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Granica 1944-1948

Treść tablicy: W tym miejscu w latach 1944-48 przebiegała narzucona przez aliantów granica między Polską
a ZSRS. 15-16 maja 1948 roku w Zielone Świątki nastąpiło niewielkie przesunięcie granicy na wschód. W Gminie
Kuźnica do macierzy powróciły wsie: Nowodziel. Tołcze, Szymaki, Klimówka, Dubnica. Niestety 19 miejscowości z
naszej wspólnoty parafialno-gminnej oraz Kresy Wschodnie pozostały poza Polską.

6 czerwca mieszkańcy gminy Kuźnica i zaproszeni goście
wzięli udział w uroczystościach
upamiętniających
ostateczne wytyczenie granicy między
ZSRR a Polską 15 i 16 maja 1948
roku oraz powrót do macierzy
wsi Nowodziel, Tołcze, Szymaki, Klimówka, Dubnica. Z tej
okazji odsłonięto pamiątkowy
głaz, który będzie kolejnym elementem Szlaku Pamięci Narodowej „Granica 1944-1948”.
Inicjatorem postawienia
głazu z pamiątkową tablicą,
jak i wcześniejszych na Szlaku „Granica 1944-1948” jest
radny powiatowy Krzysztof
Pawłowski. Radny także prowadził uroczystość, w sposób
szczególny podkreślając zasługi
ks. Konstantego Andrzejewicza, który w trudnych czasach
tzw. komuny, lat 80. uczył nas
patriotyzmu. Dodawał odwagi
w upominaniu się o prawdziwy
przekaz historyczny.
Głos zabrała Katarzyna
Sokół pracownik IPN w Białymstoku:

Wojska radzieckie wkroczyły na
nasz teren w lipcu w 1944 r. i
od razu zaczęły wyznaczać linię
graniczną. Kilkanaście miejscowości znalazło się w granicach
Związku Radzieckiego. Taka sytuacja stała się dramatyczna dla
miejscowej ludności. Gdyż nie
wychodząc z domu, z dnia na
dzień stali się obywatelami obcego państwa. Dodatkowo stracili
źródło utrzymania, gdyż pola,
łąki i pastwiska zostały przecięte linią graniczną. (…) Polsko-radziecka umowa graniczna,
ta ostateczna po wojnie, została
podpisana w sierpniu 1945 roku.
(…) Linia graniczna została
przesunięta na korzyść Polski
o kilka, kilkanaście km. Dzięki
tej decyzji wsie takie jak m.in.
Nowodziel, Szymaki, Tołcze,
Nomiki, Chorościany, Klimówka powróciły w granicę państwa
polskiego. Wybuchła wielka radość. Deptano ziemię tam gdzie
stały graniczne słupy, tańczono
i śpiewano. (…) Musimy też pamiętać o tych miejscowościach z
gminy Kuźnica, które zostały po

stronie wroga. Korekta graniczna
z roku 1948 ich nie objęła, to Śniczany, Podlipki, Dziemietkowo i
wiele innych.
Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz obiecał, że gmina
będzie opiekować się miejscami pamięci, a szczególnie tymi,
związanymi z przesunięciem
granic.
Następnie przecięto wstęgę
na pamiątkowym głazie, ufundowanym przez Powiat Sokólski. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. Opatrzności
Bożej w Kuźnicy ks. Sylwester
Szyluk. W geście pamięci o
tych, którzy zginęli od kul sowieckich pograniczników, bądź
zostali wywiezieni na Syberię
i tam ginęli z nędzy, niewolniczej pracy - Dyrektor Wydziału
Promocji Zbigniew Dębko z delegacją złożył przed pomnikiem
wieniec, a przedstawiciele młodzieży szkolnej zapalili znicze.
Kazimierz Kieda, mieszkaniec Nowodzieli: Nikt z nas
nie mógł uwierzyć w to, co się
dzieje. Z początku ludzie przechodzili to w jedną, to w drugą
stronę. Później, jak już kilku

mieszkańców złapali i zastrzelili,
ludzie zaczęli się bać. Mieliśmy
zasiane pola, wszystko zostało
za granicą. Nie można było pójść
do naszej polskiej szkoły. Przyjechali, żeby białoruską szkołę
założyć. Ale nikt nie chciał do
niej chodzić. Stara granica nie
zabrała nam ziemi. Dopiero przy
prostowaniu jej straciliśmy 4 ha.
Zostały one po sowieckiej stronie. My mieszkańcy Nowodzieli
utraciliśmy wolność. Nie można
było ani do kościoła pójść, ani
do szkoły. Właściwie nigdzie.
Chodziliśmy do kościoła aż do
Klimówki. Zdarzało się nam,
że pod drutami przechodziliśmy
ten pas graniczny do sklepu do
Podlipek, który zostały po tamtej stronie. Musieliśmy prosić o
przepustkę, żeby nam pozwolono
skosić, zebrać ziarno, siano. Jeżeli
ktoś nie miał przepustki łapali i
wysyłali w głąb Rosji. To, co wiosną było zasiane mogliśmy jeszcze zebrać, ale kolejną wiosną już
nie mieliśmy dostępu do swoich
pól. Ludność, która została po
stronie sowieckiej modliła się,
żeby wrócić do Polski. Wywieszaliśmy flagi. Dopiero w 1948 roku

Historyczny Odpust w kościele pw. św. Antoniego w Sokółce
To był wielki dzień w historii parafii pw. św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce. Podczas uroczystej mszy św. ku czci
św. Antoniego, w dniu Odpustu
w Sanktuarium Najświętszego
Sakramentu w Sokółce, po niemal 200 latach istnienia kościoła i 400 latach istnienia parafii,
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byliśmy świadkami intronizacji
relikwii św. Antoniego sprowadzonych z Padwy.
Relikwie zostały umieszczone na ołtarzu głównym pod
wizerunkiem patrona parafii,
przez O. Tomasa Lesnaka – Asystenta Generalnego Ojca Generała Zakonu Franciszkańskiego,
który także wygłosił Słowo Boże
i przybliżył postać św. Antoniego.
Sokólska świątynia była
wypełniona wiernymi. We mszy
św. uczestniczyli m.in. Starosta
Sokólski Piotr Rećko, Wicemarszałek Województwa Wiesława
Burnos, Przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Krasiński,
Poseł Jarosław Zieliński oraz

Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Daniel Supronik.
Przez cały dzień była możliwość oddania czci relikwiom.
Można też było uczestniczyć w
tradycyjnym obchodzeniu na
kolanach ze świecą głównego
ołtarza z obrazem św. Antoniego.
Uroczystości ku czci świętego było także okazją do składania jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących.
Aby otrzymać relikwie
pierwszego – najwyższego stopnia, potrzebna była oficjalna
prośba skierowana do Ojca Generała Zakonu Franciszkańskie-

go w Rzymie przez ks. Proboszcza Jarosława Ciuchnę.

przyszedł ruski żołnierz i powiedział, że możemy iść do Kuźnicy
do kościoła. Ludzie wymodlili
ten powrót do macierzy.
Stanisław Gajlewicz, mieszkaniec Nowodzieli: 77 lat temu w
mojej rodzinie zdarzyła się wielka tragedia. Młodzi wówczas
chłopcy - 20-24-letni przekroczyli granicę. Oni jej nie uznawali,
nie zgadzali się na nią. Poszli do
Kuźnicy. A granica przebiegała
dosłownie 200 m od ich domu. To
było we wrześniu. Zostali przyłapani przez NKWD 3 km od Kuźnicy. Trzech z nich nie wróciło a
czwarty został uwięziony w Orszy. Pozostałych dwóch wywieziono na Syberię.
Szlak Pamięci Narodowej
„Granica 1944-1948”, powstał
by upamiętniać fakty historyczne i przekazać społeczeństwu
w atrakcyjny sposób wiedzę na
temat trudnych losów naszej
Małej Ojczyzny.
Oprac: Elżbieta Rapiej /AT

Relikwie będą kolejnym,
obok Cudu Eucharystycznego,
powodem do licznych odwiedzin Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce.
tekst na podst.
Patrycja A. Zalewska, fot. PAZ
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Starosta dziękował Basi za
niezwykłą odwagę bycia kobietą
i pokazywania tego na każdym
etapie, zarówno w zdrowiu jak i
w chorobie, ale też za oswajanie
raka z naciskiem na profilaktykę

chorób, za pozytywną energię i
dobro, które roztacza wokół siebie.
Barbara Wnukowska wielokrotnie podkreślała olbrzymią
rolę psychiki w walce z chorobą. W kolejnej części wernisażu
przeszła do przedstawienia bohaterek zdjęć, opowiadając ich
historię i okoliczności w jakich
podjęły decyzję udziału w sesji.
Autorkami zdjęć są Anna
Szołucha i Małgorzata Lakowska, współzałożycielki warszawskiej Fundacji Kochasz
Dopilnuj, w ramach której
przeprowadzana jest kampania
#PomacajSie.
W spotkaniu udział wzięli
m.in.: małżonka Starosty Edyta
Rećko, Dyrektor PDK Zbigniew
Dębko, kierownik muzyczna i
dyrygent Powiatowego Zespołu Regionalnego „Jemioła” Ewa
Dębko Naczelna Pielęgniarek
SP ZOZ w Sokółce Anna Markiewicz, Pielęgniarka Epidemiologiczna Dorota Mikłasz
SP ZOZ w Sokółce, Dyrektor SOSW w Sokółce Elżbieta
Szomko, Kierownik Laboratorium Diagnostycznego w SP
ZOZ w Sokółce Halina Kot, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Anna
Zacny, Liderka ENK Magda
Butruk, pracownicy Wydziału
Promocji.
Wystawa powstała we
współorganizacji z Powiatowym Domem Kultury i współpracy z Powiateką oraz Klubem
Senior+. Będzie dostępna do 18
lipca w godzinach od 8.00 do
15.00. Zapraszamy!
Opracowała
Patrycja A. Zalewska

Dziękujemy
zespołowi
kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” za przekazanie
materiałów edukacyjnych oraz
Księgarni Akuku w Sokółce za
podarki książkowe.
Organizatorzy: POWIAteka we współpracy z Klubem Se-

nior+, Powiat Sokólski, Powiatowy Dom Kultury; Partnerzy:
Adam Kundzicz Naczelnik Wydziału Projektowania i Produkcji Wydawnictw i Multimediów
PKP PLK S.A. Zespół Kampanii
społecznej „Bezpieczny przejazd.”
Patrycja A. Zalewska

Wernisaż wystawy fotografii - Kampania pt. #PomacajSie
Dopełnieniem
wystawy
będzie spotkanie z młodzieżą
dotyczące profilaktyki nowotworów z udziałem Barbary
Wnukowskiej oraz pielęgniarek
z Białostockiego Centrum Onkologii.

W piątkowe popołudnie
18 czerwca w sokólskim Klubie
Senior+ odbył się wernisaż długo wyczekiwanej (z powodów
pandemii) wystawy fotografii
artystycznych, których bohaterkami są Amazonki z całej Polski.
Wśród pięknych, silnych kobiet
znalazły się również dwie białostoczanki (Kasia i Justyna) i sokółczanka Barbara Wnukowska, która sama zmagała się
z chorobą, od lat oswaja nam
tematu nowotworu i przypomina wagę profilaktyki.
Spotkanie otworzyła i prowadziła pochodząca z Sokółki
Magdalena Jakubowska - Event
Manager, liderka „Ery Nowych
Kobiet”. Jest mi niezmiernie
miło, że spotykamy się w Sokółce,
ponieważ takie eventy odbywają

się głównie w dużych miastach.
Dziś możemy obejrzeć te prace i
porozmawiać o tym bardzo trudnym temacie. W imieniu Basi i
nas wszystkich, chciałabym bardzo podziękować panu Staroście
Piotrowi Rećko i całemu Powiatowi Sokólskiemu za lokalne dofinansowanie tej akcji, bo dzięki
temu możemy dzisiaj oglądać te
fotografie, przybliżyć problem
nowotworu oraz zorganizować
spotkania dotyczące profilaktyki.
Wystawa
podsumowuje
etap kampanii prozdrowotnej
pt. #PomacajSie, poświęconej
profilaktyce raka piersi, którą
lokalnie wsparł Powiat Sokólski,
a Zarząd Powiatu dofinansował.
Starosta Sokólski Piotr Rećko
objął wydarzenie patronatem
honorowym.

Dzień Dziecka z POWIAteką
Dzień Dziecka z POWIAteką wypadł wyśmienicie. Nie
tylko dzięki mocy atrakcji przygotowanych przez organizatorów, ale również, a może przede
wszystkim, dzięki małym bohaterom, którzy od pierwszych
kroków w progach Klubu Senior+ gdzie mieści się POWIAteka, wykazali się ogromnym
entuzjazmem.
Podczas gdy animatorka
Ela Rapiej malowała na buźkach
dzieci bajecznie dzieła sztuki,
reszta ferajny brykała wśród
balonów przy rytmach skocznej
muzyki. Kiedy chętni mieli już
odlotowe makijaże, Wicestarosta Jerzy Białomyzy zaprosił
wszystkich gości do sąsiedniej
sali, gdzie odbyło się głośne
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czytanie w ramach akcji „Cała
Polska Czyta Dzieciom”.
Jerzy Białomyzy: Jest
Dzień Dziecka, a nie ma Dnia
Dorosłego, trochę to przykro,
prawda? Ale wszyscy dorośli byli
kiedyś dziećmi, choć patrząc na
niektórych z nas, trudno w to
uwierzyć. Jestem z wykształcenia logopedą i przeczytam wam
wiersz dla sepleniących pt. „Strasna zaba” Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego…

Barbara Wnukowska (fot.)
Założyłam sobie, że zmienię
to miasto, złamię przekonanie –
że rak to jest wyrok, że od raka się
umiera, że nic ci już nie wypada,
nigdzie nie chodzimy, leżymy,
leczymy się i nic więcej. Miałam
najgorszą z wersji HER 2 +3 - to
rak bardzo złośliwy, który daje
przerzuty i najprawdopodobniej będę przechodziła ponowną
walkę, więc z uśmiechem podchodzę do tego, bo życie sprawia
niespodzianki. Zapisujemy sobie
wizytę do fryzjera, kosmetyczki,
na spotkanie... a na tomografię
czy USG? Czy z koleżanką ktoś
się wybrał na badanie z okazji
np. imienin – zamiast kupować
jej jakiś gadżet? Kampania ma
kontrowersyjną nazwę „Pomacaj się”. Dziewczyny, które ją
stworzyły w 2019 r. nie miały
globalnego założenia, a mimo to
w ciągu 2 lat od jej rozpoczęcia
rozwinęła się z niej gigantyczna rzecz. Kampania ma na celu
uświadomienie, że profilaktyka
autentycznie ratuje życie, że my
jesteśmy dla siebie lekarzami
pierwszego kontaktu, bo znamy
swoje ciało, swoje dobre samopoczucie. Jeżeli cokolwiek się dzieje
i ty wiesz, że jest z tobą coś nie
tak, nawet jeśli masz dobre wyzapałem włączyły się dzieci, które prześcigały się w opowiadaniu bajek. Mali goście otrzymali
drobne upominki.
Wreszcie przyszedł czas na
szalone zabawy z animatorką
Elą, watę cukrową i puszczanie
wielkich baniek mydlanych.

niki badań – nie ufaj temu, brnij
dalej, bo czujesz, że coś ci może
być. Jeżeli w porę zareagujesz,
uwierz mi, nie stracisz włosów,
nie przejdziesz chemioterapii,
mastektomii, radioterapii, tego
wszystkiego, co przeszłam. Zaufajcie sobie, bo ja zaufałam
intuicji. Dziewczyny robią te
zdjęcia bo chcą też przypomnieć,
że teraz na raka chorują również
kobiety ciężarne. Kiedyś funkcjonował mit, że ciąża chroni przed
rakiem, a także mit, że kobiety
karmiące nie mogą mieć raka.
Starosta Piotr Rećko:
Wiem jak trudno jest się pogodzić
z samym sobą kiedy choroba nas
zmienia. Widziałem moją siostrę, która chorowała na bardzo
ciężką chorobę i widziałem jak z
pięknej kobiety przeobraża się w
osobę równie piękną wewnętrznie.(...) Stąd też wiem jak ważne
jest to, żebyśmy na każdym etapie swojego życia – w zdrowiu i w
chorobie, mieli obok siebie osoby
życzliwe, ale też żebyśmy nie dopuszczali do tego, aby ta choroba
do nas przyszła. Wiem jak ważne
jest to żebyśmy żyli zdrowo, promowali zdrowy styl życia, dbali o
profilaktykę, ale również oswajali się – tak jak te fotografie oswajają nas, z chorobą…

We wspólnym czytaniu
uczestniczyli także Dyrektor
PDK-u Zbigniew Dębko, kierownik muzyczna i dyrygent
Powiatowego Zespołu Regionalnego „Jemioła” Ewa Dębko
oraz Aneta Tumiel (Referat
promocji). W tę część z wielkim

23 czerwca 2021 r.

3

INFORMATOR POWIATOWY
Posiedzenie
Zarządu Powiatu
Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego
9 czerwca podjęto następujące uchwały w sprawie: zmiany
budżetu Powiatu na rok 2021;
wyrażenia zgody na usunięcie
drzew z terenu stanowiącego
własność Powiatu; wyrażenia
zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku
przy ul. Targowej 12 w Sokółce;
ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
Powiatu w roku 2021 w zakresie
ochrony i promocji zdrowia.
Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia
na dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego
oraz sprzętu multimedialnego
do Zespołu Szkół w Dąbrowie
Białostockiej oraz wybór oferty
złożonej przez OSK „Renoma”
Andrzej Dariusz Jelski jako najkorzystniejszej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
w ramach projektu pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby
usamodzielniające się z terenu
powiatu sokólskiego”. Zatwierdzono wybór oferty złożonej
przez OSK „Renoma” Andrzej
Dariusz Jelski jako najkorzystniejszej na przeprowadzenie
kursu prawa jazdy kat. C i C+E
dla pracowników i pracodawcy
Starostwa Powiatowego oraz
pracowników i pracodawcy
PZD w Sokółce. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez

firmę PHU DAFO Albert Lewko, jako najkorzystniejszej na
dostawę kamery termowizyjnej.
Zatwierdzono zapytanie ofertowe na dostawę elementów
umundurowania strażackiego
dla OSP w Sokółce oraz przyjął informację z otwarcia ofert
na dostawę sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznej,
sprzętu do terapii Biofeedback,
sprzętu multimedialnego oraz
na dostawę i montaż urządzeń
do rozbudowy sieci komputerowej do SOSW w Sokółce.
Zarząd unieważnił postępowanie na dostawę fabrycznie
nowego samochodu osobowego
przystosowanego do nauki jazdy kat. B w ramach doposażenia
warsztatów szkolnych dla zawodu technik rolnik w ZSR im. mjr.
H. Dobrzańskiego-Hubala w
Sokółce w celu przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii „B” oraz na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osob.
przystosowanego do przewozu
osoby niepełnosprawnej na
potrzeby ZAZ w Suchowoli i
podjął działania w kierunku
ogłoszenia kolejnego przetargu.
Unieważniono postępowanie
na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
strzelnicy cywilno-sportowej ze
względu na fakt, iż nie została
złożona żadna oferta i negocjacje przeprowadzone będą z wolnej ręki. KGA

WYDZIAŁ GEOEDEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOŚCI
Elektroniczne zawiadomienia z ksiąg wieczystych
7 czerwca br. w Wydziale
Geodezji, Katastru i Nieruchomości została uruchomiona
funkcjonalność mająca na celu
automatyczne i elektroniczne
przekazywanie zawiadomień o
zmianach w księgach wieczystych. Dotychczas takie zawiadomienia generowały w ciągu
roku, zarówno po stronie Sądu
prowadzącego księgi wieczyste,
jak i Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości znaczne
ilości papieru.
Działania te przyczynią się
w istotny sposób do rozwoju
e-administracji w Powiecie So-
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kólskim oraz będą skutkowały
skróceniem czasu i usprawnieniem procesu rejestracji zmian w
ewidencji gruntów i budynków.
Ponadto, zostaną zmniejszone
obciążenia administracyjne na
linii obywatel-państwo poprzez
obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu. Dodatkowo
zmniejszenie
wykorzystania
papieru przyniesie pozytywny
wpływ na środowisko naturalne.
Według danych Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii
podobną funkcjonalność do dn.
4 czerwca 2021 roku uruchomiono zaledwie w pięciu powiatach w Polsce.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce objęta wsparciem w ramach Rządowego
programu „Posiłek w szkole i w
domu”
Informujemy, iż Powiat
Sokólski pozyskał 80 000,00 zł
na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w

domu” dotyczącego wspierania
w latach 2019-2023 organów
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Wsparciem finansowym
została objęta Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-

-Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Sokółce. W ramach
realizacji ww. programu przewiduje się zakup niezbędnych
urządzeń i sprzętu do stołówki
Ośrodka, a także przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych służących poprawie
standardu funkcjonowania stołówki szkolnej oraz pomieszczeń
kuchni właściwej.
Referat Oświaty
Wydział Spraw Społecznych

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I ARCHITEKTURY
OŚA-V.6740.7.3.2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
18 czerwca 2021r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c
– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2020r., poz.
1363 z pózn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 735)
zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Sokółki,
Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 12 maja
2021r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103829B ul.
Wasilkowska w m. Sokółka” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto:
- obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2237/2, 2295,
2142, 2300, 2324/2, 2322, 2296/2, 2294/3, 2270/1,
2252/2 (z podziału działki 2252), 2253/7 (z podz.
dział. 2253/5), 2254/11 (z podz. dział. 2254/6),
2254/13 (z podz. dział. 2254/8), 2254/15 (z podz.
dział. 2254/9), 2254/17 (z podz. dział. 2254/4),
2255/2 (z podz. dział. 2255), 2265/4 (z podz.
dział. 2265/2), 2270/20 (z podz. dział. 2270/9),
2270/22 (z podz. dział. 2270/11), 2271/5 (z podz.
dział. 2271/1), 3680/2 (z podz. dział. 3680), 2313,
4297/1 (z podz. dział. 4297), 2314/1 (z podz. dział.
2314), 2323/1 (z podz. dział. 2323), 2325/1 (z podz.
dział. 2325), 2326/1 (z podz. dział. 2326), 2329/1
(z podz. dział. 2329), 2330/1 (z podz. dział. 2330),
2331/1 (z podz. dział. 2331), 2332/1 (z podz.
dział. 2332), 2333/1 (z podz. dział. 2333), 2542,
2290/9, 2399/4, 2399/5, 2383, 2394, 2398/1, 2340;
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery) oraz działka o nr geod. 2324/2, planowane
do przejęcia pod drogę, stają się własnością Gminy
Sokółka 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 i
Katastru 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. 49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, które nastąpi w dniu 23 czerwca 2021r.
Strony postępowania mogą, w każdym stadium
postępowania zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać
wyjaśnienia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań przy użyciu następujących form komunikacji
(telefon, mail, poczta tradycyjna).
Jednocześnie, informuje się, że zgodnie z zarządzeniem Starosty Sokólskiego z dnia 13 marca 2020r.,
nr 20/2020 zmienionym zarządzeniami Starosty
Sokólskiego z dnia 01 czerwca 2020r., nr 58/2020,
z dnia 02 czerwca 2020r., nr 59/2020 oraz zarządzeniem z dnia 12 października 2020r., nr 89/2020 w
sprawie ustalenia procedury obsługi interesantów
w Starostwie Powiatowym w Sokółce, bezpośrednie
zapoznanie się z aktami prowadzonego postępowania z uwagi na stan epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 jest ograniczone. Wyjaśnienia, informacje o prowadzonym postępowaniu są udzielane
przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce telefonicznie, mailowo oraz pocztą tradycyjną.
Dodatkowo wskazuje się, ze zgodnie z ogłoszeniem Starosty Sokólskiego z dnia 3 kwietnia 2020r.,
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w Starostwie
Powiatowym w Sokółce w związku z wystąpieniem
stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 akta sprawy są udostępniane do wglądu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod
numerem telefonu (0-85 711 08 29), bądź mailowo
andrzej.wnukowski@sokolka-powiat.pl.
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Młodzież bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe
W Zespole Szkół Rolniczych 6 czerwca odbyło się
uroczyste zakończenie projektu pn. „Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie” oraz
otwarcie pracowni zawodowych
wyposażonych w ramach 2. podumowywanego projektu pn.
,,Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie
Sokólskim”.
Dyrektor ZSR Anna Dorota
Cilulko powitała zaproszonych
gości, a w szczególności Bożenę Jolantę Jelską-Jaroś Członka
Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu Katarzynę Nowak, dyrektor PUP w Sokółce Małgorzatę
Ejsmont oraz dyrektora PZD w
Sokółce Grzegorza Pula.
Na spotkaniu obecna była
także młodzież z Technikum
nr 2, która w ramach projektu odbyła praktyki zawodowe
(2 wyjazdy, 2 mobilności do
Grecji).

Projekt realizowany był z
Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja i Rozwój” z dofinansowaniem z EFS. Po części
podsumowującej i artystycznej

„Gminy – aktywni członkowie społeczności”
Za nami 3-dniowy obóz
rodzinny organizowany w ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności”
współfinansowany ze środków
EFRR w ramach programu
Interreg V-A Litwa – Polska.
Wzięło w nim udział łącznie 90
osób. Uczestnicy (członkowie
rodzin w różnych przedziałach
wiekowych oraz indywidualne
osoby zamieszkujące powiat, jak
również przedstawiciele instytucji publicznych) mieli okazję
udziału w zajęciach dziedzictwa
kulinarnego, tańca tradycyjnego
oraz malowania na wodzie, które odbywały się w ZS w Dąbrowie Białostockiej.

goście przecięli wstęgę i zwiedzali nowe pracownie.
Materiał: Elżbieta Rapiej
ZSR /AT

„Oby był używany jak najrzadziej...”
OSP Zubrzyca Wielka
wzbogaciła się o nowy, średni
samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym
GBA 4,6/30.
Uroczystość przekazania
rozpoczęła msza św. w Minkowcach, którą celebrował proboszcz
parafii ks. Wojciech Dąbrowski.
Po mszy goście, strażacy oraz
mieszkańcy gminy Szudziałowo
kontynuowali uroczystości na
placu przy jednostce.
Dh Łukasz Pietrasz przywitał gości, wśród których byli

m.in.: Sekretarz Stanu w MEN
Dariusz Piontkowski, Senator
RP Mariusza Gromko, Członek
Zarządu Województwa Wiesława Burnos, Wicestarosta
Sokólski Jerzy Białomyzy, Wójt
Gminy Szudziałowo Tadeusz
Tokarewicz, Dyrektor Wydziału
Organizacyjnego w Starostwie
Powiatowym Tomasz Tolko, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
Dariusz Wojtecki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
OŚiGW w Białymstoku Maciej

Borzyszkowski, księża, druhowie oraz mieszkańcy gminy.
Głos zabrał m.in. Wicestarosta Jerzy Białomyzy: W
imieniu Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko, własnym oraz Zarządu Powiatu cieszę się bardzo,
że wasza służba przyczyni się do
poprawy stanu bezpieczeństwa
w naszym powiecie. Życzę wam,
aby ten samochód jak najlepiej
wam służył, ale jednocześnie był
używany jak najmniej.
Zakup pojazdu za kwotę
861.000 zł był możliwy dzięki

środkom finansowym z budżetu państwa przeznaczonym na
funkcjonowanie KSRG, z Powiatu Sokólskiego, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, samorządu województwa oraz gminy
Szudziałowo.
Nowy MAN zastąpił dotychczas użytkowany samochód
gaśniczy GBA 2,5/16 Star 244 z
1991 r., który będzie kontynuował służbę w jednostce OSP
Wierzchlesie.
Oprac. ASA

W ramach projektu zakupiono również maty do ćwiczeń,
które były przydatne podczas zajęć w nowo wyremontowanych
pomieszczeniach. Podczas trwania obozu uczestnicy połączyli
się przez internet z partnerami
z Litwy, by relacjonować działania projektowe podjęte przez
Powiat.
Dyrektor ZS Jarosław Budnik: Była również okazja skorzystania z siłowni, która została
zrealizowana w ramach programu Interreg. Sala taneczna również została wyremontowana w
ramach projektu. Pozdrawiamy
naszych partnerów z Litwy, którzy w tym samym czasie realizują
własne przedsięwzięcia. Za możliwość realizacji projektu dziękujemy wnioskodawcy - Powiatowi
Sokólskiemu.
W projekcie biorą udział
trzej partnerzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Powiat
Sokólski i Samorząd Rejonu
Orańskiego. Docelową grupą
są: pracownicy samorządowi,
rodziny, członkowie społeczności lokalnej. Realizacja projektu trwa od 1.07.2019 r. do
30.09.2021 r., a ogólny budżet
wynosi 365 223,51 euro, kwota
dotacji dla Powiatu wynosi 85
674,37 euro, z czego dofinansowanie ze środków EFRR - 72
823,22 euro.
tekst. KGA, fot. MB
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Stefan Chociej – ostatni obrońca Grodna
szkoła, kościół wpajali nam miłość do ojczyzny. Bez namysłu
oddałbym życie za Polskę.
Od rana 21 września trwały walki, Rosjanie zaczęli prowadzić je w niehumanitarny
sposób - łapali dzieci, głównie
młodzież szkolną, 13- czy nawet
10-letnich uczniów i przywiązywali ich do czołgowych jako
żywą tarczę.
22 września Grodno upadło. Rosyjscy żołnierze rozpoczęli rzeź. Większość oficerów
została rozstrzelana na miejscu
a żołnierzy rozjeżdżano czołgami. Według źródeł sowieckich
do niewoli wzięto ok. 1 tys. jeńców.

Pochylmy się nad historią dwunastoletniego chłopca,
którego beztroskie życie zostało zburzone przez brutalną
napaść Armii Czerwonej na
polskie Grodno w 1939 roku.
Pan Stefan Chociej urodził
się w 1927 roku w Grodnie. Jako
12-letni chłopiec brał udział w
obronie Grodna we wrześniu
1939 roku po ataku czerwonoarmistów. Aktualnie mieszka z
żoną w Dąbrowie Białostockiej.
9 kwietnia br. Starosta Sokólski Piotr Rećko odwiedził
pana Stefana i wysłuchał jego
historii.
Pan Stefan: Grodno było piękne,
chyba nie było drugiego takiego
miasta na świecie. Piękna rzeka Niemen. W Grodnie był też
ogród zoologiczny, nawet Białystok w tamtym czasie takiego nie
miał. W mieście było 5 kin. Były
też kina nieme, restauracje, kawiarnie, fabryka dykty, tytoniu,
huta szkła, odlewnia żelaza. Do
szkoły chodziliśmy w mundurkach, które miały żółte dodatki.
To była szkoła im. Adama Mickiewicza. W tamtych czasach
było 10 szkół. Po Niemnie pływały statki pasażerskie. Było ich
chyba sześć, miały swoje nazwy
od imion polskich królów - Królowa Jadwiga, Batory, Jagiełło.
Co sobotę przypływał statek z
żołnierzami nad Niemen. Grała orkiestra wojskowa. Wszyscy
śpiewali, tańczyli. Wesoło było.
Wtedy inne czasy były. Wierzono, że pokonamy Niemców,
że wygramy tę wojnę. Był duży
patriotyzm. Kiedyś była jedność
wśród ludzi, w szkołach - dyscyplina. W Grodnie stacjonowało też dużo polskich wojsk, trzy
półki były, artyleria, ułani. Gdy
wybuchła wojna byłem w piątej
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klasie podstawówki. Ojca zabrali
na front, ja i siostry zostaliśmy z
matką. Sklepy były pozamykane,
nie było co jeść. Ludzie w domach
okna zaklejali papierem, żeby nic
nie wleciało do mieszkania. W
pierwszych dniach września były
bombardowania
niemieckie,
które uszkodziły most niemeński. Był jeszcze w Grodnie most
kolejowy i wojskowy.
Agresja Armii Czerwonej 17 września 1939 roku na
teren II Rzeczpospolitej, bez
wcześniejszego wypowiedzenia
wojny zaskoczyła wszystkich.
Kopano rowy i zapory przeciwczołgowe,
przeszkolono
ochotników i służby pomocnicze. Obrońców było w sumie
ok. 2 tys., w tym liczni ochotnicy cywilni, harcerze, uczniowie miejscowych szkół gimnazjalnych i zawodowych oraz
urzędnicy państwowi. Walki w
Grodnie rozpoczęły się rano 20
września, kiedy to kilka czołgów
sowieckich pojawiło się niespodziewanie i przez most, dotarło
do centrum. Obrońcom Grodna
brakowało broni przeciwpancernej, ale zdeterminowani atakowali czołgi butelkami z benzyną. Wystarczyło tylko uderzyć
w silnik, by czołg zamienił się w
płonący wrak.
Pan Stefan: Była rzeczka, chowaliśmy się pod most. Czołgi
nadjeżdżały. Pierwszy wyskoczyłem i rzuciłem butelkę z benzyną
i uciekłem. Czołg cały się zapalił. Czapkę zerwało mi z głowy, w
spodniach miałem dziury. Przestrzelono mi rękę. Kula przeszła
na wylot. Do tej pory nie mam
czucia w palcu. Idąc z butelką
z benzyną nie bałem się wcale.
Byłem w rozpaczy. Nie dbałem o
życie, nie dbałem o nic. Rodzice,

Pan Stefan: Dziadek mój przyjechał i wywiózł rodzinę do Poganicy. Mieliśmy tam dom letniskowy. W Grodnie nie było co jeść.
Gdybyśmy zostali, poumieralibyśmy z głodu. Prostowanie granicy odbywało się po kryjomu,
nocą. Już nigdy nie wróciliśmy
do Grodna.
Symbolem obrony Grodna
stał się 13-letni Tadzio Jasiński,
jedyne dziecko Zofii Jasińskiej.
,,Poszedł na bój, rzucił butelkę z
benzyną na czołg, ale nie zapalił,
nie umiał… Wyskoczyli z czołgu, bili, chcieli zabić, a potem
skrępowali na froncie czołgu.
Zrobili z niego żywą tarczę. Od
kul karabinowych krew płynęła
mu strużkami. Zrozpaczona i
jednocześnie pobudzona czynem synka Matka zdążyła mu
wyszeptać: „Tadzik, ciesz się!
Polska armia wraca! Śpiewają! Po czym chłopiec skonał na
rękach matki” - wspominała
uczestniczka walk, grodzieńska
nauczycielka i komendantka
Pogotowia Społecznego Grażyna Lipińska.
Grodno zapisało się w historii jako miasto, które najdłużej opierało się inwazji sowieckiej, bo aż 3 dni. Naczelny
Wódz gen. Władysław Sikorski,
w grudniu 1941 r., w rozmowie
z ocalałymi obrońcami powiedział: Jesteście nowymi Orlętami.
Postaram się, żeby wasze miasto
otrzymało Virtuti Militari i tytuł
zawsze Wiernego.
Pan Stefan Chociej niczym
13-letni wówczas Tadeusz Jasiński był przykładem Orlęcia Grodzieńskiego.

Podlaski Dzień Pola
Na terenach PODR w Szepietowie 13 czerwca odbył się
Podlaski Dzień Pola połączony
z Ogólnopolskim Młodzieżowym Czempionatem Koni Sokólskich. Powiat reprezentowała Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
Członek Zarządu Powiatu.
Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich
to największa impreza tego typu
w województwie. Hodowcy z
całego kraju zaprezentowali ponad 40 sztuk najlepszych koni
rasy polski koń zimnokrwisty
w typie sokólskim. Konie były
oceniane i nagradzane w czterech grupach: klacze roczne,
ogierki roczne, klacze dwulet-

nie, ogiery dwuletnie.
Członek Zarządu Bożena
Jolanta Jelska-Jaroś spotkała się
z hodowcami z naszego powiatu
i w imieniu Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko oraz własnym wręczyła nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy życząc kolejnych sukcesów.
Powiat
reprezentowali:
Wojciech Jaroszewicz (Suchowola), Kazimierz Piekutowski
(Suchowola), Stanisław Rzepniki (Czerwonka), Andrzej Osakowicz (Podgrodzisk), którego
ogier Goliat zdobył tytuł Czempiona.
KG/AT

Rocznica IV Wywózki na Sybir
Praca ponad ludzkie siły,
śmierć z głodu… trudno sobie
wyobrazić piekło, przez jakie
przechodziły starsze pokolenia.
Dlatego ważne jest, by pamiętać
o historii i mówić o niej głośno.
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Starostwie
Powiatowym Tomasz Tolko,
Dyrektor Wydziału Promocji
Zbigniew Dębko oraz Radny
Powiatu Krzysztof Pawłowski
złożyli kwiaty pod Obeliskiem
w hołdzie ofiarom II Wojny
Światowej z Gminy Kuźnica.
Obecna była również pani Genowefa Freling, 92-letnia Sybiraczka, która opowiedziała o
wydarzeniach z tamtych lat.
Krzysztof Pawłowski: Pani
Genowefa Freling – Sybiraczka,
która została w tym czasie, ra-

zem z rodziną 20 czerwca 1941
roku wywieziona na nieludzką
ziemię, daleką Syberię. Na Syberię zsyłano za to, że ludzie byli
wzorowymi Polakami. Tata pani
Genowefy był wzorowym sołtysem i za to, we wrześniu 1939
roku został aresztowany przez
sowietów i zginął bez wieści.
Delegacja odwiedziła także
Golgotę Wschodu w Kuźnicy.
Upamiętnienie ofiar, które zginęły na obcej ziemi zakończyła
wspólna modlitwa oraz złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy.
Czwarta deportacja miała
miejsce w 1941 roku - w maju
i czerwcu. Swoje żniwo zebrała
między innymi na Białostocczyźnie, Grodzieńszczyźnie i
Wilińszczyźnie. KG/AT

Materiał: Elżbieta Rapiej,

red. AT; źródło: znadniemna.pl,
niezalezna.pl, IPN O. Białystok,
wprost.pl, naukawpolsce.pap.pl,
kresy1939.pl, dziennikpolski24.pl,
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Święto Navruz w Bohonikach

W Bohonikach odbyło
się Tatarskie Święto Wiosny
Navruz. Nazwa pochodzi z języka staroperskiego od słów
nava (nowy) i razaŋh (dzień).
Organizatorami imprezy byli
Związek Tatarów RP Oddział
Bohoniki i Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki. W
organizację włączył się również Powiat Sokólski użyczając
sprzęt nagłaśniający.
Program obejmował m.in.
prezentacje artystyczne w wykonaniu Tatarskiego Zespołu

Taneczno-Wokalnego Buńczuk,
Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego Buńczuk.
Powiat
reprezentował
Wicestarosta Jerzy Białomyzy:
Cieszymy się, że możemy wspierać takie inicjatywy ukazujące
piękno i różnorodność naszego
powiatu.
W trakcie imprezy odbyły się warsztaty rękodzielnicze,
ziołowe oraz kulinarne, a na
dzieci czekały atrakcje animacyjne. KGA

Święto Patrona SOSW 2021
Dzień Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce – Janusza
Korczaka świętowano 9 czerwca. Organizatorami byli wychowawcy internatu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami”. Święto rozpoczęło
się od uroczystego apelu. Zebranych przywitały Dyrektor
SOSW Elżbieta Szomko oraz
kierownik internatu Beata Tur.
Zaproszenie przyjął Wicestarosta Jerzy Białomyzy. Uczennice
Zofia i Wiktoria przybliżyły zebranym sylwetkę patrona Janusza Korczaka. Zgodnie z tradycją
uczniowie złożyli kwiaty przy tablicy korczakowskiej. Kolejnym
punktem obchodów była inscenizacja pt. „Król Maciuś I – Reformator” przygotowana przez

wychowanków pod kierunkiem
pań Małgorzaty Hołowni-Iwanow i Beaty Boguszewskiej. Do
inscenizacji dołączyły dzieci z
„tańcem dla króla Maciusia”
przygotowanym pod okiem
pani Katarzyny Bubieniec.
W ramach święta patrona
rozstrzygnięto konkurs plastyczny ph. „Janusz Korczak
przyjacielem dzieci” zorganizowany przez panie: Martę Kulmaczewską i Małgorzatę Hołownia-Iwanow (szczegóły poniżej).
Zwycięzcom organizatorzy wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe. Kolejną częścią imprezy był
,,Piknik u Kajtusia Czarodzieja”
przy ośrodku, na którym nie
brakowało licznych atrakcji
przygotowanych przez wychowawców internatu. Wspólna
zabawa i konkursy przeplata-

ne były tańcami. Wiele radości
sprawiły dzieciom dmuchańce
oraz wata cukrowa. W trakcie imprezy odbył się również
konkurs wiedzy o życiu i twórczości Korczaka. Dwie drużyny
dzielnie rywalizowały ze sobą
wykazując się dużym zasobem
wiedzy. Po podliczeniu punktów
obie okazały się zwycięskie. Na
zgłodniałych czekały specjały z
tradycyjnej kuchni.
Serdeczne podziękowania
kierujemy do sponsorów imprezy: Firmy Krynka Sp. z o. o.,
Spółdzielni Producentów Drobiu
„Eko-Grill” w Sokółce, Wiejskiego
Klubu Kultury w Starej Kamionce, Sokólskiego Ośrodka Kultury i
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłami” w Sokółce.
Wyrazy wdzięczności kierujemy
też do p. Sylwestra Pakuły, który
przygotował relację fotograficzną.
Tekst na podst. M. Kulmaczewska,
B. Żółtko, K. Bubieniec

„Łapiczanki” bogatsze o fachową wiedzę
Łapiczanki (KGW w Łapiczach) i Łapiczanie (zgłosiło się
aż czterech panów!) 15 czerwca
w trakcie warsztatów w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych przy PODR w
Szepietowie poznawali m.in.
tajniki powstawania tradycyjnej
domowej kiełbasy.
Warsztaty miały na celu
rozpowszechnianie wśród rolników, wytwórców produktu
regionalnego, gospodyń domowych (zamieszkujących obszary
wiejskie naszego województwa)
wiedzy na temat przetwórstwa
surowców rolnych z własnych
gospodarstw na małą skalę oraz
promowanie krótkich łańcuchów dostaw, które są szansą
dla niewielkich producentów
rolnych. W efekcie warsztatów
uczestnicy zdobyli praktyczne
umiejętności wytwarzania wędzonek, soków i ciast.

Przewodnicząca KGW Łapiczanki Ewa Wilczyńska: Nasz
region słynie z doskonałych
wyrobów wędliniarskich i tę
tradycję chcemy kontynuować
przez promowanie lokalnych,
sprawdzonych produktów oraz
wytwórców. Dzięki uprzejmości
Powiatu Sokólskiego uczestnicy
mieli zapewniony transport, co
było pierwszą formą wsparcia
naszego koła. W planach jest

kontynuacja działań w kierunku podnoszenia świadomości w
zakresie zdrowego stylu życia,
ochrony środowiska oraz edukacji. 6 lipca w ramach Pierwszej
Podlaskiej Akademii Serowarskiej planujemy pokaz oraz konkurs dotyczący domowego wyrobu serów, na które serdecznie
zapraszamy.
Materiał: KGW w Łapiczach
„Łapiczanki”

Konkurs ph. „Janusz Korczak przyjacielem dzieci” został
ogłoszony w kwietniu br. Spośród 37 prac komisja w składzie: Zenon
Muszyński, Elżbieta Januszko-Szymaniuk i Katarzyna Dylewska wyłoniła zwycięzców: I Kategoria - Przedszkole: I miejsce - Mateusz Pacuk - praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz, II - Michał
Szczukiewicz - praca pod kierunkiem p. A. Gieniusz, II Kat. - Szkoła
Podstawowa: I - Aleksandra Kostro - praca pod kierunkiem p. Ewy
Wińskiej, I - Miłosz Urban - praca pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej, II - Kacper Machłajewski - praca pod kierunkiem p. Marty
Januszkiewicz, II - Angelika Przeździecka - praca pod kierunkiem p.
E. Wińskiej, III - Kacper Śliżewski - praca pod kierunkiem p. Grażyny
Tymoszuk, III - Tomasz Szorc - praca pod kierunkiem p. Małgorzaty
Hołowni-Iwanow, III. Kat. Szkoła Przysposabiająca do Pracy: I - Paweł
Zawadzki - praca pod kierunkiem p. Julity Nelke, II - Sylwia Gilewska
- praca pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej, III - Joanna Krysiuk praca pod kierunkiem p. J. Nelke, IV Kat. Branżowa Szkoła I Stopnia:
I - Mateusz Gilewski - praca pod kierunkiem p. Beaty Tur, II - Agnieszka Muciuś - praca pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej, III - Zofia
Puzanowska - praca pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej. Gratulacje!
Tekst na podst. M. Hołownia-Iwanow, M. Kulmaczewska
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„Jesteśmy z autystami!” #challengeniebieskiemotyle2021
Pracownicy Starostwa Powiatowego na czele ze Starostą
Piotrem Rećko wzięli udział
w akcji mającej na celu poszerzenie świadomości na temat
autyzmu #challengeniebieskiemotyle2021.
Urzędnicy ubrali się na
niebiesko i wypuścili w niebo

balony w symbolicznym geście
solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem.
„Nominowana” przez Starostę do kontynuowania akcji
została Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w
Sokółce, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Kuźnicy oraz

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.
Jesteśmy z autystami – ludźmi, którzy są bardzo wrażliwi,
niepowtarzalni, delikatni, ulotni
a jednocześnie wyjątkowi. – mówił Starosta.
Społeczność sokólskiego
LO na czele z Dyrektor Anettą

Zubrzycką nominowana wcześniej przez SP 2 z Oddziałami

Seven commercial army
Trzęsienie ziemi. Tak metaforycznie można nazwać sytuację, która się wydarzyła przed
paroma dniami. Ruszyły nie
masy lądowe, a masy ludzkie.
Pękały nerwy, a nie płyty tektoniczne. No, ale zniszczenia były
całkiem podobne.
Od początku.
W galerii handlowej natrafiłem
na Dziadka Kotleta, który szedł
na czele przynajmniej połowy
swojej wioski. A może nie szedł,
a maszerował niosąc proporzec
z kija od szczotki i damskiej bielizny. Armia, której przewodził
emeryt była najeżoną bronią
improwizowaną. Na widok morderczych projektów bojowych,
musiałem ze zgrozą przyznać, że
znajomym dziadka Kotleta wyobraźni nie brakuje.
No cóż, to tłumaczyło pustki w
galerii i dwie furgonetki policyjne za oknem.
Armia się zatrzymała, a ich dowódca podszedł do mnie.
- O, jak dobrze, że jesteś. Chcesz
do nas dołączyć? – spytał.
Spojrzałem z obawą na armię.
Uzbrojeni ludzie zaczęli obdarowywać cały teren wrogimi spojrzeniami i okrzykami bojowymi
w stylu: „To jest Sparta!”, „Triceratops, tygrys szablo zębny, daj
kamienia!”, „Ares age foton” i
„Plastusia pomścimy!”.
- Co się w ogóle stało? – odważyłem się odezwać.
- A wyobraź sobie, że w sklepie z
ubraniami miały być dzisiaj koszulki z [znany napój gazowany].
- I co, nie było?
- Były, były! Tylko wyobraź sobie, że przyjechaliśmy sobie grupą, no bo w sumie taki ciuch do
pracy w polu to jak znalazł, a te
bydlaki wiesz co do nas powiedziały? Że za to trzeba płacić!
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Integracyjnymi także włączyła
się w tę akcję. KG/AS/AT

prawdziwe

prawdziwk
- No…
- Skandal, prawda? – wziął moja
reakcję za oburzenie – Mówię, że
jak to, płacić za coś co reklamuje
[znany napój gazowany]? Płacić
za reklamę? My się spodziewaliśmy, że jeszcze za noszenie reklam to nam dopłacą!
- Widzisz dziadek, tacy to chytrzy producenci, że płacisz im
za możliwość noszenia ich reklam… Można by się od nich
czegoś nauczyć.
Chciałem nieco rozładować sytuację, jakoś nie spieszyło mi się
do oglądania transmisji z rewolucji.
- Oj, nie. To oni się nauczą ode
mnie! – emeryt groźnie potrząsnął proporcem – Zrobimy im
taki szturm, że odechce im się takiej kombinatoryki! Ulice spłyną
skarpetami! Za mną, brygada!
Patrzyłem w milczeniu na przemarsz modnie odzianej armii.
Westchnąłem i spojrzałem na
swoją koszulkę, na której była
grafika i tytuł z filmu.
Całkiem sporo zapłaciłem za ten
gadżet… czy też reklamę.
- Jestem cytryną! – dodałem
swój okrzyk bojowy do ogólnego chaosu (po angielsku, bo tak
brzmiał najlepiej) i pobiegłem za
armią.
Kamyk
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