą – ścieżką edukacyjna uczniów ZSR w Sokółce”,
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu
Edukacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER), Uczestniczą w

nich uczniowie w zawodach:
technik ekonomista, technik
żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.
W podróż wyruszyła również młodzież, biorąca udział
w projekcie Ponadnarodowa
Mobilność Uczniów „We
know, we can”. Uczniowie
uczęszczają na zajęcia realizowane w greckiej szkole
PLATON w Katerini i poznają grecką kulturę.
Opr. Sylwia Matuk
Fot. ZSR w Sokółce
Fb Powiat Sokólski

Piotr Białomyzy
Fb Powiat Sokólski

Edukacja

Edukacja

Między niebem a ziemią - Meteory

Witaj Portugalio!

Uczniowie Zespołu Szkół
w Sokółce wraz z opiekunami już po raz kolejny
uczestniczyli w mobilności
zagranicznej. Od 9 do 20
maja uczniowie sokólskiego
liceum na Riwierze Olimpijskiej w Grecji realizowali działania zaplanowane
w projekcie nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042067
„W drodze do sukcesu dzięki
mobilności europejskiej” w
ramach Erasmus+, współfinansowanego przez Unię
Europejską.
Prócz zajęć
formalnych, które odbywały
się w Liceum w Leptokarii,
uczniowie w trakcie weekendu wspólnie z grupą grecką
zrealizowali program kul-

turowy... a gdzie ? - między
niebem a ziemią - Meteory.
Gigantyczne, różnokształtne ostańce piaskowe wydają
się tak niedostępne, tymczasem rozsiane na ich czubkach
klasztory są dziełem ludzkich
rąk. Na wysokości nawet 534

Wydawca: Powiatowy Dom Kultury w Sokółce
ul. Mickiewicza 11, 16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel

metrów n.p.m. od setek lat
mają swój dom mnisi.
Na przepięknej drodze do
klasztorów doświadczyliśmy
prawdziwego uczucia zawieszenia między niebem i ziemią.

Po długich przygotowaniach do stażu w ramach projektu POWER „Europejskie
staże szansa na zdobycie doświadczenia” nr 2020-1-PL01-KA102-078807, uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej, 15 maja wyruszyli do Portugalii.
Przed młodzieżą cztery
bardzo intensywne tygodnie
w miejscowości Póvoa de Varzim na północy Portugalii.
Już w pierwszym dniu pobytu poznali specyfikę i profile
portugalskich firm. Staż pozwoli im na podniesienie po-

ziomu wiedzy praktycznej,
a także rozwój umiejętności
językowych i komunikacyjnych.
Wyjazd odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój pt. „Europejskie
staże szansa na zdobycie doświadczenia” nr 2020-1-PL01-KA102-078807. Dofinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej i budżetu państwa i realizowany we współpracy z Powiatem Sokólskim.
Opr. Sylwia Matuk
fot. ZSZ w Sokółce
Fb Powiat Sokólski

źródło:
Fb Liceum Ogólnokształcące
w Sokółce
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Przedszkolaki poznały drogowe ABC

Turniej ku czci śp. Zdzisława
Dziewiątkowskiego

„Drogowe ABC” to także
nazwa programu edukacyjnego adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym
realizowanego przez Polski
Czerwony Krzyż wespół z
firmą Circle K, którego celem jest nauczenie najmłodszego pokolenia zasad bezpiecznego poruszania się w
ruchu drogowym. To ważne
bo każdego dnia ponad 80%
dzieci, które uczęszczają do
przedszkoli musi przejść
przez jezdnie w drodze do
lub z domu.
Uczestnicy programu poprzez połączenie nauki i
zabawy zdobyli informacje
na temat bezpieczeństwa na
drodze, numerów alarmowych oraz poznali podstawy

udzielania pierwszej pomocy. Edukacja przedszkolna to
najlepszy moment, by zacząć
budować wśród dzieci prawidłowe postawy i promować
odpowiednie wzorce zachowań. Czytamy na www.pck.
pl/kampanie/drogowe-abc/.
W obrębie działania Oddziału Rejonowego PCK w
Sokółce w projekcie uczestniczyło 6 placówek: Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w
Różanymstoku, Przedszkole w Kuźnicy, Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej, sokólskie
przedszkola nr 1, 2, 3, 4 i 5,
Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie, Oddział
Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej im. Bohaterów
Powstań Narodowych w Szu-

działowie. W ramach zajęć
PCK przekazało materiały
edukacyjne dostosowane do
możliwości
poznawczych
dzieci, do Oddziału Rejonowego trafiły 824 zeszyty edukacyjne.
Z „Drogowym ABC” zapoznały się grupy „Stokrotki” i
„Tulipany” z Przedszkola Nr
5 w Sokółce. - Odgrywaliśmy scenki z informowania
o niebezpiecznym zdarzeniu,
którego jest się uczestnikiem
lub świadkiem. Utrwaliliśmy
numer alarmowy oraz wdrożyłyśmy dzieci do odpowiedzialnego stosowania się do
podstawowych znaków drogowych. Relacjonują wychowawczynie Aneta Gardziejczyk i Agnieszka Olechno.
- Dzieci poszerzały swą
wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas przechodzenia
przez przejścia dla pieszych
z sygnalizacją świetlną i bez.
Czytamy w relacji wychowawczyń Agnieszki Gieniusz i Ewy Czaplejewicz.

- Wierzę, że turniej ten
będziemy
kontynuować
co roku – mówiła Jolanta
Bernatowicz, organizator i
nauczyciel Zespołu Szkół i
Szkoły Podstawowej w Suchowoli.
Kolejny raz w Suchowoli
(12 maja) odbył się w Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego. Dla organizatorów był
okazją do uczczenia pamięci
nieżyjącego trenera lekkoatletyki i tenisa stołowego,
stąd nazwa: ,,I Memoriał
im. Zdzisława Dziewiątkowskiego w Tenisie Stołowym”.

Za organizacją stały Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Burmistrz
Miasta i Gminy Suchowola
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchowoli.
Aby wziąć udział w rywalizacji, młodzi zawodnicy przybyli z Pisanicy, Chodorówki
Nowej, Czerwonki, Białegostoku, Dobrzyniewa, Tykocina, Kleosina i z Korycina.
Według regulaminu turnieju,
dwie najlepsze zawodniczki
i zawodnicy w każdej kategorii awansowali do zawodów
ogólnopolskich.

– Zapewne.
– Widzę, że pan wątpi. Ale
mam na to dowód. Jak pan
widzi, przeżyłem. Czyli to
udowadnia istnienie kosmitów.
Pokiwałem głową.
– Wie pan co… ja za parę
minut wrócę, bo ciekawe
rzeczy pan opowiada – skłamałem i ruszyłem do sklepu.

Po paru metrach usłyszałem
głos.
– Psssst! Ej, ty! – jakiś zakapturzony koleś schowany za
drzewem pomachał do mnie.
– Ja?
– Tak, pan. Widziałem,
przechodził pan obok krzaczorów. Musi pan uważać.
Tam się ukrywa kosmita.
Kamyk

Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

źródło:
Lila Micun OR PCK w Sokółce,
Przedszkole nr 5 w Sokółce

Wrzuć na LUZ ;)

They live
– Psssst, ej. Człowieku! Ej,
tutaj! Pssst!
No dobra. Jakiś koleś w
krzakach przywołuje mnie
do siebie. Dzień jak co dzień,
dzień po dniu.
Zamiast odejść przyspieszony krokiem, zbliżyłem się
do gąszczu. Ktoś mi kiedyś
mówił, że moja ciekawość ma
znamiona autodestrukcyjne.
No cóż, ciężko jest walczyć ze
swoją naturą.
– Coś się stało? – spytałem.
– Inwazja, proszę pana, inwazja!
– Czyja?
– Kosmitów – ukryty w
krzakach człowiek wytrzeszczył się, jakby robił rzecz,
którą przeważnie robi się w
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krzakach i poprawił foliową
czapkę na głowie – Nie ma innej możliwości. To obcy gatunek wymykający się naszym
możliwościom poznawczym.
– Ale że niby kto? Gdzie? –
nieco się pogubiłem.
– No pan spojrzy! To są kosmiczne płazińce.
– Że niby kosmiczne co?
– Płazińce, tak jak jakieś tasiemce.
– Czy pan właśnie powiedział, że baner wiszący na
sklepie to jest robak kosmita?
– upewniłem się.
– O, pan intelektualista. Dobrze, że się rozumiemy.
– No nie do końca. Czemu niby kawał brezentu, czy
czegoś tam reklamujący perfumy ma być kosmicznym
tasiemcem?
– A widział pan kiedyś sklep,
w którym można kupić jakiś
baner? Proszę się zastanowić!

– No chyba coś takiego trzeba na zamówienie…
– Ha, na zamówienie! Przecież te miejsca to tajne bazy
kosmitów, w których są oni
malowani na odpowiednie
kolory. O patrzy pan, ruszył
się gnojek!
– To chyba wiatr.
– Rozumiem, że pan się
tego może obawiać – skinął głową i zademonstrował
zdarty łokieć– ale proszę
spojrzeć. Rana bitewna. Wracałem pewnej nocy do domu
i to bydle się na mnie rzuciło.
Próbowało się owinąć wokół
mnie i zapewne wyssać moje
fluidy.
– Zapewne – chrząknąłem.
– Walczyłem dzielnie,
gryzłem, kopałem, śpiewałem
hymny, karate, judo, boks.
– Zapewne – powtórzyłem.
– I wygrałem… Mimo, że
byłem całkowicie pijany.
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Działania projektowe

Projekt skierowany do rodzin zastępczych i młodzieży w pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
informuje o naborze rodzin
zastępczych i młodzieży
przebywającej w pieczy zastępczej do projektu „Razem
dla rodziny” Powiatu Sokólskiego z gmin: Sokółka,
Sidra, Krynki, Szudziałowo,
Kuźnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Osi priorytetowej
IX Rozwój lokalny Działanie
9.1 Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju
lokalnego kierowane przez
społeczność.
W ramach realizacji projektu przewidziano następujące działania:
- główny cel: utworzenie
klubu młodzieżowego orga-

nizującego zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży
przebywającej w rodzinach
zastępczych, jak również dla
ich otoczenia; klub będzie
także miejscem poradnictwa
dla rodziców zastępczych,
- bezpłatne poradnictwo
specjalistyczne dla beneficjentów projektu (psycholog,
prawnik, pedagog, mediator),

- profilaktyczne zajęcia
grupowe z zakresu przeciwdziałania przemocy,
- zapewnienie wsparcia w
postaci terapii rodzinnej dla
potrzebujących rodzin,
- współpraca z KPP w
Sokółce w celu przeprowadzenia pogadanek o profilaktyce i prawidłowych zachowaniach zapobiegających
przemocy.
Zgłoszenia do udziału w
projekcie będą przyjmowane:
- osobiście, w siedzibie
Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w Sokółce, ul.
Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok.
nr 11,
- telefonicznie, pod nr.
85 711 08 23, w godz. od 7.30
do 15.30
Dodatkowe informacje pod
nr telefonu: 85 711 08 23.
Szczegółowy terminarz realizacji poszczególnych działań zostanie podany wkrótce.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy do
udziału.
PCPR w Sokółce

Sport

Kolejne sukcesy naszych
bilardzistów
W łódzkim Klubie Frame w
majowy weekend rozgrywane były Mistrzostwa Polski
Juniorów w Bilard 2022.
- To najważniejsza rywalizacja najmłodszych polskich
bilardzistów. Cieszymy się,
że pomimo pandemii, wciąż
przybywają nowe sukcesy komentuje Lech Piekarski,
prezes Sokólskiego Stowarzyszenia Bilardowego.
Zawodnicy rywalizowali
w czterech konkurencjach
bilardowych: 8 bil, 9 bil, 10
bil oraz 14+1 z podziałem na
2 kategorie wiekowe; juniorzy młodsi i starsi. Wśród
zakwalifikowanych znalazło
się 4 zawodników LP Metal
-Fach Pool Bilard Sokółka:
Karol Zielenkiewicz - junior
starszy, Szymon Miroń - junior starszy, Maciej Białous

- junior młodszy i Tomasz
Górski - junior młodszy.
Karol i Szymon rywalizowali we wszystkich konkurencjach. Tomek Górski
zagrał natomiast w trzech,
a Maciej w dwóch. Cała
czwórka zagrała również
w turnieju drużynowym,
w którym nie ma podziału
na kategorie wiekowe, więc
młodsi i starsi tworzyli jeden
zespół.
Na tych mistrzostwach
świetny występ odnotował
Tomek Górski zdobywając
złoty medal i tytuł Mistrza
Polski w „10-tkę”. Bardzo
dobrą dyspozycję zaprezentował również Karol Zielenkiewicz, dwukrotnie stając
na podium oraz zdobywając
brązowe medale w „8-kę” i
„10-tkę”.
Brązowy medal został wywalczony również drużynowo. W zespole „LP Metal
-Fach Pool Bilard Sokółka”,
wystąpili wszyscy juniorzy,
przez co cała czwórka z najważniejszej krajowej imprezy wróciła z medalami.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
oprac. Mateusz Zalewski,
fot. LP Bilard Sokółka
Fb Powiat Sokólski
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