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Zbiórka produktów żywnościowych
na rzecz osób niepełnosprawnych
w sklepach „Stokrotka”*
11-13 grudnia piątek / sobota / niedziela
Organizatorzy:
Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
„Zbiórka Publiczna POO PCK dla Potrzebujących nr 2020/749/OR”
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce
*SKLEPY „STOKROTKA” w Sokółce:
ul. Grodzieńska 9, ul. Łąkowa 5
Patronat Honorowy:
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Pomocnicy Mikołaja w akcji
Sokółczanie jak zwykle
okazali serce. Znaleźli się chętni
na zorganizowanie „Szlachetnej
Paczki”, a nawet paczek i to kilku potrzebującym rodzinom.
Parafialny Zespół „Caritas” przy
sokólskim kościele św. Antoniego do 20 XII organizuje zbiórkę
żywności, środków czystości,
artykułów dziecięcych, ubrań
itp. Wesprzeć zbiórkę można
także darowizną na konto: 47
1020 1332 0000 1002 0346 6711
(tytuł: CARITAS).
Połączone siły pracowników Starostwa Powiatowego na
czele ze Starostą Piotrem Rećko,
PCPR z Dyrektor Alicją Rysiejko, PCK Odział Sokółka z Prezes Lilą Micun, Stowarzyszenia
„Pod Skrzydłami” z Prezes Beatą
Tur, SOSW z Dyrektor Elżbietą
Szomko oraz WTZ przygotowały świąteczne paczki niepełnosprawnym mieszkańcom naszego powiatu. Nie żyjemy tylko
inwestycjami. Pomagamy tym,
którzy są słabsi, niepełnosprawni i potrzebują wsparcia, bo z
różnych przyczyn sami sobie nie
radzą w życiu. Wytypowaliśmy
2 wielodzietne rodziny oraz 2 z
poważnymi problemami. Dla

2

10 grudnia 2020 r.

każdej udało nam się pozyskać
żywność i środki czystości o
wartości 2500 zł. Przekazaliśmy dary, szczęście na twarzach
ludzi – bezcenne. Czytamy na
profilu Starosty Sokólskiego.
W weekend 11-13.12
żywność z długim terminem
przydatności będzie można zostawić w koszach w sokólskich
sklepach sieci „Stokrotka.”
Trafi ona do potrzebujących
osób niepełnosprawnych (podopiecznych SOSW oraz WTZ).
Za organizacją zbiórki stoi PCK
O. Sokółka przy wsparciu Powiatu Sokólskiego.
Przedstawiciele
Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”
wespół z Powiatem będą także
zbierali żywność w sklepach
„Gama”, „Jaskółka, „Top Market”.
Na rzecz jednego z podopiecznych sokólskiego WTZ,
artystycznie
uzdolnionego
pana Krzysztofa zbierane są
środki finansowe wśród pracowników Starostwa.
Każdy z nas wciąż ma
szansę uczynić bliźniemu radośniejsze święta, każdy może
zostać Świętym Mikołajem! AT

Nie od parady były te parady!
W ostatni dzień listopada
w Różanymstoku zorganizowana została charytatywna parada
cyrkowa na finał trwającego 10
miesięcy projektu pt. „Cyrkowy wolontariat” (współfinansowanego przez FIO), który
był III-etapowym działaniem
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.
Młodzież zaprezentowała
swoje umiejętności cyrkowe w
dwóch odsłonach - ogniowej
oraz z wykorzystaniem rekwizytów cyrkowych (monocykle,
żonglerka, kije, wachlarze).
Trzeci etap zadania pt.
„Mistrz cyrku w działaniu dla
innych” mimo utrudnień związanych z pandemią także udało
się realizować.
W ramach projektu zostało zorganizowanych 10 akcji m.in. pokazy fire show w

domach dziecka, szpitalach czy
też warsztaty cyrkowe dla dzieci
wiejskich.
„Finalne parady bardzo
nam się udały i wielu mieszkańców Różanegostoku oraz

wychowanków Salezjańskiego
Ośrodka Wychowawczego oraz
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oglądało nas przez okna”.
Tekst na podst. Anna Wojszel

Żylicze
(gm. Krynki)

Wieś Żylicze ma rodowód
XVI-wieczny. Nie będę w tym
miejscu rozpisywał się o wsi w
XVI i XVII wieku. Nadmienię
tylko, że w 1679 roku wieś należała do klucza kryńskiego i
mieszkali tu:
Paweł Szdorik, Jaśko Mikicik, Małochwiej Mikicik,
Hrycko Sidorenia, Maksim Sokolik, Matys Czrnomyszy, Filip
Sokolik.

dźwiękach kolęd oraz zapewnią
animatorów i niespodzianki.
Organizatorzy: Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Suwałkach, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A
w Suwałkach, Powiat Sokólski,
Województwo Podlaskie.
Zainteresowanych wystawieniem stoiska prosimy o kontakt: 85 711 08 50.
Odwiedzających Jarmark
obowiązują maseczki i zachowanie reżimu sanitarnego.

talent autorki można zauważyć
nie tylko w obrazach, ale i obrusach, torbach, ozdobach świątecznych i innych elementach
dekoracji.”
W notce o wystawie czytamy słowa autorki: „Trzeba mieć
marzenia i odskocznię od rzeczywistości, na coś czekać, robić
coś, co po prostu daje radość.”
Wystawę można oglądać
do końca grudnia w holu biblioteki (os. Centrum) z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Pod koniec XVIII wieku
wieś wchodząca w skład klucza
świdziałowskiego zamieszkiwali
Eliasz Czakało, Stanisław Tumiel,
Leon Mikłasz, Jan Czarnomysz,
Jerzy Chłusewicz, Jan Zawadzki,
JMP Buczacki, Wasil Szaka.
Józef Maroszek pisał „Wieś
Żylicze, wchodząca wcześniej

Odbiór techniczny dwóch
inwestycji w gminie Korycin

Haftowane obrazy
Biblioteka Publiczna w
Sokółce zaprasza na wystawę
haftu krzyżykowego autorstwa
sokółczanki pani Barbary Maliszewskiej.
Wystawa obejmuje 20 lat
twórczości hobbystycznej autorki metodą haftu krzyżykowego i półkrzyżykowego.
„Zbiór charakteryzuje się
różnorodnością tematyki oraz
wykończenia, które wypływa
z klimatu miejsca jego ekspozycji w domu. Wszechstronny

Grzegorz Ryżewski*

Żylicze (gm. Krynki), to
dawna wieś i założenie dworsko-parkowe. Kiedyś tam było
bardziej klimatycznie, obecnie
trwa remont.
Poniżej kilka faktów o
tym uroczym pod względem
krajobrazowym miejscu.

Jarmark świąteczny
W poniedziałek 14 grudnia w imieniu organizatorów
zapraszamy na JARMARK
ŚWIĄTECZNY, który odbywać
się będzie przy Starostwie Powiatowym w Sokółce od godz.
10.00 do 15.00.
Będzie można zakupić
pyszne, lokalne specjały, świąteczne dekoracje i rękodzieło
przygotowane m.in. przez podopiecznych WTZ i lokalnych
twórców.
Organizatorzy
zadbają
o magiczną atmosferę przy

DawnaSokólszczyzna

Informuje Ewelina Kaźmierowicz z BP w Sokółce.
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30 listopada miał miejsce
odbiór techniczny inwestycji
„Przebudowa chodnika przy
ul. Słowiańskiej w Korycinie w
ciągu drogi powiat. nr 1318B
wraz z wykonaniem przejść
dla pieszych’’ oraz inwestycji
„Utwardzenie poboczy na drodze powiat. nr 1319B w m. Milewszczyzna – etap I’’, których
wykonawcą był PUH. Drogmet.
W odbiorze uczestniczyli
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Jerzy Białomyzy,
Małgorzata Zalewska (Gm. Korycin), Zastępca Dyrektora PZD
w Sokółce Elżbieta Grygorczuk,
Kierownik Budowy Marcin
Olszewski, przedstawiciel wykonawcy Tomasz Wnukowski,
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Andrzej Tomaszczyk
oraz Kierownik Referatu Dróg i
Transportu w Starostwie Powiatowym Adam Czajkowski.
Łączna wartość 1. zadania
wyniosła 100 296,66 zł, przy
wkładzie Powiatu: 50 148,33 zł
i gminy Korycin: 50 148,33 zł.
Zakres robót obejmował: roboty
rozbiórkowe, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie,
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ustawienie krawężników betonowych, wykonanie chodnika
z kostki brukowej i płyt betonowych, wykonanie zjazdów
i wyniesionego przejścia dla
pieszych.
Łączna wartość 2. zadania wyniosła 89 316,45 zł, przy
wkładzie Powiatu: 44 658,23 zł i
gminy Korycin: 44 658,22 zł. W
zakres zadania wchodzi utwardzenie pobocza gruntowego
wraz ze zjazdami żwirowymi
kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej
oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego w obrębie przejścia dla pieszych.
KGA

do dóbr królewskich została po
III rozbiorze Polski włączona do
dóbr carskich (wzm. w 1796 r.),
a następnie nadana przez carycę
Katarzynę wraz z częścią dóbr
Krynki jednemu z urzędników
carskich – senatorowi Sokołowowi. W 1837 r. zakupił ją Jan de Virion – właściciel Krynek od 1831
lub 1832 r. Około połowy XIX w.

założył on tu folwark składający
się z zabudowań, rozległych sadów i stawów. Do zabudowań
wiodła od drogi dojazdowej alej
lipowa. Sady przecinało kilka
prostych dróg i otoczone one
zostały szpalerami lipowymi.
Całość zamykały od południa
stawy wykopane na strumieniu.
Po śmierci Jana de Virion w 1856
roku dobra przejął jego syn Mieczysław (wzm. w 1880 r.), który
prawdopodobnie, przynajmniej
okresowo, zamieszkiwał w Żyliczach. Za jego rządów dokonano
przebudowy folwarku.
W rękach Mieczysława de
Virion Żylicze pozostawały jeszcze w 1928 r. W roku 1930 ich
właścicielką była już Florentyna
de Virion (zapewne wdowa po
Mieczysławie). Następnie majątek przejął Jerzy de Virion (wzm.
w 1934 r.), który mieszkał wraz
z żoną w Grodnie i korzystał z
dworu w Żyliczach tylko w okre-

Stypendia Prezesa
Rady Ministrów wręczone
Dwoje uczniów sokólskiego Zespołu Szkół - Ewelina
Sapieżyńska oraz Tomasz Rudziński w siedzibie Starostwa
Powiatowego odebrało Stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Uczniom, których średnia
wynosi ponad 5,0 gratulował
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych Anną Martą Aniśkiewicz.
„Stypendium
Prezesa
Rady Ministrów przyznaje
się uczniom, którzy otrzymują promocję z wyróżnieniem

sie letnim, w związku z czym
majątek pozostawał do 1939 r.
w dzierżawie u niejakiego Korytkowskiego.
Część spalonego dworu
tuż po wojnie nowi użytkownicy zaadoptowali na budynek
mieszkalny. Jednocześnie następował stały proces rujnacji
i rozbiórki folwarcznych zabudowań gospodarczych. W
końcu doprowadzono również
do ruiny przebudowaną część
dworu. Stopniowo usuwano
drzewa ozdobne, a dawne ogrody zamieniano na pola uprawne, łąki i pastwiska, Otoczenie
dworu zajęły zarośla, a stawy po
1978 r. zostały osuszone”.

*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Lirycznie

uwzględniając
najwyższą
średnią ocen w szkole. Z dumą
podkreślę, iż Ewelina uzyskała średnią ocen 5,70 a Tomasz
- 5,27. Gratuluję serdecznie
młodzieży i ich rodzicom oraz
nauczycielom, i życzę dalszych
sukcesów” - mówiła obecna
przy wręczaniu Dyrektor ZS w
Sokółce Anetta Zubrzycka.
Stypendystka Ewelina zapytana o plany na przyszłość
odpowiedziała, że chciałaby
zostać lekarzem, zaś Tomasz
chciałby zajmować się informatyką.
Oprac. JSA
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O jednym
wiadukcie słów
kilka
To jedna z najważniejszych
inwestycji w Sokółce, którą
mieszkańcy mogą się już cieszyć. Ale nie tylko oni. Wiadukt
z pewnością usprawni transport
i wpłynie pozytywnie na rozwój
miasta i całego powiatu. Nim
jednak to wydarzenie trafi do
naszych wspomnień, przypomnijmy kilka poprzedzających,
które przyczyniły się do powstania owej inwestycji.
Ci, którzy czekali na wiadukt i śledzą informacje w sieci
mogli zapamiętać dwa wydarzenia z roku 2016. W czasie XXXII
sesji Rady Miejskiej w Sokółce
gościem był Dyrektor Podlaskiego Urzędu Dróg Wojewódzkich śp. Józef Sulima. Radni na
czele z ówczesnym Przewodniczącym Danielem Supronikiem przekazali (jednogłośnie!) Podlaskiemu Zarządowi
Dróg Wojewódzkich wszystkie
nieruchomości przeznaczone
pod budowę wiaduktu przy
ulicy Kryńskiej, czym zapoczątkowali budowę tej bardzo
ważnej dla całego Powiatu inwestycji. Dla budowy zielone
światło dał również Zarząd
Powiatu Sokólskiego, który w
czasie październikowego posiedzenia wydał pozytywną
opinie w tej sprawie. Dwa lata
później na sesji Rady Powiatu
podjęto uchwałę intencyjną w
sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2019 środków
finansowych na ten cel, które
zostały przekazane w formie
dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego realizującego
zadanie. W efekcie, w marcu
zeszłego roku, przedstawiciele

O tych inwestycjach
powinniśmy pamiętać

samorządów podpisali w Białymstoku umowę i nie omieszkali podziękować Marszałkowi
Województwa Arturowi Kosickiemu oraz Członkowi Zarządowi Województwa Wiesławie
Burnos za dobrą wolę i zaangażowanie, które pozwoliły na
realizację tej bezcennej dla rozwoju regionu inwestycji.
Ku zadowoleniu wszystkich, prace nad wiaduktem
przyspieszyły. Obiekt, który
miał zostać oddany w 2021
roku, cieszy kierowców już od
28 listopada tego roku.
To był niezwykle ważny
dzień dla każdego mieszkańca.
W czasie konferencji prasowej
podczas otwarcia wiaduktu
Starosta Sokólski Piotr Rećko
podkreślał, że łączy on dwie
części powiatu i daje szansę na
rozwój gospodarczy, ułatwienie
transportu kolejowego i rozwijanie Jedwabnego Szlaku. Starosta dziękował wszystkim zaangażowanym w jego powstanie,
wspomnianym: Marszałkowi
Kosickiemu, Przewodniczące-

LO Sokółka w finale Licealiady
W hali sportowej przy SP 24 w Białymstoku 8 grudnia odbył
się finałowy turniej futsalu w ramach Liecealiady Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Dla zawodników Zespołu Szkół w Sokółce był to ostatni występ w rozgrywkach wojewódzkich w tym roku. Drużyna LO Sokółka rozegrała 3 spotkania, a ich
przeciwnikami były drużyny ZSOiT Białystok, ZSZ Sokółka oraz I
LO Zambrów.
Turniej był emocjonujący i dostarczył uczestnikom wielu sportowych wrażeń. Mimo twardej walki, mecze odbywały się w duchu
fair play oraz kulturalnej, sportowej atmosferze. Ostatecznie piłkarze
LO Sokółka zajęli w zawodach 2. miejsce (1 zwycięstwo, 1 remis, 1
porażka). Pamiątkowy puchar i medale wręczył Wiceprezes Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Marek Sadowski.
Gratulujemy udanego występu i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach!
Stanisław Marchiel nauczyciel wf w ZS w Sokółce
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mu Komisji Infrastruktury Województwa Podlaskiego Pawłowi Wnukowskiemu, Marszałek
Wiesławie Burnos. Starosta dziękował także poprzedniemu Zarządowi i śp. Józefowi Sulimie,
który bez wątpienia był dobrym
duchem tego projektu. „Tak, jak
ten wiadukt łączy dwie części
miasta, tak mam nadzieję, że też
połączy samorządy i będziemy
dalej budować wspólnie powiat
i naszą gminę”.
Cóż, nadzieja, jeśli chodzi
o współpracę lokalną, umiera
ostatnia…

Jeszcze
o Nomikach...
Na tym się nie kończy dobra współpraca z samorządem
wojewódzkim. Przypomnijmy
na XXX sesji Rady Powiatu wypłynęła informacja o dofinansowania z budżetu Województwa
tras z Klimówki do Nomik oraz
odcinka w Gliniszczu Wielkim.

Istotny z perspektywy rozwoju
gminy Sidra i Gminy Kuźnica
odcinek zyska „nowe szaty”.
Drogi zostałyby prawdopodobnie
wyremontowane
znacznie szybciej, gdyby nie,
prawie legendarny, brak współpracy z gminą Sokółka. Pamiętamy, radny Daniel Supronik
złożył wszak wniosek by przeznaczyć na ten cel 900 tysięcy i
początkowo koledzy z rady go
poparli, jednak później zmienili
zdanie… dlaczego? Możemy się
tylko domyślać...
Cóż, wszystko dobre, co się
dobrze kończy.
Współpraca z Województwem Podlaskim i wspólne
inicjatywy pozwolą na dynamiczniejszy rozwój gospodarczy naszych terenów. W nowym
roku z pewnością jeszcze dużo
ciekawych inwestycji, ale póki
co – nacieszmy się tymi, które
powstały.

Łyżka dziegciu
O ile współpraca z Województwem układa się Powiatowi bardzo dobrze, warto wspomnieć o sytuacji lokalnej. 		
Przypomnijmy jeszcze o
drodze na granicy z gm. Sidra
do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie i trasie z Nomik
do Klimówki. XXIX sesja Rady
Miejskiej nastrajała pozytywnie. Gmina miałaby dołożyć
do tych dróg wspomniane ok.
900 tys. zł. Wniosek radnego
Supronika poparło 12 radnych,
mimo stanowczych sprzeciwów
Burmistrz Kulikowskiej, która
chyba ma za nic dobro mieszkających przy tych drogach. W
trakcie sesji kilku z nich było
obecnych i wytknęli Burmistrz
wcześniejsze obietnice.
Sesja pozostawiła po sobie
niesmak, ponieważ Burmistrz
stwierdziła, że niczego nie obiecała a mieszkańcy... pomylili ją z
kimś innym (?).
Po kolejnej sesji (30.10) –
niestety – sytuacja się zmieniła.
11 radnych miało już inne zdanie i „zabrali” pieniądze, które
miały dofinansować inwestycję
w Gliniszczu Wlk. i Nomikach...
Głupio jest pisać oczywistość, że obowiązkiem burmistrza jest wysłuchiwanie i realizacja podstawowych potrzeb
mieszkańców. A jednak...
Trochę też głupio zapewne
byłoby spotkać takiego mieszkańca pod namiotem przy osławionej kawie z urzędnikiem.
Prawdopodobnie
większość ludzi wolałaby kawę wypitą po DRODZE niż DROGĄ
kawę.
Czasami warto się zastanowić, co jest ważniejsze... droga
dla innych - i to wielu, czy choćby samochód tylko dla siebie.
XYZ
Liceum
Ogólnokształcące
w Sokółce
reprezentowali:
Jakub Grzesik
(kapitan),
Adrian Zubrzycki,
Mateusz Zubrzycki,
Michał Ryszuta,
Paweł Szczebiot,
Mateusz Bronicki,
Krystian Fiedorowicz,
Damian Rudź,
Maciej Rudź,
Adam Białous,
Arkadiusz
Powichrowski.
Opiekun: Stanisław
Marchiel
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Przebudowa drogi powiat. 1262B

OŚA-V.6740.7.4.2020
Powiat Sokólski

30 listopada został wykonany kolejny krok ku polepszenia stanu dróg w Powiecie
Sokólskim. Podczas XXX sesji
Rady Powiatu Starosta oznajmił
o wsparciu finansowym przez
Zarząd Województwa inwestycji drogowych związanymi z
gminą Sidra i Kuźnica.
Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Piotra
Rećko i Wicestarostę Jerzego
Białomyzego, zawarł umowę z
PUH Kampol reprezentowaną przez Barbarę Szymczyk na
realizację w systemie „zaprojektuj-wybuduj” zadania pn.
„Opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej dla
przebudowy drogi powiat.
1262B na odcinku od granicy
administr. gm. Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wlk.
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz przebudowana drogi powiatowej 1262B na
odcinku od granicy administr.
gm. Sidra do skrzyżowania w
m. Gliniszcze Wielkie”.
W spotkaniu uczestniczyła
Członek Zarządu Województwa
Podlaskiego Wiesława Burnos,
Radny Województwa Paweł
Wnukowski, Karol Puszko, Dy-

rektor PZD w Sokółce Grzegorz
Pul, Michał Rećko z PZD w Sokółce oraz przedstawiciel Rady
Sołeckiej w Gliniszczu. Spotkanie było okazją do dokładnego
omówienia przedsięwzięcia.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko: To droga, która była
bardzo wyczekiwana przez
mieszkańców. W roku 2016 wykonaliśmy 400 m drogi ponieważ zostały nam oszczędności
z jednej z inwestycji. Ta droga
stanowi ważny ciąg komunikacyjny od Sokolan aż do Racewa
i stamtąd do Śniczan i do Sidry
powodujący rozwój tych terenów. Złożyliśmy wniosek do FDS
na realizację tej inwestycji, którą
planowaliśmy od dawna. Niestety, gmina Sokółka się wycofała.
Dzięki Wójtowi Gminy Sidra
panu Janowi Hrynkiewiczowi,
pani Marszałek Wiesławie Burnos, panu Przewodniczącemu
Komisji Infrastruktury Pawłowi
Wnukowskiemu oraz Marszałkowi Arturowi Kosickiemu mogliśmy skutecznie rozstrzygnąć
przetarg i dążyć do realizacji inwestycji.
Członek Zarządu Województwa Wiesława Burnos:

Posiedzenie Zarządu Powiatu
Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu (3.
12.) wybrano najkorzystniejszą
ofertę na realizację II cz. zamówienia, której przedmiotem jest
dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego. 		
Zarząd unieważnił III cz.
zamówienia, której przedmiotem była dostawa z montażem
multimedialnego ekranu projekcyjnego wraz z rzutnikiem w
sali konferencyjnej Starostwa i
postanowił przystąpić do kolejnego postępowania.
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Zarząd przyjął informację
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę
urządzeń do uprawy bezpłużnej do ZSR w Sokółce i dostawę
zestawów wyposażenia pracowni technik mechanik do ZSZ w
Sokółce.
Podczas posiedzenia zatwierdzono dokumentację w
zapytaniu ofertowym na dostawę kosiarki samojezdnej oraz
przyjęto informację o ofertach
w otwartym konkursie na po-

Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie są to moje tereny rodzinne.
Nigdy nie spodziewałam się, że
będę mogła w ten sposób pomóc
osobom ze swoich rodzinnych
stron, przyczynić się do rozwoju
tych miejscowości. W tamtym
czasie uczęszczałam do szkoły
w Starowlanach, droga była wybrukowana a do szkoły chodziłam przez łąki. Bardzo się cieszę
z tej inwestycji. Większość osób z
tamtych miejscowości bardzo dobrze znam, nadal się spotykamy i
rozmawiamy.
Głos zabrał również Radny Województwa Paweł Wnukowski: Wielkie gratulacje dla
pana Starosty za pozyskiwanie
funduszy na budowę i poprawę
infrastruktury. Powiat Sokólski
jest jednym z najbardziej kluczowych powiatów w Województwie
Podlaskim. Jeszcze raz gratuluję
wszystkim, którzy przyczynili się
do tego sukcesu, dla pana Starosty, pana Marszałka Kosickiego,
ale również dla pani Marszałek
Wiesławy Burnos, która wkłada
całe swoje serce w inwestycje na
terenie Powiatu Sokólskiego.
KG, PB

wierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność
pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego
do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa
obywatelskiego w 2021 roku.
Zarząd podjął uchwałę w
sprawie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w
internacie ZS w Dąbrowie Biał.
w 2020 r. oraz prowadzenia
punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Przychodni Rejonowej.
w Suchowoli. KGA

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z 8 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.
j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
Starosta Sokólski informuje, że w dniu 8 grudnia 2020r. na wniosek Zarządu Powiatu
Sokólskiego z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu i
na rzecz, którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z dnia 4 listopada 2020r.
decyzją nr 1/20, znak OŚA-V.6740.7.4.2020 zezwolił na realizację inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo – Klimówka
– Nomiki na terenie Gmin Kuźnica i Sokółka w powiecie sokólskim” z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Działki objęte inwestycją stanowiące pas drogi powiatowej Nr 1266B:
Gmina Kuźnica: Jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:
obręb ewidenc. 0007 Czuprynowo: 155/1, 155/2, 338/1, 391; obręb ewidenc. 0023 Parczowce: 129, 143/4, 149/4, 150/3; obręb ewidenc. 0006 Czepiele: 153; obręb ewidenc.
0009 Klimówka: 91/1, 82/4, 64/11, 91/2, 91/3, 91/4;
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję:
Gmina Kuźnica: Jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:
obręb ewidencyjny 0007 Czuprynowo: 344/1 (z podz. dział. 344); 345/1(z podz. dział.
345), 346/1(z podz. dział. 346), 113/1 (z podz. dział. 113); obręb ewidenc. 0023 Parczowce: 1/4 (z podz. dział. 1/2), 2/3 (z podz. dział. 2/2), 3/3 (z podz. dział. 3/2), 4/6 (z
podz. dział. 4/2), 5/6 (z podz. dział. 5/2), 6/9; (z podz. dział. 6/5), 6/11 (z podz. dział.
6/6), 8/7 (z podz. dział. 8/2), 63/12; (z podz. dział. 63/10), 63/14 (z podz. dział. 63/11),
143/5 (z podz. dział. 143/2), 149/5 (z podz. dział. 149/1), 150/5 (z podz. dział. 150/2);
obręb ewidenc. 0009 Klimówka: 24/1 (z podz. dział. 24), 23/1 (z podz. dział. 23), 22/4
(z podz. dział. 22/3), 20/2 (z podz. dział. 20/1), 10/5 (z podz. dział. 10/2);
Gmina Sokółka: Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka:
z podz. dział. 0033 Nomiki: 20/1 (z podz. dział. 20), 21/3 (z podz. dział. 21/2), 22/4
(z podz. dział. 22/3), 50/3 (z podz. dział. 50/1), 49/11 (z podz. dział. 49/9), 86/10 (z
podz. dział. 86/7), 85/1 (z podz. dział. 85) oraz 240, 244, (działki będące własnością
Gm. Sokółka przewidziane do włączenia w całości w pas drogowy drogi powiatowej
Nr 1266B);
Działki, na których będą prowadzone roboty budowlane położone poza granicami
pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1266B:
Gmina Kuźnica: Jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:
- w zakresie przebudowy zjazdów i skrzyżowań:
obręb ewidenc. 0023 Parczowce: 131; obrębewidenc. 0006 Czepiele: 154, 157, 165, 155,
167; obręb ewidenc. 0009 Klimówka: 92, 67/3, 91/5, 64/3, 64/5, 94, 93/1;
- w zakresie przebudowy przepustu w km 5 + 667,92 i jezdni:
obręb ewidencyjny 0009 Klimówka: 103;
Gmina Sokółka: Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka:
- w zakresie przebudowy zjazdów i skrzyżowań: obręb ewidencyjny 0033 Nomiki: 213;
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), planowane do przejęcia pod
drogę, stają się własnością Powiatu Sokólskiego z dniem, gdy decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości
przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w
terminie 30 dni od dnia:
1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości
lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Niniejszej decyzji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie Architektury i Budownictwa, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu (0-85 711 08 29),
bądź mailowo andrzej.wnukowski@sokolka-powiat.pl
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie
Miejskim w Sokółce, w Urzędzie Gminy Kuźnica, w Biuletynie Informacji Publicznej
tych urzędów, a także w prasie lokalnej, które nastąpi 10 grudnia 2020r.
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MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK, MŁODZIKÓW
I MŁODZICZEK W BOKSIE – SOKÓŁKA 1-6.12.2020 r.
Przez 6 kolejnych dni
uczestnicy Mistrzostw Polski
Juniorek, Młodzików i Młodziczek w Boksie pod Honorowym
Patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko oraz Marszałka Województwa Podlaskiego
Artura Kosickiego, walczyli
o zwycięstwo na ringu w hali
sportowej przy ul Mickiewicza
w Sokółce.
Mistrzostwa Polski odbyły
się w Sokółce dzięki staraniom
organizatora zawodów - UKS
Boxing Sokółka, za którym stoi
trener klubu Tomasz Potapczyk
oraz współorganizatora - Powiatu Sokólskiego reprezentowanego przez Starostę oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego.
Celem rywalizacji było
wyłonienie mistrzów i mistrzyń
Polski oraz medalistów i medalistek MP w Boksie na rok 2020 w
trzech kategoriach wiekowych,
zdobywanie Klas Sportowych,
popularyzacja boksu olimpijskiego w kraju, województwie,
powiecie i gminie Sokółka.
Zawody rozgrywane w Sokółce to nie tylko impreza mistrzowska, ale także walka o bycie
w Kadrze Narodowej, w każdej z
poszczególnych kategorii. Trener
z Kadry Narodowej obecny na
losowaniu również zauważył,
że będzie to selekcja do wstępnych Mistrzostw Świata, które w
przyszłym roku rozgrywane będą
w Katowicach - mówił Tomasz
Potapczyk.
Do zmagań na ringu stanęło ponad 270 zawodników
i zawodniczek z całego kraju,
pod opieką ponad 60 trenerów.
Jak na czas pandemii to bardzo
duża impreza. Zorganizowanie
jej nie było łatwe. Mogła się odbyć jedynie dzięki zaangażowaniu wielu osób i rygorystyczne-

6

10 grudnia 2020 r.

pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko
i Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego

mu przestrzeganiu wszystkich
wymagań sanitarnych i, niestety, bez obecności publiczności.
W najstarszej grupie wystąpiły złote medalistki niedawnych ME Juniorek w Budvie – Alexas Kubicki (51kg,
GUKS Carbo Gliwice) i Daria
Parada (75 kg, BKS Skorpion
Szczecin). Oprócz nich do krajowego czempionatu juniorek
zgłoszone były inne medalistki
MEJ w Czarnogórze - srebrna
Izabela Rozkoszek (57 kg, Garda Gierałtowice) oraz brązowe
Natalia Kuczewska (48 kg, MKB
Mazur Ełk), Julia Szeremeta (60
kg, Paco Lublin) i Barbara Marcinkowska (69 kg, Pomorzanin
Toruń). źródło: PZB
W hali odbyły się półfinałowe serie walk bokserskich.
Trener Tomasz Potapczyk gra-

tulował zdobycia medali: Uli
Kucharewicz, Julii Sienkiel i
Natalii Kruczkowskiej, którym udało się zakwalifikować
do strefy medalowej.
W ostatnim dniu Mistrzostw (6.12), kiedy miały
miejsce dwie uroczyste gale
finałowe: Młodzików i Młodziczek oraz Juniorek, Starosta
Sokólski Piotr Rećko i trener
UKS Boxing Sokółka Tomasz
Potapczyk otrzymali podziękowania oraz pamiątkowe grawery od Polskiego Związku Bokserskiego - Prezesa Grzegorza
Nowaczka i całego Zarządu za
organizację Mistrzostw Polski
Juniorek Młodzików i Młodziczek w Boksie, w tak trudnej
sytuacji wywołanej pandemią
COVID-19.
Podziękowania popłynęły
również do zawodników i trenerów, którzy zdecydowali się
uczestniczyć w zawodach.
Chcę serdecznie podziękować za te wspaniałe Mistrzostwa.
W październiku miała być Gala
Boksu, którą co roku organizujemy - to już się stało tradycją Sokólszczyzny. Niestety, z przyczyn
pandemicznych w tym roku to
się nie udało. Tym bardziej cieszymy się, że jednak święto boksu zawitało do Powiatu. Jesteśmy
szczęśliwi, że pomimo tej trudnej
sytuacji, zdecydowaliście się,
drodzy trenerzy, przywieźć swo-

ich zawodników do naszego pięknego miasta - Sokółki, stolicy Powiatu Sokólskiego. Dzięki temu
promujemy nasze strony, naszą
ukochaną Sokólszczyznę. Mamy
nadzieję, że nasza sokólska gościnność dała się odczuć wszystkim. Szczególne podziękowania
kieruję do Tomasza, bardzo ci
dziękuję i gratuluję, bo masz autorytet i szacunek u najwyższych
władz związkowych w tej dyscyplinie sportu, w całej Polsce i to
jest również dla nas powód do
dumy i zaszczytu - mówił Starosta, po czym zwrócił się do
Prezesa PZB. Chciałbym też podziękować Polskiemu Związkowi
Bokserskiemu za to, że wybraliście właśnie Sokółkę na organizację tej wspaniałej imprezy.

Tomasz Potapczyk: Zgodę
na organizację tej imprezy wyraził obecny tutaj gospodarz Powiatu Sokólskiego. To dzięki niemu
jesteśmy dzisiaj tutaj. Wiadomo
finanse są najważniejsze aby Mistrzostwa się odbyły. Chciałbym
w tym miejscu podziękować
drobnym upominkiem panu Staroście, aby ta pamiątka wisząc
w jego gabinecie, przypominała
o najlepszych i najważniejszych
imprezach rangi Mistrzostw Polski, które rozgrywamy w naszym
Powiecie.
Do podziękowań dołączył
Prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Bokserskiego Zbigniew Maleszewski, który podkreślił, że jest mu szczególnie
miło, iż te Mistrzostwa są organizowane w naszym województwie. Wdzięczność i szacunek
wobec organizatorów wyrażali
także trenerzy, m.in. Piotr Jankowski trener Macieja Marchela
aktualnego Mistrza Polski Młodzików i ubiegłorocznego brązowego medalisty Mistrzostw
Europy Młodzików. Pierwotnie
Mistrzostwa miały się odbyć w
innym mieście, jednak niezawodny, miejscowy trener Tomasz
Potapczyk wziął to na siebie siedem dni przed rozpoczęciem zawodów i zorganizował w sumie
trzy imprezy w jednej - Mistrzostwa Polski Juniorek Młodzików
i Młodziczek, co się skumulowało w imprezę, w której wzięło
udział blisko 300 osób. Tak, że
czapka z głowy wobec Tomasza i
wszystkich władz lokalnych, które przyczyniły się do organizacji
tej pięknej imprezy.
WP
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Oto ONI! Wyjątkowa wystawa
fotograficzna w SOSW
Ten dzień był bardzo wyjątkowy dla wychowanków
SOSW w Sokółce. Z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce przygotował
wystawę fotograficzną pt. „Oto
my” pod Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego Piotra
Rećko. Wystawa fotograficzna
miała na celu pokazanie piękna
drzemiącego w każdym człowieku. Cykl 27 fotografii to próba
uchwycenia potencjału, wdzięku
i osobowości uczniów SOSW. To
także próba przełamania negatywnych stereotypów w postrzeganiu innych.
Pomysłodawczyniami wystawy były: Marta Kawrygo-Leonowicz, Oliwia Burdyńska-Bilmin, Grażyna Tymoszuk i Ewa
Wińska. Na wystawie można
było również podziwiać osiem
wielkoformatowych portretów
dzieci autorstwa Agnieszki Sielewicz.
Obecny na uroczystości
Starosta Sokólski Piotr Rećko
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przekazał wychowankom oraz
nauczycielom kalendarz powiatowy „Dzieci WIDZĄ lepiej”,
który zawiera prace artystyczne
podopiecznych SOSW. Na stronach tego kalendarza widzimy
talent płynący prosto z serca.
Widać jak cudownie odbieracie
świat, i to jest piękne, i za to wam
serdecznie dziękuję. Nie byłoby
tego kalendarza, gdyby nie wasi
nauczyciele, bo prace muszą być
wykonane pod ich kierunkiem.
Jesteśmy szczęśliwi, że mamy
Was, i że w tak piękny sposób
wzbogacacie nasz powiat.

Wychowankowie
oraz
nauczyciele wręczyli pani Dyrektor Elżbiecie Szomko oraz
Staroście pamiątkowe zdjęcia w
ramach podziękowań za zaangażowanie i pomoc w organizacji wystawy.
O wadze tego wydarzenia wypowiedziała się również Dyrektor SOSW Elżbieta
Szomko. Jak co roku, staramy się
zaakcentować ten bardzo ważny
dzień dla osób niepełnosprawnych. W tym roku zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną
ph. „Oto my”, która przedstawia naszą społeczność szkolną.
Nie byliśmy w stanie fotografować wszystkich dzieci, dlatego
wybraliśmy 27 osób. Prace nad
wystawą trwały około miesiąca,
ponieważ nasze dzieci nie zawsze
wierzą w swoje siły i możliwości.
Jednak staraliśmy się przełamać
ten strach a dzisiejsze reakcje
dzieci na swoje zdjęcia świadczą
o tym, że była to bardzo dobra
decyzja. Były łzy, grymas i złość a
dziś widzimy tylko zadowolenie
i uśmiechy na twarzach naszych
modeli.
K.Galej

Sesja Rady Powiatu
W XXXI sesji Rady Powiatu (nadzwyczajnej), przeprowadzonej w trybie zdalnym, wzięło
udział 19 radnych. W jej trakcie
poddano pod głosowanie dwa
projekty uchwał.
Pierwszy
zreferowany
przez Skarbnik Annę Jolantę
Piszcztowską dotyczył „Rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Sokólskiego na lata 2020-2033.
Zwiększono wartość zadania
wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej
przy ZSZ im. E. Orzeszkowej w
Sokółce” do kwoty 4 661 246, 04
zł w związku ze zwiększeniem
zakresu rzeczowego zadania.
Projekt realizowany w latach
2020-2021 obejmował będzie
budowę kompleksu: boisk lekkoatletycznego i wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i
siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa
wraz, z ogrodzeniem oraz roboty elektryczne i monitoring.
Źródła finansowania: z EFRR –
296 958,14 zł; z PFRON 2 330
632,01 zł oraz wkład własny z
RFIL - 2 033 664,89 zł. Zmianie
uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na
rok 2020, które ujęte zostaną w
zmienionej uchwale budżetowej
powiatu. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały i został on przegłosowany.
Drugi punkt poddany głosowaniu dotyczył „Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.”
W części dochodów dokonano zmian w dziale Wpływy
do rozliczenia. Zwiększa się plan
dochodów o kwotę 35 015,00 zł
angażując środki RFIL na realizację zadania pn. „Dostawa
równiarki samobieżnej na potrzeby PZD w Sokółce” w związku z wyższą wartością zadania.
W części wydatków dokonano następujących zmian: w
dziale: Technika - zwiększenie
o kwotę 28 815,00 zł dokonano
w celu zwiększenia funduszu
wynagrodzeń w ZSZ w Sokółce, w dziale: Internaty i bursy
szkolne - zwiększenie o 6 200,00
zł dokonano zwiększając fun-

dusz wynagrodzeń w ZS w Sokółce, jednocześnie dokonano
przeniesienia z rozdz. 85156
na rozdz. 85195 zmniejszając
zaangażowane wcześniej środki własne na opłacanie składek za uczniów Salezjańskiego
Ośrodka Wychowawczego w
Różanymstoku, w związku z
otrzymaniem dotacji z budżetu
państwa.
Do zmian dostosowano
również załączniki do uchwały
budżetowej zwiększając wartość
zadania wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ZSZ im. E. Orzeszkowej w Sokółce” do kwoty 4 661
246, 04 zł. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały
przez wszystkie komisje, radni
przeszli do dyskusji.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko: „Chcemy zacząć od
budowy boisk. W tej chwili z
PFRON chcemy uzyskać część
tej kwoty – w tym przypadku są
to ponad 2 mln zł. Drugą część
(50% wartości inwestycji) chcemy pozyskać z Ministerstwa
Sportu. Mam nadzieję, że nam
się to uda. (...) Oprócz boisk w
ramach tej inwestycji będzie
zrobiona też szatnia i magazyn
sportowy w piwnicy budynku. Na wiosnę przystępujemy
do prac porządkujących teren
przed SOSW i warsztatach ZSZ,
jak również teren za sklepem
Lewiatan, gdzie planujemy zrobić parking. Chcemy też zrobić
drogi dojazdowe do tego kompleksu szkolnego (…) Chcemy
również przynajmniej spróbować powalczyć o finansowanie
budowy hali rehabilitacyjno-sportowej. Hala ta ma łączyć
trzy placówki: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, SOSW
i ZSZ. Chcemy ją wybudować
właśnie w przestrzeni między
tymi placówkami. W przestrzeni hali znajdą się również gabinety do rehabilitacji i realizowania zadań terapeutycznych.”
Projekt uchwały został
przegłosowany pozytywnie.
Patrycja A. Zalewska
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Wiadukt otwarty

Za nami uroczyste otwarcie
wiaduktu nad torami przy ulicy
Kryńskiej w Sokółce.
Wartość inwestycji wyczekiwanej kilkadziesiąt lat to
ponad 62 mln zł z czego 27,5
mln zł to wkład z budżetu Województwa Podlaskiego. Zarząd
Województwa pozyskał także
wsparcie rządowe w wysokości
ponad 20 mln zł. 13,5 mln zł
dołożyły spółki PKP PLK, zaś
wkład Gminy Sokółka to 2 mln
zł. Początkowo kwota ta miała
wynosić 4,5 mln. zł, lecz Zarząd Województwa Podlaskiego
zwiększył o 2 mln zł swój wkład,
dzięki czemu Gmina zaoszczędziła.
Wiadukt to największa od
30 lat inwestycja w naszej gminie. Wiadukt jest wyposażony
w windę i schody. Powstała też
ścieżka dla pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji
przebudowano również fragment drogi wojewódzkiej w tym
miejscu. Nad ziemią znajdują
się trzy przęsła. Najdłuższe ma
rozpiętość 58 m, boczne po 42
m. Obiekt będzie miał ok. 142 m
długości i ponad 16 m szerokości. – czytamy na portalu Województwa Podlaskiego.
Do realizacji inwestycji
przystąpiono w maju 2019 r., jej
koniec pierwotnie planowano

na rok 2021. W rezultacie prace
trwały niespełna 18 miesięcy.
Podczas otwarcia głos zabrała Członek Zarządu Województwa Wiesława Burnos.
Ten dzień byłby bez wątpienia
ważnym w życiu śp. Józefa Sulimy. Ten bukiet złożę na krawędzi inwestycji jako symbol
pamięci, wdzięczności i podziękowania wieloletniemu Dyrektorowi PZDW. (…) Jako Członek
Zarządu Województwa miałam
możliwość zaangażowania się w
projekt budowy wiaduktu w Sokółce. Projekt wymagał dokończenia procedur. (…) W imieniu
mieszkańców ziemi sokólskiej
chciałabym serdecznie podziękować Marszałkowi, Zarządowi i
wszystkim radnym Sejmiku Województwa minionej kadencji,
którą dzisiaj reprezentuje Członek Zarządu Bogdan Dyjuk. W
szczególności dziękuję obecnemu
Marszałkowi – Arturowi Kosickiemu, Zarządowi i wszystkim
radnym Sejmiku Województwa
Podlaskiego obecnej kadencji.
Pani Marszałek podziękowała
również samorządowcom sokólskim oraz wszystkim pracownikom różnych szczebli,
którzy swoją pracą przyczynili
się do wspólnego sukcesu, jakim jest oddanie tej inwestycji
do użytku.

Otrzęsiny plemienne
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Starosta Sokólski Piotr
Rećko dodał: Ten wiadukt - to
połączenie dwóch części powiatu i dwóch części miasta. Następstwem tego połączenia jest
rozwój gospodarczy i rozwój
społeczny.
W uroczystościach uczestniczyli również kierownik budowy z ramienia realizatora
firmy INTOP Jarosław Łukaszewicz, przedstawiciele Gminy
Sokółka i służb mundurowych.
Obecny na otwarciu Radny
Wojewódzki i były Członek
Zarządu Województwa Bogdan Dyjuk zaproponował, aby
wiadukt nosił imię zmarłego
niedawno Józefa Sulimy – wieloletniego Dyrektora PZDW w
Białymstoku, któremu Powiat
zawdzięcza wiele inwestycji
drogowych.
Po przemówieniach proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Sokółce ks. Jarosław
Ciuchna oraz proboszcz parafii św. Mikołaja Newskiego ks.
mitrat Włodzimierz Misiejuk
odmówili modlitwę i poświęcili wiadukt. Następnie wspólnie
przecięto symboliczną wstęgę i ruch na wiadukcie został
otwarty.
Szerokiej drogi…
Patrycja A. Zalewska
Uczniowie z Młodzieżowej
Rady Internatu pod kierunkiem
pań: Zyty Biernackiej i Kasi Dylewskiej 26 listopada roku zorganizowali plemienne otrzęsiny
ph. „HAKUNA MATATA” w
przebraniach rodem z plemion
afrykańskich. Nowo przybyli
wychowankowie musieli przejść
przez szereg zadań testujących
ich umiejętności życia w plemieniu. Pod czujnym okiem
głównych wodzów Dyrelalli z
Piaskowej Góry i Betataty z Kamiennej Góry byli poddawani
różnym próbom m.in. wypicia
tajemniczego napoju, zjedzeniu
pożywienia niewiadomego pochodzenia, przejścia przez rzekę pełnej krokodyli, polowania

Poproszę pół
kilo płatów
śledziowych.
Mogą być
z mintaja
Wpadłem ostatnio na
Grześka Tanakę. Dawno nie
widziałem Japończyka, który
przeprowadził się na Podlasie
i jego upodobanie do noszenia
gogli pływackich do każdego
możliwego stroju było miłym,
stałym, niezmiennym akcentem w rzeczywistości, która codziennie wygląda inaczej.
- Gdzie tak pędzisz? – spytałem.
- Weganie nadchodzą – powiedział w języku Akiry Kurosawy.
Zrozumiałem go bez problemu,
ponieważ strach jest uniwersalny i zrozumiały dla każdego.
- O, do diabła – w końcu zauważyłem, że Grzegorz ma podbite
oko i szramę na policzku – Wiedziałem, że to kwestia czasu
nim zdziczeją.
- Rozsierdzili się jak Tuhaj-bej.
Oj, rozsierdzili się…
- Spokojnie, spokojnie… opowiadaj… - schowaliśmy się za
blokiem. Tanaka rozejrzał się,
by upewnić czy na pewno nikogo nie ma i zaczął opowiadać.
- Trochę po nich krawędziowo
pojechałem – zaczął mówić –
Bo dostałem zaproszenie na
wykład o wyższości diety wegańskiej. No, poszedłem z ciekawości… Wyobraź sobie. Pokazywali jakieś swoje produkty
wegańskie i mówili, że smakują
tak samo jak mięso, no nie? No
to podniosłem rękę i zadałem
pytanie…
- Pierwsza zasada zadawania
pytań weganom: Nie zadajesz
pytań weganom – wyrecyto-

w celu zdobycia pożywienia,
a także skoków przez ognisko.
Rywalizacja o przetrwanie była
zacięta i emocjonująca. Na
szczęście wszyscy wykazali się
wystarczającą ilością sprytu,
zręczności i odwagi. Dowiedli,
że nadają się na młodych wojowników o sprawiedliwość,
prawo i koleżeńskość i dzięki
temu zostali przyjęci do naszej
Rodziny. Otrzęsiny zakończyły
się ślubowaniem oraz szalonym
plemiennym tańcem.
Nowo przybyłych serdecznie witamy w szeregach wychowanków internatu!
Katarzyna Dylewska
Zyta Biernacka

prawdziwe

prawdziwk
wałem pradawną, podlaską mądrość.
- Wiem, ale nie mogłem się powstrzymać. Spytałem, dlaczego
to coś miałoby smakować jak
mięso?
- No, chyba taki jest cel. Nie do
końca rozumiem…
- No pomyśl… Skoro weganie
są tak skoncentrowani na byciu
przyjacielem zwierzątek, to po
co im smak mięsa? Nie powinni
przypadkiem całkowicie unikać
smaku i rzeczy, które upodabniają dany produkt do zwierzęcia? Przecież sami mówią, że
chcą wykorzenić te pragnienie.
- Hej, w sumie logiczne.
- No i skoro już nie chcemy nawet udawać jedzenia zwierząt,
dlaczego rzeczy zrobione z soi
mają mięsne nazwy? Weźmy
takiego kabanosa, którego nazwa pochodzi od kabana, czyli
wieprza. Dlaczego podróbka nie
nazywa się sojanos, bóbonos czy
diabliwiedząconos.
Dlaczego
parówki wegańskie nie nazywają się po prostu walcami sojowymi? A może pałkami, sam nie
wiem… A bekon wegański to
nie jest bekon, a po prostu pieczony kokos! Po co to udawać?
Dlaczego nie chcą być dumni z
tego, że nie chcą mieć nic wspólnego nawet z symbolicznym zabijaniem zwierząt?
- No i co na to odpowiedzieli?
– spytałem, gdy Tanaka nabrał
oddechu.
- Nic nie mówili. Okazało się tylko, że jak na ludzi, którzy boją
się pokroić pasztetową mają zaskakująco dużo broni siecznej.
Całkiem krawędziowa sytuacja.
- To jak ich zgubiłeś?
- A, miałem szczęście. Przechodziła akurat jakaś staruszka w
futrze i koleś w skórzanej kurtce.
- O nie – jęknąłem.
- A no… niestety – westchnął –
Zostały tylko kosteczki. Nawet
buty zjedli.
Kamyk
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