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Ruszyła Powiateka!

„Uwolnij książkę – książki
nie lubią samotności! To hasło
Powiateki - Bookcrossing Powiatu Sokólskiego uroczyście
otwartej 21 maja w Klubie Senior+ w Sokółce.
Pomysłodawczynią Powiateki jest Ewa Dębko kierownik
artystyczny i dyrygent Zespołu

Powiatowego „Jemioła”. Takich
inicjatyw w naszym regionie jest
niewiele. Polegają one na tym,
że miłośnicy czytania przynoszą książki, które zalegają na ich
półkach i wybierają inne. Mogą
zabrać je na własność. Mamy
bardzo bogaty księgozbiór. Zawdzięczamy to jednemu z przy-

Obchody Dnia Strażaka
Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.
Na uroczystym apelu zebrali się
funkcjonariusze Komendy oraz
goście, m.in. Starosta Sokólski
Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy
Białomyzy, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP st. bryg. Andrzej Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
Kazimierz Woronowicz, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Franciszek Budrowski
oraz przedstawiciele służb i instytucji współdziałających.
W stronę strażaków popłynęło wiele słów uznania i
wdzięczności za ich służbę, ra-
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towanie życia, zdrowia i mienia
mieszkańców powiatu.
Starosta Sokólski Piotr Rećko:
Dziękuję m.in. za okres pandemii, kiedy służyliście wszędzie,
gdzie byliście potrzebni naszej
małej ojczyźnie. Z okazji 70-lecia Państwowej Straży Pożarnej
chcemy wydać książkę, która
będzie upamiętnieniem waszej
ciężkiej służby. Jesteście bohaterami, kiedy trzeba idziecie w
ogień i za to wam z całego serca
w imieniu Powiatu Sokólskiego
dziękuję.
Komendant Powiatowy PSP
w Sokółce st. bryg. Dariusz
Wojtecki: Miniony rok to wyzwania, z którymi musieliśmy
sobie dawać radę i wyszliśmy
z tego obronną ręką. Należy tu

jaciół rodziny, prezesowi Instytutu Witkacego Przemysławowi
Pawlakowi. Twórcą identyfikacji
wizualnej, w tym również logotypu Powiateki jest mój brat Adam
Kundzicz. (...) Mamy wielu darczyńców, wśród nich historyk i
pisarz, pan Leszek Postołowicz,
pani Iwona Bagińska, panie z
KGW ze Smolanki i wielu innych anonimowych darczyńców.
(...) Znajdziemy tu pozycje, które mogą zaciekawić każdą grupę
wiekową. (...) Uwalniajmy książki, zarażajmy radością czytania!
Obecny na otwarciu Starosta Sokólski Piotr Rećko z
entuzjazmem mówił o realizowanym pomyśle. Małżeństwo
Dębków wypełniło i zagospodarowało przestrzeń kulturalną
powiatu. Jesteśmy wdzięczni za
wszystkie projekty, które realizują. Powiateka jest niesamowitym
pomysłem zarażania pasją do
książek.
wspomnieć o zakończonej termomodernizacji 3 budynków, jednego w Sokółce i dwóch w Dąbrowie
Białostockiej. Całkowity koszt tej
inwestycji to 1 mln 947 tys. zł.
Wkład własny stanowił ponad
300 tys. zł, za który dziękujemy
Staroście Sokólskiemu. Kolejnym
wyzwaniem było prowadzenie
działań związanych z Covid-19.
Dziękujemy za wysiłek włożony
w działania ratowniczo-gaśnicze i związane z opracowaniem
i wdrożeniem projektu termomodernizacji. (...) Z tego miejsca
dziękuję wszystkim Strażakom
PSP i OSP, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili
się do ratowania życia i mienia
ludzkiego. Dziękuję również
wszystkim, którzy wspierają naszą formację w sposób materialny
jak i duchowy. Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek - niech to
hasło w dalszym ciągu będzie dewizą wszystkich strażaków. KGA

Starosta Sokólski, Ewa
Dębko oraz Leszek Postołowicz
symbolicznie przecięli wstęgę.
Obecni na otwarciu z zainteresowaniem przeglądali pozycje
książkowe i przy kawie wymieniali się refleksjami o przeczytanych ostatnio lekturach.
Powiateka czynna jest od
poniedziałku do piątku , w godz.
8.00-15.30.

W trakcie spotkania odbyła się również licytacja charytatywna wydawnictw Powiatu
Sokólskiego. Na lek dla chorej
Magdy udało sie zebrać ponad
500 zł. Zachęcamy ludzi dobrej
woli do przyłączenia się do akcji:
www.kawalek-nieba.pl/
magda-kolpak/ oraz www.siepomaga.pl/en/magda-kolpak
fot. E. Rapiej, tekst: ERA

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń
i awansów. Srebrną Odznaką „Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali: asp. sztab. Wojciech Trzasko, st. ogn.
Andrzej Sawoń, st. ogn. Krzysztof Soroka. Dyplom Komendanta
Głównego PSP za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych otrzymał asp. Krzysztof Gromko. Awansowani w
stopniach służbowych: stopień st. brygadiera otrzymał bryg. Dariusz
Łukaszewicz, stopień aspiranta sztabowego – st. asp. Grzegorz Miltyk,
stopień aspiranta – mł. asp. Łukasz Charkiewicz, mł. asp. Przemysław Dziewiątkowski, mł. asp. Łukasz Sawicki, stopień st. ogniomistrza – ogn. Artur Bielawski, ogn. Jakub Gilewski, stopień ogniomistrza – mł. ogn. Marek Dybkowski, mł. ogn. Adam Dzietczyk, mł. ogn.
Paweł Oniśko, stopień mł. ogniomistrza – st. sekc. Łukasz Kiczuk, st.
sekc. Karol Sosnowski, st. sekc. Adrian Pietrasz, stopień st. sekcyjnego
– sekc. Krzysztof Bułach, sekc. Paweł Harasimowicz, sekc. Mateusz
Jezierkowski. stopień st. strażaka – str. Łukasz Hołubowicz, str. Norbert Nowik, str. Anna Olechno, str. Karol Świetlicki. Złotym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: st. ogn. Adam
Kondrat, st. sekc. Robert Mielniczek, mł. bryg. Paweł Borowski, kpt.
Paweł Gieniusz, asp. sztab Łukasz Miszkin, Srebrnym „Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: st. ogn. Artur Bielawski,
ogn. Szymon Bielawski, mł. kpt. Maciej Grynczel, st. sekc. Mateusz
Jezierkowski, ogn. Krzysztof Kabelis, ogn. Robert Kuźma, ogn. Paweł
Oniśko, asp. Radosław Świrydowicz, Zbigniew Makar, asp. Łukasz
Charkiewicz, asp. Przemysław Dziewiątkowski, ogn. Daniel Słoma.
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Święto dąbrowskiej parafii

21 maja to radosny dzień
dla prawosławnej wspólnoty
wiernych w Dąbrowie Białostockiej. Tego dnia modlitewnie
wspominają oni swojego patrona – św. Apostoła i Ewangelistę
Jana Teologa. Tegoroczne święto parafialne miało szczególny
charakter, gdyż po raz pierwszy
jego gospodarzem był ks. prot.
Wiktor Tetiurka, który od 25.01.
tego roku jest proboszczem dąbrowskiej parafii. Radość jednak przeplatała się z tęsknotą
za poprzednim opiekunem tej
winnicy Pańskiej, zmarłym w
zeszłym roku ks. mitratem Mikołajem Dejneko. (...)
W dostojnej, murowanej
świątyni w centrum miasta, zebrała się większość duchownych
okręgu sokólskiego. Tradycyjnie

już, uroczystości w dąbrowskiej
cerkwi rozpoczęły się Akatystem do św. Ewangelisty Jana.
Sprawowanej następnie Boskiej
Liturgii przewodniczył ks. mitrat Józef Sitkiewicz z Nowego
Dworu.
W nabożeństwie uczestniczyli także przedstawiciele
władz samorządowych: Wicestarosta sokólski Jerzy Białomyzy oraz Burmistrz Dąbrowy
Białostockiej Artur Gajlewicz.
Zwieńczeniem
uroczystości była procesja, a jako że
święto przypadało w okresie
paschalnym, z ust duchownych,
wiernych i chóru, na wszystkie
strony świata wygłaszano radosne pozdrowienie Chrystos Woskresie.
Materiał: Adam Matyszczyk

Kościół pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu zostanie wyremontowany a droga Zalesie
– Popławce zmodernizowana.
14 maja w Zalesiu odbyła
się konferencja prasowa z udziałem Wiesławy Burnos Członka
Zarządu Województwa Podlaskiego, Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko, Prezesa LGD
Szlak Tatarski Piotra Bujwickiego oraz lokalnych samorządowców.
W tym roku rozpocznie
się budowa drogi z Zalesia do
Popławiec i powoli zaczynamy remontować kościół. Oba te
przedsięwzięcia są możliwe dzięki przychylności Marszałka Województwa Artura Kosickiego,
całego Zarządu, dzięki zaangażowaniu radnego Sejmiku Województwa Pawła Wnukowskiego,
(…) także dzięki współpracy ze
Starostą Sokólskim, Prezesem
LGD Szlak Tatarski i wójtami
Kuźnicy i Sidry. Razem rozeznajemy potrzeby, które realizujemy
w oparciu o jasne i klarowne zasady – mówiła Marszałek Burnos.
Proboszcz parafii ks. Jakub Budkiewicz: Są takie miejsca na Podlasiu, które są nieodkrytymi perłami. Świątynia,
którą tutaj widzimy jest jedną z
nich, (…) a dziś wymaga pilnego remontu. Chcę podziękować
wszystkim przedstawicielom sa-

DawnaSokólszczyzna
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ku wschodowi, nad bagniskami,
króluje ośrodek życia gminy, liczącej pięć tysięcy osób. „Gmach”
urzędu nie należy do reprezentacyjnych i nic w tem dziwnego,
gdyż został on zbudowany w tym
celu, by poszedł sobie z dymem i
przyniósł właścicielowi zasłużonę
nagrodę. Tak sobie żartują, ale sądzę, że niema tu przysłowiowego
ziarnka prawdy.
W samem centrum osady,
urzęduje drugorzędna, ale pierwszorzędnie Agencja Pocztowa.
Urzęduje też lekarz z akuszerką,
więc byłoby nieskładnie gdyby nie
było Składu Aptecznego, w którym można coś niecoś nabyć. Ale

morządów, tym, którzy troszczą
się o naszą ziemię, wszystkim
ludziom dobrej woli. Zapraszam
wszystkich do Zalesia do Matki
Bożej. Oby to miejsce wypiękniało i stało się miejscem pielgrzymowania.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko zwrócił uwagę, że ponad
7 mln zł - 60% dofinansowania
tej drogi otrzymano z Rządowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Dodatkowo
1 mln 300 tys. zł otrzymaliśmy z
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
(...) Nie byłoby to możliwe bez
Pawła Mikłasza, wspaniałego
wójta, który chce budować drogi na swoim terenie, bez Jana
Hrynkiewicza, doświadczonego

samorządowca, bez współpracy
z Urzędem Marszałkowskim, z
panią Wiesławą Burnos, Pawłem
Wnukowskim. (...) Chciałbym
podziękować Prezesowi Piotrowi
Bujwickiemu, także dzięki jego
zaangażowaniu są możliwe remonty naszych świątyń.
Wójt Paweł Mikłasz: Gmina Kuźnica na realizację tego
zadania przeznaczyła 2 mln zł.
Z czego 35 tys. przekazujemy
w tym roku, pozostała kwotę w
roku następnym. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do realizacji tego zadania.
teskt na podst. E. Rapiej

Grzegorz Ryżewski*

Sidra, l. 30. XX w.

Fragment opisu Sidry z gazety
- lata 30. XX wieku.
Sidra. Według podania
bardzo dawno temu na wysepce, otoczonej wówczas błotami,
bagniskami nie do przebrnięcia,
mieszkał zbój Sider, od którego
pochodzi nazwa miasteczka
dziś osady, Sidra. W kierunku
północno wschodnim 4 km. od
osady jest duża wieś, nazywa
się Stoworowo. Ongiś Sider miał
tam swoich pomocników, stu
złodziei. Od nich bierze swą
nazwę wieś (Sto-worów). (...)
Obecnie jest w Sidrze kościół
parafialny, który swoim wyglądem woła o pomstę do Boga,
za doprowadzenie go do stanu
„kwitnącej” ruiny. Niedaleko
kościoła na wzgórku, już zdala
błyszczy blaszany dach 6-klasowej nowo zbudowanej Szkoły
Powszechnej. Jednak brak środków nie pozwala dokończyć rozpoczętego dzieła. Tuż za szkołą

Dotrzymali słowa

lepszy rydz niż nic. Antysemici
niech się ucieszą, gdy się dowiedzą, że w osadzie, liczącej 900
osób, jest nasz własny „Rolnik”,
filia sokólskiego. Niestety ktoś
go chce uśmiercić, gdyż forsuje
aż 150 zł. udziału, a grozi egzekutorami, gdyby członkowie nie
potrafili podołać włożonym na
nich obowiązkom. Poza tem są
jeszcze dwa sklepiki, należące do
Polaków. Mamy też swoich kowali, szewców, krawców i możemy
się obejść bez usług narodu wybranego. Kasa Stefczyka nie może
spełniać swoich zadań z powodu
braku gotówki, Poza tem obarczają ją słusznemi czy nie zarzutami.

Od pewnego czasu rozwija się w
osadzie życie organizacyjne. Kiedyś prym trzymało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, z czasem
jednak od współpracy się usunęło
nauczycielstwo, Organista, który
był duszę Stowarzyszenia, wyjechał do wielkiego miasta, druhny i
druhowie coś w ciągu roku radzili sami jak umieli, aż wreszcie w
roku 1934 zupełnie zrezygnowali
z wysiłków. Strzelec, który podobno liczy około jedenastu członków,
nie miał z kim rywalizować. W
roku ubiegłym były utyskiwania z
tego powodu, że K.S.M. nie pracuje i nie daje podniety do pracy
innym. No więc od Nowego Roku,
idąc na rękę swoim braciom po
fachu, K.S.M. zaczęło się ruszać.
Na zebranie plenarne i Zarządu
młodzież Stowarzyszenia gromadzi się po dwa razy miesięcznie,
jednocześnie zaś zebrała się do
komedyjki: „Jeden z nas musi się
ożenić”, by jeszcze w karnawale ją
odegrać. I tu na drodze zawadziła o pień: jedną niedzielę zabrała
młodzież, uczęszczająca na „kur-

sa” wieczorowe, drugą niedzielę
— Strzelecka, trzecia—zabawa
policyjna. Młodzież Stowarzyszenia otrzymała pozwolenie
na użycie dopiero czwartej niedzieli. Na godzinę przed występem—piorun z jasnego nieba:
w Sidrze trąbią, że przyjechało bezpłatne kino. Czemu nie
skorzystać! Okazało się, że to
przybył instruktor od L.O.P.u z
pogadankami i przezroczami,
niby nie przypuszczając nawet,
że tem będzie kłodę pod nogami.
Ale wszystko ma koniec. Artyści
choć z opóźnieniem komedyjkę
odebrali poprawnie, widzów zainteresowali. Jednak znaleźli się
tacy, co to na zakończenie zawyli
i zagwizdali, a wreszcie napadli
na powracającego do domu druha i pobili go dotkliwie. Lecz i tu
nic niema do stracenia. Z tego
taki wniosek: Niech żywi, nawet
w Sidrze, nie tracą nadziei.
J a k ó b.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa
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Sesja Rady Powiatu
Główną częścią sesji było
przedstawienie szczegółowego
sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sokółce za rok 2020,
który drobiazgowo zreferowała
Dyrektor PCPR Alicja Rysiejko:
„Zapoznanie się z oceną zasobów opieki społecznej w Powiecie Sokólskim za rok 2020” oraz
„Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce za okres
01.01.2020 r.- 31.12.2020 r. wraz
z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej”. Po części
sprawozdawczej Dyrektor dziękowała swoim pracownikom za
rzetelną, profesjonalną pracę
oraz konieczną dyscyplinę w
okresie pandemii. Dziękowała
również Zarządowi Powiatu,
radnym i Staroście Piotrowi
Rećko za wsparcie w kryzysowych sytuacjach, takich jak np.
umieszczanie dzieci w pieczy
zastępczej.
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Krasiński wysoko ocenił pracę PCPR w Sokółce
i pochwalił cały zespół.
Głos zabrał również Starosta Sokólski: Chciałbym podziękować za dwa bardzo ważne przedsięwzięcia, które dają
nową szansę osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie
intelektualnymi - Zakład Aktywizacji Zawodowej. Rola PCPR
przy jego powstawaniu była nie

do przecenienia. Dzięki ZAZ
dajemy osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość
upodmiotowienia się. Wiemy
jak ważna jest praca w życiu
człowieka – daje satysfakcję i
poczucie własnej wartości. Bez
pracy osoby niepełnosprawne
czują się wykluczone. Dlatego
przeobrażanie WTZ w ZAZ było
naszym celem, który w tym roku
udało się zrealizować. 15 osób
niepełnosprawnych intelektualnie będzie miało zatrudnienie w
ZAZ w Suchowoli. Jest to sukces
wielu ludzi m.in. Radnego Jarosława Sulika, Bożeny Jelskiej-Jaroś i Zarządu Powiatu, ale cały
zespół PCPR był kluczowy dla
jego powstania. Z całego serca
dziękuję Dyrektor Rysiejko i pracownikom, bo dzięki wam damy
tym ludziom to, co najważniejsze
– pracę i bezpieczeństwo emerytalne. (...) Drugi element to Rodzinne Domy Dziecka, o które
cały czas walczymy. Złożyliśmy
wniosek ponownie. Bez państwa
determinacji, działania i zaangażowania w przygotowanie projektu, tego wniosku by nie było.
Oczywiście Dyrektor Wydziału
Finansowego Daniel Supronik
i cały zespół ludzi pracuje przy
tym projekcie, ale bez zespołu
PCPR nie bylibyśmy w tym miejscu i nie mielibyśmy szansy na
ich tworzenie.
Dyrektor Alicja Rysiejko
(fot.), z wykształcenia rehabi-

Posiedzenie Zarządu Powiatu
17 oraz 20 maja odbyły się
posiedzenia Zarządu Powiatu
Sokólskiego. Podczas posiedzenia 17.05: zatwierdzono Specyfikację Warunków Zamówienia
na wykonanie robót budowlanych na budowie strzelnicy
cywilno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą obsłudze strzelnicy na
dział. nr 388/1, obr. Cimanie,
gm. Kuźnica.; podjęto uchwałę nieodpłatnego przekazania
samochodu na potrzeby PZD
w Sokółce; wyrażono zgodę na
nieodpłatne udostępnienie sali
w PPP w Sokółce przez PCPR.
Podczas posiedzenia 20.05
Zarząd postanowił przeznaczyć:
kwotę do 20 000 zł na zakup
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie przekazany
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umową użyczenia dla OSP w
Zubrzycy Wlk.; kwotę do 6 000
zł na współorganizację z KGW
w Sitawce projektu „Deskale w
Sitawce”, który zakłada powstanie serii wieloformatowych
prac odwzorowujących stare
fotografie na drewnianych zabudowaniach; kwotę do 1 500
zł na współorganizację z ZS w
Dąbrowie Biał. konkursu fotograficznego ph. „Co jest między
nami, czyli o relacjach międzyludzkich”.
Podczas
posiedzenia
przedstawione zostały wyniki
postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Domu Kultury,
funkcję tę będzie piastował
Zbigniew Dębko.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

litantka, stwierdziła, że teraz
jest szansa na realizację polskiej szkoły rehabilitacji, której
ojcem był prof. Wiktor Dega.
Marzeniem Degi była rehabilitacja kompleksowa – najpierw
medyczna, następnie społeczna,
a na końcu zawodowa. Kiedy w
powiecie powstaną ZAZ-y, będziemy mieć wzorzec rehabilitacji kompleksowej.
Radny Jarosław Sulik:
Dobiegamy do mety z otwarciem
ZAZ-u, a moi podopieczni cały
czas pytają – kiedy ruszamy?
Więc, jak widać, była to trafna
decyzja. Dziękuję całemu sztabowi ludzi, który został w to zaangażowany, począwszy od pana
Starosty po każdego pracownika
PCPR.
tekst na podst.
Patrycja A. Zalewska

Kwalifikacja Wojskowa w
2021 r. dla osób zameldowanych
na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie
powiatu sokólskiego przeprowadzona została w Starostwie Powiatowym w Sokółce w dniach
7-30 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 14/2021 Wojewody
Podlaskiego z 24.03.2021 r. o
kwalifikacji wojskowej w roku
2021 do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani
zostali: mężczyźni urodzeni w
2002 r.; mężczyźni ur. w latach
1997-2001, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej;
osoby urodzone w l. 2000-2001,
które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu
na stan zdrowie, jeżeli okres tej
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez
powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu
na stan zdrowie, jeżeli okres tej
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej,
i złożyły w trybie art. 28 ust. 4
i 4b ustawy z 21.11.1967 roku
o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej; kobiety
urodzone w l. 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do

WYDZIAŁ GEOEDEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOŚCI
W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws.
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Najważniejszymi cechami nowego rozporządzenia są: zmiany związane z nowymi regulacjami prawnymi
w zakresie geodezji i kartografii, dostosowanie do postępu technologicznego oraz wspieranie informatyzacji państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
W/w rozporządzenie, tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(dalej zwanego zasobem), funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz sprawnego udostępniania gromadzonych w nich materiałów i zbiorów danych. Jednocześnie rozporządzenie to zakłada osiągnięcie celów wskazanych w delegacji
ustawowej, za pomocą zwięzłych, prostych i logicznych przepisów.
Proponowane rozwiązanie reguluje w sposób wystarczający wszystkie typowe sytuacje występujące w obszarze prowadzenia zasobu
mając na względzie jak najwyższy poziom jego informatyzacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia, czyli 31 maja 2021 r.

czynnej służby wojskowej, oraz
kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/21 kończą naukę w
szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych,
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2
rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 28.04.2017 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia
się do kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. poz. 944); osoby, które
ukończyły 18. r.ż. i zgłosimy się
ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.
Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności
do czynnej służby wojskowej,
wydaje stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią:
„A”– zdolny do czynnej służby
wojskowej, co oznacza zdolność
do odbywania lub pełnienia
określonego rodzaju czynnej
służby wojskowej, o którym
mowa w art. 59 (ustawy), a także
zdolność do odbywania służby w
obronie cywilnej oraz służby zastępczej; „B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,
co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia
albo ostre lub przewlekłe stany
chorobowe, które w okresie do
dwudziestu czterech miesięcy od
dnia badania rokują odzyskanie
zdolności do służby wojskowej,
o której mowa w pkt 1 (ustawy),
w czasie pokoju; „D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej,
o której mowa w pkt 1, w czasie
pokoju;, z wyjątkiem niektórych
stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby
wojskowej; „E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w
pkt 1 (ustawy), w czasie pokoju
oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
W 2021 r. na terenie powiatu sokólskiego do kwalifikacji
wojskowej wezwanych zostało
336 mężczyzn z rocznika podstawowego, 122 mężczyzn z roczników starszych oraz 17 kobiet. W
ciągu 16 dni pracy Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Sokółce do
kwalifikacji wojskowej stawiło
się 312 osób, z pośród których
289 otrzymało kategorię zdrowia A. Główna przyczyną nieobecności osób wezwanych był
pobyt za granicą kraju.
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Na granicy - 30. rocznica SG
Z okazji 30. rocznicy powstania Straży Granicznej,
m.in. o Placówce w Kuźnicy
opowiada Komendant Placówki Straży Granicznej im.
2. Pułku Strzelców Podhalańskich płk ZBIGNIEW

AWDZIEJ. (fot.)

Służba w SG to nie jest zwykła
praca, to pasja
Placówka SG w Kuźnicy
została utworzona w 1953 r.
w miejscowości Chreptowce.
W 1968 r. przeniesiono ją do
Kuźnicy (wtedy) Białostockiej.
16.05.1991 r. Graniczna Placówka Kontrolna Kuźnica weszła w
podporządkowanie Podlaskiego
Oddziału Straży Granicznej w
Białymstoku i przyjęła nazwę
Graniczna Placówka Kontrolna
Straży Granicznej w Kuźnicy.
Nawiązywała do tradycji formacji granicznych II RP – Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży
Granicznej powstałej w 1928 r.,
a zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza, które od 1946 r. chroniły granice PRL.
Placówka ochrania odcinek
granicy państwowej z Republiką
Białorusi o dł. 18,11 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w
Nowym Dworze, a od południa
z Placówką SG w Szudziałowie.
W jej strefie działania znajdują
się 2 przejście graniczne: drogowe Kuźnica – Bruzgi oraz kolejowe Kuźnica – Grodno. Drogowe przejście Kuźnica – Bruzgi
otwarto we wrześniu 1990 r.
Przez strefę działania placówki
przebiegają 3 główne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym: droga krajowa
nr 19 i nr 8, linia kolejowa Białystok – Grodno, ze stacją graniczną w Kuźnicy.
St. Sierżant Anna Ardziewicz: Praca na granicy daje
dużo satysfakcji oraz możliwość
poznania wielu ciekawych ludzi
podczas wykonywania obowiązków służbowych. Do moich obowiązków należy m.in. odprawa
podróżnych stawiających się do
odprawy granicznej, kontrola i
weryfikacja dokumentów podróży oraz sprawdzanie warunków
wjazdu podróżnych.
Na granicy pracują również
przewodnicy z psami m.in. mł.
chorąży Kamil Zieziuła: Pies
Krespo służbę rozpoczął w wieku
10 m-cy. Poprzedziło ją 6-mie-
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sięczne szkolenie specjalistyczne
w ośrodku w Lubaniu. Jestem jego
przewodnikiem od czasu kiedy
został mi przydzielony po szkoleniu i od tego momentu wspólnie
służymy. Pies wykrywa materiały wybuchowe i broń. Co tydzień
odbywamy szkolenie, polegające
na tym, aby zwierzę przypomniało sobie wszystkie pożądane
zapachy. Ukrywamy materiały
wybuchowe, zadaniem psa jest
znalezienie ich, a nagrodą wspólna zabawa, która jest bodźcem do
dalszej pracy.
St. chorąży sztab. Cezary
Kazimierski: Dokonujemy odprawy paszportowej i w dostępnych bazach danych sprawdzamy
ważność i autentyczność dokumentów, którymi posługują się
przekraczający granicę kierowcy,
a także legalność pochodzenia
pojazdów, którymi się poruszają.
Monitorujemy jakich towarów
przewozu dokonują – czy to jest
transport tylko i wyłącznie do
Polski, czy dalej do krajów UE i
strefy Schengen. Sprawdzamy pojazdy pod kątem próby nielegalnego przewożenia osób, a także
towarów, które mogą pochodzić
z przestępstwa lub wwóz ich na
teren naszego kraju jest zabroniony. Dokonujemy kontroli radiometrycznej czyli sprawdzamy
czy nie są przewożone materiały
promieniotwórcze, których wwóz
do Polski jest nielegalny oraz kontroli wwozu odpadów.
Sierżant Dawid Kulikowski: Głównym zadaniem na granicy zielonej jest niedopuszczenie
do przekroczenia jej wbrew przepisom. Do zadania wykorzystujemy pojazdy służbowe, kłady,
a także patrole piesze. Kolejnym
zadaniem jest prowadzenie obserwacji oraz rozpoznanie terenu. Kontrolujemy także osoby
znajdujące się w bezpośredniej
bliskości granicy państwowej.
Służba w SG to nie jest zwykła
praca, to jest pasja.
tekst na podst. PA. Zalewska

Początki
Niemal przez cały okres
istnienia SG byłem jej funkcjonariuszem. W 2004 r. zostaliśmy
członkiem UE, a wejście do niej
było istotną zmianą. W r. 2007
Polska przystąpiła do układu
z Schengen, a SG miała tu do
odegrania istotną rolę. Zanim
nasz kraj wszedł do układu, jako
Placówka w Kuźnicy zostaliśmy
wytypowani do sprawdzenia czy
cała SG spełnia wymagania,
3-krotną ewaluację przeszliśmy
pozytywnie.
Specyfika granicy
Sąsiadujemy z Białorusią,
na dosyć aktywnym kierunku,
gdzie w czasach „przedkowidowych” rocznie przejście drogowe przekraczało łącznie prawie
3 000 000 podróżnych różnej
kategorii, a jednocześnie odbywał się przewóz ładunków i
osób przez przejście kolejowe w
Kuźnicy. Z powodu ograniczenia ruchu (epidemia), w r. 2020
przekroczyło tę granicę tylko 950
000 osób – spadek ponad 65%.
Jednak zadania się nie zmieniły, cały czas mamy do ochrony
granicę lądową tzw. zieloną o dł.
18,110 km i 2 przejścia: kolejowe
- aktualnie w fazie modernizacji
- i drogowe.
Wczoraj i dziś
3 mln albo więcej osób
odprawiliśmy w oparciu o infrastrukturę, która znajdowała
się na placu o powierzchni 1,8
ha. Aktualnie przejście drogowe
obejmuje teren ponad 18 ha, dodatkowo ma lądowisko dla helikopterów o pow. 3,5 ha. Można
powiedzieć, że przeszliśmy do
epoki cyfrowej. Kiedyś wszystko
opierało się o fizyczną ochronę – funkcjonariusz z lornetką
patrolował granicę. Obecnie
większość czynności opiera się o
sprzęt zaawansowany technicznie, informatyka jest wszędzie.
W mojej ocenie SG jest bardzo
dobrze wyposażona jeśli chodzi
o zaplecze techniczne. Dysponujemy wysokiej klasy dronami, wieżami obserwacyjnymi.
Mamy nowoczesne pojazdy,
sprzęt optyczny termowizyjny i
noktowizyjny.

Funkcjonariusz SG jest wizytówką naszego kraju,
bo jest pierwszym człowiekiem, którego spotyka
osoba wjeżdżając do Polski.
Kapitał ludzki
Cenię ludzi, z którymi pracuję, są zdyscyplinowani. Cieszę
się z tego, że mogę ich wyróżniać
za osiągnięcia, bądź wnioskować
do przełożonych o wyróżnienia
medalami, nagrodami pieniężnymi Komendanta Głównego SG
i niejednokrotnie Ministra. To są
znakomici ludzie, jestem zaszczycony, że mogę nimi dowodzić.
Mam nadzieję, że nie przynoszę
im ujmy i czasem oni mogą być
dumni ze mnie.
Moi funkcjonariusze znają
języki obce, są świetnie wyszkoleni, wysportowani, biorą udział
w zawodach sportowych reprezentując Placówkę w Kuźnicy i
Straż Graniczą, jeżdżą na misje
zagraniczne. W ubiegłym roku
bodaj 7 moich funkcjonariuszy
przez 700 dni uczestniczyło w
misji chroniąc granice Grecji,
Macedonii, Słowacji, Włoch.
Funkcjonariusze z Kuźnicy rok
rocznie wyjeżdżają na misje zagraniczne. 3 funkcjonariuszy jest
na stałe zatrudnionych w agencji Frontex (Europejska Agencja
Straży Granicznej i Przybrzeżnej), są tam oddelegowani ponieważ znakomicie znają języki
obce i swój fach. Komenda Główna zanim wyśle kogoś za granicę,
sprawdza jego kwalifikacje. Moi
ludzie bez problemu przechodzą
to gęste sito i świetnie reprezentują SG. Uczestniczymy też w wielu
programach ochrony granicy UE.
Na terenie placówki znajduje się
tzw. focal point – punkt ogniskowy, do którego przyjeżdżają
funkcjonariusze z całej Europy.
Aktualnie gościmy funkcjonariusza z Portugalii, wcześniej byli
Niemcy. Nasza placówka została
wytypowana do udziału w szkoleniu młodych funkcjonariuszy z
UE – z Niemiec (Erasmus).
Moi pracownicy regularnie
oddają krew, osocze, uczestniczą
w akcjach charytatywnych, w
powiecie sokólskim jak i świetnie
reprezentują nasz kraj.

Życie codzienne na granicy…
Nasz przeciwnik – przemytnik, czy inny przestępca stale
zaskakuje nas swoją pomysłowością. Aktualnym przebojem – mówiąc żartobliwie - jest przemyt
papierosów przy użyciu dronów.
Dużym zagrożeniem jest przemyt
narkotyków, np. haszyszu bo nie
zajmują się nim drobni przestępcy tylko zorganizowane grupy.
Sukcesy
Placówka w Kuźnicy jest
największą spośród 16 placówek
POSG. W naszej nomenklaturze
jest placówką I kategorii – jedną
z 6 w Polsce. W tym roku przy
współdziałaniu ze Służbą Celno-Skarbową ujawniliśmy próbę
przewiezienia do Polski 185 tys.
kartonów papierosów o wartości rynkowej ponad 27 mln zł.
W 2019 r. mieliśmy 2 przypadki
zatrzymania łącznie ponad 130
kg haszyszu. Był to przemyt dokonywany przez Rosjan z Europy
Zachodniej na Wschód. Wartość
towaru wyniosła ponad 6,5 mln
zł. To są sukcesy medialne, natomiast sukcesem, który ja bardzo
cenię jest to, że placówka ma
dobrą markę. Przez 5 lat bycia
komendantem, nie miałem ani
jednego przypadku żeby na któregokolwiek z moich funkcjonariuszy były skargi o to, że zachowują
się nieprofesjonalnie. Często się
powtarza zdanie, że funkcjonariusz SG jest wizytówką naszego
kraju, bo jest pierwszym człowiekiem, którego spotyka osoba
wjeżdżając do Polski.
O sobie
O sobie nie lubię mówić,
wolę kiedy mówią to moi funkcjonariusze poprzez swoje osiągnięcia. Najbardziej jestem dumny z medalu za krwiodawstwo.
Oddałem ponad 20 l krwi - to
moja największa zasługa związana również ze służbą w pewnym
sensie.
Materiał: PAZ, PB, KG, AT

31 maja 2021 r.
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Będzie obwodnica Suchowoli
W siedzibie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad (Oddział Białystok)
14 maja odbyła się wideokonferencja dotycząca podpisania
umowy na realizację obwodnicy
Suchowoli.
Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber: Obwodnica
Suchowoli znajduje się w Programie Budowy 100 Obwodnic. (...)
Jego celem jest likwidacja wąskich
gardeł na drogach krajowych,
właśnie poprzez budowę obejść
100 mniejszych miejscowości,
ale również większych miast w
całym kraju. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 8 to mamy wobec
niej szersze zamiary - chcemy nie
tylko zlikwidować wąskie gardła
w Suchowoli, Sztabinie czy Białobrzegach, ale chcemy zwiększyć
przepustowość tej drogi, tak aby
mogła obsługiwać bezpiecznie,
płynnie, spokojnie i wygodnie
większą liczbę pojazdów. (…)
Obwodnica Suchowoli jest dosyć
długą obwodnicą, liczy 15 km,
oprócz Suchowoli będzie omijała
5 innych miejscowości: Zagórze,

Wysokie, Skindzierz, Chodorówka Nowa, Poświętne oraz Krzywą.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski:
Droga S8 jest drogą nie tylko łączącą stolicę naszego województwa z Warszawą i pozostałą częścią kraju, ale także ważną
osią komunikacyjną, która łączy
północ z południem. (…) Dzięki
tej obwodnicy wszyscy będziemy
bezpieczniejsi, a mieszkańcy Suchowoli w końcu będą mogli żyć
w normalnych, bezpiecznych warunkach.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko To jest bardzo istotne dla
rozwoju Powiatu Sokólskiego. To
są kluczowe drogi dla rozwoju
gospodarczego i społecznego całego województwa podlaskiego.
Wiemy jak dużo wypadków generuje obecnie S8, bo wyjeżdżają do nich nasi strażacy i służby
medyczne. Dzięki obwodnicy
bezpieczeństwo na tej drodze i

w/w miejscowościach ulegnie
znaczącej poprawie.
Dyrektor GDDKiA Tomasz Żukowski: Cieszę się, że
ta inwestycja rusza, w 2025 r. powinna odciążyć wszystkie miejscowości, które będzie mijała. Co
więcej, rozgraniczy ruch tranzytowy od ruchu lokalnego, co jest
niezmiernie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Umowa
opiewa na kwotę prawie 250 000
000 zł.
Dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku Wojciech
Borzuchowski: Te 6 miejscowości odetchnie z ulgą. Obwodnica
będzie drogą jednojezdniową
o szer. 10 m, z 2 pasami ruchu
o szer. 3,5 m oraz poboczami
utwardzonymi o szerokości 1,5
m po każdej stronie. Na całej szerokości tego przekroju, jezdnia
z poboczami będzie posiadała
konstrukcję dla kategorii ruchu
KR6 przy obciążeniu 11,5 t/oś.
W przyszłości będzie to umożliwiało zbudowanie drugiej jezdni, która byłaby tutaj według nas
pożądana.

XI Szkolny Mityng LA–
nasz sukces sportowy!
Piękna, można by powiedzieć, lekkoatletyczna pogoda
towarzyszyła społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas kolejnej
odsłony zmagań w trakcie XI
Szkolnego Mityngu Lekkoatletycznego 20 maja.
Tradycyjnie, jak co roku,
majowe przedpołudnie na boisku Orlik przy SP 3 w Sokółce
wypełnił radosny gwar rywalizacji.
Zawody zorganizowane
przez UKS „Sokoliki” oraz Klub
Sportowy „Sokół” Olimpiad
Specjalnych miały na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, promowanie
rywalizacji sportowej opartej na
ustalonych regułach, rozwijanie
indywidualnych
możliwości,
upodobań, zainteresowań sportowych uczniów oraz integrację
między uczniami naszej szkoły.

Zarówno chłopcy jak i
dziewczęta stanęli na start w 5
konkurencjach: bieg na 60m, bieg
na 100m, rzut piłeczką palantową, skok w dal i pchnięcie kulą.
Pozostali uczestnicy mityngu mieli możliwość rozegrania
meczu w „Dwa ognie”. Zawody
przebiegały w atmosferze radości, zabawy i zdrowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair
play. Zwycięzcy otrzymali z rąk
Dyrektor Elżbiety Szomko pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy.
Dziękujemy sędziom pomocniczym: Iwonie Gieniusz, Lili Zajkowskiej, Katarzynie Zalewskiej,
Zenonowi Muszyńskiemu oraz
Syllestrowi Pakuła za wykonanie
dokumentacji fotograficznej.
Organizatorzy: UKS „Sokoliki” SOSW: Julita Nelke, Dorota Kozaczyńska, Klub Sportowy
„Sokół” Olimpiad Specjalnych
Elżbieta Margielewicz.

W ramach obwodnicy powstanie 5 skrzyżowań, w tym 4
typu rondo, ponad 180m estakada, 5 mostów w ciągu drogi
krajowej nr 8 oraz 2 w ciągu dodatkowych jezdni, które zostaną
wybudowane w ramach tego zadania. Powstanie też 9 wiaduktów, przejścia dla zwierząt oraz
drogi do obsługi ruchu lokalnego.
Opracowała Patrycja A. Zalewska,
fot. Elżbieta Rapiej

Podziękowania członkom Stowarzyszenia

Terytorialsi w sokólskim LO
Uczniowie Zespołu Szkół
w Sokółce spotkali się z żołnierzami I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im.
gen. bryg. Wł. Liniarskiego ps.
„Mścisław”. Młodzież zapoznała się ze specyfiką działań prowadzonych przez tę formację
oraz sprzętem jakim żołnierze
dysponują.

Misją I PBOT jest uzupełnianie i wspieranie wyspecjalizowanych służb w ich
działaniach. Aby wspierać
mieszkańców Podlasia brygada
łączy siły ze szkołami z regionu,
POSG, Policją, Strażą Pożarną,
Grupą Ratowniczą „Nadzieja”,
a także urzędami oraz wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. ERA

Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos
spotkali się w siedzibie Starostwa z członkami Stowarzyszenia Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im.
10. Pułku Ułanów Litewskich: Grzegorzem Czołpińskimu i Jarosławem Saniukowiczem by złożyć na
ręce ułanów podziękowania za reprezentowanie naszego powiatu i województwa na obchodach świąt
patriotycznych w kraju, za aktywny wieloletni udział w lokalnych uroczystościach państwowych oraz za
kultywowanie tradycji przedwojennej jednostek WP. KGA
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Zielone wciąż będzie zielone!
Zielone wciąż będzie zielone! Sokólskie osiedle - każdy
z pewnością, kto ostatnio tam
zawitał zwrócił uwagę na prace trwające przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wycinka drzew kojarzy
się wielu z nas bardzo negatywnie, i słusznie, zwłaszcza ta bezsensowna, dlatego o prace przy
obiektach zapytaliśmy gospodynię miejsca Dyrektor SOSW
Elżbietę Szomko.
Rozpoczęły się prace przygotowujące powstanie nowoczesnego kompleksu sportowego
przy ZSZ. Planowana jest również budowa ciągów komunikacyjnych, nowe oświetlenie, ławki
oraz trawniki wokół szkół, z których będziemy chętnie korzystać.
Przed budynkiem trwają już prace przy budowie ogromnego parkingu, który ułatwi przemieszczanie się dzieci z dowożących
ich busów do szkoły, szczególnie
tym mniej sprawnym ruchowo
i poruszających się na wózkach.
Do powstania parkingu niezbędna była wycinka starych,
często już spróchniałych, drzew
rosnących przed szkołą. Niektó-

re stanowiły realne zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie ośrodka oraz
przechodniów korzystających z
chodnika wzdłuż ogrodzenia. Już
niedługo zadbamy o nowe nasadzenia drzew.
Czy osiedle Zielone jednak
nadal pozostanie zielone zapytaliśmy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorza
Pula. Otóż pozostanie!
Dyrektor poinformował,
że nie ma mowy o powstaniu
betonowej pustyni. Na długości
poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i SOSW, blisko sklepu
teren będzie utwardzony, w taki
sposób, aby pojazdy, które będą
wjeżdżały przez bramę Ośrodka mogły dowieźć dzieci niepełnosprawne zarówno pod drzwi
SOSW jak i Poradni. Teren będzie tam utwardzony, ale nie
kostką a geokratą - będzie tam
rosła trawa. Zostaje około 1,5
m wolnej przestrzeni pomiędzy
utwardzeniem a ogrodzeniem i
tu przewidujemy w zamian za
wycinkę – nasadzenie w większej
ilości drzew niż została wycięta.
Będą to drzewa i liściaste i igla-

ste. Zostaną posadzone nie tylko
wzdłuż całego ogrodzenia ale i
na terenie przyległym.
Starosta Sokóski Piotr
Rećko:
Zarząd Powiatu postawił
sobie za cel uporządkowanie i
zagospodarowanie całego terenu wokół SOSW, a w pierwszej
kolejności termomodernizację
tych budynków i poprawienie
ich efektywności energetycznej.
Kolejnym etapem jest budowa parkingów przy budynkach
Ośrodka, Poradni jak i Szkoły
Zawodowej, żeby osoby niepełnosprawne i z ograniczeniami
ruchowymi miały pełen dostęp do budynku, żeby mogły
podjechać wózkami. Drzewa,
które wycięto były na tyle stare, schorowane, spróchniałe, że
stanowiły zagrożenie dla dzieci,
młodzieży, ale też dla mienia.
Decyzję wycinki konsultowaliśmy m.in. z RDOŚ. Kolejny nasz
cel to prowadzenie nasadzeń
zastępczych, uporządkowanie
zieleni przy placówkach. Nowe
nasadzenia będą ładniejsze,
przystosowane do miejsca i bardziej bezpieczne.
PBA

Rocznica Bitwy o Monte Casino
W 77. rocznicę Bitwy o
Monte Casino by oddać hołd
bohaterskim żołnierzom Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Krasiński, Krzysztof
Promiński, Grzegorz Czołpiński ze Stowarzyszenia Sokólskiego Pododdziału Kawalerii
im. 10. Pułku Ułanów Litewskich, Dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego
Zbigniew Dębko oraz ksiądz
dziekan Stanisław Gniedziejko
zapalili znicze oraz odmówili
modlitwę przed pomnikiem
pamięci Żołnierzom Wyklętym
Armii Krajowej walczących o
niepodległość i suwerenność
ojczyzny w latach 1939-1956.
O historii bitwy opowiedział Krzysztof Promiński ze
Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej: Wielu mieszkańców
Sokólszczyzny walczyło w II
Korpusie. Najbardziej znanym
żołnierzem był gen. Nikodem

Sulik pochodzący z miejscowości
Kamienna niedaleko Dąbrowy
Białostockiej. Żołnierzom, którzy trafili do Wojska Polskiego
gen. Andersa, kiedy wędrowali poprzez Palestynę, Iran aż
do Włoch - Stalin zarzucał, że
nie potrafią i nie chcą walczyć
z Niemcami. Bitwa pod Monte
Casino udowodniła jak wspaniałymi byli żołnierzami. Zginęło
ich około 900. Część pochodziła
z naszego powiatu, z ziemi sokólskiej, ale na naszej nekropolii
sokólskiej spoczywają też ci, którzy dożyli sędziwego wieku m.in.
pan Naumowicz, Lewoniewski,
Jarocki. Zebraliśmy się tu po to,
aby oddać im hołd.
Bitwa o Monte Cassino
(11–18 maja 1944 r. ) – jedna z
czterech bitew toczonych w rejonie klasztoru na wzgórzu Monte
Cassino na froncie włoskim II
Wojny Światowej. KGA

Wieczór z „Olimpijkami”

Sieć na kulturę
Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki - Gminna
Biblioteka Publiczna w Janowie
zakończyła 1. etap projektu Sieć
na kulturę ph. „Edukacja online.”
Jego głównym celem jest
podniesienie kompetencji i

kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych
dzieci i młodzieży, wyposażenie
placówek instytucji kultury w
nowoczesny sprzęt komputerowy.

Grupa dzieci i młodzieży z
gminy Janów zdobywała nowe
umiejętności, poznawała wiele
przydatnych narzędzi, platform
edukacyjnych, programów i
aplikacji. Był to czas bardzo
efektywnej pracy. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności z
pewnością przydadzą się młodym ludziom w dalszej edukacji, a także w życiu.
Na zakończenie zajęć każdy uczeń otrzymał od organizatorów projektu Certyfikat
ukończenia szkolenia, a także
dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Turystyki w
Janowie.
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział w projekcie i miło spędzony czas w
grupie z rówieśnikami.
tekst na podst. GOKSiT w Janowie
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Może nie noc, ale sobotni wieczór obfitował lokalnie w wydarzenia. Otwarto knajpiane ogródki…, ale my nie o tym. W ramach
Nocy Muzeów można było poznawać technikę tworzenia krajki w
Muzeum Ziemi Sokólskiej, można było zwiedzić Park Kulturowy w
Milewszczyźnie. Była też szansa obejrzenia wystawy grafik pt. „Olimpijki” autorstwa Anny Jakoniuk w sokólskim Klubie Senior+.
Do prawie 21.00 godziny w Klubie paliło się światło informujące, że podwoje są szeroko otwarte. Na nielicznych, ale witanych
serdecznie kawą i ciastkiem, odwiedzających czekały portrety niesamowitych Polek: Loteczkowej, Szewińskiej, Marusarzówny, Krzesińskiej, Konopackiej, Rutkiewicz, Rakoczy, Kwaśniewskiej, Wajsówny,
Ryś-Ferens, które bez odpowiedniego zaplecza, sprzętu, itp. biły rekordy, wielokrotnie stawały na podium, zdobywały szczyty.
Można było także otrzymać książkę w ramach Powiateki. AT
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Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego
i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Karate Kyokushin
W sobotę 22 maja w Białej
Podlaskiej odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego i Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Karate Kyokushin
W turnieju, który był zorganizowany na najwyższym
światowym poziomie brało
udział ponad 400 karateków z
ponad 50 klubów.
Sokólski Klub Karate
Kyokushin reprezentowało 3
zawodników Sensei Dariusz
Cymmerman, Senpai Ania
Hołownia i Senpai Szymon
Chomański w konkurencjach
KATA i KUMITE
Sensei Dariusz Cymmerman zajął I miejsce w kumite
w kategorii Masters -85 kg i IV
miejsce w kategorii Kata Senior.

Pozostali zawodnicy Ania Hołownia i Szymon Chomański
niestety odpadli z rywalizacji w
walkach eliminacyjnych, ale na
pewno wrócili z bagażem nowych doświadczeń ponieważ po

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR
20.05. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. W trakcie
omówiono aktualne problemy
rolnictwa. Debatowano również nad Krajowym Planem
Odbudowy i utworzeniem parku krajobrazowego na terenie
powiatu. Uczestnicy spotkania
omówili również propozycje
dla rolników w Krajowym Planie Strategicznym Wspólnej
Polityki Rolnej 2023-2027. W

Zdelemleminizować!
Kiedy odwiedziłem Dziadka Kotleta, do herbaty został podany
całkiem spory plik papierów.
- Co to jest? – spytałem.
- No, zbieram podpisy, żeby zdelegalizować.
Trochę się zdziwiłem. Emeryt był
ostatnią osobą, która by chciała
zdelegalizować cokolwiek. Tym
bardziej, że kiedy chciano go
aresztować za pędzenie w lesie bimbru (mam nadzieje, że
to był tylko bimber świecący w
ciemności), to wypił z manierki
coś, co umożliwiło mu złamanie
praw fizyki… A raczej złamanie czasoprzestrzeni w kształt
schodów, ponieważ dziadek na
oczach służb ubarwienia wszelakiego i sołtysa ubarwienia buraczanego wbiegł po nieboskłonie,
pokazał wszystkim obraźliwy
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spotkaniu wzięli udział między
innymi: Starosta Sokólski Piotr
Rećko, Członek Zarządu Bo-

„Dama Kier” w Sokółce

raz pierwszy startowali w tak
dużym i prestiżowym turnieju,
tocząc walki z zawodnikami z
krajowej czołówki.
Sensei Dariusz Cymmerman,
Sokólski Klub Karate Kyokushin

żena Jelska-Jaroś, Burmistrz
Krynek Jolanta Gudalewska,
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Paweł Mędrek i Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Mirosław Mikołajczyk. PB

Biblioteka Publiczna w Sokółce 21 maja gościła Monikę
Godlewską, która promowała
swój debiut literacki pt. „Dama
Kier”. Autorka na co dzień pracuje w sokólskim szpitalu i doskonali się w zawodzie chirurga. W czasie wolnym pisze.
„Dama Kier” to powieść
kostiumowa - pierwszy tom
zaplanowanej trylogii, niebawem kontynuacja pt. „Król
Pik”. Książka zebrała pochlebne
recenzje czytelników. Autorka znakomicie oddała realia
edwardiańskiego
Londynu,

ukazując zepsucie ówczesnej
elity towarzyskiej, na kartach
nie brak intrygi i zakazanej miłości.
„Cieszymy się ogromnie,
że sezon na spotkania autorskie
mogliśmy zacząć promując pisarkę z naszego miasta. Takie
spotkania lubimy najbardziej!
Powieść wypożyczycie, a także
kupicie w naszej bibliotece. Serdecznie zachęcamy!”
Informuje Beata Grecka z
Biblioteki Publicznej.

KS Sokół 1946 vs KS Michałowo
prawdziwe

prawdziwk

gest i schował się za Słońcem. Po
tym wszystkim sołtys przestał
pić i zaczął chodzić do kościoła.
Stare dzieje, nieważne.
- Ale co chcesz zdelegalizować?
- Internet.
- Oj, Dziadek. Porywasz się z
uchem igielnym na wielbłąda.
- Toż nie mówię o całym Internecie, tylko małym kawałku. Chcę
zdelegalizować wszystko, co jest
związane z zagadkami kryminalnymi.
- To całkiem spory kawałek – zamyśliłem się smętnie – Ale dlaczego?
- Bo to jest szkodliwe dla społeczeństwa. Obejrzą takie pierdoły
i myślą już, że są detektywami czy
innymi dziennikarzami śledczymi. Podjeżdżam skontrolować
swój samochód i taki typek mnie
pyta: a czemu to, a czemu tamto.

Ty mi mów co mam wymienić,
a nie mi łotsonujesz. Jak spytał,
czemu opony mają mało powietrza, to już nie wytrzymałem i
powiedziałem, że se wysiorbałem. Straszna awantura z tego
była, stacja kontroli zamknięta
do odwołania.
- Oj, dziadek. Nie ma co się na
ludzi denerwować.
- A właśnie, że trzeba, bo na łeb
włażą ze swoimi durnymi pytaniami. I to wszystko przez te
kryminały.
- Ludzi ciągnie do tajemnic.
- To niech ich ciąga z dala ode
mnie. Tacy się ostatnio pałętają z
plecakami, zaglądają przez płot,
zdjęcia robią… detektywi przeklęci. Musze ich ganiać z kosą po
polu, a lata już nie te…
- Dziadek, a może temu się pałętają, bo sobie powiesiłeś tą ukradzioną z agroturystyki tabliczkę
na płocie?
- He, he, a ty co taki nagle dociekliwy?
Kamyk

Na stadionie miejskim w Sokółce odbył się kolejny mecz KS
Sokół 1946 Sokółka. Tym razem
rywalami Sokoła byli zawodnicy
z KS Michałowo. Niestety, mimo
starań naszej drużyny spotkanie
zakończyło się wynikiem: Sokół
1946 Sokółka 1-2 KS Michałowo.
Bramkę dla Sokoła zdobył Mateusz Pasula.
KG
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