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100. rocznica bitwy pod Janowem

Uroczystości
uczczenia
100. rocznicy bitwy 13 Pułku
Ułanów Wileńskich z kawalerią bolszewicką obchodzono 25
lipca 2020 r. w Janowie i kolonii
Kizielany. Po nabożeństwie w
janowskim kościele pw. św. Jerzego goście i mieszkańcy gminy Janów udali się do kolonii
Kizielany. Tam, na prywatnej
posesji pana Jana Błaszko - pomysłodawcy i realizatora pomnika, nastąpiło poświęcenie i
odsłonięcie kamienia z tablicą
upamiętniającą wydarzenie z 25
lipca 1920 r.

Tego dnia, 100 lat temu ułani wileńscy w okolicy Janowa,
Trofimówki, Kupliska, Wyłud
i Rykaczewa toczyli walki z sowiecką 15 dywizją III Korpusu
Kawalerii Gaja, powstrzymując
na kilkadziesiąt godzin jej marsz
na zachód Europy.
Modlitwę za ułanów poległych w bitwie poprowadził
kapelan Kieleckiego Szwadronu
Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów
Wileńskich.
Powiat Sokólski w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra
Rećko reprezentowała Bożena

budowy tego pomnika i z to, że
zaszczepia pan w nas patriotyzm
(...) Teraz jesteśmy sąsiadami i
każdego dnia uprawiamy ziemię
zroszoną krwią ludzi, którzy 100
lat temu walczyli na przedpolach
Kizielan, Franckowej Budy, Wyłudek, Trofimówki. Każdego dnia
o tym pamiętamy. Dzisiaj już nie
musimy naszego patriotyzmu
okazywać w walce zbrojnej o
naszą wolność. Możemy to robić
w inny sposób - młodzież dobrą
nauką, a my rolnicy trwaniem od
pokoleń na tej janowskiej ziemi,
wychowując nasze dzieci w silnej
wierze naszych ojców.

W uroczystościach wzięli
udział m.in.: gospodarz gminy
Janów Wójt Jerzy Pogorzelski,
Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski, Członek Zarządu
Sejmiku Wojewódzkiego Wiesława Burnos, przedstawiciele
samorządów i służb mundurowych, m.in. Komendant KPP w
Sokółce Sławomir Kołakowski
i Komendant KPPSP w Sokółce Dariusz Wojtecki, przedstawiciele SG, członkowie rodzin
ułanów wileńskich oraz organizacji i stowarzyszeń kultywujących tradycje 13 Pułku Ułanów
z Kielc i Wilna, a także przedstawiciele społeczności tatarskiej w
Polsce.

Pożegnanie Proboszcza ks. Piotra Charytoniuka
Niedziela 26 lipca 2020 r.
to kolejna data, która zapisze
się w historii parafii prawosławnej pw. Narodzenia NMP
w Krynkach.
Podczas uroczystej liturgii
świętej parafianie, samorządowcy oraz zaproszeni goście
pożegnali proboszcza ks. Piotra Charytoniuka, który został
powołany do pracy w innej

Jolanta Jelska-Jaroś - Członek
Zarządu Powiatu Sokólskiego.
To że zgromadziliśmy się dzisiaj
wszyscy tutaj - zarówno goście
jak i mieszkańcy okolicznych
miejscowości, najlepiej świadczy o tym, że my tę przeszłość
szanujemy. Jestem zaszczycona
i bardzo dumna, że dzisiaj mogę
reprezentować Starostę Sokólskiego. (...) Panie Janie, kiedyś
pan wywoływał mnie do tablicy,
jako mój wychowawca i nauczyciel historii. (...) Z tego miejsca
chciałam podziękować panu
przede wszystkim za inicjatywę

dem mogła być pełna cerkiew.
W uroczystej liturgii świętej oprócz wspomnianych samorządowców i mieszkańców
uczestniczył mjr SG Adam Kaźmierczak.
Ks.Piotr
Charytoniuk
żegnał się z parafią słowami:
„Dziękuję wszystkim za lata
wspólnej modlitwy”.
JS

OGŁOSZENIE PŁATNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje

projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
Projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” realizowany jest w ramach OSI priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Projekt pn.
„Wspieramy rodziny zastępcze
i osoby usamodzielniające się
z terenu Powiatu Sokólskiego.”
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 i
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patrycja A. Zalewska

31 lipca 2020 r.

nie parafii, żegnając proboszcza
wspominała anegdoty i historyjki z życia parafialnego.
„Ze swojej strony chciałbym podziękować za naukę szacunku do drugiej osoby oraz za
wspaniałego kapłana twojego
syna Adriana, który pełni służbę w Samogródzie oraz dziękuję
za zaangażowanie i posługę w
naszym szpitalu, za to że zawsze

znajdowałeś czas na posługę
duszpasterską najbardziej potrzebującym” – mówił Starosta
Sokólski Piotr Rećko, który w
imieniu swoim i całego Zarządu Powiatu Sokólskiego wręczył wraz z Wicestarostą Jerzym
Białomyzym - kosz kwiatów.
W trakcie opieki nad parafią, ksiądz zyskał duże uznanie
i wielu przyjaciół, czego dowo-

Fundator kamienia z tablicą upamiętniającą bitwę pod
Janowem Jan Józef Błaszko:
Chciałem upamiętnić tę bitwę,
bo tak się jakoś złożyło, że od
odznaczenia żołnierzy pod kościołem w Janowie, po zakończeniu całej Bitwy Niemeńskiej, nie
pozostał na naszym terenie żaden ślad tamtych wydarzeń. (...)
Nie spodziewałem się aż takiego
zainteresowania moimi działaniami ze strony mediów, władz
i całej społeczności. Naprawdę
było warto tego dokonać. (...)
Nie zwracałem się do nikogo o
pomoc, we własnej głowie stworzyłem koncepcję, powoli zgromadziłem potrzebny materiał i
rozpocząłem realizację. Trwało
to 3 lata.
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parafii. Ks. Piotr Charytoniuk
z pewnością zostanie zapamiętany jako wspaniały pasterz i
dobry gospodarz.
Proboszcz
podziękował
wszystkim
zgromadzonym,
władzom i współpracownikom
za wieloletnią współpracę.
Burmistrz Krynek Jolanta
Gudalewska dziękowała księdzu za pełnienie służby i odda-
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PCPR przystępując do realizacji II edycji w/w projektu 26
czerwca 2020 r. ogłosiło na stronie
internetowej Powiatu Sokólskiego zapytanie ofertowe, którego
przedmiotem było przeprowadzenie usług specjalistycznego
wsparcia, poradnictwa i terapii
dla uczestników realizowanego
projektu. 6 lipca 2020 r., spośród
dwóch nadesłanych ofert komisja
konkursowa wybrała najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie kry-

teria tj. cena za przeprowadzenie
usługi oraz wymagane doświadczenie wykonawcy. Zgodnie z
zapytaniem ofertowym termin
zakończenia realizacji usługi w
zakresie usług specjalistycznego
wsparcia, poradnictwa i terapii
dla uczestników projektu przypada na 31 sierpnia 2021 r.
Materiał PCPR w Sokółce

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Białoruski Festyn Ludowy
Jak najlepiej zakończyć
weekend? Na folkową nutę! Miłośnicy muzyki ludowej mieli
okazję posłuchania skocznych
dźwięków i zabawy na Białoruskim Festynie Ludowym, który
odbył się w niedzielny wczesny
wieczór pod kinem „Sokół” w
Sokółce.
Na scenie zaprezentowały
się m.in. zespoły Lailand, Białe Skrzydła, Reczeńka z Koźlik,
Kałaski z Białegostoku. Zwykle
na festynach koncertują wykonawcy z kraju i zagranicy, jednak
ze względu na pandemię w tym
roku wystąpili tylko artyści z
naszego regionu. Wykonawcy w

Z XXVI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

przepięknych strojach ludowych
zaprezentowali znane i lubiane
utwory. Na festynie można było
spróbować lokalnych specjałów.
Organizatorem było Białoruskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które istnieje od 1956
roku. Jednym z jego zadań jest
organizowanie różnego rodzaju
imprez kulturalnych na białoruską nutę. Wydarzenia zostało
dofinansowane z budżetu Powiatu Sokólskiego.
Patronat nad festynem objął Starosta Sokólski Piotr Rećko.
Podobny festyn ludowy odbyłsię w Dąbrowie Białostockiej.
JS

„Kobiety” w Bibliotece
Aniu, w sierpniu w sokólskiej Bibliotece Publicznej wymiana Twoich grafik na nowe, co
tym razem zobaczymy jeśli zajrzymy spragnieni cienia (hihi),
bądź nowej lektury?
Wystawę zatytułowałyśmy
roboczo „Kobiety.” Zobaczymy,
jak zawsze, fajne rzeczy, postacie z literatury („Mistrz i Małgorzata”) i fantastyki („Czerwony
Kapturek”). Zobaczymy również
zapowiedź nowego projektu,
który właśnie się „wysmaża” - w
przygotowaniu duża wystawa w
Lublinie, o tematyce kobieco- (a
jakże) sportowej - „Damy polskiego sportu”. To kobiety, które
budowały historię sportu w Polsce i na świecie. Pierwsze olimpijki.
Kobieta, kobiecość to motyw,
po który sięgasz bardzo często… i

to w różnych odsłonach rysujesz
efemeryczne baletniczki, ale także pięściarki w akcji, dużo ikon
popkultury… teraz legendarne
sportsmenki, chyba bliżej Ci do
buntowniczek i siłaczek – takich,
które podążają absolutnie własną
drogą?
Oj tak, zdecydowanie bliżej.
Sama nigdy nie byłam grzeczna.
(śmiech) Buntowałam się już od
czasów przedszkolnych. Ciągle
szukam swoich dróg. A kobiety
- to siła i fizyczna i psychiczna,
za to nas-kobiety kocham i to też
rysuję.
Wystawa jest dostępna w
sierpniu w holu sokólskiej Biblioteki Publicznej, w dni robocze, w godz. 8.00-16.00. Zainteresowanych grafikami odsyłamy
na FB: RysowAnki. AT

Kolonie - 3...2...1... Start!
Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska” wysłało
na kolonie do Augustowa 38
dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia
społecznego. Kolonie są finansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników, budżetu Powiatu
Sokólskiego i Stowarzyszenia
„Towarzystwo Ziemia Sokólska’’. Turnus będzie trwał do
07.08. Życzymy kolonistom
wielu niezapomnianych wrażeń
i udanego wypoczynku. W tym
roku wyjazd różnił się nieco od
poprzednich. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
uczestnicy musieli przestrzegać
wyjątkowo zasad bezpieczeństwa. Dzieci miały maseczki,
a przed wejściem do autobusu
mierzono im temperaturę. PB

Jednym z punktów piątkowej sesji Rady Powiatu
było sprawozdanie Nadzoru
Wodnego w Sokółce z działań podejmowanych w Powiecie Sokólskim w roku 2019.
Zreferował je Kierownik Nadzoru Wodnego w Sokółce Marek
Tumiel.
Zakres prac wykonany na
terenie nadzoru (gminy Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Kuźnica oraz część gm. Sidra i Janów)
objął 11 rzek. Były to roboty eksploatacyjno-konserwacyjne i remontowe o wartości 388 934,78
zł.
W dyskusji na temat w/w
sprawozdania Starosta Sokólski
Piotr Rećko wyraził niepokój
stanem rzek w Powiecie Sokólskim. „Nasze rzeki zarastają i
tym się bardzo martwimy. W
latach 80. i 90. były zakrojone
na szeroką skalę działania melioracyjne, czyszczące nasze rzeki. Również wszystkie mniejsze
rzeki i rowy, które doprowadzały
wodę do rzek były systematyczne udrażniane. Z naszych obserwacji wynika, że w tej chwili
mamy olbrzymi problem zarówno ze spółkami wodnymi, które
wykonywały te zadania jak i ze
stanem rzek, strumieni, kanałów
itd. Proszę zwrócić uwagę, że w
tej chwili praktycznie na każdej
rzece poczynając od Lipska, poprzez Biele suchowolskie, Sokołdę obserwujemy bardzo duże zarastanie. (...) Te koryta powinny
być oczyszczane aby zapewnić
im drożność, swobodny przepływ wody, po to żeby zabezpieczyć poziom wód w rzekach. (...)
Z naszego punktu widzenia bardzo ważna jest turystyka związana z tymi rzekami, głównie
dotyczy to ich spławności.”

Kierownik Marek Tumiel
tłumaczył: „Obecnie są lata
suche, jest problem z wodą w
rzekach, nie ma pełnego napełnienia koryta. Niskie poziomy
wód doprowadzają do zarastania rzek. Poza tym odcinki tych
rzek płyną przez strefy ochronne - tutaj zaczyna się problem z
RDOŚ, który zakazuje koszenia
na odcinkach niektórych rzek
(np. Sokołda, Słoja, Starzynka).
(...) W tym roku powstał projekt
nawodnienia korytowego. Polega on na zatrzymywaniu wód
na rzekach i rozprowadzaniu rowami na obiekcie. Tutaj znowu
powstał problem, bo wszystkie
rowy są zaniedbane. Nie ma w
naszym powiecie żadnej spółki
wodnej, która się rowami zajmuje, dlatego nie można efektywnie
wykorzystać tego projektu. Nawet jak my zamkniemy wodę na
rzece, nie będzie ona odpowiednio rozdzielana na obiekcie.”
Głos zabrała Członek Zarządu Powiatu Bożena Jolanta
Jelska-Jaroś: „Spółki wodne są,
ale działają na innych zasadach.
Kiedyś były spółki państwowe

u wojewody są pieniądze na
dofinansowanie spółek, ale warunkiem jest to, że spółka musi
już istnieć. (...) Jeżeli chodzi o

studnie głębinowe, zakończył
się nabór wniosków - 100 000
zł dofinansowania można otrzymać na budowę studni, czyli
55% kosztów kwalifikowanych.
Niestety załatwianie pozwoleń
na budowę i wstawianie liczników do tych studni skutecznie
zniechęciło rolników do korzystania z tego programu. Jednak
bardzo dużo wniosków zostało
złożonych. Jest również dofinansowanie na oczka wodne - 5 000
zł i na urządzenia do zbierania
deszczówki także 5 000 zł. Niektóre zbiorniki wymagają pozwoleń na budowę - tutaj trwa
ciągły nabór.”
Patrycja A. Zalewska,
fot. Juliusz Stelmaszek

rozliczane w UG natomiast w
tej chwili żeby spółka wodna
powstała musi być grupa rolników, która spółkę założy, utrzyma i opłaci księgową. (...) Była
możliwość pozyskania na pracę
spółek 800 000 zł - 80% kosztów
zakupu sprzętu melioracyjnego,
ale trzeba było mieć wkład własny na początek - 1 000 000 zł.
Nieszczęściem jest, że tych spółek nie ma, bo w momencie kiedy zostały zlikwidowane spółki
państwowe - rowy zarosły. W
tej chwili od inicjatywy rolnika zależy jak jest utrzymywany
rów melioracyjny na jego ziemi.
Niekorzystne jest, że podział terytorialny rzek nie pokrywa się z
podziałem na powiaty… Do Augustowa jeszcze się nie wybraliśmy, ale myślę, że poprosimy
przedstawicieli Zarządu Zlewni
z Augustowa o spotkanie i omówimy stan rzek, które znajdują
się na terenie naszego powiatu,
a należą do zlewni Augustów.
Przydałaby się nam pomoc ze
strony urzędów gmin w celu
założenia spółek wodnych, bo

Suchowola: Lapidarium z fragmentami macew
W ramach Festiwalu Kultur na cmentarzu żydowskim w
Suchowoli powstało lapidarium
z fragmentami macew, które wcześniej zebrało Centrum
Trzech Kultur oraz miejscowy
ZS. Było to przełomowe wydarzenie, gdyż macewy znalazły
wreszcie godne miejsce.
źródło:
Centrum Trzech Kultur fot.
Wałuszko
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Wesołe jest życie... seniora
Lato to idealny czas na
piknik! W lipcowe popołudnie
członkowie klubu Senior+ mieli okazję i przyjemność wziąć
udział w imprezie integracyjnej,
która odbyła się w Poczopku.
Pogoda dopisała, komary też, a nasi emeryci pokazali,
że potrafią się świetnie bawić.
Seniorzy tańczyli, śpiewali,
prowadzili ożywione dyskusje
na rozmaite tematy oraz piekli
kiełbaski przy ognisku.
Wspólnie spędzony czas
umiliła „Kapela u Mundka”.
Wesołe jest życie seniora. JS

Sezonowe pyszności z ogródka!
Wśród różnorodności zajęć, w których uczestniczą nasi
seniorzy w sokólskim Klubie
„Senior+” są także zajęcia kulinarne. Doświadczone gospodynie z zapałem wykonały dwie
bardzo smaczne potrawy z cukinią. Pyszne danie obiadowe
dobre na bezmięsny piątek - makaron z cukinią, serem i innymi
dodatkami (cukinia, cebula, tofu
lub twaróg, czosnek, koperek lub
inne zioła, olej, makaron wedle
uznania, sól) oraz placki cukiniowo-ziemniaczane (cukinia,
ziemniaki, cebula, jajko, 5-6 łyżek mąki pszennej, sól, pieprz,
olej).
Sezonowe pyszności z
ogródka spożywane w miłym towarzystwie smakowały wszystkim.
ED
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Pain(t) itblack
Farba. Stół kreślarski. Para
okularów z kolorowymi szkłami. Igły. Książki o geometrii i
historii sztuki. No dobra, tej zagadki nie rozwiążę.
- To teraz powiedz, co robiłeś
przez te dwa tygodnie – westchnąłem, rozglądając się po
szopie przerobionej na pracownię – Oprócz posprzątania bałaganu.
- A tatuaż sobie zmajstrowałem.
- Co żeś zrobił? – zdziwiłem
się – Czyżbyś przeżywał kryzys
wieku… bardzo, bardzo, bardzo
średniego?
- He, he nie bądź głupi. Ja to
robię w celach praktycznych.
Może trudno uwierzyć, ale się
starzeję.
Spojrzałem
na
pooraną
zmarszczkami twarz Dziadka
Kotleta i przygaszone wiekiem
oczy.
- Taaaaaaaa…
- To prawda – powiedział – Widzisz, któregoś ranka obudziłem się i tak do mnie dotarło…
Co jeśli nie będę mógł skopać
tyłka dziesięciu ludziom pod
rząd? A co jeśli ta liczba zmieni
się - w pięciu, trzech… - wzdrygnął się.
- No cóż – zacząłem ostrożnie –
Być może jest to znak, że trzeba
zająć się spokojniejszymi rzeczami, oszczędzać się…
- A ja tu o oszczędzaniu? Ja o
bijatyce.
- No dobra, ale co to ma wspólnego z tatuażem? Jakiegoś magicznego tuszu użyłeś?
- A nie… Opracowałem perfekcyjną iluzję optyczną. Jeśli ktoś
na nią spojrzy, to będzie zdezorientowany i nie będzie mógł
określić ani kierunku ani odległości. Czego konsekwencją
będzie łatwiejsze obicie komuś
facjaty.
- Niezwykłe. Ale czy to naprawdę działa?
Teraz zrozumiałem, dlaczego
emeryt ubrał starą koszulę. Zerwał ją z siebie jednym, płynnym ruchem odsłaniając ciało
Heraklesa. Musiałem zmrużyć
oczy, nie tylko przez blaski bijący od sześciopaku, ale przez
tatuaż, który pokrywał cały jego
tors wraz z przedramionami.
Na początku wydawało mi się,
że wzór jest czarno-biały. Potem
zobaczyłem kolory, które cały
czas się zmieniały. W panice,

prawdziwe

prawdziwk
usiłowałem znaleźć jakieś linie
by nie stracić orientacji, ale linie
wydawały się wychodzić poza
ciało emeryta.
- O do diabła, jak na Woodstocku.
- He, he. A no, tylko tutaj ani
ciebie nie okradną, nie pobiją i nie przerobią na bandytę.
Sprawdźmy, czy działa. Łap!
Dziadek rzucił w moją stronę
piłeczkę pingpongową. Chciałem ją złapać, ale nawet nie
koncentrując się na tatuażu dostałem zeza i zacisnąłem palce
na... powietrzu. Okazało się,
że dziadek rzucił tych piłeczek
parę, tylko ja widziałem jedną.
- O do diabła. Jestem pełen podziwu… - chciałem podejść do
emeryta i podać mu dłoń, ale
okazało się, że nieświadomie
odwróciłem się w bok i przywaliłem nosem w ścianę.

*
Rozwaliłem sobie nos zaskakująco mocno, więc Dziadek
pojechał do apteki. Czekając na
niego, poszedłem do łazienki.
Utrzymująca się w umyśle iluzja optyczna zaprowadziła mnie
jednak nie do łazienki a dwa
kilometry za wieś. Nawet nie
wiem jak tam się znalazłem tak
szybko. Siedzę teraz na pogotowiu i dyktuję swoją historię, bo
jak sam próbuję coś napisać, litery uciekają mi sprzed rozkwaszonego nosa.
Iluzja utrzymuje się już drugi
dzień.
Dziadek, kurczę… weź przyjedź i jakoś to odkręć.
Kamyk
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