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Uroczyste obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
Święto Wojska Polskiego

Rajd Katyński w Sokółce

Regionalna Wystawa Koni
21 sierpnia 2020 r.

łu Regionalnego „Jemioła” pod
dyrekcją Ewy Dębko. Zebrani
na uroczystości zaśpiewali wraz
z Powiatowym Chórem Młodzieżowym pieśni patriotyczne.
Uroczystość uświetnił Oddział
Husarii z Fundacji Obowiązek
Polski, który zaprezentował się
na koniach. Podczas obchodów, pod budynkiem Starostwa
Powiatowego trwała wystawa
sprzętu i uzbrojenia służb mundurowych, co było dodatkową
atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych.
Opr. KG, fot. JS

Uroczyste obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Obchody Święta Wojska
Polskiego i Rocznicy Bitwy
Warszawskiej rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w intencji
ojczyzny w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.
Mieszkańcy Powiatu Sokólskiego przynieśli do świątyni wieńce oraz bukiety z roślin lasów,
łąk, pól i ogrodów, aby uczcić w
ten sposób przypadające także
tego dnia Święto Matki Bożej

W tym roku obchodziliśmy
100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia to święto upamiętniające jedno z największych zwycięstw oręża polskiego
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odniesione w Bitwie Warszawskiej 1920 r. nad Rosją Sowiecką
określone mianem „Cudu nad
Wisłą”.

Zielnej i Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Po
mszy św. uroczyście przemaszerowano pod pomnik Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego,
gdzie wysłuchano przemówień
i złożono okolicznościowe wiązanki. W uroczystości wzięli
udział między innymi: Starosta
Sokólski Piotr Rećko z rodziną, Wicewojewoda Podlaski

Tomasz Madras, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Członek
Zarządu Powiatu Sokólskiego
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś,
Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński, Burmistrz Sokółki Ewa
Kulikowska, radni powiatowi
i miejscy, księża, dyrektorzy i
kierownicy Starostwa Powiatowego, przedstawiciele jednostek

organizacyjnych,
dyrektorzy
szkół, poczty sztandarowe oraz
licznie zebrani mieszkańcy.
Służby mundurowe reprezentowali - Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w
Sokółce Dariusz Wojtecki, Komendant Powiatowy Policji w
Sokółce Sławomir Kołakowski,
Komendant Placówki Straży
Granicznej im.2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Kuźnicy
Zbigniew Awdziej. Obecni byli
również Mjr Piotr Horsztyński
waz z Sokólskim Pododdziałem
Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów
Litewskich, 1. Podlaska Brygada
Obrony Wojsk Terytorialnych
im. Gen. Bryg. Wł. Liniarskiego ps. „Mścisław”, Komenda
Hufca ZHP w Sokółce, harcerze
ze 174. Białostockiej Drużyny
Harcerskiej oraz Skauci Europy
z Białegostoku i przedstawiciele
nadleśnictw.

Starosta Sokólski Piotr
Rećko zwrócił się do zebranych słowami: Gen. Haller, Gen.
Rozwadowski, Sikorski, Śmigły-Rydz, ale przede wszystkim
nasz wspaniały wódz, naczelnik, Józef Piłsudski czy też dowodzący wtedy na tym terenie
Gen. Andrzej Galica, ci wszyscy
ludzie byli autorami tego sukcesu. Jednak obok nich szli zwykli
żołnierze, wezwani przez ówczesnego premiera Wincentego Witosa […] Właśnie wtedy, rolnik
polski obronił nie tylko Polskę,
obronił Europę, wartości, to co
najważniejsze, obronił wolność.
[…] Nie wyobrażam sobie aby
w dniu dzisiejszym, dniu Matki
Bożej Zielnej, w dniu Wniebowzięcia NMP nie wspomnieć o
rolnikach. Jesteśmy im bardzo
wdzięczni za to, że wtedy obronili nasz kraj, nasze wartości […]
Z całego serca wszystkim żołnierzom, służbom mundurowym
chciałbym życzyć wszystkiego co
najlepsze w dniu ich święta. Jesteście symbolem suwerenności
polskiej, symbolem naszej niezależności, honoru oręża polskiego.
[…] Czym obecnie jest dla nas
Bitwa Warszawska i jakie płynie
z niej przesłanie? Powinniśmy w
tych najważniejszych, kardynalnych sprawach Polski być zjednoczeni. Powinniśmy bardzo mocno wspierać naszych żołnierzy,
służby mundurowe bo to oni w
trudnych obecnych czasach kiedy
mamy problem z pandemią pokazali nam jak z nią walczyć, jak
wspierać nasze społeczeństwo za
co im z całego serca dziękuję. Na
koniec chciałbym również złożyć
życzenia dla całej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Sokółce, która obchodzi
swoje święto. Wszystkim parafianom, księdzu Proboszczowi oraz
kapłanom życzę wszystkiego co
najlepsze. Niech żyje wolna Polska!
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Wicewojewoda Podlaski
Tomasz Madras również skierował kilka słów do zebranych:
Dziś w szczególny sposób ze
względu na 100. rocznicę wspominamy słynną Bitwę Warszawską, bitwę której dzień stał
się Świętem Wojska Polskiego.
Wspominamy wydarzenia krwawe, doniosłe, które zaważyły na
dziejach naszego państwa i narodu. Bitwa Warszawska należy
do największych bitew w historii
Polski i na pewno najważniejszych bitew, które zaważyły na
losach całej Europy a być może
i całego świata. Wspominamy
trud żołnierzy, przelaną krew,
poświęcenie i bohaterstwo. Ale
jest to rocznica radosna, rocznica zwycięstwa, dzień w którym
wspominamy triumf polskiego
oręża i mamy prawo cieszyć się
z tego jak dzielnie poradzili sobie
nasi przodkowie i jak wspaniale nasze społeczeństwo i nasze
młode państwo poradziło sobie z
bolszewicką nawałą która chciała zniszczyć wolną Polskę.
Głos zabrała również Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos: „15
sierpnia to co roku bardzo ważny dzień dlatego, że jest to święto
chrześcijan, katolików, ludzi wie-
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rzących, Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Dla
nas, Polaków, od 100 lat to także
święto niezwykle wzruszające,
święto wielkiego Polskiego zwycięstwa, święto wielkości Rzeczpospolitej, wielkości Polskiego
Oręża, wielkości nas jako narodu
z czego wszyscy jesteśmy dumni.
[…] Do walki stanęła cała Polska, milion żołnierzy, szli razem,
ludzie o różnych poglądach, którzy może na co dzień się spierali,
wtedy złączeni byli jedną myślą.
[…] Polskim żołnierzom, życzę
aby środki pokojowych rokowań
były zawsze skuteczne i przynosiły pokój dla całego świata. Życzę aby Armia Polska i wszystkie
inne armie służyć mogły w pokoju swoim narodom i ojczyznom.”
Elementem uroczystości
był także „Apel Pamięci”, który
odczytał mjr Piotr Horsztyński,
dowódca Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10. Pułku
Ułanów Litewskich. Następnie przystąpiono do składania
wieńców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.W
trakcie obchodów nie zabrakło
także występów Powiatowej
Orkiestry Dętej przy Zespole
Szkół w Suchowoli pod dyrekcją Jarosława Szczerby, Zespo-
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Rozśpiewani seniorzy
W sierpniowy wtorek w
Klubie Senior+ od rana niósł
się śpiew. „Najpierw ćwiczenia
na wzmocnienie przepony i
oddechu, które wszyscy starali
się wykonać jak najlepiej. No i
oczywiście później były efekty.
Udało nam się zaśpiewać piękną, patriotyczną pieśń na 2 głosy! Jak na tak młody „chór” to
nieprawdopodobne osiągnięcie!
Ale widać, że wszystkim sprawia
to wielką radość i frajdę, włącznie z instruktorem. Oczywiście,
nie zabrakło później kilku piosenek biesiadnych, takich jak:
Hej Sokoły, Gdybym miał gitarę

i Tyle słońca w całym mieście (bo
nam nawet gorąco niestraszne).
Zapraszamy do naszej rozśpie-

wanej drużyny!” Czytamy na
profilu portalu społecznościowego sokólskiego Klubu Senior+.

Dopasażenie w sprzęt
szkolny w PPP w Sokółce
Informujemy, iż wniosek
Powiatu Sokólskiego został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W związku z tym otrzymaliśmy
kwotę 96083,00 zł ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota zostanie
przeznaczona na doposażenie
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Sokółce. Nowe pomieszczenia
Poradni zostały zaadaptowane

z pomieszczeń należących do
Zespołu Szkół Zawodowych im.
E. Orzeszkowej w Sokółce, które
dotychczas pełniły funkcję komercyjne i publiczne. Jednocześnie przypominamy aktualny
adres sokólskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: os.
Zielone 1B.

Rajd Katyński w Sokółce
Chociaż uczestnicy Rajdu
Katyńskiego w tym roku musieli zmienić trasę (ze względu na
pandemię), jak co roku jednak
odwiedzili Sokółkę. Na parkingu
przy kościele pw. św. Antoniego
mieszkańcy mogli podziwiać
ich potężne i piękne maszyny. Po mszy św. motocykliści,
przedstawiciele władz samorzą-

dowych, służb mundurowych
i mieszkańcy wzięli udział w
uroczystym odsłonięciu tablicy
pamiątkowej poświęconej Wiktorowi Węgrzynowi, pod którą
złożono kwiaty i znicze. Wiązankę w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko złożył dyrektor
Wydziału Promocji Zbigniew
Dębko. Na tablicy widnieje na-

pis: „Wiktorowi Węgrzynowi,
Wielkiemu Patriocie, Twórcy i
długoletniemu komandorowi
Międzynarodowych Motocyklowych Rajdów Katyńskich,
których celem jest poznawanie
prawdy historycznej oraz utrwalenie pamięci o Zbrodni Katyńskiej i martyrologii Polaków na
Kresach Wschodnich.”
W trakcie uroczystości, komandor Katarzyna Wróblewska
przeczytała list od Iwony Bocheńskiej, córki komandora: Ta

jakże cenna tablica pamiątkowa
poświęcona twórcy motocyklowych rajdów katyńskich będzie
przez pokolenia świadectwem
patriotyzmu i przesłaniem skierowanym szczególnie w kierunku
młodych. Ojczyznę mamy jedną i

minał wizyty w Sokółce. Sprawiła
to zarówno serdeczność lokalnych
władz i mieszkańców, gościnność
jak i piękne krajobrazy.
Pierwszy rajd wystartował
w 2001r. Chociaż sam rajd ze
względu na długość trasy może

musimy ją kochać. Te piękne słowa komandora: „Kocham Polskę
i ty ją kochaj” od początku towarzyszyły Rajdowi Katyńskiemu.
Komandor zawsze ciepło wspo-

się okazać wyzwaniem, stanowi
niepowtarzalną okazję do poznawania historii i poszerzania
swojej wiedzy. PB

Informuje Paulina Bancerek z Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w
Sokółce.
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Szymczyk, kierownik budowy
Bogusław Szymczyk, kierownik Referatu Dróg i Transportu
Adam Czajkowski, przedstawiciel Gminy Nowy Dwór Marek
Humienny wraz z radnymi.
Gmina Nowy Dwór nie
dofinansowała inwestycji, w
zamian podpisała umowę i deklarację wekslową, że w 2021 r.
dofinansuje przebudowę drogi
powiatowej 1266B Czuprynowo - Klimówka, na terenie gminy Kuźnica w kwocie 1 298 063,
82 zł. Powiat Sokólski w 2020 r.
wykonał na terenie gminy Nowy
Dwór zadania: „Przebudowa ul.
Sidrzańskiej w Nowym Dworze
w ciągu drogi Powiatowej nr
1249B” oraz „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki – Koniuszki do
drogi 1240B”, których wartość
wyniosła razem 5 192 255,3 zł.
Powiat Sokólski na te inwestycje

przeznaczył kwotę w wysokości
2 596 127,66 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło
2 596 127,64 zł.

cy 100cm – 27,00m; Przepusty
rurowe pod zjazdami o średnicy
40cm – 434,00m; Umocnienie
skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem grubości
16-20cm – 664,00m2; Oznakowanie poziome – 37,00m2; Znaki pionowe wraz ze słupkami–
32,00szt.; Aktywne znaki D-6 z
własnym zasilaniem solarnym
– 4szt.; Tablica informacyjna o
realizacji zadania – 2 szt.; Ustawienie barier stalowych ochronnych – 40,00m; Ustawienie krawężników betonowych na ławie
betonowej – 806,00m; Obrzeża
betonowe o wymiarach 20x6cm
– 537,38m; Wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm – 690,00m2;
Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą – 11 205,40m2;
Zjazdy gospodarcze żwirowe – 1
671,70m2; Oczyszczenie rowów
odwadniających z namułu –
2180,00m.
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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.”
W sierpniu realizowane są zadania mające na celu
kompleksowe i zindywidualizowane działania wzmacniające czynniki ochronne rodziny
– spotkania grupy wsparcia,
poradnictwo
specjalistyczne
(psychologiczne, pedagogiczne,
prawne). Dla dzieci poniżej 15.
roku życia przewidziano również wsparcie logopedy, psychologa dziecięcego oraz terapeuty

31/38

zajęciowego. Z indywidualnych
spotkań psychologa i pedagoga
skorzysta 14 rodzin zastępczych
7 dzieci poniżej 15. roku życia,
oraz 11 osób usamodzielniających się. Spotkania w grupie
wsparcia pozwolą uczestnikom
ćwiczyć umiejętności pokonywania trudności, dzielenia się
wsparciem emocjonalnym, budowania motywacji do zmiany
swojej sytuacji życiowej.

fot.: Pixabay/Myriams-Fotos

17 sierpnia miał miejsce
odbiór techniczny inwestycji
pod nazwą „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki – Koniuszki – do
drogi 1240B”. Łączna wartość
zadania wyniosła 3 616 641, 29
zł. Wkład finansowy Powiatu
Sokólskiego – 1 808 320,65 zł.
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 808 320,64
zł. Wykonawcą drogi była firma
P.U.H. KAMPOL. W odbiorze
wziął udział Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy, Członek
Zarządu Powiatu Sokólskiego
Kazimierz Łabieniec, radni powiatowi Wiesław Hańczaruk
i Grzegorz Skórski, inspektor
nadzoru inwestorskiego i z-ca
dyrektora PZD Elżbieta Grygorczuk, koordynator Edyta
Zajczyk, odbierający inwestycję
Michał Rećko, właścicielka firmy P.U.H. KAMPOL Barbara

Zakres przebudowy: Dł.
przebudowywanego
odcinka
– 3,98 km; Szerokość jezdni bitumicznej – 5,50m; Warstwa
wiążąca z betonu asfaltowego gr.
4cm – 22 973,00m2; Warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4cm – 22 495,00m2; Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego
mechanicznie, warstwa górna gr. 15cm –
23,30m2; Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa dolna gr.
15cm – 1 058,00m2; Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna gr. 5cm – 4 750,00m2;
Skropienie mechaniczne warstw
konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 22 972,40m2; Przepust
jednootworowy średnicy 80cm
– 66,50m; Przepust jednootworowy średnicy 60cm – 24,50m;
Przepust jednootworowy średni-

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną w
kraju przestrzegane będą podstawowe zalecenia sanitarne tj.
zapewnienie uczestnikom oraz
specjalistom maseczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji,
oraz zachowanie odpowiedniej
odległości pomiędzy uczestnikami.
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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I wystawa w Klubie „Senior +”

Wójt Gminy Szudziałowo informuje

15 sierpnia w Dąbrowie
Białostockiej, na targowisku
miejskim odbyła się Regionalna Wystawa Koni pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra
Rećko, której towarzyszył IX
Jarmark Dąbrowski. Na jarmarku można było kupić lokalne
przysmaki i rękodzieło ludowe.
O godz. 11.00 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy podczas
którego prezentowano i oceniano konie zimnokrwiste. Na
wybiegu można było podziwiać
również inne rasy tych pięk-

Wójt Gminy Szudziałowo informuje
Wójt Gminy Szudziałowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
Szudziałowo,
dn. 20
2020 r.ogłoszeń
gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
informuje,
żesierpnia
na tablicy
w siedzibie Urzędu Gminy Szudziałowo ul. Bankowa 1 oraz w BIP na stronie internetowej
Wójt Gminy Szudziałowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gowww.szudzialowo-gmina.pl
zamieszczono od dnia 21.08.2020 r. wykazy: GG.6840.16.2020 oraz
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
GG.6840.4.2020
nieruchomości
stanowiących
własność
Szudziałowo
przeznaczonych do
Urzędu Gminy Szudziałowo ul. Bankowa
1 oraz w BIP
na stronieGminy
internetowej
www.szudzialowo-gmina.
sprzedaży
w
drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego,
położonych
w
n/w
obrębach,
pl zamieszczono od dnia 21.08.2020 r. wykazy: GG.6840.16.2020 oraz GG.6840.4.2020 nieruchomości
stanowiących
własność Gminy Szudziałowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
oznaczonych
działkami:
nieograniczonego, położonych w n/w obrębach, oznaczonych działkami:

Lp.

Numer działki

Pow. /ha/
działki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

0.07 ha
0,07 ha
0,07 ha
0,23 ha
0,10 ha
0,27 ha
0,14 ha
0,3303 ha
0,28 ha
0,14 ha
0,26 ha
0,14 ha
0,14 ha
0,3317 ha
0,3580 ha
0,10 ha
0,1280 ha

18.

748
751
752
753
308/2
407
672/9
79/3
102
103/1
103/2
112
113
137/1
140/1
49/4
530/5,550,
553/3, 554/2
530/6, 551

19.

502

1,97 ha

0,0823 ha

Położenie działki
(obręb)
Wierzchlesie
Wierzchlesie
Wierzchlesie
Wierzchlesie
Wierzchlesie
Wierzchlesie
Wierzchlesie
Harkawicze
Pierożki
Kozłowy Ług
Kozłowy Ług
Ostrówek
Ostrówek
Ostrów Nowy
Ostrów Nowy
Sukowicze
Szudziałowo
przy ul. Krótkiej
Szudziałowo
przy ul. Krótkiej
Szudziałowo

Zapraszamy w tę sobotę
(22 sierpnia), na godz. 18.00
do Klubu Seniora+ na wernisaż
wystawy Iwony Zalewskiej-Kozłowskiej.
Autorka - Wielkopolanka
urodzona w Kaliszu, od kilkudziesięciu lat żyje na skraju
Puszczy Knyszyńskiej w miejscowości Wilcza Jama. Dyplom magistra sztuki zdobyła
na Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku, na Wydziale Rzeźby.
Jako artysta realizowała się w
rzeźbie kameralnej, medalierstwie, malarstwie.
Ma za sobą kilkanaście lat
pracy pedagogicznej. Na Podlasiu przez wiele lat zajmowała się
konserwacją i renowacją sztuki
sakralnej. W czasie działalności
artystycznej należała do ZPAP
w Gdańsku i Poznaniu.
Obecnie realizuje się głównie w sztalugowym malarstwie
olejnym.

Regionalna Wystawa Koni

WYSTAWY: 1973 - “Rzeźba kobiet” - Gdańsk , Muzeum
Narodowe, 1977 - I Biennale
Rzeźby - Gdańsk, 1979 - II Biennale Rzeźby - Gdańsk, 1986 - I
Biennale Rzeźby Portretowej Gdańsk, 1987 - “Otwarte Drzwi”
- Warszawa, 1986/87 - “Salon
Zimowy Rzeźby” - Warszawa,
1990 - “Rzeźbiarze Poznańscy”
- Poznań, 1998 - Sokólski Ośrodek Kultury, 1998 - Wojewódzki
Ośrodek Animacji Kultury w
BiałymstokuPrace autorki znajdują się w galeriach w kraju i za
granicą, m.in. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Wernisaż odbędzie się w
Klubie Senior+ w Sokółce, ul.
Lelewela 1C. Wystawa będzie
czynna do 19 września - w poniedziałki, środy, piątki, w godz.
7:30-15:30. Od początku września, dodatkowo we wtorki i
piątki, w godz. 19:00-20:00. PZ

nych zwierząt. Zarząd Powiatu
Sokólskiego ufundował nagrody
i dyplomy dla wszystkich uczestników wystawy. Podczas wydarzenia Powiat w imieniu Starosty Sokólskiego reprezentował
Wicestarosta Jerzy Białomyzy.
Organizatorem imprezy był Wojewódzki Związek Hodowców
Koni w Białymstoku, Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej.Z
rąk Wicestarosty Sokólskiego
Jerzego Białomyzego nagrody i
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niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka,
Kuźnica, Krynki, Szudziałowo,
Sidra – będących podopiecznymi Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” oraz beneficjentami PCPR . Zgodnie z założeniami projektu osoby uczestniczyć
będą w doradztwie zawodowym,
poradnictwie psychologicznym,
poradnictwie prawnym, mediacjach, warsztatach rozwoju osobistego, w zajęciach z trenerem

pracy, w kursach zawodowych,
szkoleniach oraz płatnych stażach zawodowych. Proponowane formy wsparcia maja na
celu podniesienie umiejętności
społecznych niezbędnych do
prawidłowego poruszania się
na rynku pracy, podwyższenie
kwalifikacji i kompetencji zawodowych, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz przygotowanie do samodzielnego życia.
Okres realizacji projektu
od 01.08.2020r. do 28.02.2022r.

Całkowita wartość projektu 272 855,00 zł
Wartość dofinansowania
projektu: 253 551,00 złWarunkiem przystąpienia do udziału w
projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych.
Dokumenty do pobrania:
http://sokolka-powiat.
pl/2020/08/19/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-do-udzialu-w-projekcie-powiat-sokolski-wspiera-aktywna-integracje/

Termin składania dokumentów w naborze upływa 30
września 2020 r., o godz. 15.30.
Dokumenty należy składać w Biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 8, pokój nr 11.
Biuro Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sokółce,
ul Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16100 Sokółka, pokój nr 11, tel. 85
711 08 23, fax. 85 711 08 61
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Fot. K. Kułak MGOK
w Dąbrowie Biał., opr. PAZ

Mecz Sokoła

Nabór kandydatów do projektu „Powiat Sokólski
wspiera aktywną integrację”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w
ramach realizowanego projektu
„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” ogłasza nabór
kandydatów na udział w działaniach projektowych.
Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum
Pomocy w Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”
i przeznaczony jest dla 22 osób z
rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
w tym osób bezrobotnych lub
poszukujących pracy, osób z

dyplomy za udział w wystawie
i promocję Powiatu Sokólskiego otrzymali hodowcy: Adam
Chmielewski, Jerzy Giedrojć,
Janusz Jodczyk, Grzegorz Kalisz, Jerzy Kondratiuk, Bogdan
Kulbala, Piotr Majewski, Piotr
Mikulski, Radosław Mikulski,
Andrzej Mikulski, Andrzej Osakowicz, Dariusz Rafalczyk, Hubert Rafalczyk, Konrad Rauba,
Andrzej Ślepowroński, Paweł
Wasilewski, Wiesław Wirkowski, Józef Żdanuk, Marek Harasimowicz, Kazimierz Zajkowski.

Na sokólskim stadionie
miejskim Sokół 1946 Sokółka
rozegrał mecz 3 kolejki IV ligi
w sezonie 20/21. Tym razem rywalem Sokoła była Krypnianka
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Krypno. Niestety, tym razem
szczęście nie sprzyjało zawodnikom Sokoła i mecz zakończył się
wynikiem 4:2. Zdobywcy bramek: Patryk Koncewicz i Mateusz Łabieniec.

„Było to pierwsze spotkanie
naszego zespołu przed własną
publicznością ponieważ pierwszy mecz, który miał być rozegrany z Warią Grajewo (pierwotnie
16 sierpnia) został przełożony
na 23 września 2020.W ubiegłą
niedzielę Sokół 1946 Sokółka
rozegrał swój pierwszy mecz w
Michałowie gdzie przegraliśmy
niestety aż 5-1.Trzeba przyznać,
że mecz mógł się podobać ponieważ obfitował w dużą ilość
sytuacji
podbramkowych.W
pierwszej połowie oba zespoły
stworzyły po kilka dogodnych
sytuacji ale wynik do przerwy
był tylko 1:1. Po przerwie nasz
zespół starał się szybko wyjść na
prowadzenie lecz nie dopisywało nam szczęście albo bramkarz
gości stawał na wysokości zadania. Niestety, jak to bywa w piłce
niewykorzystane sytuacje lubią
się mścić, i tak chwilę po ładnej
akcji Sokoła (w sytuacji sam na

Hotline (Miami)
Gdy przyjechałem do Dziadka
Kotleta, zastałem go z nieco zakłopotaną miną.
- Co znowu zrobiłeś? – spytałem od progu.
- A będziesz krzyczeć?
- Dlaczego miałbym krzyczeć?
- Bo po ostatniej eksplozji w
ogródku jeszcze mi dzwoni
w uszach, ledwo słyszę. Więc
krzycz.
- Aha. Co zrobiłeś?!
- Nie ja. To znaczy… ja i nie ja.
Doszło do paradoksu czasowego. Ja z przeszłości - wymyśliłem telefon, którym można się
dodzwonić do przyszłości. No
i dodzwoniłem się do mnie. To
znaczy, ja się dodzwoniłem do
siebie. Trochę to skomplikowane… aż można zawrotów głowy dostać.
- Chyba znam powód twoich
zawrotów! – spojrzałem na
stojącą na stole flaszkę.
- Ale ty jesteś głupi, głowa mi
się kręci w prawo, a ten samogon jest lewoskrętny. Wiec
wszystko się zeruje – zamrugał
na wyzerowaną butelkę - Nieważne… Mam przekazać słuchawkę tobie. Bo chce z tobą
pogadać Kamyk z przeszłości.
Zamyśliłem się. I po chwili
dostałem niemal bolesnych
wyrzutów sumienia, że cała
ta sytuacja mnie nie dziwi. W
sumie, chyba bardziej bym się
zdziwił widząc działające plastry odchudzające czy lecznicze olejki eteryczne.

sam z bramkarzem wyszedł Mateusz Łabieniec - niestety trafia
w poprzeczkę) goście wyprowadzają kontrę i to oni wychodzą
na prowadzenie. Dążyliśmy w
dalszym ciągu do zdobycia kolejnych bramek lecz raz po raz
nadziewaliśmy się na kontrataki gości. Kolejne 2 takie akcje,
i niestety kolejne bramki. Nasz
zespół się nie załamał zdobył
bramkę na 4-2 lecz nie udało
się już nam przynajmniej zremisować tego spotkania chociaż
mieliśmy z 2-3 stuprocentowe
okazję. Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji ponieważ
była szansa na remis ale jak się
nie strzela to nie można liczyć
na dobry wynik” - komentował
wiceprezes klubu Krzysztof Stelmaszek.
JS

prawdziwe

prawdziwk
Dziadek wręczył mi słuchawkę.
- Halo?
- H-halo? – usłyszałem swój
przejęty, młodszy, przestraszony głos. Ha, chyba dzwoniłem
ja, który jeszcze nie wyprawiał
się na wilkołaka.
- No hej, co jest, młody.
- Dzień do… cześć? Hmmm.
No hej. Chciałbym zapytać o
parę rzeczy… jesteś bardziej
doświadczony życiowo, więc…
- Jasne, młody. Pytaj.
Pogadałem ze swoją młodszą
wersją dobre dwadzieścia minut. Poradziłem mu między
innymi, żeby zaczął spisywać
swoje przygody.
W pewnym momencie do głowy strzelił mi pewien pomysł.
- Ach, słuchaj młody… za tydzień wyjdź na ulicę w centrum w tej gumowej masce
kurczaka, co tam ją kupiłeś...
Weź też tą nadmuchiwaną maczugę. No i zacznij nią okładać
ludzi.
- Ale… po co? – spytał z podejrzliwością.
- Zaufaj mi, młody. To się opłaci.
Skończyliśmy
rozmawiać.
Uśmiechnięty oddałem telefon
dla Dziadka.
Cóż, nikt przecież nie powiedział, że starsza wersja mnie nie
jest wrednym i złośliwym chamem. To pewnie przez traumę
jaką przeżyłem gdy jeszcze
jako studenciak spotkałem się
z konsekwencjami swej naiwności. Zostałem przez kogoś
namówiony żebym wyszedł na
ulicy w masce kurczaka i…
Zaraz, zaraz… chwila.
O cholera.
Kamyk
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