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Warsztaty z wędrującym filmoznawcą
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Jak gotować, aby było zdrowo i smacznie?
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seria:

LIPINA

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

(gm. Sokółka)
Nazwa miejscowości pochodzi oczywiście od drzew lipowych, którymi musiał wyróżniać się ten fragment puszczy.
Osada powstała stosunkowo późno bo w 2. poł. XVIII
wieku. Jeszcze spisy parafialne
z 1744 roku nie odnotowywały
jej w granicach parafii sokólskiej, ani szudziałowskiej. Istniało jednak już w tym czasie
Łaźnisko (Łaźnisk) folwark, do
którego należała wieś Lipiny. W
Łaźnisku był dwór wraz z zabudowaniami.
Wieś zaznaczono na mapie
z 1780 roku, zaś spis z 1775 roku
jeszcze jej nie wzmiankował. W
inwentarzu o kilka lat późniejszym czytamy: „Wieś Lipina
przysady i pozycji średniej ma
lasu wyznaczonego do wytrzebu
na grunt włók 6, która to wieś na
powinności ciągłej jest ustanowiona”. Fakt, że do karczowania
przeznaczono sporą ilość ziemi
oraz to, że w XVIII wieku było
tu tylko kilkunastu gospodarzy
a w latach następnych ilość go-

spodarstw stale wzrasta może sugerować, że mamy do czynienia
ze strukturą stosunkowo młodą.
Może powstała w latach 17751780. Tym bardziej, że spis 1775
roku wymieniał dwór Łaźnisko
będący w dożywotnim użytkowaniu JP Deresuwicza (?), do
którego przynależała wieś Łaźnisko i wieś Pohibło. W następnych
latach Tyzenhauz odebrał dzierżawę i utworzył folwark Łaźnisko ze wsią o tej nazwie i pewnie
też założył wówczas wieś Lipina.
W latach 80. XVIII wieku
mieszkali tu następujący gospodarze z rodzinami: Adam Dobrzyński, Krzysztof Murawski,
Michał Anuszko, Piotr Brasław-

Obrazki z Podlasia
Biblioteka Publiczna w Sokółce po raz kolejny zamieniła się
w minigalerię. 6 marca odbył się
tam wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Obrazki z Podlasia”
autorstwa Łukasza Horoszko.
Autor - fotograf pasjonat pochodzi z Suchowoli. Zamiłowanie
do robienia zdjęć łączy z pracą
zawodową. Fotografuje głównie
Podlasie.
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Podczas wernisażu opowiadał o swojej pasji, odwiedzanych
miejscach oraz staraniach, jakie
czasami trzeba włożyć w zarejestrowanie upragnionego kadru.
Informuje Ewelina Kaźmierowicz z Biblioteki Publicznej w
Sokółce.

ski, Wojciech Kozłowski, Andrzej
Stelmachowicz, Maciej Szeyia(?),
Stefan Nowik, Józef Brzostowski,
Jan Bizant, Marcin Dobrzyński,
Jan Paszko, Jan Siemianowicz,
Andrzej Anoszko, Michał Obuchowski, Szymon Kozioł, Jerzy
Osudowicz.
Karczma folwarczna znajdowała się w Lipinie. Tak była opisywana: „Karczma we wsi Lipinie z
drzewa ciosanego z sienią wjezdną”. Budynek karczmy pokryty był
dranicami. W niektórych oknach
były szyby w innych błony. Piec
murowany był z cegieł a podłoga
gliniana. W środku znajdowały
się drewniane ławy. Obok znaj-

dował się drewniany browar ze
spiżarnią.
W 1789 roku było tu 19 domów zamieszkałych przez 107
osób. Na terenie folwarku Łaźnisk, w skład którego wchodziła
wieś Łaźnisk i wieś Lipina, mieszkało 3 Żydów, zapewne prowadzących karczmę w Lipinie.
13 XII 1794. Stanisław August nadał przywilejem emfiteutycznym Kacprowi Sierakowskiemu i jego żonie Ariannie z
Szorców folwark Łaźnisk i Lipina.
12 X 1799. Mateusz i Barbara Rymaszewscy z Gieniusz pod Sokółką zwracali się do Kamery z prośbą o zwrot gruntu w uroczysku
Lipina.
W 1853 roku naliczono tu
38 domów oraz 148 mężczyzn i
160 kobiet. Trzynaście lat później
liczba domów wzrosła do 44, aby
przed I wojną światową osiągnąć
69 domów. W Aktach Starszego
Notariusza Grodzieńskiego pojawia się nazwisko Piotra Kaczkieło.
W 1921 roku było tu aż 93
domy, w których mieszkało 490
osób, w tym 233 mężczyzn i 257
kobiet, 484 katolików i 6 prawosławnych. Wszyscy deklarowali
narodowość polską. W latach

trzydziestych XX wieku liczba
domów wzrosła do 97.
W okresie międzywojennym jaki i po II wojnie światowej funkcjonowała tu szkoła.
Obecnie wieś się wyludnia, ale
zachowało się sporo drewnianych, ładnych domów: okiennice i detale zdobnicze na węgłach
i wiatrownicach, zdobione ramy
okien. Wieś sprawia wrażenie
zadbanej.
W latach 70. XX wieku wybudowano tu murowaną kaplicę
dzięki staraniom prefekta z Sokółki ks. Jana Okurowskiego. W
1987 roku erygowano rektorat,
a 1989 roku rozpoczęto prowadzenie ksiąg metrykalnych. W
nieodległej wsi Janowszczyźnie
urządzono z domu mieszkalnego w 1996 roku kaplicę, którą
powiększono. W 2003 roku erygowano parafię MB Nieustającej
Pomocy w Lipnie i św. Rocha w
Janowszczyźnie. Pierwszym proboszczem obsługującym parafię
z dwoma świątyniami (kościół
w Lipinie i kaplica w Janoszczyźnie) został ks. Wojciech Popławski. Obecnym proboszczem jest
ks. Grzegorz Błaszko.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Wielki sukces uczniów
dąbrowskiej podstawówki
W tegorocznych konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Białymstoku, Szkoła
Podstawowa z Dąbrowy Białostockiej ma aż 7 laureatów.
„Największy sukces odniosła uczennica klasy 8b Sylwia
Sapkowska, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z języka angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Powodem do dumy są również osiągnięcia ucznia klasy 8b

Adriana Hawrylika, który został
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii
i geografii. Z kolei laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii została
Dominika Gasparewicz. Gratulujemy uczniom naszej szkoły tak
wielkich sukcesów oraz życzymy
dostania się do wymarzonych
szkół ponadpodstawowych”.
Informuje Magdalena Szymańska z SP w Dąbrowie Białostockiej.

Nowe uprawnienia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce z dn.
24 lutego br. otrzymała uprawnienia do wydawania orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dla dzieci niewidomych
i słabowidzących zamieszkałych
w powiecie sokólskim.
Do tej pory rodzice dzieci
z ww. niepełnosprawnościami
w celu otrzymania diagnozy i
stosownych orzeczeń lub opinii
korzystali z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
w Białymstoku.
W celu przeprowadzenia
działań diagnostycznych, których efektem będzie pozyskanie
orzeczenia lub opinii dla dziecka
niewidomego i słabowidzącego,
prosimy o kontakt z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w
Sokółce, ul. Polna 1, tel. 85 711
32 91.
Ref. Oświaty Starostwa Powiatowego
w Sokółce
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Starajcie się zostawić ten
świat choć trochę lepszym, niż go
zastaliście.

Znamy już laureatów tegorocznej edycji Plebiscytu SOKOŁY 2019. W ciągu dwóch tygodni, w których
dostępny był kupon - INFO było chyba jednym z bardziej poszukiwanych lokalnie przedmiotów - był to oczywiście, jeszcze czas przed „obowiązywaniem” tematu nr 1 - koronawirusem. Cieszą nowe nazwiska wśród
nominowanych. Smucą głosy o niepożądanych zachowaniach niektórych głosujących i przejmowaniu większej
ilości gazet niż potrzeba. Wnioski wyciągnięte. Regulamin Plebiscytu kwalifikuje się do poprawy. Doprecyzować trzeba kilka ważnych kwestii. Jeśli akcję powtórzymy za rok - jedna osoba będzie mogła oddać jeden głos
i podpisać się pod nim czytelnie - imieniem i nazwiskiem.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Państwu nominacji - to sygnał, że macie obok ludzi, którzy doceniają
Wasz potencjał i widzą wysiłki wkładane na rzecz rozwijania naszej małej ojczyzny, to już wielka nobilitacja.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, lokalna społeczność docenia Waszą aktywność i działania w swoich obszarach. O gali kończącej Plebiscyt będziemy informować.
Poniżej prezentujemy wyniki Plebiscytu, pierwsza wartość - to ilość głosów zdobytych dzięki kuponom z
gazety papierowej, druga wartość - sonda internetowa (iSokolka.eu), ostatnia - to suma z gazety i sondy. AT

Plebiscyt
SOKOŁY 2019
OSOBOWOŚĆ

1. Barbara Wnukowska - 1122
(INFO) + 1253 (isokolka.eu) =
2375
2. Paweł Łabanowicz - 1798 +
135 = 1933
3. Piotr Zieziula - 160 + 1124 =
1284
4. Wiesława Burnos - 311 + 108
= 419
5. Mariusz Dąbała - 57 + 135 =
192
6. Henryk Cudnik - 88 + 58 = 146
7. Grzegorz Ryżewski - 27 + 89
= 116
8. Marek Karp - 27 + 77 = 104

DOBROCZYNNOŚĆ

1. Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Sokółce 976 (INFO) + 63 (isokolka.eu)
= 1039
2. Złombol Żuliki Sokółka - Łukasz Tochwin - 569 + 411 = 980
3. Barbara Sawicka - 777 + 54
= 831
4. Ewelina Bandzińska - 114 +
359 = 473
5. Bożena Rećko - 281+ 85 = 366
6. „Skrawek Nieba” - 79 + 55 =
134
7. Maciej Sulik - 35 + 55 = 90
8. Stowarzyszenie „KŁADKA” 33 + 35 = 68
9. Małgorzata Karczewska - 3 +
43 = 46

KULTURA

1. Biblioteka Publiczna w Sokół-
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ce - 1664 (INFO) + 660 (isokolka.eu) = 2324
2. Cyrkplozja i Anna Wojszel 671 + 882 = 1553
3. Ewa Dębko - 372 + 72 = 444
4. Cecylia Bach-Szczawińska - 75
+ 160 = 235
5. Krzysztof Promiński - 111 +
113 = 224
6. Elżbieta Rapiej - 18 + 124 =
142
7. Katarzyna Sadowska - 6 + 123
= 129
8. Adam Matyszczyk - 14 + 73
= 87

NAUCZYCIEL

1. Grupa nauczycieli PRZYSTANEK NADZIEJA 1388 (INFO) +
402 (isokolka.eu) = 1790
2. Katarzyna Zalewska - 368 +74
= 442
3. Piotr Zaręba – 54 + 273 = 327
4. Anna Dorota Cilulko - 169 +
153 = 322
5. Ewa Firs - 69 + 70 = 139

SUPERPRACODAWCA

1. Gospod. Ogrod. Wilczewscy
- 535 (INFO) + 244 (isokolka.
eu) = 779
2. Metal-Fach - 469 + 125 = 594
3. Genes Zakład Wyrobów Gumowych E. Mieczkowski - 155 +
53 = 208
4. Sokółka Okna i Drzwi - 96 +
55 = 151
5. PHU Konar Wojciech Stasiełuk
- 35 + 35 = 70

SPORT

1. OSP w Zubrzycy Wlk. - 1708
(INFO) + 265 (isokolka.eu) =
1973

2. Róża Asanowicz - 1036 + 133
= 1169
3. Łukasz Lenkiewicz, Krzysztof
Stelmaszek, Samuel Tomar /KS
Sokół Sokółka 1946/ - 506 + 163
= 669
4. Krystian Markowski - 209 +
409 = 618
4. Dorota Kozaczyńska - 492 +
100 = 592
5. Michał Łabieniec - 153 + 31
= 184
6. KS Szczypiorniak Dąbrowa
Biał. - 16 + 50 = 66
7. Mieczysław Sołowiej - 1 + 29
= 30
8. Mariusz Stefanowicz - 4 + 30
= 34

Książki, kawa
i kosmetyki, czyli
Dzień Kobiet
z Biblioteką
Pielęgnacji twarzy i makijażowi poświęcone było spotkanie,
które 4 marca sokólska Biblioteka Publiczna zorganizowała
czytelniczkom z okazji Dnia
Kobiet. Pokaz makijażu wykonała Katarzyna Mieczkowska.
Nie zabrakło też praktyki - panie
na warsztatach wykonały zabieg
wygładzająco-nawilżający dłonie oraz przeprowadziły rytuał
pielęgnacji twarzy. Pani Katarzyna służyła radą przy doborze
kosmetyków i pielęgnacji twarzy
w zgodzie z potrzebami skóry
każdej uczestniczki.
„Mamy nadzieję, że każda
z pań poczuła się zrelaksowana
i zadbana. Swobodna atmosfera pomogła nam się odprężyć

28 i 29 lutego odbywała
się pierwsza zbiórka instruktorów i harcerzy „Nieprzetartego
Szlaku” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Sokółce. Zbiórka została zorganizowana z okazji dnia urodzin
Roberta Baden Powella, który
jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Myśli Braterskiej.
Organizatorkami
tego
przedsięwzięcia dzięki uprzejmości pani Dyrektor Elżbiety
Szomko były: dh Monika Mróz i
dh Marta Kulmaczewska. Głównymi gośćmi byli przedstawiciele
Referatu Nieprzetartego Szlaku:
hm Krzysztof Broda i hm Jolanta Lenkiewicz–Broda, a także
przedstawicielka Chorągwi Białostockiej i Komendy Hufca Sokółka z komendantem na czele.
W zlocie uczestniczyły m.in. 2
drużyny z Białegostoku: DH NS
ZPS – W i 144 BDH NS „Leśne

i poczuć zbliżającą się wiosnę.
Nie od dziś wiadomo, że czytanie
upiększa… Zwłaszcza książek o
tematyce poświęconej urodzie i
pielęgnacji skóry. Jeśli więc, któraś z Czytelniczek, zainspirowana
naszymi warsztatami chciałaby

bractwo”, 9 WDH NS „Tropiciele”
z Bielska Podlaskiego, 8 DH NS „7
milowe buty” ZZS z Siemiatycz, a
także DH „Nieprzetarty Szlak” z
Sokółki. Spotkanie rozpoczęło
się ogniskiem obrzędowym, w
trakcie którego wysłuchaliśmy
gawędy o Dniu Myśli Braterskiej i Robercie Baden Powellu.
Uczestnicy miło spędzili czas przy
wspólnych śpiewankach i pląsach
przy dźwięku gitary. Po ognisku
odbyła się integracyjna zabawa pt.
„Poznajmy się”. Harcerze obejrzeli
też film pt. „Czarne stopy”.
Następny dzień harcerze
rozpoczęli od wykonywania kartek do przyjaciół i tortu z okazji
urodzin Roberta Baden Powella,
założyciela skautingu oraz harcerstwa. Następnie odbyła się gra
terenowa z udziałem harcerzy –
wolontariuszy z Hufca Sokółka.
Zwięczeniem wszystkich działań
był apel kończący zlot. Drużyny
otrzymały dyplomy i upominki.
Organizatorzy: Monika Mróz
Marta Kulmaczewska

poszerzyć swoją wiedzę na powyższy temat, zapraszamy do wypożyczania najnowszych książek
poruszających tematykę pielęgnacji i makijażu”.
Informuje Beata Grecka z
Biblioteki Publicznej w Sokółce.
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EDUKACJA ZA BONY
Szkolenie interpersonalne w ramach
„Bonów na szkolenia”

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

Uczniowie z ZSZ w Sokółce
mocniejsi w komunikacji interpersonalnej cz. 1
Uczniowie sokólskich - ZSR, ZSZ oraz ZS w Dąbrowie Białostockiej mieli możliwość skorzystania z zajęć pt. „Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i umiejętności miękkie” organizowanych w ramach „Bonów na Szkolenia” przez PCE
Sp. z o.o. Rozmawialiśmy z uczestnikami z „zawodówki” - Adamem i Michałem.
i zdobyć nowe umiejętności, to
może być bardzo przydatne. Według mnie to świetna inicjatywa i
polecam innym wzięcie udziału w
takim kursie.
***
Michale, jakie są twoje wrażenia po ukończeniu kursu?

Adamie, jakie masz refleksje
w związku z zajęciami?
Zajęcia były interesujące i
myślę, że pewną wiedzę udało
nam się z nich wynieść. Poruszaliśmy tematy, o których na co dzień
nie zdarza nam się dyskutować,
takie jak m.in. rozwiązywanie
konfliktów czy asertywność.
Jaka panowała atmosfera
podczas zajęć?

32/45
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Bardzo dobra, panie prowadzące były bardzo sympatyczne i
pomocne. Dzięki dobrej atmosferze łatwiej przyswajamy wiedzę.
Dlaczego zdecydowałeś się
uczestniczyć w tym szkoleniu, myślisz że to rozwija Twoje kompetencje i może przydać się w przyszłości
np. gdy wejdziesz na ścieżkę kariery zawodowej?
Jasne, na takich zajęciach
można poszerzyć swoją wiedzę

Kurs bardzo mi się podobał.
Zajęcia były bardzo interesujące i
chętnie na nie uczęszczałem. Myślę, że gdyby pojawiła się znów
okazja wzięcia udziału w podobnym kursie - na pewno bym skorzystał.
Zajęcia odbywały się w weekendy, nie było to przeszkodą?
Trzeba było się zmobilizować, żeby w dzień wolny od szkoły udać się na zajęcia, ale myślę
że nie było to wielką przeszkodą,
mimo że czasami się naprawdę
nie chciało - starałem się mieć jak
najlepszą frekwencję.
K. Galej

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
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S19 po starodrożu - jest decyzja!
9 marca w Sokółce odbyła się konferencja prasowa dotycząca przebiegu
drogi S19.

przebiegu. Odciąży nie tylko Sokółkę, ale też będzie zawierać w
swoim przebiegu obejście Czarnej
Białostockiej. W efekcie, po połączeniu z Dobrzyniewem będzie
stanowić tzw. bliską, północną
obwodnicę Białegostoku, co odciąży również Białystok od ruchu
tirów. Łącznie między Sokółką a
Dobrzyniewem będzie 7 węzłów
– 1 do zmodernizowania, 6 do
budowy.”

Starosta Sokólski Piotr Rećko przywitał przybyłych na spotkanie informacyjne: Ministra
Edukacji Narodowej Dariusza
Piontkowskiego, Posła na Sejm
Kazimierza
Gwiazdowskiego,
Senatora RP Mariusz Gromko,
Dyrektora białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Wojciecha
Borzuchowskiego,
Wicestarostę Powiatu Sokólskiego Jerzego
Białomyzego, Przewodniczącego Rady Powiatu Sokólskiego
Krzysztofa Krasińskiego, Radnego Miejskiego Karola Puszko i
Dyrektora Wydziału Promocji w
Starostwie Powiatowym Zbigniewa Dębko.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko:
„Konferencja jest poświęcona bardzo ważnej kwestii, o którą
walczyliśmy od roku 2007. Wtedy
rozporządzeniem ministra infrastruktury zmieniono przebieg
S19. To była bardzo zła informacja dla powiatu sokólskiego, również bardzo zła decyzja dla całej
Polski, bo jeżeli S19 pobiegałaby
przez Korycin - miałaby o 70 km
dłuższy przebieg. Cały czas walczyliśmy o to, żeby S19 szła po
starodrożu – przez Czarną Białostocką i mamy tę decyzję dziękujemy.” - Tymi słowami rozpoczął
konferencję Starosta.
Głos zabrał Minister Piontkowi:
„Zdecydowaliśmy się zwołać tę konferencję właśnie tutaj
– w Sokółce, ponieważ ta decyzja
GDDKiA i złożenie wniosku do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska o wydanie decyzji,
o warunkach środowiskowych
jest takim momentem, który
ostatecznie pokazuje to, co zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu
i już kilka lat temu. (...) W 2015
roku odziedziczyliśmy po PO i
PSL sytuację, w której trasa S19
na północ od Białegostoku miała
przebiegać przez Knyszyn, Korycin, dalej dopiero przez okolice
Sokółki. To oznaczałoby, że przejazd z Białegostoku do Kuźnicy
byłby niemal dwukrotnie dłuższy niż przebieg po starodrożu. Z
naszego punktu widzenia była to
absurdalna decyzja, stąd wszyscy
parlamentarzyści PiS od początku
zabiegali o jej zmianę. (…) Piąt-
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„Mieszkańcy Sokółki będą mogli
uwolnić się od setek, tysięcy tirów,
które przejeżdżają codziennie przez
centrum ich miasta.”
kowa decyzja (06.03.2020 r. red.)
jednoznacznie wskazuje, że dziś
polski rząd i GDDKiA widzi budowę trasy S19 po tzw. starodrożu,
czyli najkrótszą trasą. (…) Mamy
nadzieję, że ta decyzja spotka się
z dobrym odzewem ze strony
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska i w ciągu roku będziemy mieli pozytywna opinię, a
następnie będzie można przystępować stopniowo do ogłaszania
przetargów i w ciągu najbliższych
lat zostanie wbita symboliczna,
pierwsza łopata, po czym zostanie
rozpoczęta budowa tego odcinka.
(…) Dzięki temu mieszkańcy Sokółki będą mogli uwolnić się od
setek, tysięcy tirów, które przejeżdżają codziennie przez centrum
ich miasta. Cały ruch tranzytowy
będzie się odbywał obwodnicą,
jednocześnie mieszkańcy będą
mieli bardzo dobre połączenie ze
stolicą województwa i dalej – z
pozostałą częścią kraju.” – mówił
Minister.
O szczegółach wniosku i
przygotowanej inwestycji mówił

Dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Wojciech
Borzuchowski: „6 marca złożyliśmy wniosek do RDOŚ o wydanie
decyzji, o uwarunkowaniach środowiskowych na budowy trasy
S19 na odcinku Kuźnica – Dobrzyniewo. (…) Przedsięwzięcie
jest trudne pod względem środowiskowym, zwłaszcza na odcinku

najbardziej racjonalny, stanie się
faktem. (…) Przetarg przewidujemy w styczniu 2022 r. z możliwością zakończenia tej budowy
do końca roku 2025. Ponieważ
jesteśmy w Sokółce blisko ul. Białostockiej, po której odbywa się
ogromny ruch, chcę powiedzieć,
iż myślę, że to jest początek końca
utrudnień wynikających z przejazdu tranzytowego do granicy.

Cały ruch tranzytowy będzie się odbywał obwodnicą, jednocześnie mieszkańcy będą mieli bardzo dobre połączenie ze
stolicą województwa i dalej – z pozostałą
częścią kraju.
Straż – Wasilków, gdzie przechodzimy przez Puszczę Knyszyńską
– ostoję knyszyńską, niemniej
jesteśmy przekonani, że przy zastosowaniu wszelkich środków
ochrony środowiska, uzyskanie
tej decyzji będzie możliwe, a
wariant, o którym mówię – jako

Chcę poinformować, że na odcinek Kuźnica – Sokółka decyzja
jest procedowana i uzyskanie jej
przewidujemy na połowę kwietnia.(…) W trzecim kwartale tego
roku odbyłby się przetarg na odcinek od granicy z Białorusią w
Kuźnicy do Sokółki. (...) Będzie
to droga dwujezdniowa na całym

Starosta Sokólski odpowiadał na pytania przedstawicieli
mediów.
„To jest kluczowa decyzja
z punktu widzenia Powiatu Sokólskiego. Ziemie powiatu są
terenem rolniczym – chronimy
bardzo ważne dla nas, dobre gleby gminy Janów i gminy Korycin.
Gdyby tamtędy miała iść S19 - to
bardzo dużo terenów rolniczych
zostałoby po prostu zniszczonych. Druga sprawa to elementy
ekonomiczne – jest po prostu bliżej z Białegostoku przez Czarną
Białostocką do Sokółki, niż przez
Korycin. Poprzednie rozwiązanie
było absurdalne. Ostoja knyszyńska, o której mówił pan dyrektor
są to lasy nasadzeniowe, które w
tej chwili na wysokości Czarnej
Biał. gdzie ma przechodzić S19,
są wycięte i aż się prosi, żeby ten
dwupasmowy ruch tamtędy poszedł. Stanie się to bez żadnego
wpływu na walory przyrodnicze
tamtego rejonu. Wręcz odwrotnie
– każdy z nas, kto jechał S19 przez
Czarną Biał., wie jak niebezpieczne jest wybieganie zwierząt na
drogę w tym obszarze. Dzięki
wybudowaniu przejść pod i nad
drogą, uratujemy również wiele
zwierząt. Teraz giną pod kołami
samochodów, a przede wszystkim uratujemy życie wielu ludzi.
Argumentów za tą decyzją jest
bardzo wiele. Z punktu widzenia
samorządu, nie mogło być lepszego dnia, niż dzień wydania tej
decyzji. Proszę spojrzeć, stoimy
teraz naprzeciwko ulicy, którą
przebiega S19 – tutaj się po prostu nie da żyć, non stop jest ruch
tirów, „patelni ze żwirem” i ruch
wynikający z przejścia granicznego.
W imieniu swoim, Powiatu
Sokólskiego i jego mieszkańców
wszystkim serdecznie dziękuję:
panu Ministrowi Piontkowskiemu, jak również panu Posłowi
Gwiazdowskiemu, Senatorowi
Gromko, Dyrektorowi Borzuchowskiemu, wszystkim, którzy
pracowali nad tym, bo to jest dla
nas bardzo ważna decyzja.”
Materiał: Patrycja A. Zalewska
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„Pamięć Żołnierzom Wyklętym”
w sokólskim SOSW >
„z okrutnych wspomnień, strzępów pamięci,
Z kolan powstają Żołnierze Wyklęci…”
„Rzeczypospolitej poprzysięgali”

M. Drozdowski

SOSW w Sokółce dba o
wszechstronny rozwój swoich
podopiecznych. Jednym z nurtów
takich działań jest kształtowanie
postaw patriotycznych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca stał
się okazją do szerzenia wiedzy o
historii Polski a szereg przedsięwzięć poświęconych bohaterom
polskiego podziemia niepodległościowego był formą ich upamiętnienia.
Przykładem działań o tej tematyce były zajęcia ph. „Pamięć
Żołnierzom Wyklętym”. Warsztaty rozpoczęło odsłuchanie piosenki zespołu Contra Mundum
pt „Już dopala się ogień biwaku”, która zasygnalizowała temat
spotkania. Po wyjaśnieniu słów
kluczowych i odniesieniach do
doświadczeń uczestników została odegrana scenka pt. „Atak na
więzienie w Kielcach”, w której
uczniowie wcielili się w żołnierzy podziemia, komunistów oraz
polskich więźniów. Akcja zakończyła się sukcesem, więźniowie
zostali uwolnieni, udało się im
również przekazać zaszyfrowane
informacje o kilku znanych Żołnierzach Wyklętych. Uczniowie
pracując w zespołach mieli za
zadanie ułożyć puzzle ze zdjęć.
Poprawne wykonanie dało wskazówkę do kolejnego wyzwania.
Były nim labirynty z ukrytymi
pseudonimami żołnierzy polskiego podziemia w grupie uczniów
szkoły podstawowej oraz pełnymi
imionami i nazwiskami w grupie
uczniów szkoły PdP. Ilość liter
otrzymanych wyrazów wskazała
numery kodów QR, w których zostały ukryte odpowiednio - pseudonimy lub nazwiska bohaterów.
W dalszej kolejności uczniowie mieli za zadanie odszukać
koperty z hasłami rozszyfrowanymi dzięki skanowaniu kodów
QR. Zawierały one krótką notkę
biograficzną i ciekawostki z życia
Żołnierza Wyklętego - bohatera
danej grupy. Po wykonaniu szeregu łamigłówek wyłoniły się sylwetki Witolda Pileckiego, Danuty
Siedzikówny, Józefa Franczaka,
Zygmunta Szendzielarza.
Drugą część spotkania rozpoczęło wykonanie karty pracyzakodowanego wilka wg instrukcji. Po prawidłowym odgadnięciu
hasła zebrani wysłuchali piosenki
„Ślady wilczych kłów” w wykonaniu Jakuba Opalińskiego oraz
wiersza Z. Herberta „Wilki”. Oba
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utwory posłużyły do wyjaśnienia
uczniom popularnego określenia
Żołnierzy Wyklętych-Wilków.
Ostatnim zadaniem było zaznaczenie na mapie Polski obszarów
działalności żołnierzy polskiego
podziemia oraz zakodowanie
trasy przejazdu dla żołnierzy-Ozobotów. Aby jeszcze bardziej zadziałać na wyobraźnię uczniów
w świetlicy szkolnej pojawił się
wilk w animacji 3D serwisu Google.
Warsztaty poświęcone Żołnierzom Wyklętym zostały zorganizowane również dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Spotkanie
rozpoczęło koło fortuny online z
pytaniami dotyczącymi szerokiemu pojęciu: Polska. Poprawnie
rozwiązane zagadki dały możliwość odkrywania kolejnych liter
i odgadnięcia hasła przewodniego zajęć. Uczniowie obejrzeli
audycję Radosława Kotarskiego
Polimaty „Żołnierze Wyklęci”,
dzięki której poszerzyli swoją
wiedzę na ten temat. Następnie
młodzież rozwiązała kilka łamigłówek, między innymi labirynt,
wykreślankę oraz korzystając z
dobrodziejstw Internetu szukała
zdjęć, uzupełniała listy gończe
za żołnierzem-bohaterem swojej
grupy a następnie prezentowała
wyniki kolegom i koleżankom.
Na pamiątkę uczestnicy wszystkich spotkań otrzymali naklejki z
hasłem: Pamięć Wyklętym! przygotowane przez organizatorki.
Aktywny udział uczniów,
ich zaangażowanie i kreatywność podczas warsztatów „Pamięć Żołnierzom Wyklętym”
dowiodły, że do wiedzy można
dochodzić różnymi ścieżkami.
Założone cele zostały osiągnięte:
warsztaty rozbudziły u uczniów
ciekawość historią Polski XX
wieku. Zajęcia były upamiętnieniem wszystkich bohaterów
polskiego podziemia antykomunistycznego.
Oprócz wspomnianych 3
warsztatów w SOSW odbył się
również „Turniej wiedzy o Żołnierzach Wyklętych” zorganizowany przez p. Dorotę Kozłowską
dla uczniów klas I-III SPU i SPL,
wyjście na cmentarz sokólski
harcerzy z „Nieprzetartego Szlaku” pod opieką p. Moniki Mróz
oraz apel poświęcony Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych przygotowany przez
p. Sylwestra Pakułę. Wszystkie
nazwane przedsięwzięcia odbywały się na przełomie lutego i
marca br.

Warsztaty z wędrującym filmoznawcą
w sokólskim LO
Filmoteka Szkolna to program zainicjowany w 2009 roku
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Obecnie
program realizowany jest przez
Filmotekę Narodową – Instytut
Audiowizualny przy wsparciu
PISF. Nauczyciele i uczniowie
mogą uczestniczyć w zajęciach
organizowanych w szkołach
na terenie całego kraju, w tym
w warsztatach prowadzonych
przez Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej, krytyków filmowych i zaproszonych
ekspertów, oraz w projektach
realizowanych przy współpracy
instytucji partnerskich.
Projekty skierowane są do
szkół zainteresowanych długofalową działalnością na polu edukacji filmowej. Łączą potencjał
aktywnych nauczycieli oraz filmoznawców. Wszystko po to, by
film stał się czytelnym tekstem
kultury. Dlatego też uczniowie
i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika niemal od samego początku regularnie uczestniczą w
projektach: „Filmoteka szkolna.
Akcja!” oraz w warsztatach „Wę-

drujący Filmoznawcy Filmoteki
Szkolnej”. Dzięki temu mieli okazję dyskutować ze znanymi krytykami filmowymi i popkulturowymi, gdyż gościli w swojej szkole
m.in. Kaję Klimek i Annę Bielak
oraz Annę Pokłosiewicz, która
przeprowadziła cykle warsztatów
dla uczniów oraz dla nauczycieli.
Uczestniczyli też w warsztatach
prowadzonych przez lidera Filmoteki Szkolnej - Katarzynę Zabłocką.
Projekty Filmoteki Szkolnej
cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają licznie
napływające do nich zgłoszenia
szkół z całej Polski. To duży sukces i ogromna satysfakcja, że po
raz kolejny udało się liceum z
Sokółki zakwalifikować na warsztaty z Wędrującym Filmoznawcą,
zwłaszcza że w latach ubiegłych
szkoła również gościła Wędrującego Filmoznawcę.
Tym razem młodzież klas
pierwszych i drugich sokólskiego
LO spotkała się z panią Małgorzatę Steciak, dziennikarką współpracującą m.in. z portalami Filmweb i Onet.
Podczas warsztatów uczestnicy obejrzeli krótkometrażowy
film „Czarnowidzka” w reżyserii

Joanny Satanowskiej. Uczniowie
zadawali też dziennikarce pytania dotyczące pracy na festiwalach filmowych, pisania recenzji,
czy przeprowadzania wywiadów
z osobami znanymi w świecie
kina. Warsztaty bardzo im się podobały, co potwierdzają zebrane
wypowiedzi:
„Było bardzo miło zaprosić
do naszej szkoły doświadczonego recenzenta i filmoznawcę.
Warsztaty pomogły nam bliżej
poznać specyfikę zawodu filmoznawcy i krytyka filmowego.”
„Pani Małgosia bardzo ciekawie opowiadała o filmie i swojej pracy. Chłonąłem jej słowa
całym sobą!”
„Dzięki warsztatom nabrałam chęci na oglądanie różnych
filmów, również dokumentalnych i krótkometrażowych. Chcę
pogłębiać swoją wiedzę w tym
kierunku.”
„Fajnie, że takie warsztaty
były w naszej szkole, bo bardzo
mi się podobały. Mam nadzieję,
że nie były ostatnie i że wkrótce
będą kolejne.”
Małgorzata Kułakowska
i Jolanta Zielenkiewicz
-szkolni koordynatorzy projektów
Filmoteki Szkolnej

Organizatorzy warsztatów:
U.Drewniak
i Z.Szarkowska-Czeczko
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W niedzielę 8 marca na stadionie OSiR-u w Sokółce został
rozegrany mecz KS Sokół 1946
Sokółka vs LKS Dąb Dąbrowa
Białostocka. Mecz był bardzo
zacięty, obfitował w efektowne
bramki i zakończył się zwycięstwem Dębu 4:2. Na trybunach
zasiadło mnóstwo kibiców dopingujących swoje drużyny.
„Rozegraliśmy kolejny mecz
ligowy z zespołem Dąb Dąbrowa

Białostocka. Niestety wynik nie
jest dla nas korzystny ponieważ
dzisiejsze spotkanie przegraliśmy
4:2 (…) Przebieg spotkania był następujący: Dąb na początku miał
rzut karny - nie wykorzystał, zdobywamy gola. Niestety, szczęście
się od nas odwróciło, środek pola
został opanowany przez Dąbrowę. Stracone bramki przez głupie
błędy. To dopiero pierwszy mecz,
zaległy. Miejsce w tabeli mamy

na tyle wysokie, że nie musimy
się obawiać o utrzymanie. Mamy
nadzieję, że to pierwsza i ostatnia
wpadka, a kolejne spotkania w
naszym wykonaniu będą o wiele
lepsze a wynik bardziej korzystny
dla naszego zespołu”- mówił Wiceprezes KS Sokół Sokółka 1946
Krzysztof Stelmaszek.
KG

REKLAMA

Sokół niefortunnie przysiadł... na Dębie

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

Jak gotować, aby było zdrowo i smacznie?
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

Jak gotować, aby było zdrowo i smacznie? Tego dowiedzieli
się uczniowie klas IV - VIII ze
Szkoły Podstawowej im. kpt. J.
Kłopotowskiego z Jacowlan, którzy odwiedzili naszą szkołę wraz z
paniami Moniką Majorek, Martą
Żynel-Czerepuszko oraz Bożeną
Janczaruk.
Zupa gruzińska, czepałgasze, kulko mocy, to potrawy, które
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zostały przygotowane w ramach
innowacji „Włącz myślenie na
zdrowe żywienie”.
Warsztaty zostały przeprowadzone 6 marca przez panie
Sylwię Czaban, Annę Giedzicz i
Joannę Pac.
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im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce
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Matematyka pasją technika
6 marca odbyła się IX edycja Konkursu Matematycznego
„MATEMATYKA PASJĄ TECHNIKA” dla uczniów klas III i IV
technikum z województwa podlaskiego, organizowanego przez
Zespół Szkół Technicznych w
Suwałkach pod patronatem Prezydenta Suwałk.
„Uczniowie naszej szkoły osiągnęli duży sukces w tym
konkursie: Wojciech Niedźwiedź
z klasy IV Te zajął II miejsce w
swojej kategorii, natomiast Aleksandra Rećko zajęła III miejsce
w kategorii klas III. Opiekunem i
jednocześnie osobą przygotowują

uczniów była pani Małgorzata
Chomko. Celem konkursu jest
popularyzowanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
matematycznych uczniów technikum, stworzenie możliwości
sprawdzenia własnego poziomu
wiedzy i umiejętności zwłaszcza przed maturą z matematyki
oraz promowanie matematyki
jako nauki, która lubi prawdę i
oczywistość. Serdecznie gratulujemy!”
Źródło: FB Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce

Poezja bez granic
Sukcesem uczennic sokólskiego LO zakończył się XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Poezji Niemiecko- i Anglojęzycznej pt. ,,Poezja bez granic’’.
„Z dumą informuję, że
pierwsze miejsce z języka niemickiego zajęła Patrycja Czeczko
z klasy 2C, pierwsze miejsce z
jezyka angielskiego zajęła Martyna Waszczeniuk z klasy 1H, wyróżnienie z języka angielskiego
zdobyła Weronika Czeremcha
również z klasy 1H. Serdecznie
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gratuluję! Celem konkursu było
rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do publicznego
prezentowania się przed publicznością, zainteresowanie uczniów
poezją obcojęzyczną, uczenie
zdrowej rywalizacji. Uczestnicy
prezentowali wiersze, które swą
treścią nawiązywały do hasła
tegorocznej edycji, którym było
,,SERCE’’. Opiekun: Joanna Czemiel.”
źródło: Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Sokółce

Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa
10 marca w Komendzie
Powiatowej Policji w Sokółce
zainaugurowana została „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa”.
Akcja ma na celu edukację najmłodszych dotyczącą bezpieczeństwa obejmującego różne
obszary życia codziennego. Indeksy małego studenta otrzymali uczniowie z klasy drugiej
i trzeciej Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie Białostockiej.
W Komendzie Powiatowej
Policji w Sokółce odbyła się inauguracja akcji „Dziecięca Szkoła
Bezpieczeństwa”, w której uczestniczyli uczniowie klasy drugiej i

prawdziwe

prawdziwk
Made in China
Dzisiaj będzie trochę poważniej.
Jeśli twoje dziecko zapyta ciebie
kiedykolwiek po co się uczyć
biologii i chemii, to włącz mu
Internet i pokaż szamanów, którzy wkładają cebulę do skarpet,
wciągają ocet nosem i piją wybielacz w celu odgonienia koronawirusa. Wiedza boli, ale jak się
okazuje – jej brak boli jeszcze bardziej, a czasami nawet okalecza.
Wybrałem się do sklepu w celu
zakupu artykułów spożywczych
i artykułów w papierze (gazeta).
Ze sklepu wyszedłem uboższy o
parę banknotów i parę cali wiary
w ludzi, którzy w sklepie poczuli
się jak walczący o zasoby bohaterowie serialu o zombie. Po co
Hollywood. Wystarczy zmontować zapis z monitoringu sklepu,
by stworzyć dramatyczne kino.
Niedawno usłyszałem, że koronawirus powstał po to, by ludzi
w końcu nauczyć mycia rąk i
nie macania każdego warzywa
w sklepie. No cóż, nawet jeśli to

trzeciej ze Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie Białostockiej im. Tadeusza Kościuszki. Inaugurację
rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Sławomir Kołakowski, który
przywitał przybył gości. Następnie
dzieciom wręczono indeksy oraz
praktyczne plecaki, z których będą
mogli skorzystać podczas planowanych zajęć. Do współpracy w
akcji zaproszono Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Sokółce, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Kuźnicy, Nadleśnictwo
Krynki, Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce, Powiatową Stację Sanitar-

no-Epidemiologiczną w Sokółce.
Cykliczne spotkania z dziećmi w
ramach programu profilaktycznego mają na celu edukację z zakresu bezpieczeństwa obejmującego
różne obszary codziennego życia,
kształtowania postaw patriotycznych, wrażliwości najmłodszych
w obszarze ochrony środowiska
oraz promocja zdrowego stylu życia. Na zakończenie wizyty, dzieci
zwiedziły Komendę Powiatową
Policji w Sokółce zapoznając się
z poszczególnymi stanowiskami
pracy policjantów.

prawda, to nie wyszło. Ludzie,
zamiast działać logicznie i skutecznie zaczęli przenosić bajania
i dziwne wierzenia do rzeczywistości. I to mówi człowiek, który
pozwał kiedyś wróżkę-zębuszkę.
Wracając ze sklepu i rozmyślając
nad ostatnimi osobliwościami,
usłyszałem szelest dochodzący z
krzaków. Celny rzut okiem pozwolił mi odkryć, że kryje się w
nich człowiek.
- Pan odejdzie, bo mnie znajdą –
powiedział człowiek kryjący się w
gałęziach.
- A kto pana szuka? – zaciekawiłem się.
- No policja i lekarze.
- Dziwna grupa pościgowa –
przyznałem.
- Mam podejrzenia koronawirusa
– powiedział, kaszląc.
Odsunąłem się prewencyjnie.
- No to może wypada się zbadać?
– zasugerowałem.
- Co pan, durny? – zaśmiał się,
charcząc – Póki mnie nie zbadają, to przecież nie będę chory. Bo
wie pan, sąsiad był u lekarza i mu
wykryli cukrzycę. Gdyby nie poszedł, to by jej nie miał.
- To tak chyba nie działa.
- No to pan się nie zna. Muszę po
prostu przeczekać i…
Odskoczyłem do tyłu, gdy na krzaki spadł człowiek w masce p-gaz,

mundurze z demobilu, z karabinem przewieszonym przez plecy.
W ciągu paru sekund zarażony
został związany i tak na wszelki
wypadek skopany. Od razu rozpoznałem charakterystyczne klątwy, które rzucał uzbrojony.
- Dziadek? Co ty robisz?
Dziadek Kotleta wyprostował się
dumnie.
- Uskuteczniam obywatelską postawę – poinformował, sapiąc
– Dzisiaj nie mam czasu, muszę tego kretyna dostarczyć policmajstrom, hehe… - spojrzał na
mnie – A ty nałóż czapkę i zapnij
kurtkę.
Stosując się do poleceń emeryta
odprowadziłem go wzrokiem.

Źródło:
www.sokolka.policja.gov.pl

*
Nie panikujcie. Dbajcie o siebie.
Myjcie ręce. UCZCIE SIĘ prawdziwych rzeczy a nie histerycznych kłamstw. Stosujcie się do
ogólnych zasad postępowania
medycznego. A przede wszystkim – myślcie. Bo kiedy patrzę na
to, co się dzieje, zaczyna brakować
mi słów. A jak mi tych słów zabraknie, zamiast następnego odcinka umieszczę maseczkę przeciw koronawirusowi do wycięcia.
Równie skuteczną co przeciwpyłowa, ale za to za darmo, a nie za
trzysta złotych…
Kamyk
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