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80. rocznica I wywózki obywateli Rzeczypospolitej na Sybir
„Żegnałyśmy miasto, kraj rodzinny. Na jak
długo? Nikt nie wiedział. Może na zawsze?”
- WSPOMNIENIA NASZYCH SYBIRAKÓW
Janusz Galej

Nadszedł dzień 10.02.1940
roku Dzień wcześniej mama i
ciocia zastanawiały się, dlaczego
Sowieci napędzili bardzo dużo
furmanek, a konkretnie – sań.
Wszystko szybko się wyjaśniło.
Była to pierwsza wielka wywózka obywateli polskich w głąb
Związku Radzieckiego. Do niektórych wywożonych przyszli w
nocy. Niektórzy Rosjanie zachowywali się bardzo źle, ograniczali
czas pakowania się, nie pozwalali
zabierać tego, co wywożeni chcieli wziąć ze sobą. Wywożono leśników zatrudnionych aktualnie
i takich, którzy byli leśnikami
kilkanaście lat temu. Do nas
przyszli rano. Ilu ich tam było i
kto – nie pamiętam. Nie pamiętam, czy był wśród nich ktoś z

naszych obywateli. Chyba nie, bo
na pytanie, dokąd mamy jechać,
padła odpowiedź po rosyjsku: „W
drugoj rejon”. Pamiętam, że byli
dwaj „bojcy”, o których zachowałem przyjazne wspomnienia i którzy zachowywali się po ludzku.

Alicja Klencer

Chciałam uciekać, ale się
rozmyśliłam, bo się bałam. Kiedy wróciłam, Rosjanin zaczął na
mnie krzyczeć i pilnować nas do
końca. Na stację jechałyśmy furą z
ręcznymi bagażami. Było tam wiele rodzin i prawie wszyscy znajomi.
Ulokowano nas w kolejowych wagonach towarowych z pryczami.
Zaryglowano drzwi. Rano przyszli
następni znajomi i krewni – babcia, wujek, ciocia, moje koleżanki z
klasy i każdy coś przyniósł – prze-

Uroczyste obchody rocznicy I wyzwózki
Na rozkaz władz sowieckich
wywieziono blisko 140 tys. ludzi
- głównie rodziny wojskowych,
urzędników, pracowników służby leśnej i kolei. Była to pierwsza
masowa deportacja z Kresów II
Rzeczypospolitej. Kolejne miały
miejsce w kwietniu i czerwcu 1940
roku, oraz w maju 1941 roku, jednak ta pierwsza, której rocznicę
dziś czcimy – była najtragiczniejsza. Wielu z deportowanych nie
przetrwało podróży, wielu – katorgi zesłania. Przypomnieniem
rysu historycznego tragicznych
wydarzeń sprzed 80 lat rozpoczął
prowadzący uroczystość patriotyczną Dyrektor Promocji w Starostwie Powiatowym Zbigniew
Dębko.
W uroczystości wzięli udział
Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Starosta Powiatu Sokólskiego
Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy

Białomyzy, Przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Krasiński, radny Powiatu Krzysztof Pawłowski,
Dyrektor SOSW w Sokółce Elżbieta Szomko, komendanci policji, straży pożarnej oraz służb
granicznych,
przedstawiciele
Izby Administracji Skarbowej w
Białymstoku, księża, harcerze,
przedstawiciele nadleśnictw z
Czarnej Białostockiej i Krynek
oraz mieszkańcy. Gościem honorowym uroczystości była Prezes
Związku Sybiraków Koła w Sokółce pani Krystyna Biziuk.
W ramach obchodów rocznicy odprawiona została uroczysta msza święta w intencji
Ojczyzny i Sybiraków w kościele
kolegiackim pw. św. Antoniego
Padewskiego. Po mszy św. przedstawiciele władz państwowych
oraz samorządowych w asyście
służb mundurowych złożyli kwia-

ważnie świece, zapałki, mąkę itp.
Paczki te podawano nam przez
żołnierzy. Nikt nie miał prawa
do nas podejść. To było straszne
przeżycie, żegnałyśmy ich z daleka. Nagle lokomotywa szarpnęła
wagony. Powstał lament, wrzask,
padały słowa modlitwy. Wszystko
mieszało się, jechałyśmy w nieznane, żegnałyśmy miasto, kraj
rodzinny. Na jak długo? Nikt nie
wiedział. Może na zawsze?

Marianna Kozłowska

Ubrałam się w to, co miałam, a praktycznie nic nie mogłam zabrać, bo nic nie miałam.
Furmanką wyładowaną młodymi
ludźmi, takimi jak ja jechaliśmy
do Sokółki, do getta, na teren dzisiejszej poniedziałkowej targowicy. […] Ojciec dowiedział się, że
jestem w Sokółce i przyniósł mi
chleb. Siedzące ze mną Żydówki
– było ich cztery, matki z małymi
dziećmi – dosłownie rozerwały
chleb na okruszki. Tak spędziłam
trzy dni, bez jedzenia i picia, aż
Niemcy uzbierali transport młoty i zapalili znicze pod pomnikiem
Zesłańców Sybiru. Kompania honorowa Pododdziału Podlaskiego
Oddziału Straży Granicznej oddała salwę honorową.
Starajmy się o to, aby młodzi
Polacy pamiętali o zesłańcach Sybiru, o tym wielkim cierpieniu, o
tej martyrologii i nieśli tę pamięć
(…) do przyszłych pokoleń - mówił Poseł RP Jarosław Zieliński.
		 Podczas uroczystości
odśpiewano także Hymn państwowy oddając w ten sposób
hołd Polakom, którzy nie przeżyli
wywózki na Sybir.
Chciałem Państwu serdecznie podziękować, za to że jesteście
żywym świadectwem tego, jak powinno się walczyć o Polskę. Tylko
przez to, że byliście Polakami przeżyliście niezwykłą gehennę,
(...) to po prostu nie powinno się
wydarzyć - tymi słowami zwrócił
się do obecnych Sybiraków Starosta Sokólski Piotr Rećko.

dych dziewcząt i chłopców. Było
nas około 20 osób. Załadowali nas
do towarowego bydlęcego wagonu i pojechaliśmy w stronę Grodna. Tam trzymano nas w dużym
domu. Byliśmy głodni. Niektórych
dokarmiały mieszkające niedaleko
rodziny. Cały tydzień nic nie jadłam.

Marianna Ławik

Wieziono nas w pociągu, siedziałyśmy na ławkach, bojąc się,
aby nas nie zbombardowały samoloty niemieckie. Machałyśmy wtedy
białymi chusteczkami, by nas nie
ruszali. Jechałam w jednym wagonie z siostrą Milą, bratem Cześkiem
i mamą. Po przybyciu na miejsce
do Czarnogórska zamieszkałyśmy
w ziemiance, ja z siostrą pasłam
owce, a mój brat – barany w sochwozie. Warunki życia były bardzo
ciężkie, brakowało jedzenia, ubrania, nikt nas nie bił, ale nasze życie

112 RATUJE ŻYCIE
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce laureatką VII Wojewódzkiego Konkursu: „112 RATUJE ŻYCIE”
10 lutego w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta
gala podsumowująca VII edycję
Wojewódzkiego Konkursu pod
hasłem „112 RATUJE ŻYCIE”,
którego organizatorami byli Wojewoda Podlaski, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i
Podlaski Kurator Oświaty.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego wśród uczniów

oprac. Izabela Anna Czaplejewicz,
fot. Maciej Białobłocki

Transport był konwojowany
przez uzbrojonych enkawudzistów. Pociąg nasz zatrzymywał
się w niektórych większych miastach, gdzie pobierano wodę „kipiatok” – wrzątek. Kobiety z małymi dziećmi, nawet 1,2 – letnimi,
mogły wyjść z wagonu na peron
na krótką przechadzkę. Z tego
udogodnienia korzystała również
moja matka, wychodząc z dwuletnim bratem Leszkiem. Transport
również okresowo zatrzymywał
się na 10-15 minut w wybranym
pustkowiu w celu załatwienia
potrzeb fizjologicznych. Wybierano pustkowie aby była dokładna
widoczność całego transportu i
ludzi, którzy wychodzili z wagonów i załatwiali swoje potrzeby
– jeden obok drugiego (kobiety,
dzieci, mężczyźni).

oraz propagowanie właściwych
zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub
środowiska.
W konkursie w kategoriach:
plakat, inscenizacja, oraz plakat/
komiks i film wzięło udział 703
uczniów z 96 szkół naszego województwa.
LO reprezentowały uczennice: Natalia Bibińska (kl.IIIb/c),
Emilia Klej, Gabriela Michałowska, Jula Milinkiewicz (kl.Ig).
I miejsce w kategorii PLAKAT /
KOMIKS zajęła Emilia Klej.
Nagrody laureatom wręczył Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
nadinsp. Daniel Kołnierowicz
oraz Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku nadbryg. Jarosław
Wendt.
Gratulujemy udziału w konkursie i zwycięstwa. Opiekunem
uczennic była Krystyna Grzesik.
Informacja na podst. K. Grzesik

Przedszkolaki,
uczniowie
oraz wychowankowie internatu
naszego ośrodka pragną podziękować za otrzymane książki oraz
puzzle, których darczyńcą jest Starosta Sokólski Piotr Rećko. Dary te
wzbogaciły podręczne księgozbiory. Dzieci chętnie sięgają po piękne i pełne kolorowych ilustracji
przygody bajkowych bohaterów.
		 Nasi podopieczni lubią
bardzo wspólne czytanie, które
propagujemy w czasie wolnym w
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Romuald Murmyło

Fragmenty wspomnień pochodzą z publikacji Pieśń ujdzie cało.
Wspomnienia kombatantów ziemi sokólskiej pod. red. Andrzeja Alickiego, Marka Kietlińskiego, Dariusza Kloza, Barbary Świętońskiej i
Anny Żuk, Wydawnictwo „Prymat” Białystok - Sokółka 2004

Dziękujemy...
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było wszystkim obojętne.

internacie, pod znakiem ,,Akcja
czytanie na dobranoc”. Stwarza
to doskonałą okazję, aby obdarzyć
dzieci tym, czego bardzo potrzebują - naszą uwagą. Jest to również
najlepszy sposób, aby uczyć języka
i rozbudzać wyobraźnię. Bierzemy
więc książki do rąk i przenosimy się
do świata naszej wyobraźni!
Kadra i uczniowie SOSW

INFO Sokółka nr 191

KUPON

GŁOSOWANIE

Głosować można NA
JEDNĄ OSOBĘ W JEDNEJ
KATEGORII, bądź NA KILKA - ALE W RÓŻNYCH KATEGORIACH.
Mile widziane krótkie
uzasadnienie.

W tym i w kolejnym numerze INFO Sokółka zamieszczamy kupon (obok), umożliwiający oddanie głosu
na wybranego przez siebie kandydata. Głosowanie rozpoczynamy 21 lutego, a zamykamy 6 marca br. Kupon
po wypełnieniu należy wrzucić do urny w holu Starostwa Powiatowego (Sokółka, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8).
Równocześnie na portalu www.iSokolka.eu - patrona medialnego Plebiscytu, dostępna będzie sonda internetowa, która także pozwala zagłosować na swojego faworyta. Laureatów poznamy do 13 marca, a ogłoszenie
wyników nastąpi na łamach INFO Sokółka (wyd. papierowe, www, FB) oraz na portalu www.iSokolka.eu.
Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody, które zostaną wręczone podczas gali
podsumowującej Plebiscyt. Zachęcamy do głosowania! AT

Plebiscyt
SOKOŁY 2019
Kandydaci
w poszczególnych
kategoriach:

Kolejność nazwisk alfabetyczna.

OSOBOWOŚĆ

1. Wiesława Burnos /Członek Zarządu Woj. Podlaskiego/
- ambasadorka regionu, społecznik
2. Henryk Cudnik /Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Sokółce/ - serce dla
seniorów
3. Mariusz Dąbała /
szef kuchni w „Karczmie pod
Sokołem”/ - brązowy medalista
Ika Culinary Olimpics Stuttgard
2020
4. Marek Karp - artysta,
autor projektu rzeźb bł. ks, J.
Popiełuszki, św. Jana Pawła II w
Suchowoli
5. Paweł Łabanowicz – sołtys Zubrzycy Wlk., społecznik
6. Grzegorz Ryżewski –
historyk, główny specjalista w
NID, z pasją przybliża historię
lokalną
7. Barbara Wnukowska - za
to jak walczy z chorobą i oswaja
temat nowotworu wśród lokalnej
społeczności
8. Piotr Zieziula /sołtys wsi
Jurasze/ - społecznik

DOBROCZYNNOŚĆ

1. Ewelina Bandzińska /
Stowarzyszenie „Q pomocy”/ społecznik
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2. Małgorzata Karczewska
/nauczyciel ZS w Suchowoli/ szef sztabu WOŚP
3. Bożena Rećko /nauczyciel, wychowawca i terapeuta
w SOSW/ - ogromne serce do
dzieci
4. Barbara Sawicka /
przewodnicząca koła terenowego
PZN/ - społecznik
5. „Skrawek Nieba” Anna
Bronicka i Małgorzata Paszko akcje na rzecz potrzebujących
6. Stowarzyszenie „KŁADKA” - Teresa Grusza i Teresa
Starosta - działania na rzecz
potrzebujących
7. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce
- działania na rzecz seniorów
8. Maciej Sulik /MGOK w
Dąbrowie Biał./ – społecznik
9. Złombol Żuliki Sokółka Łukasz Tochwin - za innowacyjne podejście do pomagania

KULTURA

1. Biblioteka Publiczna w
Sokółce - całokształt działań na
rzecz popularyzacji kultury i
czytelnictwa
2. Cyrkplozja i Anna Wojszel - grupa z różanostockiego
SOW łącząca elementy sztuki
cyrkowej z fire show
3. Ewa Dębko - prowadzi z
sukcesami Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła”, osoba wielu
talentów
4. Adam Matyszczyk dokumentuje życie dekanatu
prawosławnego
5. Krzysztof Promiński
/Klub Historyczny im. F . Potyrały „Oracza”/ - przybliża lokalną
historię

6. Elżbieta Rapiej /GOKiS
Kuźnica/ - aktywizuje kulturalnie
lokalną społeczność
7. Katarzyna Sadowska - za
sukces w budowaniu jednej z
atrakcji Podlasia - Park Kulturowy - Korycin Milewszczyzna
8. Cecylia Szczawińska
/,,Krynki - historia, miejsca, ludzie’’/ - dzieli się swoją ogromną
wiedzą nt. lokalnej historii

NAUCZYCIEL

1. Anna Dorota Cilulko /
ZSR w Sokółce/ - zawsze serdeczne podejście do uczniów
2. Ewa Firs /nauczyciel LO
w Sokółce/ - za wprowadzanie
młodzieży w meandry mediów
3. Grupa nauczycieli realizujących przedsięwzięcie PRZYSTANEK NADZIEJA: Krystyna
Stefanowicz, Elżbieta Szomko,
Joanna Gejdel, Katarzyna Rabiczko, Edyta Kondrat, Joanna
Wołyniec, Lucyna Śliżewska,
Sylwia Szomko i Marta Olechno
- działania na rzecz potrzebujących
4. Katarzyna Zalewska /nauczyciel SOSW/ - za wyjątkowo
ciepły, a jednocześnie profesjonalny stosunek do niepełnosprawnych wychowanków
5. Piotr Zaręba /nauczyciel
wf w St. Kamionce/ - sukcesy
sportowe w narciarstwie biegowym

SUPERPRACODAWCA
Sp.j.

1. Biasona Marek Bruzgo

2. Genes Zakład Wyrobów
Gumowych Eugeniusz Mieczkowski
3. Gospodarstwo Ogrodnicze – Wilczewscy

OSOBOWOŚĆ

DOBROCZYNNOŚĆ

KULTURA

NAUCZYCIEL

SUPERPRACODAWCA

SPORT
PODPIS.....................................
4. Karczma pod Sokołem
5. Metal-Fach
6. PHU Konar Wojciech
Stasiełuk
7. Polski Dom Rodzinny
Serce
8. Sokółka Okna i Drzwi

SPORT

1. Róża Asanowicz - UKS
Boxing Sokółka, akademicka
mistrzyni MP 2019
2. Dorota Kozaczyńska /
nauczyciel w SOSW/ – popularyzatorka sportu i aktywności
wśród wychowanków SOSW
3. KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka - za wyniki na
polu piłki ręcznej
4. Łukasz Lenkiewicz
(prezes) i Krzysztof Stelmaszek

(wiceprezes) KS Sokół Sokółka
1946 - wejście klubu do IV ligi
5. Michał Łabieniec - piłkarz KS Sokół Sokółka 1946
6. Krystian Markowski UKS Mikolo Sokółka, biegacz
7. OSP w Zubrzycy Wielkiej – IV msc. w MP w Sporcie
Pożarniczym
8. Mieczysław Sołowiej /
prezes LKS Dąb Dąbrowa Biał./ działania na rzecz klubu
9. Mariusz Stefanowicz /
prezes LUKS Krynki/ - działania
na rzecz klubu
10. Samuel Tomar /trener KS
Sokół Sokółka 1946/ - działania
na rzecz klubu
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EDUKACJA ZA BONY
Podpisano kolejne umowy
w ramach wsparcia finansowego

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i
potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach
RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce w obecności Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko i Wicestarosty
Jerzego Białomyzego kolejne osoby podpisały umowy o
przyznanie „Bonów na Szkolenia”.

Czym się Pan kierował wybierając „Bony na szkolenia”?

Kursy, na które aplikowali
uczestnicy to: prawo jazdy kat.
C, C+E oraz język angielski na
poziomie A1.

A skąd się Pan dowiedział
o możliwości wzięcia udziału w
tym projekcie?

Chwilę na rozmowę znalazł
Pan Radosław, który aplikował
na kurs prawa jazdy.

Informację znalazłem w
Internecie, wiem też, że dużo
osób skorzystało z tego typu
wsparcia, więc postanowiłem
sam spróbować.

Chciałbym
podwyższyć
swoje umiejętności i kwalifikacje a przede wszystkim mieć
jakąś alternatywę w razie utraty
pracy.

Możliwość otrzymania dofinansowania pomogła podjąć
decyzję?
Zdecydowanie, dofinansowanie jest bardzo duże, więc
wkład własny to bardzo mały
procent kwoty całego kursu.
Polecałby Pan taką formę
wsparcia samokształcenia?
Poleciłbym
wszystkim
wzięcie udziału w tego typu
kursach, można poszerzyć swoją wiedzę, a przede wszystkim
zdobyć nowe umiejętności.
Opr. K. Galej

29/45
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Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w
wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt.
„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia
ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby
regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1
oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje
i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój
kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne
formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia
ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski
(lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i
Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie
kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących,
które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach
podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem
nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż
do 30 czerwca 2020 roku.

OGŁOSZENIE PŁATNE

21 luty 2020 r.

INFO Sokółka nr 191

„Miłość rośnie wokół nas”
Już po raz trzeci w sokólskim
Zespole Szkół Zawodowych odbył
się Powiatowy Festiwal Piosenki
Walentynkowej. Młodzi wykonawcy rekrutowali się m.in. z ZSR
w Sokółce, Szkoły Podstawowej w

Podczas festiwalu usłyszeliśmy
Starej Kamionce, Szkoły Podstatakie utwory jak: „Weź nie pytaj”,
wowej z Oddziałami Integracyj„Miłość rośnie wokół nas”, „Dwie
nymi nr 2 w Sokółce, Zespołu
bajki”, „Porady na zdrady” czy
Szkół Kształcenia Rolniczego w
„Impossible”.
Janowie, Szkoły Podstawowej w
Reszkowcach, czy sokólskiego
Festiwal zakończył się speLO. Wystąpili również gospodacjalnymi występami. Piosenkę
rze - uczniowie ZSZ w Sokółce,
„Będziesz moja panią” zaśpiewał
którzy także poprowadzili festiDyrektor ZSZ w Sokółce Grzewal. Sala była pięknie przystrogorz Zalewski a utwór „Dla Sary”
jona w stylu walentynkowym, a
wykonał Michał Gieniusz. Wszypanująca atmosfera - godna pioscy uczestnicy otrzymali dyplomy
senek śpiewanych przez uczestnioraz pamiątkowe statuetki.
ków. 				
KG

Srebrny Krzyż Zasługi
W dniu swoich 52. urodzin
(11.02. - red.) otrzymałem nietypowy prezent od Pana Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Prezent ten

wręczył mi Pan Wojewoda Bogdan Paszkowski. Pomimo tego,
że medal jest imienny - to jest to
odznaczenie dla całego naszego
Stowarzyszenia Historycznego im.
Bohaterów Ziemi Sokólskiej, czyli
Wasz. Dziękuję Wam bardzo za
wspieranie i pomoc w realizacji
naszych przedsięwzięć. Dziękuję
też przyjaciołom ze Stowarzyszenia Grupa Wschód.
Czytamy na profilu społecznościowym Krzysztofa Promińskiego. Gratulacje!

Walentynkowo
15 lutego w GOK-u w Goniądzu odbył się X Regionalny
Konkurs Piosenki Walentynkowej.
Nasze uzdolnione dzieci i młodzież
nieźle sobie poradzili. I miejsce
jako duet zdobyła Julka i Joachim,
Mateusz zajął III miejsce w swojej
kategorii, a Dawid dostał wyróżnienie.
MGOK w Dąbrowie Biał.
OGŁOSZENIE PŁATNE
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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2020
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży w szczególności
niepełnosprawnych
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.4.1 Zwiększenie
dostępności
do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu:
OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE
WSPARCIA
NA OPERACJE
typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie
większej dostępności
wysokiej
jakości edukacji
przedszkolnej
w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
REALIZOWANE
PRZEZ
PODMIOTY
INNE NIŻ
LGD
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
kapitału
społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
NABÓR
nr 5/2020
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
na
lata
2014-2020
Nr
naboru
w
GWA2014
(EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/20
w ramach
OTY INNE NIŻ LGD
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski

R nr 6/2018 Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r. w godz.
CEL
OGÓLNY
i rozwój przedsiębiorczości
od 08:00
do 16:00 1: Zwiększenie włączenia
cyjnychspołecznego
sprzyjających kształtowaniu
i rozwijaniu u dzieci
nej StrategiiMaksymalny
Rozwoju
CEL SZCZEGÓŁOWY:
Wyrównanie
szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży
w szczególności
niepełnosprawnych
poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu1.4.
wynosi:
95%
w wieku przedszkolnym
kompetencji
kluczowych niezbędnych
na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych,
matematycznych,
podstawowych
kompetencji
naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętPRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie
dostępności
do edukacji
przedszkolnej
Minimalny
wkładTatarski
własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min. 5%
Grupa Działania
Szlak
ności zuniwersalnych
środków w ramach ogłoszonego naboru: 577 169,03 zł.
na operacje
zakresu: (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca
ia społecznegoLimit
i rozwój
przedsiębiorczości
zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).
Typ wnioskodawcy:
typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ
ejszenie wykluczenia
społecznego
W ramach Działania
9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: Lokalne Gru- w ramach
OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
Działania
oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem
osób
ałania na rzeczpyosób
niepełnosprawnych
Osi Priorytetowej
IX. Rozwój lokalny
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z
fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie
kapitału
społecznego
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
osób z niepełnosprawnościami
ich wzorami
oraz kryteriami
wyboru
operacji należy pobrać:
przepisów), będące
organami prowadzącymi
lub planującymi
założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały
Regionalnego
Programu
Operacyjnego -Województwa
Podlaskiego
na lataLGD
2014-2020
w rozumieniu
Rozporządzenia
ze strony internetowej
Stowarzyszenia
Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-5-2020-przedsiewziecieh ZAZ i WTZprzedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego,
naboru przedszkolnego,
w GWA2014 (EFS):
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/20
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych formNr
wychowania
-1-4-1-zwiekszenie-dostepnosci-do-edukacji-przedszkolnej-nr-4-b-f-zapewnienie-wiekszej-dostepnosci-wysokiej-jakoscOWA IX. Rozwój
lokalny
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
i-edukacji-przedszkolnej/
zna i kształtowanie
kapitału
społecznego
Na co można
otrzymać
dofinansowanie
Typ projektu
internetowej
Nabór
wniosków –będzie
trwać w okresie od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r. w godzinach- ze
odstrony
08:00
do 16:00Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-204/
z zapisami Szczegółowego
Osi Priorytetowych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Podla- projektu
go ProgramuZgodnie
Operacyjnego
MaksymalnyOpisu
poziom
dofinansowania
UE wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
wynosi: 95%
skiego na lata 2014-2020
(dalej jakowkład
SZOOPwłasny
RPOWPbeneficjenta
2014-2020) oraz
Lokalnej
Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania
Minimalny
jako
% wydatków
kwalifikowalnych:
min. 5% - ze strony Województwa Podlaskiego: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_
askiego na lata
2014-2020
Szlak
Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania
wyniki_na_1/dzialanie-91-typ-4-zapewnienie-wiekszej-dostepnosci-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej---lgd-szlakLimit
środków
w
ramach
ogłoszonego
naboru:
577
169,03
zł.
-tatarski.html
9.1, tj.: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18

Miejsce składania wniosków:
4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizaTyp
Wnioskodawcy:
cja dodatkowej oferty
edukacyjnej
i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
r. w godzinach
od 8:00
do
16:00
przedszkolnym
poprzez
wyrównanie
deficytu9.1,
wynikającego
W ramach
Działania
zgodniezzniepełnosprawności;
SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu
mogą
ubiegać
się: Lokalne
Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR
Sposób
składania
wniosków
o dofinansowanie
4c) Rozszerzenie
oferty
wychowania
przedszkolnego
o dodatkowe
wyrównujące szanse
w zakrelubośrodka
realizujące
projekty
na obszarze
LSRzajęcia
z wyłączeniem
osób edukacyjne
fizycznych
(nie dotyczy
osób uczestnictwa
fizycznychwprowadzących
działalność
lub
oświatową
na podstawie
Warunkiem
konkursie jest przesłanie
wnioskugospodarczą
o dofinansowanie
w formie
dokumentu
elektronicznego za
a poziomie projektu
wynosi:
95
%
sie stwierdzonych deficytów
u dzieci.
Katalog dodatkowych
dla dzieciprowadzącymi
obejmuje wyłącznie:
pomocą aplikacji
Generator Wniosków
Aplikacyjnych
na lata
2014-2020 GWA2014
(EFS), którapodstawowych,
jest dostępna na stronie:
odrębnych
przepisów),
będące zajęć
organami
lub planującymi założyć publiczne
i niepubliczne
przedszkola,
oddziały
przedszkolne
przy szkołach
ych: min 5% – zajęcia specjalistyczne,
którychwychowania
mowa w § 6 ust.przedszkolnego,
1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji
Narodowej z dniaMinistra
9 sierp- Edukacji
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl
terminie
od 2 marca
od godz.rodzajów
08:00 do 16 innych
marca 2020
r. dowychowania
godz. 15:00 (po tym
inneoformy
w rozumieniu
Rozporządzenia
Narodowej z dniaw 28
sierpnia
2017 2020
r. w r.sprawie
form
nia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na
przedszkolnego,
warunków
tworzenia
i
organizowania
tych
form
oraz
sposobu
ich
działania.
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje
dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS).
emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
Na co można
otrzymać
dofinansowanie
–na
Typ
projektu
– zajęcia
w ramach wczesnego
wspomagania
rozwoju
w rozumieniu Prawa
Oświatowego;
lnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
lata
2014-2020
1. Dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po wysłaniu
z zapisami Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014zajęcia stymulująceZgodnie
rozwój psychoruchowy
np. gimnastyka korekcyjna;
wniosku za pomocą
aplikacji GWA2014
(EFS).
woju Lokalnej–Typ
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
w
ramach
niniejszego
naboru
2020)
oraz Lokalnej
Strategii
Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania
Szlak 4a
Tatarski
niniejszego naboru
wsparciem
będą
objęte
projekty
dotyczące
projektu
nr 4 w ramach
projektu 4c może
być realizowany
wyłącznie
jako uzupełnienie
działań wskazanych
w typie projektu
lub 4b. w ramach
2. Wydrukowanego
potwierdzenia
przesłania
do IZ
RPOWP
elektronicznej
wersji typu
wniosku
o dofinansowanie.
h Działania 9.1,
tj.:
Działania 9.1,
tj.: Zapewnienie
większej
dostępności
wysokiejprzedszkolnego
jakości edukacji
przedszkolnej
w szczególności
poprzez: wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD)
4d) Doskonalenie
umiejętności,
kompetencji
lub kwalifikacji
nauczycieli
ośrodków wychowania
niezbęd3. Dwóch egzemplarzy
wersji elektronicznej
do pracy z dziećmi
wieku przedszkolnym,
w tym z dziećmi
ze specjalnymi
edukacyjnymido
orazpotrzeb
w zakresiedziecilubzpendrive
wraz z wymaganymi załącznikami
do wniosku:
oświadczeniem
przetwarzaniu danych
osobowych w celach
4b) wDostosowanie
istniejących
miejsc
wychowania
przedszkolnego
niepełnosprawnościami
lub realizacja
dodatkowej
ofertyo edukacyjnej
i specjalistycznej
ołecznej osóbnych
z niepełnosprawnościami
w ramach
ZAZ
i WTZpotrzebami
poprzez:
współpracy nauczycieli
z rodzicami, w dziecku
tym radzenia
sobie w sytuacjach trudnych
(wyłącznie
jako uzupełnienie
działań poprzez
konkursowych
(oryginał).
umożliwiającej
z
niepełnosprawnością
udział
w
wychowaniu
przedszkolnym
wyrównanie
deficytu
wynikającego
z
niepełnosprawności;
cych WTZ; wskazanych
wsparcie
dotychczasowych
uczestników WTZ nową ofertą
w typie
projektu 4a lub 4b).
Za prawidłowe
sporządzenie
wnioskudeficytów
odpowiada uWnioskodawca
4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne
w zakresie
stwierdzonych
dzieci. Katalog dodatkowych
4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych,
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
zajęć
dla
dzieci
obejmuje
wyłącznie:
matematyczno – przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych
szlaktatarski@gmail.com
zajęcia specjalistyczne,
których
mowa
w § 6 uczenia
ust. 1 pkt
2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017
r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
postaw/umiejętności– uniwersalnych
niezbędnych nao rynku
pracy
(umiejętność
się, kreatywność,
innowacyjność,
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z Lokalną Strasowanie projektu
mogą przedsiębiorczość
ubiegać
się Lokalne
Grupy wDziałania
oraz
inneprojektów
podmioty
inicjatywność,
oraz praca zespołowa)
realizacja
edukacyjnych
w OWP, re- (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje
psychologiczno-pedagogicznej
wszczególności:
publicznych
przedszkolach,
szkołach i placówkach
tegią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów
alizacja dodatkowych
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
rozwijających
uzdolnienia, organizacja kółek
emocjonalno-społeczne
oraz innerealizacja
zajęcia ozajęć
charakterze
terapeutycznym;
m osób fizycznych,
w szczególności:
w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min. 40% możliwych punktów w ramach oceny
zainteresowań, warsztatów,
laboratoriów.
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa Oświatowego;
zgodnie z lokalnymi kryteriami. Maksymalna liczba punktów – 21; Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warun4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizakiem wyboru operacji to 8,40 punktów.
– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

2 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
Typ projektu
4c finansowane
może być realizowany
wyłącznie
jakoFunduszu
uzupełnienie
działań
wskazanych
w typieProgramu
projektuOperacyjnego
4a lub 4b. Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Ogłoszenie
jest ze środków
Europejskiego
Społecznego
w Ramach
Regionalnego
4d) Doskonalenie
umiejętności,
kompetencji
lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym
określone w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie
pieczy
zastępczej;
21 luty
r. 5
z dziećmi zenr
specjalnymi
edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie
jako2020
uzupełnienie
INFO Sokółka
191 potrzebami
ołecznej (których głównymdziałań
celem wskazanych
nie jest prowadzenie
działalności
gospodarczej);
w typie projektu
4a lub 4b).
łdzielnie socjalne; podmioty4e)
reintegracyjne
realizujące
usługi
reintegracji
społecznej
Wsparcie na rzecz
kształtowania
i rozwijania
u dzieci
kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno – przyrodniczych, podstawowych kompetencji
informatycznych)
oraz r.właściwych
postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność,
o których mowa w art. 3 ust.naukowo-technicznych,
3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003
o działalności
inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

„Ślubuję z godnością nosić mundur…”
Ja uczeń klasy mundurowej
Liceum Ogólnokształcącego ślubuję, na sztandar Zespołu Szkół im.
Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, że będę szczerze stał na straży honoru, godności i dobrego imienia mojej szkoły.
Dochowam wierności ideałom i
uniwersalnym wartościom, takim
jak patriotyzm i odpowiedzialność
za drugiego człowieka. Codzienną
uczciwą pracą będę pomnażać bo-

gactwo, potęgę i poziom obronności naszej Ojczyzny. Z szacunkiem
oddawać należną cześć tradycjom
narodowym. Rozsławiać dobre
imię mojej szkoły, miasta, powiatu, województwa i ojczyzny oraz
z godnością nosić mundur. Mój
wysiłek, zapał i młodość Tobie Ojczyzno składam w darze. Ślubuję.
– Taką treść ślubowali uczniowie
klas mundurowych.

Na początku głos zabrał
Dyrektor Jarosław Budnik, który przywitał gości i przedstawił
krótką historię powstania klas
mundurowych w dąbrowskim
liceum: Mija 10 lat od powołania klas mundurowych w naszej
szkole. Inicjatywa powstania tego
typu kształcenia pochodziła od
Tomasza Leszkowicza, to właśnie
on zauważając rozwój idei klas
policyjnych, wojskowych zaproponował żeby także w naszym liceum powstała tego typu formuła.
Pomysł okazał się na tyle interesujący, że został podjęty zarówno
przez dyrekcję jak i przez radę pedagogiczną. Spotkał się także z zainteresowaniem uczniów, którzy
zasilali szeregi powołanych w kolejnych rocznikach klas mundurowych. Wtedy też do grupy wspierającej kształcenie mundurowe
dołączył Janusz Bielawski, który
stał się opiekunem i symbolem
dla uczniów, którzy swoją naukę
w liceum połączyli z mundurem
(…) Drodzy uczniowie klas mundurowych, musicie być świadomi
że życie w mundurze to nie praca
a służba dla Ojczyzny, to nie forma a treść, to nie sposób na życie
a konieczność jego poświęcenia na
rzecz Niepodległej, to wielkie wyzwanie dla naprawdę twardych
ludzi i wy nimi jesteście.
Uczniowie na tę uroczystość przygotowali pokaz musztry paradnej a także samoobrony. Nie zabrakło również części
artystycznej z patriotycznymi

akcentami. Imprezę uświetniła
Orkiestra Dęta z Dąbrowy Białostockiej pod przewodnictwem
Krzysztofa Drzemickiego.
W uroczystości wziął
udział również Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, który skierował słowa do
zebranych: Złożyliście ślubowanie
- zaświadczacie o tym, że jesteście
gotowi żyć, pracować, uczyć się dla

naszej ojczyzny. Niech ta przysięga, świadczy o waszej gotowości,
jestem przekonany, że jej dotrzymacie.
Uroczysty apel był również
okazją do wręczenia symbolicznych grawertonów wszystkim
tym, którzy przysłużyli się rozwojowi dąbrowskich klas mundurowych. Na gości czekały także
stoiska tematyczne i wojskowa
grochówka.
Klaudia Galej

Przekazane dobro kiedyś wróci
14 lutego w Szkole Podstawowej w Kuźnicy odbył się kiermasz
charytatywny, na którym można
było kupić walentynkowe upominki oraz pyszne ciasta. Zbiórkę
przygotowała 7 Kresowa Drużyna
Harcerska pod opieką Agnieszki
Kazberuk - nauczyciela i opiekuna
drużyny, przy wsparciu kadry nauczycieli i dyrekcji. Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna.
Harcerze oraz zuchy przynieśli z
domu rzeczy nowe lub używane,
natomiast samorząd szkolny pomógł w przygotowaniu pysznych
wyrobów ciastkarskich.

Wszyscy uczestnicy czuli
radość i satysfakcję z tego, że robią coś wspólnie na rzecz wolontariatu. Wierzą też, że świat jest
sprawiedliwy, a przekazane dobro
kiedyś do nich wróci.
Zebrane pieniądze trafią do
Fundacji „Pomóż Im” na rzecz
dzieci z chorobami nowotworowymi i hospicjum dla dzieci.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim osobom biorącym
udział w naszej akcji.
Materiał: Agnieszka Kazberuk

OGŁOSZENIE PŁATNE

Spotkanie z ludźmi dobrego serca
Wójt Gminy Szudziałowo
informuje
Szudziałowo, dn.19 lutego 2020 r.
Wójt Gminy Szudziałowo na podst. art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.
65) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szudziałowo ul. Bankowa 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.szudzialowo-gmina.pl zamieszczono na okres 21
dni tj. od dnia 21.02.2020 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szudziałowo przeznaczonych do sprzedaży:
- w drodze przetargu nieograniczonego: nieruchomość zabudowana
położona w obrębie Ostrów Nowy, oznaczona działką Nr 146/2 oraz
działką Nr 147/1 o łącznej powierzchni 0,2654 ha. Zabudowania tj.
budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, stodoła, altana, piwnica
kopana, studnia kopana, stalowy zbiornik ciśnieniowy na gaz płynny,
usytuowane na działce nr 147/1 o pow. 0,2354 ha.
- w drodze przetargu ograniczonego: nieruchomość rolna oznaczona
działką nr 502 o powierzchni 1,97 ha położona w obrębie Szudziałowo.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szudziałowo ul. Bankowa 1 ( pokój nr 9), telefonicznie pod nr 85 722 14 04 w.
24. oraz w BIP jak wyżej.
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W ramach przygotowań do
zbliżającego się Karnawałowego
Balu Charytatywnego, organizowanego przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Sokółce
i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
,,Pod Skrzydłami”, uczniowie
klas szkoły podstawowej i klasy
przysposabiającej do pracy 7 lutego odwiedzili ludzi o wielkim
sercu, których w naszym rejonie
nie brakuje. Jednym z nich okazał się pan Mieczysław Hulewicz

z Czarnej Wsi Kościelnej, artysta
z Pracowni Kowalskiej Szlaku Rękodzieła Ludowego Podlasia. Pan
Mieczysław zachwycił nas nie tylko swoimi wyrobami, lecz także
uprzejmością oraz ciekawymi historiami dotyczącymi jego pracy,
a na rzecz balu podarował nam
nietuzinkową metalową rzeźbę.
Odwiedziliśmy także panów
Adama i Pawła Piechowskich w ich
Pracowni Garncarskiej, aktualnie
remontowanej. Z tego powodu nie
była możliwa wizyta w warsztacie,

jednakże panowie z wielkim entuzjazmem zaprosili nas do siebie w
kwietniu, co z pewnością uczynimy. Artyści okazali się chętni do
wsparcia naszej inicjatywy i obdarowali nas pięknymi wyrobami
glinianymi. Rozochoceni szczodrością spotkanych ludzi, ruszyliśmy
z wizytą do Centrum Rękodzieła
Ludowego w Niemczynie. Przywitała nas przesympatyczna pani,
która, przekazała nam piękną
ceramiką i obraz na licytację. Zapoznała nas z bogatą ofertą zajęć,
skierowanych zarówno do dzieci
i młodzieży, prowadzonych przez
lokalnych twórców ludowych oraz
wykwalifikowanych instruktorów
rękodzieła, co zachęciło nas do odwiedzenia tego miejsca jeszcze raz
w tym roku.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom za ofiarowane nam rękodzieło. Dochód z licytacji podczas
balu zostanie przekazany na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób
Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”.
Dorota Kozaczyńska, Lila Zajkowska

INFO Sokółka nr 191

Kilkuset wykonawców, m.in.
chóry, zespoły, soliści, rywalizowało w niedzielę 16 lutego w
Białymstoku w eliminacjach centralnych 27. festiwalu „Piosenka
Białoruska”, jednej z najważniejszych imprez kulturalnych środowiska mniejszości białoruskiej,
organizowanej przez Białoruskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Na scenie zaprezentowały
się zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, duety i soliści,

REKLAMA

Sukcesy na festiwalu piosenki białoruskiej w OiFP

ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE

- ZAŚWIADCZENIE
- ZŁOMOWANIE
AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
DO WYREJESTROWANIA
-- ZAŚWIADCZENIE
POMOC DROGOWA
- POMOC DROGOWA
DO
WYREJESTROWANIA
- TRANSPORT
DO 12 TON
SOKÓŁKA
tel.
600
486 444
/CIĄGNIKI,
MASZYNY
BUDOWLANE/
- POMOC
DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

PRZYJMIEMY DO PRACY:

Kucharza / Kelnerkę / Pomoc kuchenną
Doświadczenie nie jest wymagane, liczą się chęci.

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189

Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
W hali Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej odbył się Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dąbrowy
Białostockiej. W szranki stanęło
10 drużyn, a pięciogodzinna rywalizacja przyniosła następujące
rozstrzygnięcia: I miejsce - Zoltar, II miejsce - Kats, III miejsce

- Przemek i Przyjaciele, IV miejsce - Power Janów; Najlepszy
zawodnik: Mateusz Łabieniec
(Katy); Najlepszy bramkarz: Kamil Drożdżewicz (Zoltar); Najlepszy strzelec: Radosław Szoda
(Zoltar).
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

których wyłoniono w eliminacjach rejonowych w Siemiatyczach, Dąbrowie Białostockiej,
Hajnówce, Białymstoku i Orli.
W eliminacjach, odbywających się w Sali Koncertowej
Opery i Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku uzdolniona młodzież z dąbrowskiego zespołu
„Solatium” wyśpiewała sobie I
miejsce.
To nie był jedyny akcent rodem z naszego powiatu - bo oto
kryński zespół EXIT wykonał
pieśń pt. „Kala majeho cierema”
w pięknym opracowaniu na głosy i zwyciężył w kategorii „zespoły a capella”.
Wisienka na torcie, należała do Powiatowego Zespołu
Regionalnego „Jemioła”, który
wykonał białoruską piosenkę ludową „Kupalinka” z akompaniamentem akordeonu i skrzypiec,
i zdobył III nagrodę w swojej
kategorii. Był to pierwszy występ
„Jemioły” na tej scenie i pierwszy
udział w konkursie, tym bardziej
cieszy taki sukces - komentują
członkowie zespołu. Gratulujemy!

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

SIŁOWNIA ZS w Sokółce
ul. A. Mickiewicza 11

zaprasza od pon. do pt., od godz. 16:30 do 21:30

opr. AT, fot. M.Sawicki,
GOK Krynki, MGOK Dąbrowa Biał.
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Sala wyposażona w profesjonalny zestaw do ćwiczeń siłowych i aerobowych / Abonament miesięczny (70 zł),
dostępny po wpłacie na konto SOSW w Sokółce: Bank
Spółdzielczy w Sokółce 07 80 93 0000 0013 90 74 2000
0030 i okazaniu przy pierwszym wejściu dowodu płatności. Abonament dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 35 zł. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
– wchodzą za darmo.
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TU MÓWIĄ MŁODZI:

NIEznane miejsca/ NIEsłychane historie
SZKOŁA Z HISTORIĄ

„Stara Szkoła” jest miejscem, które zna każdy mieszkaniec Sokółki, ale nie tylko.
Lodziarnia znana jest ze swoich
specjałów oraz atmosfery nie tylko w najdalszych zakątkach Polski, ale także świata. Budynek, w
którym mieści się kawiarnia, ma
wspaniałą historię. Jedną z nich
jest niesamowita i mało znana
historia rodziny Skwarko.

RODZINA SĘDZIEGO
I NOWA ZELANDIA

Historia związana z budynkiem, w którym mieści się „Stara
Szkoła” sięga czasów sprzed II
Wojny Światowej. Zbudowano
go w latach dwudziestych XX
wieku, a jego właścicielami byli
państwo Skwarko: Krystyna –
nauczycielka języka polskiego i
Stanisław – sędzi. Małżeństwo
miało dwoje dzieci – także Krystynę i Stanisława. W latach
1930-1939 na parterze budynku
mieścił się sąd, w którym pracował sam pan Skwarko, na piętrze
zaś mieszkanie, które sędzia zajmował wraz z rodziną. Dramatyczne koleje losu spowodowały,

dzieje rodziny Skwarko związane
są z Nową Zelandią, a konkretnie
z miasteczkiem Pahiatua, położonym 160 km na północ od stolicy
Nowej Zelandii, Wellington. Za
miasteczkiem znajdował się Obóz
Polskich Dzieci (Polish Children’s
Camp), które mieszkały tam w
latach 1944-1949, a do którego
trafiła pani Krystyna wraz z córką
i synem (wcześniej pani Skwarko
była jedną z pierwszych osób, która podjęła się kierowania sierocińcem polskich dzieci na południu
ZSRR, a potem była dyrektorką
polskich szkół w Iranie, w mieście
Isfahan). Stanisław Skwarko, trafił do łagru w Workucie. Rodzina,
którą rozłączył okrutny los, odnalazła się dopiero w 1942 r. w Iranie – pan Skwarko był żołnierzem
armii gen. Władysława Andersa.
Jego najbliżsi zaś towarzyszyli
polskiemu wojsku. Pani Krystyna
Skwarko oraz jej córka, Krystyna Tomaszyk (Skwarko) – opisały historię swojej rodziny oraz
dzieje obozu w Pahiatua w takich
publikacjach jak m.in: „Osiedlenie Młodzieży Polskiej w Nowej
Zelandii w r. 1944.”, „The Invited”
czy „Droga i pamięć. Z Syberii na
antypody”.

Maskowy Bal Karnawałowy
13 lutego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył się Maskowy Bal
Karnawałowy, który miał za cel
integrację społeczności internatu
kultywowanie tradycji związanych z karnawałem oraz dobrą
zabawę.
Impreza rozpoczęła się od
przywitania uczestników przez
prowadzące, następnie bal został
oficjalnie otwarty wspólnym tańcem do melodii „Niech żyje bal”.
Wszyscy uczestnicy przybyli w
maskach karnawałowych, wykonanych według własnego pomysłu. Nie zabrakło również wesołych zabaw i konkursów, których
zwycięzcy byli nagradzani słodką
niespodzianką. Balowicze mogli
sprawdzić się m.in. w zabawach

zręcznościowych oraz w konkurencjach tanecznych.
Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą
i najbardziej pomysłową maskę
a zwycięzcy otrzymali nagrody
książkowe.			
Wspólna zabawa dostarczyła
wychowankom wiele przeżyć i ra-

dości. To był przyjemnie spędzony
czas, w którym uczestnicy pokazali, że chcą i potrafią dobrze się
bawić.
Organizatorami balu były
panie: B. Boguszewska i K. Dylewska
Tekst na podst.: SOSW w Sokółce

V Powiatowe Dyktando z języka angielskiego
W Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce odbyło się (19.02.)
V Powiatowe Dyktando z języka angielskiego. Wzięło w nim
udział 21 uczniów ze szkół podstawowych (VII-VIII kl.) i ponadpodstawowych: SP 1, SP 2 w
Sokółce, SP w Starej Kamionce, SP
w Kuźnicy, ZS w Suchowoli, ZSZ
w Sokółce, ZS w Dąbrowie Biało-

stockiej, ZS CKR w Janowie, ZSR
w Sokółce oraz ZS w Sokółce.
Dyktando miało na celu propagowanie nauki języka angielskiego, doskonalenie umiejętności
językowych, integrację uczniów
powiatu i promocję Zespołu Szkół
w Sokółce. Było także elementem
obchodów pierwszego Dnia Nauki Polskiej i kolejnego Święta Pa-

trona szkoły Mikołaja Kopernika.
Fundatorami nagród był
Zarząd Powiatu Sokólskiego raz
Wydawnictwo Nowa Era i Oxford
University Press.
Nagrodzeni uczniowie ze
szkół podstawowych: 1. miejsce –
Wiktoria Bancerek (SP 2), 2. msc.
– Piotr Doroszkiewicz (SP 1), 3.
msc. – Jolanta Winiarska (SP 1),
wyróżnienie - Dominik Stupak
(SP Stara Kamionka). Nagrodzeni uczniowie ze szkół ponadpodstawowych: 1. msc. – Agnieszka
Budnik (ZS w Dąbrowie Białostockiej), 2. msc. – Maciej Waluk
(ZS w Sokółce), 3. msc. – Michał
Sałak (ZS w Sokółce); wyróżnienie – Marek Szczesnewicz (ZS w
Suchowoli).
Tekst na podst.: D. Dziakowska
fot.: K. Galej

Rodzina Skwarków

że podzielili oni los Polaków z
kresów wschodnich, wywiezionych w głąb Rosji – na Syberię.
Na tablicy, wywieszonej w „Starej
Szkole” czytamy: Po wkroczeniu
wojsk sowieckich w roku 1939 sędziego aresztowano, przetrzymywano w białostockim więzieniu,
by ostatecznie w maju 1941 roku
wywieźć na roboty do kopalni w
Workucie na północy Rosji. Krystynę Skwarko wraz z dwójką
dzieci zmuszono do opuszczenia
domu, a następnie w czerwcu
1941 roku wywieziono na Syberię do kołchozu Tukaj w rejonie
Krasnojarska. Echa późniejszych
losów rodziny Skwarko można
odnaleźć w publikacjach i na
stronach związanych z historią
Polaków wysiedlonych na Sybierię. Przez internetowe śledztwo
dowiedzieliśmy się, że dalsze

W roku 2018 postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Krystyna Tomaszyk została odznaczona za wybitne zasługi w
działalności na rzecz środowisk
polonijnych w Nowej Zelandii, za
popularyzowanie polskiej kultury
i historii, za działalność na rzecz
krzewienia polskości i kształtowania postaw patriotycznych
Krzyżem Komandorskim Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej informacji o rodzinie Skwarków i ich losach można
odnaleźć w książce pt. „Wyklęta armia” Kacpra Śledzińskiego
oraz na stronach internetowych
poświęconych historii Polaków z
kresów wschodnich m.in.: https://
kresy-siberia.org/
Materiał: Uczniowie kl. IIA i IIC
(z przedmiotem edukacja medialna)

Ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „MedJA. Szkoła krytycznego myślenia”
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prawdziwe

prawdziwk

Wiosenne nieporządki

Wybrałem się na zakupy.
Bawiąc się w „Szybkich i Wściekłych” z powodu różnych promocji musiałem w pewnej chwili
zahamować moim wózkiem z
piskiem opon. Powodem nie był
karambol wywołany ostrym manewrem staruszki która na zakręcie wpadła w poślizg. Moją uwagę
przykuła nowa półka. Obejrzałem
ją z przodu, z tyłu, z boku… Ogólnie, wykorzystałem wszystkie
możliwe przyimki łącznie z „pod”,
„nad” i „w”.
Jeden z pracowników sklepu
podszedł do mnie z uśmiechem i

spytał, czy może mi w czymś pomóc. Wyciągnąłem telefon.
- Dzwonię na policję – poinformowałem.
- Ale co się stało, proszę pana?
- Ta dewiacja się stała! – wskazałem oburzony półkę – To jest demoralizacja!
- Demoralizacja? – zdziwił się
pracownik, patrząc na artykuły
dla dorosłych – Ach! Rozumiem
pomyłkę. To na Święto Wiosny.
Wie pan, na topienie Marzanny.
- Co ma ten cały pierd…nik do
wiatraka?
- Już panu tłumaczę. Marzannę
się topi i podpala. Prawda?
- W innej kolejności, ale fakt…
- Czasy się zmieniają. Podpalanie Marzanny to jest zagrożenie
pożarowe. Topienie jej to już zaśmiecanie… Nie mówiąc już o
zdezorientowanych całą sytuacją
bobrach. Dlatego, zamiast topie-

nia Marzanny znaleźliśmy inny
sposób by ją dręczyć.
- Pejcz to rozumiem, ale z kajdankami to przesada…
- Wszystko, by tradycja przetrwała.
- No cóż, nasi potomkowie będą
mieli ciekawą zagadkę kulturową do rozwiązania… Zaraz,
chwileczkę… czy to jest beczułka
kwasu?
- Tak. Zamiast j utopić, można ją
wcisnąć do takiej beczki. Utopić w
kwasie. Potem można ją zakopać.
- A to co, Breaking Bad? Hmmm…
No dobra, idąc tym tokiem rozumowania… kamienie. Pewnie po
to, by ją ukamienować.
- A nie, to akurat promocja przygotowana już na Wielkanoc.
- Kamienie na Wielkanoc?
- Wegańskie jajka.
Kamyk
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