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Zaproszenie
Burmistrz Jolanty Gudalewskiej
do wspólnego obchodzenia
Dni Krynek przyjęli m.in.
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z małżonką, Radny
Powiatowy Aleksy Oleksza,
Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Białystok Kazimierz
Dudziński, Sekretarz Gminy Szudziałowo Aneta Maliszewska, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krynkach
Józef Czarniecki, Radni
Gminy Krynki oraz przedstawiciele służb mundurowych oraz księża.
Starosta Piotr Rećko
w geście wdzięczności za
owocną współpracę wręczył
grawertony Pani Burmistrz,
Sekretarzowi Gminy Jerzemu Citko, Dyrektor GOK-u Elżbiecie Czeremsze oraz
Radnemu Powiatowemu
Aleksowi Olekszy.
Na świętujących czekały występy artystyczne,
w trakcie których zaprezentowały się: Kabaret Na Ławeczce, Stary Port, Zaranka, Jemioła, Blue Mahoe,
Solatium, Pogodna Jesień,
Exit, Zespół Tradycyjnej
Muzyki Żydowskiej, Adam
Puciłowski oraz Michał Januszkiewicz. Czas dla najmłodszych umilały zabawy
z animatorką Rapelką oraz
„dmuchańce”.
Mogliśmy
również zobaczyć wystawę zdjęć pt. „Ojcowizna w
obiektywie”, które przedstawiają bogactwo kulturowe i krajobrazowe Gminy
Krynki. W trakcie obchodów Dni Krynek odbyły się
również dwa otwarcia inwestycji zrealizowanych przez
gminę. Otwarcie nowo wybudowanego placu zabaw
oraz
wyremontowanego
piętra w budynku Urzędu
Miejskiego w Krynkach.
M.Tomaszycki
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Dodatkowe środki
na aktywizację osób
bezrobotnych

Dodatkowe środki z
rezerwy MRPiPS na aktywizację osób bezrobotnych
zamieszkujących na wsi
oraz w rejonie wysokiego
bezrobocia
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, że
pozyskał dodatkowe środki
z rezerwy Funduszu Pracy
będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości
1.258.300 zł na realizację
dwóch programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
w tym:
- 700.000 zł – na program
aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych w rejonach
wysokiego bezrobocia oraz
na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach Narodowego
Programu Mieszkaniowego
Mieszkanie Plus,
- 558.300 zł - na program
aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących
na wsi.

Celem
programów
jest aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych z powiatu sokólskiego poprzez
udzielenie kompleksowego
wsparcia w wejściu na rynek
pracy i pomocy w uzyskaniu
zatrudnienia.
W zakresie programów przewidziano m.in.
organizację staży, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, robót
publicznych,
refundację
kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej.
Beneficjentom programów
zostanie udzielone wsparcie w postaci: poradnictwa
zawodowego, pośrednictwa
pracy, IPD oraz jednej z form
aktywizacji przewidzianej w
programie.
Programy realizowane
będą w okresie od 01.08.2018
r. do 31.03.2019 r.
Programy finansowane
będą ze środków rezerwy
Ministra oraz ze środków
Funduszu Pracy przyzna-

Dawna Sokólszczyzna

nych urzędowi w ramach
algorytmu na 2019 rok.
Zapraszamy pracodawców
zainteresowanych współpracą przy tworzeniu miejsc
aktywizacji dla osób bezrobotnych w ramach ww. programów - do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy
w Sokółce.
Druki wniosków na organizację ww. form dostępne
są w siedzibie i na stronie
internetowej urzędu, w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Miejsca

O społecznosci żydowskiej. Sokółka / Janów /
Korycin / Suchowola

opr. Grzegorz Ryżewski*

Sokółka

"...za każdy kamień twój, stolico damy krew"
Po raz czwarty w taki
sposób mieszkańcy Sokółki
uczcili śmierć Powstańców
Warszawskich.
Z inicjatywy członków
Klubu Historycznego im.
Franciszka Potyrały "Oracza", pod kinem “Sokół”
wspólnie ustawiono z białych i czerwonych zniczy,
symbol Polski Walczącej.
“Dziękuję wszystkim państwu za przybycie na akcję
upamiętniającą Powstańców
Warszawskich. Dzisiaj każ-

de miasto pamięta i oddaje
hołd tym, którzy chwycili
za broń pierwszego sierpnia
1944 r. Proszę o minutę ciszy,
a w tej minucie niech każdy z
nas pomyśli, czy odważyłby
się - tak jak ci młodzi chłopcy i dziewczęta z Warszawy
śpiewali: “...za każdy kamień
twój, stolico damy krew…”.
W tej minucie, niech każdy
się zastanowi, czy byłby taki
odważny i gdy przyjdzie taka
chwila, że trzeba będzie bronić swojej ojczyzny, stanie

w jej obronie.” - Krzysztof
Promiński. Po minucie ciszy, rozbrzmiał wspólnie
odśpiewany Hymn Polski.
Pan Krzysztof szczególnie
podziękował rodzicom i
dziadkom, za to, że przyprowadzili na to symboliczne wydarzenie swoje
dzieci i wnuki, przez co
przekazali im tradycję kultywowania pamięci o historycznym zrywie mieszkańców Warszawy.

mi domów są w większości
Żydzi. Lepszych budowli
dwie państwowe i 14 prywatnych, których wartość
szacuje się na około 27 000
rubli”. W 1878 r. było tu 17
domów murowanych i 450
drewnianych, 3431 miesz-

szych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu w
Polsce. Zachowało się setki
macew nieraz bogato zdobionych.

ronima Wołłowicza został
zastąpiony w czasie wojny
przez kościół murowany.
Spalony w czasie wojny, w
1915 roku został on odbudowany w 1922. Jest to kościół neogotycki o dwóch
wieżach
dominujących
nad okolicą. Miasteczko
leży na wzgórzu otoczonym dookoła przez bagniste łąki, które zapewniły
mu niegdyś obronność
położenia”.

29 XII 1698 r. August II
nadał Żydom mieszkającym w Sokółce przywilej
potwierdzający poprzednio nadane prawa dla Żydów Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Król potwierdził i nadał prawo: m.in.
prowadzenia
handlu,
wyrobu gorzałki i piwa,
prawo do kupienia placu

na wybudowanie szkoły
(synagoga), trzymanie i
zbudowanie kramów, wybudowanie kopiszcza dla
grzebania zmarłych, łaźni
dla obrzędowego oczyszczenia kobiet, pozwolenie
na wywóz drzewa na opał

z puszczy sokólskiej.
W 1863 r. według Bobrowskiego w Sokółce „oprócz
prawosławnej cerkwi istnieje kościół katolicki, synagoga i dwie żydowskie szkoły
(bóżnice). Budynków 323,
w tym 18 murowanych; w
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nich mieści się 48 sklepów
(według innych danych
66 sklepów), dwa hotele,
karczma, 6 domów zajezdnych, apteka i 6 ogrodów
(skwerów). Zatem na 100
drewnianych znajduje się 6
kamiennych. Właściciela-

kańców (1648 mężczyzn,
1783 kobiet), w tej liczbie
411 prawosławnych, 1433
katolików, 18 ewangelików,
1543 żydów, 26 mahometan. (…) Miasto posiadało
cerkiew murowaną, kaplicę
prawosławną drewnianą,
kościół katolicki murowany, synagogę drewnianą i 4
domy modlitwy żydowskie
(2 murowane). W 1921 roku
w Sokółce naliczono 872
domy, 6086 mieszkańców,
w tym 2821 Żydów.
Cmentarze w Krynkach i
Sokółce to jedne z najwięk-

Janów

Żydzi pojawili się tu już na
pocz. XVIII w. Napoleon
Rouba na początku XX w.
pisał, że w Janowie było
2250 mieszkańców, z czego 2/3 stanowili Żydzi oraz
funkcjonowała tu fabryka
żelaza z roczną produkcją
przekraczającą 200 000 rubli. W 1921 roku nazwano
go oficjalnie miasteczkiem,
które posiadało 285 domów,
1509 mieszkańców, w tym
aż 1027 Żydów.

Korycin

Osadnictwo starozakonnych poświadczone jest w
Korycinie w latach 70. XVII
w. W 1921 r. nazwano Korycin miasteczkiem, gdzie
były 103 domy, w których
mieszkały 603 osoby, w
tym 265 Żydów, 2 ewangelików i jeden prawosławny.
W przewodniku z 1937 r.
czytamy o Korycinie: „Małe
miasteczko w powiecie sokólskim w bezleśnej okolicy.
Pierwotny kościół drewniany z 1602 roku fundacji Hie-

Patrycja A. Zalewska

Suchowola

Żydzi w Suchowoli osiedli
ok. 1712 r. W 1717 r stanowili głównych mieszkańców powstałego wówczas
miasteczka. Spis z 1897 r.
odnotowywał 3203 mieszkańców Suchowoli, wśród
których było 1944 Żydów,
1193 Polaków, 40 Tatarów
i 26 Rosjan. Po odzyskaniu
niepodległości Suchowola
stanowiła centrum gminy w powiecie sokólskim,
województwie białostockim. W 1921 r. liczyła 408
domów i 2457 mieszkańców (w tym 1262 Żydów i
45 mahometan).
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

3

www.infosokolka.pl

3 sierpnia 2018 r.

Realizacja programu „Dobry start”
DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH
W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Realizacja programu „Dobry start” DLA DZIECI
PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu „ Dobry start”.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku
w kwocie 300,00 zł jednorazowo dla wszystkich
dzieci rozpoczynających rok szkolny przebywających w pieczy zastępczej oraz osób uczących
się będących osobami usamodzielnianymi niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je
do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce ul. Marsz.J. Piłsudskiego 8 (pokój nr 11)
w godz. 730-1530.

Wakacje w domu czy w Domu Kultury

Klimówka

W Świetlicy Wiejskiej
w Klimówce do 10.08.
trwa ,,Akcja Lato" dla
dzieci i młodzieży
zorganizowana przez
GOKiS w Kuźnicy.

Kuźnica

Miesiąc Półkolonii zorganizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu
w Kuźnicy ph., „Wakacje
w domu czy w Domu Kultury" dobiegł końca. Na
zakończenie -dzieci przygotowały
przedstawienie
pt., „Kuźnicka zagroda"
autorstwa p. Anety Grądzkiej-Rudziak, jednej z mam
naszych
podopiecznych.

Tekst i fot. GOKiS w
Kuźnicy

Magdo i Krzyśku

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
na Wspólnej Drodze
- Rodzina -

M.Puszko

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 14/2018 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1. Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu:
OGŁOSZENIE
NABORZE WNIOSKÓW
typ projektu nr 6 – Projekty
z zakresu O
społeczeństwa
informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki
O UDZIELENIE WSPARCIA NAoraz
OPERACJE
REALIZOWANE
PRZEZ
PODMIOTY
NIŻ LGD
rozwoju kompetencji
cyfrowych
osób
starszych w INNE
ramach
NABÓR
nr
14/2018
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w ramach
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
REALIZOWANE
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na lata Grupa
2014-2020
Nr naboru
GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-037/18
Lokalnej
Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia
Lokalna
Działania
SzlakwTatarski

IOTY INNE Nabór
NIŻ wniosków
LGD będzie trwać w okresie od 08.08.2018 r. do
CEL
OGÓLNY
1. Zwiększenie
i rozwój przedsiębiorczości
24.08.2018
r. w godzinach
od 8:00włączenia
do 16:00 społecznego
siewziecie-1-5-1-rozwoj-kompetencji-cyfrowych/
CEL
SZCZEGÓŁOWY
1.5. Rozwój
informacyjnego
ÓR nr 6/2018Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projek-społeczeństwa
- ze strony internetowej
Portal Funduszy Europejski https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inPRZEDSIĘWZIĘCIE
1.5.1. Rozwój
cyfrowych
wynosi 85%. Minimalny wkład własny Beneficjenta dla projektów
nieobjętych pomocą publiczną
wy- kompetencji
westycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-78/
nej StrategiituRozwoju
nosi 15% kosztów kwalifikowalnych; projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład
zgodnie
na własny
operacje
z zakresu:
- ze strony Województwa Podlaskiego https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_
Grupa Działania
Szlak Tatarski
z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego
w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki
ogloszenia_i_wyniki_na_1/86-typ-6-projekty-z-zakresu-spoleczenstwa-informacyjnego-w-obszarze-eduia społecznego i rozwój
przedsiębiorczości
Na co można
otrzymać dofinansowanie:
kacji-ekologicznej-turystyki-oraz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-osob-starszych---lgd-szlak-tatarski.
oraz rozwoju kompetencji cyfrowych
osób starszych
iejszenie wykluczenia
Zgodnie społecznego
z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego w ramach
Progra- html
muosób
Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na Osi
lata Priorytetowej
2014-2020 oraz
Strategii
Miejsce składania wniosków:
VIII. Lokalnej
Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej
ałania na rzecz
niepełnosprawnych
Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 2014-2020
w ramach
niniejszego naboru
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa
Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Działanie
8.6
Inwestycje
na
rzecz
rozwoju
lokalnego
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP
RPOWP 2014-2020
zakresu typu projektu
nr Sposób
Regionalnego
Programuz Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
lata 2014-2020
składaniana
wniosków
o dofinansowanie
ch ZAZ i WTZ6 - projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-037/18
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elekkompetencji
cyfrowych osób starszych. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w tronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014
OWA IX. Rozwój
lokalny
zakresie: kapitału społecznego
czna i kształtowanie
Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 08.08.2018 r. do 24.08.2018 r. w godzinach od (EFRR),
8:00 do która
16:00jest dostępna na stronie:
rozwój kompetencji
cyfrowych
osób starszych;
Maksymalny
% poziom
dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu wynosi 85%. Minimalny wkład własny Beneficjenta dla
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wgo Programu• Operacyjnego
•
utworzenieprojektów
i wdrożenienieobjętych
aplikacji w obszarze
edukacji
ekologicznej
i/lub
turystyki
o stopniu
dojrzałości 3 nioskow-aplikacyjnych-efrr.html
pomocą
publiczną
wynosi
15%
kosztów
kwalifikowalnych;
projekty
objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie
askiego na lata 2014-2020
lub 4.
w terminie od 08 sierpnia 2018 r. od godz. 08:00 do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30.
z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Finanse:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Ogólna pula środków
przeznaczona
dofinansowanieOpisu
projektów
w ramach ogłoszonego
naboru:Programu
200 000,00
zł instalacyjnej
GWA2014Podlaskiego
(EFRR).
Zgodnie
z zapisamina
Szczegółowego
Osi Priorytetowych
Regionalnego
Operacyjnego
Województwa
na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii
O dofinansowanie
mogą ubiegaćLokalna
się:
Wnioskodawca
jest zobowiązany
do dostarczenia
do Stowarzyszenia
Lokalna
Grupa Działania Szlak Tatarski:
8 r. w godzinach
od 8:00Rozwoju
doprojektu
16:00
Stowarzyszenia
Grupa Działania Szlak Tatarski 2014-2020 w ramach niniejszego
naboru wsparciem
będą objęte
projekty dotyczące
Działania 8.6
SZOOP
Podmioty z obszaru
realizacji
LSR Lokalnej
Grupy
Działania
SzlaknrTatarski,
obejmującej
gminy:
Krynki, Kuźnica,
1. Trzechwegzemplarzy
wniosku
o dofinansowanie
wrazoraz
z załącznikami
w wersji papierowej, wydrukowanych po
RPOWP
2014-2020
z zakresu
typu
projektu
6 - projekty
z zakresu
społeczeństwa
informacyjnego
obszarze edukacji
ekologicznej,
turystyki
rozwoju kompetencji
na poziomie projektu
wynosi:
95
%
Sidra, Sokółka, Szudziałowo.
wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR),
cyfrowych osób starszych. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:
ych: min 5%Typ wnioskodawcy:
2. Wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
• rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych;
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym:
3. Trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym
• utworzenie
i wdrożenie
obszarze edukacji
ekologicznej i/lub turystyki o stopniu dojrzałości 3 lub 4.
•
jednostki samorządu
terytorialnego
oraz ichaplikacji
związki,wporozumienia
i stowarzyszenia;
(CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu daFinanse:
nych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz), studium wykonalności/analiza wykonalności projektu.
•
jednostki
organizacyjne
JST posiadające osobowość
prawną;na lata 2014-2020
alnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 200 000,00 zł
•
organizacje
pozarządowe;
O dofinansowanie
mogą
woju Lokalnej• Grupy
Działania
Szlak projektu
Tatarski
w ubiegać
ramachsię:niniejszego naboru
Za prawidłowe
sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
partnerstwa
wyżej wymienionych
podmiotów.
Podmioty
z obszaru realizacji
LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra,
Sokółka, Szudziałowo.
h Działania 9.1,
tj.:
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
Kluczowym wyznacznikiem
zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna
Typ wnioskodawcy:
a przedmiotpodmioty
jego działalności.
ołecznej osóbwnioskodawcy,
z niepełnosprawnościami
w ramachosób
ZAZ
i WTZ
poprzez:
szlaktatarski@gmail.com
Wszystkie
z wyłączeniem
fizycznych,
w tym:
PRZED
ZŁOŻENIEM
WNIOSKU
NALEŻY
ZAPOZNAĆ
SIĘ
PEŁNĄ
O
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z
•
jednostki
samorządu
terytorialnego
oraz
ichZ związki,
porozumienia
i stowarzyszenia;
cych WTZ; wsparcie dotychczasowych
uczestników
WTZ
nowąTREŚCIĄ
ofertąOGŁOSZENIA
www.szlaktatarski.org.pl
Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać co najmniej
• NABORZE
jednostki DOSTĘPNĄ
organizacyjneNA
JSTSTRONIE
posiadające
osobowość prawną;
Formularze wniosków
wraz
z
wykazem
pozostałych
dokumentów
niezbędnych do wyboru operacji przez minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min 55% możliwych
• organizacje pozarządowe;
punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.
LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
• partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
sowanie projektu
mogą
ubiegać
się Lokalne
Działania
oraz inne podmioty
Maksymalna liczba punktów – 44, Minimalna liczba punktów – 24,20.
- ze strony
internetowej
Stowarzyszenia
LGDGrupy
Szlak Tatarski
http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-14-2018-przedKluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.

em osób fizycznych,
4 w szczególności:
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Ogłoszenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE
społecznej;
www.szlaktatarski.org.pl

12 marca 2004 r. o pomocy
określone w ustawie o wspieraniu
rodziny
i systemie
pieczy zastępczej;
Formularze
wniosków
wraz z wykazem
pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji
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Tomasz Potapczyk
Prosimy o kilka słów o sobie.
Od 10 lat jestem nauczycielem w Zespole Szkół
Zawodowych w Sokółce,
gdzie mam przyjemność
pracować z wyśmienitą kadrą nauczycielką i również
wspaniałymi uczniami. W
międzyczasie prowadzę zajęcia w Uczniowskim Klubie
Sportowym Boxing Sokółka.
Miałem również zaszczyt
przez kilka lat prowadzić
Młodzieżową Kadrę Narodową Kobiet w boksie oraz
być asystentem trenera kadry Seniorek.
Osiągnięcia zawodowe?
Trochę tego jest i przez
dziesięć lat nazbieraliśmy
parę krążków. Może zacznę
od najważniejszych, czyli
tych medali zdobytych przez
zawodników i zawodniczki
Sokólskiego klubu: cztery medale Młodzieżowych
Mistrzostw Europy, w tym
jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy. Srebrny medal
Młodzieżowych Mistrzostw
Świata.
Uczestniczyliśmy
w Mistrzostwach Europy i
Świata 11 razy. Same złote
medale rangi Mistrzostw
Polski I Puchary Polski w
różnych kategoriach wiekowych zdobywaliśmy już ponad 25 razy. Nie wspomnę
już o medalach srebrnych i
brązowych, których również
było bardzo, bardzo dużo.
Moi podopieczni reprezentowali Polskę podczas wielu
meczów międzypaństwowych w kraju i za granicą.
Ciężka praca owocowała
wieloma powołaniami do
Kadry Narodowej, która jest
marzeniem wielu sportowców. Oprócz tych medali
klubowych były również te
zdobyte, kiedy prowadziłem
reprezentację Polski. Ale tak
myślę, że najważniejsze osiągnięcia jeszcze przede mną...
Dlaczego boks? Wiele osób
uważa, że to brutalny
sport…
Boks jest walką dżentelmenów (nie ma kopnięć
w głowę, nie uderza się z
kolana ani z łokcia), ma w
naszym kraju długie i bogate
tradycje. Prawdziwy boks to
żmudny i wymagający sport,
nie ma nic wspólnego z chuligaństwem i bijatykami na
ulicach. Boks – wyróżnia się
szlachetnością. Jego reguły
są określone i bezpieczne,
bywa brutalny w wersji zawodowej, ale nie jest brutalny w swoim założeniu:

rozwija ogólną koordynację
ruchową, bardzo poprawia refleks, spostrzegawczość, uczy
koncentracji i skupienia, dodaje pewności siebie, pozwala
poznać swoje słabości i podjąć
nad nimi pracę, uczy pokory
i szacunku do przeciwnika,
uczy pokory wobec rzemiosła, cierpliwości do treningów
i współkształtuje stopniowo
charakter, wzmacnia odporność na niepowodzenia i uczy
walki do końca, daje satysfakcję, energetyzuje, wycisza.
Trener to zawód z misją. Skąd
Pan czerpie siłę i inspirację,
by motywować swoich podopiecznych?
Nauczanie i zarazem pomoc drugiemu człowiekowi
zawsze były dla mnie bardzo
ważne. Kiedy byłem jeszcze
zawodnikiem, wiedziałem, że
zostanę trenerem w tej dyscyplinie... Jest to ciężka i żmudna praca zabierająca mnóstwo
czasu często kosztem rodziny,
przyjaciół i znajomych... Nie
wyobrażam sobie, abym teraz
mógł robić coś innego... Jestem chyba jednym z niewielu
ludzi, którzy z wykonywanej
pracy często charytatywnie
czerpią satysfakcję... a przy
okazji kiedy podopieczni odnoszą sukcesy i kiedy widzę
ich ciężka pracę, to motywacja staje się jeszcze bardziej
silniejsza...
Proszę opowiedzieć o współpracy z Karolem Krokosem.
Karola znam od momentu, kiedy zjawił się w naszej
sali... drobny, cichy niepozorny chłopak, który po latach
ciężkiej pracy w klubie stał
się prawdziwym mężczyzną.
Widziałem jego systematyczny rozwój i postępy, jakie robił w klubie. Uwieńczył swoją
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Boks uczy pokory i szacunku
wobec przeciwnika,
wzmacnia odporność
na niepowodzenia i uczy
walki do końca

karierę pięściarza dwoma tytułami Mistrza Polski! Duma
rozpiera człowieka, że ma
takich podopiecznych. Dziś
Karol to prawdziwy fachowiec w swojej dziedzinie, strażak z krwi i kości, ale przede
wszystkim wspaniały, pomocny i uczciwy, człowiek. Wie,
co w życiu chce robić, wie, w
jakim kierunku podążać, aby
zrealizować swoje marzenia i
cele. Jest cały czas związany z
naszym klubem, spotykamy
się na zajęciach, rozmawiamy
jak prawdziwi przyjaciele...
We wrześniu odbędzie się
Sokółka Boxing Show - charytatywna gala boksu. Skąd
pomysł?
Pomysł na inicjatywę
zrodził się około dwa lata
temu, tyle że przez napięty
harmonogram nie było czasu na realizację. Od jakiegoś
czasu wspólnie z grupą znajomych działam, pomagając
Stacjonarnemu Hospicjum w
Białymstoku. To największy
tego typu ośrodek w Europie,
a ma szacunkowo tylko 80
miejsc. W 2017 roku zmarło tam ponad 800 osób. Tak
naprawdę już na starcie nikły odsetek ma jakiekolwiek
szanse na przyjęcie do szpitala. Ostatnie dni swojego życia
spędzają pod opieką wolontariuszy. Kiedy byłem tam w
marcu tego roku, jedna z sióstr
oprowadzała mnie po ośrodku. Zrobiło na mnie ogromne
wrażenie, gdy pokazała mi
dziewczynę po dopalaczach.
Jej rodzice płakali, stojąc przy
niej i opiekując się nią. Większość ludzi tam przebywających to osoby starsze.
W Sokółce już miały miejsce
wydarzenia związane z boksem. Czy gdyby była moż-

liwość na zorganizowanie
eventu na szerszą skalę, to…
Już jesteśmy zahartowani w organizacji największych
imprez w Boksie Olimpijskim.
Byliśmy organizatorami min.
Mistrzostw Polski Seniorów
w boksie, Młodzieżowych
Mistrzostw Polski, Pucharu
Polski czy Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w boksie. Jeżeli chodzi o organizację
Gali zawodowej transmitowanej przez największe telewizje
cyfrowe, to również nie ma
problemu. Znam wszystkich
największych
promotorów
boksu w tym kraju. Do niektórych często dzwonię i jestem
w stałym kontakcie. Myślę, że
taka gala niedługo zawita i do
Sokółki.
Marzenia związane z zawodem?
Moje marzenia od dłuższego czasu się nie zmieniają...
Byłem bliski ich realizacji...
Zabrakło naprawdę niewiele!
Teraz ciężko pracuję na ich realizację ponownie, czyli chcę
wychować Olimpijczyka lub
osobiście być na Igrzyskach
Olimpijskich...jeśli chodzi o

moją pracę jako nauczyciela,
to w czerwcu tego roku zdałem egzamin na nauczyciela
dyplomowanego, uwielbiam
pracować z dziećmi i młodzieżą. Jest to ciężka praca,
która daje mi dużo satysfakcji. Moim celem jest nakłonić
dzieci i młodzież do aktywności nie tylko w czasie lekcji
wychowania fizycznego, ale
również do udzielania się w
sekcjach sportowych działających na terenie szkoły, jak i
poza nią. Jednym z moich zadań jest stworzenie dzieciom
utalentowanym ruchowo, w
miarę możliwości, warunków
do rozwoju ich zainteresowań
i talentów. Dlatego też poświęcam wiele czasu, często
społecznie, aby stworzyć im
możliwość uprawiania pewnych dyscyplin, a tym samym
udziału w rywalizacji.
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Czy poza sportem ma Pan
jakieś hobby? Może jakieś
wspólne, rodzinne zainteresowania?
Jeśli chodzi o moją pasję
i hobby to na pewno jest to
sport. Ruch jest świetnym lekarstwem na wszystko. Staram
się zainteresować tym moją
rodzinę i powiem, że idzie
mi to dobrze. Jeśli mam wolne, to poświęcam czas swoim
dzieciakom, udało mi się również zaszczepić im uprawianie
sportu. Moja 2,5-letnia córka
potrafi już wykonać wiele
ćwiczeń, dotrzymuje mi towarzystwa, kiedy ćwiczę w
domu - pompki, rozciąganie i
gimnastyka to dla niej pestka!
O synu już nie wspominam,
bo to wulkan energii, chyba
ma to po mnie. Interesuje
mnie historia, uwielbiam tę
dziedzinę, wciąż mnie fascynuje, szczególnie okres I i II
poł. XX wieku...kolekcjonuję
również militaria i pamiątki
z tego okresu, włączając w to
numizmatykę.
U sportowca ważną rolę odgrywa dieta. Czy ma Pan ja-

kąś ulubioną potrawę, danie,
kuchnię?
Lubię gotować i lubię
również dobrze zjeść, a przede
wszystkim zdrowo. Kuchnia
azjatycka jest rewelacyjna,
jest moją ulubioną. Miałem
przyjemność być w wielu tego
typu krajach i próbować wielu
różnych potraw. Smakowały
mi szczególnie dania z pająków, nie odmówiłem również
szczura... Uwielbiam krewetki
pod każdą postacią. Kiedyś,
kiedy byłem na zgrupowaniu
w Chinach, powiedziano, ile
ton krewetek spożywa się w
tym kraju dziennie – nie potrafię sobie przypomnieć, ile
to było, ale pamiętam, że byłem zszokowany, trudno było
sobie takie ilości wyobrazić!
W Polsce niektórych jeszcze
trudno do nich przekonać,
choć są smaczne, zdrowe i
pożywne...staram się wpajać

moim wychowankom, jak
ważna w sporcie jest dieta i
jej przestrzeganie, to kolejne procenty do odniesienia
sukcesu. Nie na darmo ktoś
powiedział, że jesteś tym, co
jesz...
Poleca Pan jakieś ciekawe
miejsce w powiecie, które
warto odwiedzić, zobaczyć?
Uwielbiam nasz region...tu
odpoczywam!
Moim zdaniem wielu nie docenia tego, co mamy w zasięgu. Tak naprawdę mieszkamy w pobliżu miejsc jeszcze
niedotkniętych tak mocno
cywilizacją, to jest atut naszego regionu, który powinniśmy bardziej wykorzystać
do promocji i pokazania
innym. Dochodzą do tego
ludzie, którzy nie są jeszcze
nasiąknięci tzw. dużym miastem... są życzliwi, pomocni,
można jeszcze normalnie z
nimi rozmawiać. Kiedy się
wyjeżdża nawet w drugi koniec Polski, nie musi być to
zagranica, to wtedy dostrzegam te atuty... polecam każde miejsce naszego regionu
do odwiedzenia i za każdym
razem, kiedy przyjeżdżają do
mnie sportowcy, to od razu
pokazuję im wiele ciekawych
miejsc...
Jak zachęcić lokalną społeczność do uprawiania
sportu?
W naszym mieście
wiele się zmieniło, jeśli
chodzi o sport. Pamiętam,
kiedy jako jeszcze młody
chłopak wychodziłem biegać - to patrzono na mnie
jak na kosmitę, teraz jest już
to normalne. Aby zachęcić
ludzi większego zaangażowania w uprawianie sportu,
należy najpierw samemu
pokazać, że można, że jest
to dobry kierunek...z kogoś
trzeba brać przykład. Dzisiaj
szczególnie młody człowiek
ma wiele innych ciekawych
rzeczy do robienia, wiele
innych pokus. Tu należy ich
uświadomić o konsekwencjach, jakie niesie za sobą
brak aktywności fizycznej!
Należy to zrobić tak, aby
przekaz był prosty, a reakcja
była natychmiastowa. Jeśli
nam się uda choć z jedną
osobą - to będziemy mogli
mówić o sukcesie
Pytała Emilia Ł. Radkiewicz
fot. arch. TP i IS
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Międzynarodowy wyścig kolarski,,Niemen”
W piątek pod Starostwem
Powiatowym w Sokółce,
zakończył się I etap międzynarodowego
wyścigu
kolarskiego ,,Niemen”. W
zawodach startują najlepsi
juniorzy z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy i
Estonii. Do wyścigu został
zgłoszony również mieszkaniec Sokółki – Marcin Rećko. Zwycięzcą I etapu został
Dzianis Marczuk reprezentujący Obwód Brzeski, który
w nagrodę otrzymał Puchar
Starosty Sokólskiego wręczony przez Starostę Piotra
Rećko, Członka Zarządu
Alicję Rysiejko oraz Ministra Krzysztofa Jurgiela.
Nagrodę w postaci pucharu
otrzymał również reprezentant naszego Powiatu w wyścigu Niemen – Marcin Rećko. W sobotę miał miejsce II
etap wyścigu. O godzinie
15.55 zawodnicy ruszyli ze
'startu honorowego' z ulicy
Piłsudskiego (przy budynku
Starostwa Powiatowego) w
Sokółce na ulicę Kryńską,
gdzie znajdował się „start
ostry”. Wyścig przejechał
trasą Sokółka - Drahle - Bohoniki - Malawicze Dolne Wojnowce - Babiki - Usnarz
Górny - Jurowlany - Krynki
- Ostrówek - Szudziałowo Stara Kamionka - Wierzchlesie - Kopna Góra - Supraśl
- Krasy Las - Majówka - Białystok. Dystans liczył około
105 kilometrów. Zakończenie etapu odbyło się na Placu
Marsz. Józefa Piłsudskiego
przed Teatrem im. Al. Węgierki w Białymstoku.

Powiat Sokólski

Gwara – tradycja czy obciach?
Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyła się konferencja pt.’’ Różnice pokoleniowe
w języku ogólnym i gwarach’’ której organizatorem było
Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Języka Polskiego
UW oraz Fundacja Języka Polskiego. Językoznawców
z całej Polski przywitał Starosta Sokólski Piotr Rećko
oraz Wicestarosta Jerzy Białomyzy. Poruszono między
innymi tematy związane z gwarą, polszczyzną publiczną, przyszłością naszego języka ojczystego, a także
ZMIANami W JĘZYKU URZĘDOWYM I W JĘZYKU REKLAMY. Nie zabrakło nawet WARSZTATów
JĘZYKOWych.

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dn. 1 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na
wniosek Burmistrza Sokółki z siedzibą przy Pl. Kościuszki 1, 16-100
Sokółka z dnia 27 czerwca 2018r. (uzupełniony i zmieniony w dniu
28 czerwca 2018r. i 24 lipca 2018r.) zostało wszczęte postępowanie
dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:
Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału
nieruchomości.
Kategoria ruchu KR3, klasa drogi Z
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto, obręb ewidencyjny 0034 Sokółka, działki o nr geod.: 1620/2, 1622/1, 1562/6,
1648/3, 1644, 3327, 3328, 1556/1, 3332, 3073/32.
Działki podlegające podziałowi na podstawie art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z
2017r., poz. 1496 ze zm.): 3073/32.
Nieruchomości lub ich części, które są planowane do przejęcia
na rzecz Gminy Sokółka: 3073/44 z podziału działki 3073/32
Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone:
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3073/46 (z podziału działki 3073/32), 1589/11, 1595/5, 1607/1, 1607/6,
1607/7, 1609, 1611/1, 1612/2, 1619, 1625/16, 1643- w związku z przebudową napowietrznej linii energetycznej.
Nieruchomości objęte wnioskiem w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji
inwestycji – art. 20 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.): 3073/31.
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.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie w Wydziale
Geodezji i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego zawiadomienia stron w drodze
obwieszczenia, które nastąpi w dniu 03 sierpnia 2018r.
W związku z tym zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań w terminie do 24 sierpnia 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

KLAUZULA INFORMACYJNA* Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuje, że: administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sokólski, ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
w Starostwie Powiatowym w Sokółce możliwy jest za pośrednictwem
adresu email: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl; Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; Pani/Pana
dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa; posiada Pani/Pan prawo
do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich
podanie jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, przy czym niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może
skutkować nie możnością wypełnienia obowiązku prawnego; Pani/
Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Dariusz Żołądkowski
"Zawód nauczyciela to w pewnym sensie
POWOŁANIE"
trwałe w kalendarium imprez szkolnych i cieszy się
zainteresowaniem społeczności szkolnej, która, głosując, może docenić wyróżniających się uczniów i
pedagogów.

Ile lat pracuje Pan w
sokólskim
„Rolniku’’?
Jak ocenia Pan szkołę i
uczniów?
W Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce pracuję
od września 2003 roku.
Wcześniej miałem okazję
pracować w Gimnazjum
nr 1 oraz sokólskim Zespole Szkół. Mam wrażenie, choć pewnie subiektywne, że szkoła bardzo
dynamicznie się rozwija.
Ma ciekawą ofertę edukacyjną, która spotyka się
z zainteresowaniem młodzieży naszego powiatu.
Uczniowie jak zawsze są
różni, ale każdy, kto przekroczył mury „Rolnika”,
mówi o pewnej szczególnej atmosferze, która
jest wypadkową zgodnej
symbiozy uczniów i nauczycieli. Nie powiem nic
odkrywczego, ale uważam, że nasza szkoła jest
miejscem bardzo przyjaznym dla uczniów, co
potwierdzają absolwenci.
Co w byciu nauczycielem daje Panu najwięcej
radości?
Zawód nauczyciela to w
pewnym sensie powołanie. Bez pasji, zaangażowania - nie sposób wykonywać go efektywnie, nie

doświadczając po kilku latach syndromu wypalenia
zawodowego. Ten zawód
daje możliwość kształtowania młodych ludzi nie
tylko pod względem dydaktycznym, ale także wychowawczym. Szczerość,
poczucie humoru, autentyzm cechujący młodych
ludzi bywa zaraźliwy i dopinguje do dalszej pracy.
Hetman Jan Zamoyski był
autorem maksymy, że takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie, tym bardziej smutkiem napawa fakt utraty
przez ten zawód społecznego znaczenia, a często
też szacunku.
Co skłoniło Pana do organizowania corocznej uroczystości ‘’Hubaliki’’?
Ten projekt to wspólna
praca p. Agnieszki Kuklik,
p. J. Czyżewskiej i moja,
chociaż trzeba uczciwie
powiedzieć, że to koleżanki polonistki były inicjatorkami tego przedsięwzięcia.
Ideą jest rozwijanie samorządności uczniów, budowanie tożsamości młodych
ludzi poprzez zainteresowanie postacią patrona
szkoły - majora Henryka
Dobrzańskiego – Hubala.
Uroczystość wpisała się na
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Był Pan wychowawcą, co
może Pan o tym opowiedzieć?
Bycie wychowawcą to
szczególnie trudne zadanie. Każdy rodzic wie, że
czasem własne dziecko wymaga wielu działań wychowawczych.
Wychowawca ma średnio 25 osób o
różnych temperamentach,
pochodzących z różnych
środowisk itp. Zdobycie
zaufania młodzieży, zbudowanie autorytetu, stworzenie zgranego zespołu
klasowego to nie lada wyzwanie. Niestety nie uczą
tego na studiach.
Jest Pan bardzo lubianym nauczycielem, jaka
jest recepta na zdobycie
sympatii wśród uczniów?
Wydaje mi się, że jestem

seria
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nauczycielem dość wymagającym, ale sprawiedliwym. Staram się wykazywać empatię, doceniać
postępy, motywować do
pracy. Sympatia uczniów
jest rzeczą bardzo miłą,
sprawia, że praca jest dużo
przyjemniejsza, daje poczucie satysfakcji. Jeśli chodzi o receptę – oczywiście
takiej nie ma – wydaje mi
się , że należy po prostu być
sobą…
Jak Pan spędza wolny
czas? Ma Pan jakieś pasje?
Generalnie wolny czas staram się spędzać z rodziną.
Czas wolny to również
okazja, aby pójść na mecz,
koncert, przeczytać książkę, która zalega od jakiegoś czasu na półce, spędzić
trochę czasu na rowerze,
odwiedzić znajomych. Nie
mam żadnych ekstrawaganckich pasji, moją pasją jest życie i świat, który
mnie otacza. Jestem go
wciąż niezmiernie ciekawy

Sesja Rady Powiatu
31 lipca w odbyła się XLIX Nadzwyczajna Sesja
Rady Powiatu. Radni przyjęli protokół XLVIII sesji. Został rozpatrzony projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko. Ostatecznie obniżono wynagrodzenie Starosty w zgodzie z rządowym rozporządzeniem obniżającym o 20 proc. wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, ich
zastępców, starostów, marszałków województw
i innych pracowników samorządu. Rozpatrzono
również projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na Starostę. Radni uznali skargę Radnego
Hołowni za bezzasadną. Została podjęta uchwała
w sprawie zaopiniowania rozszerzenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce działalności o udzielenie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna
opieka specjalistyczna, w zakresie świadczenia
w zakresie neurochirurgii, poprzez utworzenia
poradni neurochirurgicznej. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu
Sokólskiego na 2018 r.

przygotowały KG i AT

Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dn. 1 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1496 ze zm.) oraz
art. 49 art. i 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257 ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek Burmistrz Sokółki, Pl. Kościuszki
1, 16-100 Sokółka z dnia 06 lipca 2018r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul.
Żytniej i Drzewnej w Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną” z
jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy
następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto:
Działki będące pasem drogowym pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2246, 3164/2, 3165/2, 2259/20,
2259/23, 2385, 2269/27, 2269/30, 2269/36, 2270/13, 2290/8,
2291/4, 2292/6, 2290/7, 2269/4, 3721/2, 2289;
Działki (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2269/31, 3164/1, 3165/1;
2265/3 (z podziału działki 2265), 4206/1 (z podziału działki
4206);
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia
robót budowlanych:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka:
2394, 2284 – budowy nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustem drogo-
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wym;
2265/1 (z podziału działki 2265), 2263, 2264, 2269/32, 2270/18,
2270/17, 2270/16, 2270/15, 4196, 4198, 2292/1, 2292/4 – regulacja
wysokościowa terenu celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości;
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), 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 obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, które nastąpi
w dniu 03 sierpnia 2018r.
KLAUZULA
INFORMACYJNA* s.6

Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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„Jak nasi przodkowie gramy i śpiewamy, bo duszę i cygańskie serca mamy”
Panie Wojciechu, Maryla
Rodowicz śpiewała kiedyś
(za A.Osiecką), że "dziś
prawdziwych Cyganów już
nie ma..."
Piosenka w wykonaniu
Maryli Rodowicz dotyczy
osiedlenia Cyganów, dzisiaj nazywanych poprawnie
Romami. Używając słowa
Cyganie, będę się odnosił
do czasów wcześniejszych,
przed zmianą nazwy w roku
1971, podczas Kongresu
Światowego pod Londynem, gdzie przyjęto nazwę
Romowie. Nakaz osiedlenia pozbawił Cyganów w
pewien sposób tożsamości
typu wiecznego wędrowca
współistniejącego z naturą,
wolnego człowieka. To stąd
te słowa: ”dziś prawdziwych
Cyganów już nie ma”. Korzystając z okazji, chcę też przypomnieć, że nigdy i nigdzie
z mojej/naszej strony nie
padło sformułowanie, że jesteśmy Cyganami. Podczas
każdego spotkania kulturalnego/koncertu używałem
zwrotów, że mamy korzenie
cygańskie w piątym i szóstym pokoleniu. Co oznacza, że bliżej nam do społeczeństwa większościowego.
Natomiast z pewnością wyróżnia nas nasza pasja, kierunek, jaki obraliśmy - zgłębianie kultury romskiej. A
tym bardziej że jednak w
naszej historii rodzinnej odcisnęli swój ślad Cyganie.

skich do dzisiaj widocznych
między nami.
W Pana żyłach płynie romska
krew, kiedy o sobie najczęściej
przypomina?
Wspomniałem już wcześniej o
moich korzeniach, jestem ten
z szóstego pokolenia. Moja
prababcia z rodziny Wojdołowicz posługiwała się jeszcze
językiem cygańskiem. Na niej
ta umiejętność się zakończyła.
Spytałem kiedyś mojej cioci
Czesi ze Stodolnego, dlaczego
ich nie nauczyła? Odpowiedziała, że „my nie chcieliśmy”.
Obecnie język cygański w
Igryłach zaginął całkowicie.
Choć ja już dużo rozumiem, a
to przez częste spotykanie się
z rodowitymi Romami z Białegostoku. Moje pochodzenie,
wydaje mi się, że dość często
daje znać o sobie. Poznanie
siebie jest wielką sztuką. Od
jakiegoś czasu czuję w sobie
wielką równowagę. Najlepiej
odpoczywam, przebywając na
łonie natury, ale wykonując
jakieś czynności. Nie znoszę
monotonii i jak to małżonka
mówi „z tobą każdy dzień jest
inny”.
Co Pana w kulturze przodków najbardziej się urzeka?

Wojciech Januszkiewicz
Prezes Stowarzyszenia 'Dziedzictwo
Kulturowe Igrył', lider zespołu
'Cygańskie serca'

Czym na co dzień zajmuje się
Stowarzyszenie "Dziedzictwo
Kulturowe Igrył", któremu
Pan prezesuje?
Stowarzyszenie ma dużo
założeń i celów. Rejestrując je,
nie chcieliśmy ażeby coś nas

Cyganie w potocznym rozumieniu kojarzą się przede
wszystkim z - to wozami, kolorowymi strojami, muzyką,
tańcem, śpiewem, także kulinariami - wszystkiego tego
możemy doświadczyć, odwiedzając pobliskie Igryły?

Proszę nam przypomnieć,
skąd się wzięli Romowie na
Sokólszczyźnie?
Cyganie w Igryłach
oraz sąsiednich miejscowościach osiedlili się w XVIII
wieku. Zdarzenie to było
związane z ustawami „banicyjnymi” nakazującymi
wypędzenie Cyganów poza
granicę państwa. Podlasie
(szlachta) miało taką możliwość i jako jedyne wyłączyło się z powyższych ustaw,
przyjmując na swój teren
banitów, wygnańców. Powodem było duże zapotrzebowanie na kowali, ponieważ
to była jedna z profesji, jaką
się zajmowali. Najdłużej
swoją odrębność utrzymywali Cyganie z Igrył. W pozostałych miejscowościach
nastąpiła szybka asymilacja.
I dzisiaj niektórzy już nawet
nie wiedzą, że mają cygańskie pochodzenie. Ostatnie
osiedlenie na Sokólszczyźnie miało miejsce w 1964
roku. Wtedy to osiedlono w
Sokółce kilka rodzin cygań-
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Z opowieści niekoniecznie rodzinnych dowiedziałem
się o niesamowitym porządku społecznym. O kodeksie
Romani Phen, który dyscyplinował wszystkich i nie potrzebowano do tego policji
lub sądów. Jedynym sędzią
i rozjemcą sporów był Szero-Rom. Dla społeczeństwa
większościowego noszący nazwę Króla. Nie było i nie ma
porzuceń dzieci. Nie oddaje
się osób starszych do domów
opieki do dzisiaj itd... Można
by się rozpisywać szerzej, ale
chyba przy innej okazji. Fascynują mnie ogólne zasady
społeczne, proste i honorowe.

ograniczało statutowo. Jednak
za główny cel przyjęliśmy promowanie kultury romskiej w
sposób godny dla niej i łamiąc
przy tym wszelkie stereotypy.
Wiedziałem, że my jako niepełnej krwi będziemy mieli
większe możliwości dotarcia
do mediów, samorządów czy
innych jednostek organizacyjnych. Posiadając korzenie
romskie, zdobyliśmy zaufanie
rodowitych Romów, którzy
dostrzegają w nas potencjał
organizacyjny. Nieżyjący już
Karol Parno Gierliński, poeta,
rzeźbiarz, malarz romski nazywał nas „nośnikami kultury”.

Tak, był czas, gdy można
było nas odwiedzić w Igryłach.
Przyjmowaliśmy wycieczki.
Organizowaliśmy cykliczną
imprezę pod nazwą „Dzień
kociołka cygańskiego”. Raz nawet przyjechały trzy autokary
z Augustowa. Uczestniczyło w
imprezie około tysiąca osób.
Dzisiaj zwolniliśmy trochę,
ponieważ nie mamy żadnego
zaplecza technicznego. Nie
posiadając żadnego budynku,
było to trudne do ogarnięcia.
Z tego powodu też ostatnimi
czasy organizujemy koncerty
w Sokółce pod nazwą „Spotkanie z Kulturą Romską”,
finansowane przez Gminę
Sokółka w ramach otwartego
konkursu ofert w dziedzinie

kultury. Muzyka z nami była
od zawsze, wystarczyło trochę
zmienić gatunek i wyposażyć
nasze dziewczyny w suknie
sceniczne, które uszyte były
z dotacji unijnych. Muzycy z
Białegostoku, skrzypek i akordeonista dołączyli do nas w
późniejszym czasie. I dopiero
wtedy nabrało to odpowiedniego brzmienia. Zaczęliśmy
tworzyć własne utwory. Tutaj
inicjatywę przejęła moja małżonka Iwona, która jest główną wokalistką w zespole. W
swoim dorobku ma nie tylko
pieśni, ale też i poezję, którą
prezentujemy przy naszych
spotkaniach. W 2014 roku ze
środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej wydaliśmy
płytę z utworami autorskimi
oraz tradycyjnymi. Zakładamy w przyszłości organizowanie spotkań, lecz tym razem
mniejszych, ale z większą częstotliwością.
Potrawa Romów pod nazwą
„Kociołek Cygański” staraniem Państwa Stowarzyszenia została wpisana na Listę
Produktów
Tradycyjnych
resortu rolnictwa, prosimy o
przepis...
Pomysłów na promocję
mieliśmy i mamy dużo, jeszcze wszystkich kart nie odkryliśmy. „Kociołek Cygański” jest jednym z elementów
obszernej całości. Nie odkryliśmy nić nieznanego, po prostu musieliśmy udowodnić
przynajmniej 25 lat wstecz,
że takie danie było gotowane
u nas w Igryłach. Udowodniliśmy dużo więcej. Gotowane
było zawsze, gdy wędrowni
Cyganie odwiedzali naszych
miejscowych i po udanych
transakcjach handlu końmi
nie mogło się obejść bez niego. Podaję tu przepis na Kociołek cygański zarejestrowany w Ministerstwie. Składniki
(10 porcji): 0.10 kg kiełbasy
domowej, 0.20 kg mięsa wieprzowego, 0.40 kg mięsa z
kury, 0.10 kg boczku wędzonego, 0.25 kg kapusty świeżej,
0.40 kg ziemniaków, 0.15 kg
marchewki, 0.15 kg cebuli, 2
ząbki czosnku, 25 g mąki, 0.10
kg smalcu, garść grzybów suszonych, przyprawy (pieprz,
listek laurowy, majeranek,
owoc jałowca, sól). Sposób
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wykonania: rozpalamy miniognisko i nad nim na trójnogach zawieszamy żeliwny
kociołek z wodą. Suszone
grzyby wcześniej zalewamy
wrzątkiem. Myjemy, obieramy i kroimy w kostki ziemniaki, marchewkę w talarki
(plastry grubsze), cebulę
grubo w ósemki, czosnek
drobno siekamy, natomiast
świeżą kapustę szatkujemy
dosyć grubo. Mięso kroimy
w kostki, a kiełbasę w talarki. Do zawieszonego nad
ogniskiem kociołka z wodą
wrzucamy listek laurowy,
owoc jałowca, ziele angielskie, odrobinę soli i pieprzu.
Do zarzuconego przyprawami kociołka wrzucamy:
grzyby odsączone, a uprzednio namoczone, mięso wieprzowe i marchewkę, gdyż
te produkty wymagają najdłuższego gotowania. Gdy
składniki uprzednio wrzucone są częściowo podgotowane (ok. 30 min), należy
wrzucić kolejne dodatki, tj.
ziemniaki, kapusta, mięso z
kury, cebulę i czosnek. Gdy
wszystkie produkty wrzucone do kociołka osiągną
odpowiednią miękkość, należy sporządzić ze smalcu i
mąki na patelni zasmażkę.
Sporządzoną zasmażkę zagęszczamy, przyrządzamy
na ogniu kociołek i w miarę potrzeby doprawimy do
smaku solą i pieprzem oraz
dodajemy majeranek, który
nadaje aromatu potrawie.
Wszystko zagotowujemy i
zestawiamy z ognia. Podajemy z naszym wiejskim,
swojskim chlebkiem.
Zespół "Cygańskie Serca”
często obecny na lokalnych
świętach i uroczystościach
to niemal przedsięwzięcie
rodzinne, prosimy o kilka
słów o nim...
Nazwa zespołu oddaje
nasze wnętrze. Doskonale
to opisała Iwona w jednym
z wierszy: „jak nasi przodkowie gramy i śpiewamy,
bo duszę i cygańskie serca
mamy”. Nie wypadało nam
przybierać nazwy zespołu w
języku romskim ze względu
na szacunek do „rodowitych” Romów. W zespole
poza mną oraz wspomnianymi muzykami i małżonką
występuje moja córka Julia z
sąsiadką Basią Lingo.
Pytała A. Tumiel
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Jeśli ktoś lubi polować
na motyle z obiektywem,
powinien odwiedzić Ozierany Małe ( dawną wieś pańszczyźnianą - liczącą ponad
500 lat, kiedyś noszącą nazwę Nowinki i Jeziorany),
gmina Krynki i zwiedzić
okolice. Obok suchych,
spalonych słońcem wzgórz
z piaszczystymi ugorami są
tu również pola uprawne,
a także łąki, zarówno dzikie, jak i wykaszane, oraz
różnego rodzaju śródpolne
zadrzewienia i lasy. Polowanie można już zacząć na
podwórku, tuż przy chacie.
Modraszek argus (Plebejus
argus) występuje tu obficie, bo w ogródkach (także
tych opuszczonych i zarośniętych) nie brakuje lubianych przez te motyle roślin
z
rodziny...motylkowych.
Dodatkowo, a raczej przede
wszystkim wiele tu mrówek, a modraszki są bardzo
mymekofilne, tzn. ściśle
kooperują z koloniami tych

owadów. Mechanizm, dzięki
któremu mrówki i modraszki
nawzajem korzystają ze swoich usług, zadziwia swoją pomysłowością.
Słoneczny poranek i
krótki spacer wokoło dał mi
okazję zobaczyć widoki, jakich trudno doświadczyć
nawet na chronionych obszarach parków narodowych oraz
w ich otulinach. No bo gdzie
w Polsce można zobaczyć co
krok dorodne okazy pazia
królowej (Papilio machaon),
chyba najbardziej znanego,
przysłowiowo efektownego,
ale już jednak coraz rzadszego
motyla?
Schodząc ze szczytu
wzgórza, skąd można było
zobaczyć panoramę ozierańskiego pogranicza, mija się
skraj lasu przerywanego polankami. Ruch ludzkiego cienia wypłasza z przydrożnych
krzaków, krzewów i krzewinek całe dziesiątki motyli.
Czerwończyk dukacik (Lycaena virgaureae) z daleka ja-

OZIERAŃSKIE MOTYLE
Motyle? O tyle!
rzy się jaskrawym karminem
swoich małych, ale śmigłych
skrzydełek. Większa odeń
przeplatka purpuroskrzydła
(Euphydryas maturna), która
pojawia się w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, także i tutaj była widywana. Nie
dziwi natomiast obecność szachownicy galatei (Melanargia
galathea), której najpierw w

ogóle nie widać, ale dopiero
wejście w gęste krzewy wywołuje ich gromadny lot i zbiorową ucieczkę z miejsc, na które
zapadły na spoczynek.
Ale nie trzeba chodzić
do lasu, aby oglądać delikatne
stworzenia. Rusałka kratkowiec (Araschnia levana) stale
towarzyszyła ekipie szykującej
piłę łańcuchową do przecinki

sosnowo-brzozowego zagajnika. Uparcie przysiadała na zielonej rękojeści tego narzędzia.
A rusałki – admirał (Vanessa
atalanta), pawik (Inachis io),
pokrzywnik (Aglais urticae) i

żałobnik (Nymphalis antiopa)
chyba tu sobie w Ozieranach
zwołały jakieś spotkanie na
szczycie (wzgórza), bo nie
było chwili, by jakiś okaz nie
krążył po podwórku, nad
ogrodem lub pobliskimi polami. Śledziły nas?
Motyle potrzebują nie
tylko pyłku i nektaru z pięknych kwiatów. Jak wiadomo,
niektóre (jak rusałka admirał)
z daleka czują woń padliny
lub świeżego nawozu i chętne

tam uzupełniają swoją dietę.
Kępy parzących pokrzyw,
poplątanych
chwastów,
próchniejące pniaki starych
drzew owocowych i „rury”
pokręconych wierzb, ściany
drewnianych rozpadających
się chat, nagrzanych słońcem, już nieliczne strzechy
– to motyle „lubią najbardziej” i jeszcze mają tego po
dostatkiem w Ozieranach
Małych, o których ludzie
zapomnieli, a czas biegnie
tu ciut wolniej.
Poza tym przyciągały
je jasne, z daleka widoczne plamy naszych strojów.
Unosiły się całymi chmarami nad błękitnymi cefaliami, białym łanem gryki (choć tu dominowały
pszczoły). Co krok tu rosną
całe połacie kwiatów, które
są celem pracy tych owadów w każdej postaci, także
jako różnobarwnych, nieraz
kosmatych, a równie barwnych jak skrzydlate „imago”
gąsienic.
Ozierańczyk
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CEL SZCZEGÓŁOWY
2.1. Rozwój oferty turystycznej
Nabór wniosków będzie trwać wPRZEDSIĘWZIĘCIE
okresie od 08.08.2018 r. do 24.08.2018
r. w godzinach
odrzecz
8:00 do
16:00niepełnosprawnych
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
osób
PRZEDSIĘWZIĘCIE1.2.3
2.1.2.Działania
Inicjowanienai wspieranie
współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze turystycznej
Forma wsparcia:
operacje z zakresu typu projektu
8 b – Usługi
natematycznego
rzecz wsparcia
zatrudnienia
rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
z niepełnosprawnościami
nanr
operacje
z zakresu
poddziałania
19.2 i„Wsparcie
na wdrażanie
operacji
w ramachosób
strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de
społeczność” w ramach Programu
Rozwoju ZAZ
Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020: wspieranie
współpracy
między podmiotami wykonującymi
w ramach
i WTZ
minimis.
O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
działalność
gospodarczą
na obszarze wiejskim objętym LSR
OŚ PRIORYTETOWA
IX. Rozwój
lokalny
Finanse:
- Ogólna pula środków przeznaczona
na dofinansowanie
projektów w ramach
ogłoszonego
naboru – 100 000,00
zł. Formularze
Działanie
9.1 Rewitalizacja
społeczna
i kształtowanie
kapitału
społecznego
wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez
LGD wraz
z ich
- Minimalna całkowita wartość
wynosi
mniej
50 tys. złotych.
wnieramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Nabóroperacji
wniosków
będzie
trwaćniż
w okresie
od 08.08.2018
r. do 24.08.2018
r. w godzinach
od 8:00
dowzorami
16:00 oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
ze
strony
internetowej
Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/
- Maksymalny poziom dofinansowania
do
70%
kosztów
kwalifikowalnych
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Forma wsparcia:
- zema
strony
internetowej
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneZakres tematyczny operacji:
Pomoc przyznawana
jest
w
formie
refundacji
części
kosztów
kwalifikowanych.
Pomoc
charakter
pomocy
de minimis.
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim ficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-

Finanse:
objętym LSR zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września -strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 100 000,00 zł.
2015
r.
w
sprawie
szczegółowych
warunków
i trybu przyznawania
pomocy finansowej
w ramach poddziałania
ór wniosków będzie trwać w okresie
od
06.04.2018
r. wartość
do 30.04.2018
r. w nie
godzinach
od 8:00
do 16:00
• wMinimalna
całkowita
operacji
wynosi przez
mniej
niż 50 tys.
złotych.
„Wsparcie
na
wdrażanie
operacji
ramach
strategii
rozwoju
lokalnego
kierowanego
społeczność”
objętego
Miejsce składania wniosków:
symalny poziom
dofinansowania
UE
wydatków
kwalifikowalnych
na
poziomie
projektu
wynosi:
95 %
• Wiejskich
Maksymalny
Programem Rozwoju Obszarów
na latapoziom
2014. dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
imalny wkładSzczegółowe
własny beneficjenta
jako
% wydatków
Zakres
tematyczny
operacji: kwalifikowalnych: min 5%
warunki udzielenia
wsparcia:
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
współpracy
między
podmiotami
wykonującymi
działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra
it środków wOperacja
ramachmusi
ogłoszonego
naboru:
374 000,00
zł
być zgodnaWspieranie
z Programem
(PROW
2014
- 2020)
oraz Lokalną
Strategią Rozwoju
Stowarzyszenia
należy składać
w terminie
naboru,
bezpośrednio
do biura„Wsparcie
LGD, co oznacza
Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi z dnia
24 września
2015
r. w sprawie
szczegółowych warunków-i Wnioski
trybu przyznawania
pomocy
finansowej
w ramach
poddziałania
na wdra-osobiście albo przez pełSzlak Tatarski
na lata 2014-2020
jak również
realizować
określone
wskaźniki
tj:
symalna wartość
wydatków
kwalifikowanych:
374
000,00
złw niej
nomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny
żanie
operacji
w
ramach
strategii
rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez
społeczność”
objętego
Programem
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na
lata
2014.
•
wskaźnik produktu: liczba
sieci Osi
w zakresie
usług turystycznych,
które otrzymały wsparcie
w ramach
reali- sposóbWojewództwa
nie będą uwzględniane;
dnie z zapisami
Szczegółowego
Opisu
Priorytetowych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Podlaskiego na lata 2014-2020
Szczegółowe
warunki
udzielenia wsparcia:
zacji LSR
Wniosek
składany jest Szlak
w 2 egzemplarzach
w 2014-2020
wersji papierowej
(trwalerealizować
spięty) wypełniony
elektronicznie i wyOperacja musi
być
zgodna z Programem
(PROW
2014 - 2020)
oraz Lokalną
Strategią
Rozwoju Stowarzyszenia
Tatarski
na lata
jak również
okreej jako SZOOP
RPOWP
2014-2020)
oraz
Lokalnej
Strategii
Rozwoju
Lokalnej
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
w
ramach
niniejszego
naboru
•
wskaźnik rezultatu: liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej
drukowany lub wypełniony w sposób czytelny (np. pismem drukowanym) wraz z załącznikami. Do każdego
ślone
w
niej
wskaźniki
tj:
arciem będą objęte
projekty dotyczące typu projektu nr 8 b w ramach Działania 9.1, tj.:
egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym
Wnioskodawca:
• wskaźnik produktu: liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
O pomoc może
ubiegać się podmiot
wykonujący działalność
gospodarczą
na obszarze wiejskim
LSR jeżeli (CD/DVD);
ugi na rzecz wsparcia
zatrudnienia
i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
osóbobjęty
z niepełnosprawnościami
w ramach ZAZ i WTZ poprzez:
• wskaźnik rezultatu: liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej
- Złożenie wniosku o przyznanie
pomocy WTZ
w biurze nową
LGD potwierdzane
jest:
wsparcie usługami
aktywnej integracji
nowych
osób
w
istniejących
WTZ;
wsparcie
dotychczasowych
uczestników
ofertą jest na kopii pierwszej strony wniosku.
Wnioskodawca:
Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest
1.
osobą fizyczną, która
O pomoc może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą na obszarze wiejskim
objęty
LSR jeżeli
ostaci usług aktywnej
integracji.
opatrzone
pieczęcią
LGD jest:
i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek;
•
jest obywatelem państwa
1) członkowskiego
osobą fizyczną,Unii
któraEuropejskiej;
Wnioskodawcy:
- O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
•
jest pełnoletnia;
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- Kopia
zgodność
z oryginałem
powinna
przez pracownika LGD, samorządu województwa
amach Działania
zgodnie
z SZOOP
RPOWP
2014-2020,
projektu
siępotwierdzona
Lokalne za
Grupy
Działania
oraz
innebyć
podmioty
oraz 9.1,
miejsce
wykonywania
działalności
gospodarczej,
znajduje sięonadofinansowanie
obszarze wiejskim objętym
LSR, mogą ubiegać
b) jest pełnoletnia;
lub
podmiot,
który
wydał
dokument
lub
w
formie
kopii
poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez notaalbo
szaru realizacji LSR lub realizujące projekty
na obszarze
LSR
z wyłączeniem
osób
fizycznych,
w szczególności:
oraz miejsce
wykonywania
działalności
gospodarczej,
znajduje
się na obszarze
wiejskim objętym LSR,
riusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
•
osobą
prawną,
z
wyłączeniem
województwa,
jeżeli
siedziba
tej
osoby
lub
jej
oddziału
znajduje
się
na
obszarze
albo
instytucje pomocy i integracji społecznej:
wiejskim objętym LSR, albo
a) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
– jednostki organizacyjne
społecznej
określone
w ustawie
z dnia
12 marca
2004
r. októrej
pomocy
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
•
jednostką pomocy
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej,
której
ustawa
przyznaje
zdolność
prawną,
je- społecznej;
b)
jednostką organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej,
ustawa
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na
Informacje
udzielane pieczy
są w siedzibie
Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
żeli siedziba
tej jednostkirodziny
lub obszarze
jej oddziału
znajduje
się na obszarze
wiejskim
objętym LSR.
– jednostki organizacyjne
wspierania
i systemu
pieczy
zastępczej
określone
w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie
zastępczej;
wiejskim
objętym
LSR.
szlaktatarski@gmail.com
W przypadku,
gdy podmiot
się
o przyznanie
pomocy
wykonuje
działalność
gospodarczą,
do głównym
której
sto- celem
Wubiegający
przypadku,
gdy
podmiot
ubiegający
się o przyznanie
pomocy
wykonuje
działalność
gospodarczą,
której stosuje się
przepisy
ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
– inne podmioty
prowadzące
działalność
sferze
pomocy
i integracji
społecznej
(których
nie jestdoprowadzenie
działalności
gospodarczej);
suje się przepisy ustawy z dnia
6 marca 2018 działalności
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PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE
Ogłoszenie
jestinstytucje
ze środków Europejskiego
Funduszu
Społecznego w służb
Ramachzatrudnienia
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
na lata 2014-2020
dnostki sektora finansów publicznych
(wfinansowane
tym JST),
publicznych
i niepublicznych
(w zakresie
wspólnych
działańPodlaskiego
partnerskich

tytucjami pomocy i integracji społecznej).

www.szlaktatarski.org.pl

Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA
pobrać:
- ze strony internetowej Stowarzyszenia
LGD Szlakwww.szlaktatarski.org.pl
Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/
STRONIE

www.infosokolka.pl

3 sierpnia 2018 r.

prawdziwe

Podaj Łap(k)ę!

Nie kupuj - zaadoptuj!

prawdziwk

Wiadomości ze Schroniska

Torinek jest niczym malutki muminek :) Biszkoptowa sierść, błyszczące
oczka, niewinne spojrzenie... po prostu boski przystojniak!

Kto to? Kto to? To jest Toto.
Maluch jest pięknie umaszczony, rezolutny, bystry.

Niektórzy ludzie obruszają się, kiedy przy adopcjach zadajemy pytania, zapowiadamy, że przyjedziemy sprawdzić warunki itp. Oburzają
się, że podejrzewamy ich o nieuczciwość. Tak nie jest: jesteśmy ostrożne, bo nieraz nas oszukano, a tu chodzi przecież o dalszy los zwierzaków. Przypadek z ostatniej chwili: Gandalf - piękny pies, zapewne go
pamiętacie. Był u nas krótko, gdyż odnalazła się właścicielka. Oddałyśmy psa, pani była szczęśliwa, i co się później okazało? Po jakimś
czasie stwierdziła, że to nie jej pies i oddała komuś... gdy prawda wyszła na jaw, nakazałyśmy odwiezienie psa. Wrócił z raną na grzbiecie.
Źródło FB: Schronisko dla Zwierząt w Sokółce - Wolontariusze
Ewa Rajżewska-Bieszczad

www.facebook.com/ wolontariuszesokolka/
Kontakt w spr. adopcji 691 527 499.

Aż 39 lat pracy!

Pixi - to śliczna
2,5
miesięczna
koteczka,
która
bardzo chce już
do domku. Przyjazna do ludzi jak
i innych kotów.
Posiada aktualną
książeczkę zdro-

Kaj to 4 miesięczny dostojny kocurek. Uwielbia bawić się z innymi
kotami jak i przytulać
się do człowieka. Posiada aktualną książeczkę
zdrowia.

27 lipca po 39 latach pracy na
zasłużoną emeryturę przeszła
Pani Irena Wyrwa, pracownik
Wydziału Geodezji, Katastru i
Nieruchomości w Starostwie Powiatowym
w Sokółce.
Za ciężką pracę podziękowania złożyli Starosta Sokólski Piotr Rećko, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Leszek Stankiewicz, pracownicy wydziału
oraz pracownicy Starostwa.
Wydział Geodezji Katastru
i Nieruchomości
OŚA-V.6740.5.6.2018

Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dn. 1 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 art. i art. 61 §1 i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza
Sokółki, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 6 lipca 2018r. zostało
wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną” z jednoczesnym zatwierdzeniem
podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto:
Działki będące pasem drogowym pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2270/1;
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2270/24 (z podziału działki 2270/7);
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót
budowlanych, w związku z regulacją wysokościową terenu celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości:

Joanna Bator "Purezento"
Wydawnictwo Znak 2017

Niektóre książki potrafią niszczyć. Drzemią w
nich destrukcyjne siły, będące w stanie cisnąć
człowiekiem niczym porcelanową filiżanką.
Rozbijają na drobne kawałeczki wyidealizowany świat. Fascynują, ale ciężko się po nich
pozbierać. Dla przeciwwagi wykwitły tytuły
posiadające moc kreacji. Niczym gwiazdy na
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obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2270/18, 2270/3,2265.
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), 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
obwieszczenia, które nastąpi w dniu 3 sierpnia 2018r.
KLAUZULA
INFORMACYJNA* s.6

ciemnym, nocnym niebie, lśnią pokazując drogę zagubionym. Karmią wiarą, wlewają nadzieję, krzyczą,
że nie wszystko stracone. "Purezento" skleja po trudnej lekturze. Joanna Bator, jedna z najważniejszych
współczesnych, polskich pisarek, zabiera chromych
od biczy życia czytelników na rekreacyjną podróż do
Japonii. Leczy filozofią w duchu zen, zaczynając od formy. Akcja powieści toczy się miarowo i monotonnie.
Wycisza, kołysząc kojąco niczym fala łódkę. Wprowadza w przyjemny trans. Wyrównuje oddech jak joga i
rozluźnia mięśnie jak akupunktura. Tej książce nigdzie
się nie spieszy. Spokojnie wypełnia ciepłem jak świeżo
zaparzona herbata w mroźny poranek. Zasklepia rany
duszy niczym kintsugi - starożytna sztuka naprawy
ceramiki; perfekcyjna analogia ludzkiego losu. Każdy
przypomina porcelanową czarkę. Człowiek to kruche

Starosta Sokólski
Piotr Rećko

stworzenie. Wyszczerbia nas czas, kruszy bagaż
doświadczeń, łamią inni. Stanowimy osobliwą
kolekcję pęknięć. Nie da się ich zlikwidować, ale
można wypełnić je złotem. Ubytki przechodzą
wtedy w nowy wymiar. Błyszczą, ukazując doskonałą niedoskonałość. Pięknieją jak człowiek
podnoszący się z gruzów. Przypominają, że nie
wszystko, co wygląda na koniec, jest nim w istocie. "Purezento" to prezent w postaci nowego
życia. Książka lepsza niż przepłacony coaching.
Idealna do augustowskiego leżaka. A na koniec
ciekawostka. W uhonorowanej nagrodą literacką
Nike powieści Joanny Bator "Ciemno, prawie noc"
znaleźć można krótką wzmiankę o Sokółce. Tym
bliższa staje mi się ta autorka.
Marcin Dębko

Opowieść o duchach –
bo jest duszno
Otworzyłem drzwi bez patrzenia
przez judasza. Myślałem, że to kurier (pamiętaj - jeśli ty patrzysz przez judasza on
patrzy przez ciebie. No i trzeba uważać by
nie wybił oka swoją belką czy coś... ech, nie
wiem, nie pamiętam). Mój miniaturowy
kot Baź gdy usłyszał kolejny raz „Daspacito”, tryknął radio małą główką krzycząc,
że to jest Sparta (radio dobrze wcieliło się
w swoja rolę i wypadło przez okno), stąd
musiałem zamówić nowe. Właśnie dzisiaj
miałem nadzieję otrzymać wypasiony
odbiornik, który fale radiowe zmienia w
sztorm muzyki.
Uciszyłem Bazia, który piszczał w kieszeni, trzymając się za plaster na czole.
Na progu stał jakiś brodaty facet w koszulce z wampirem.
- Dzień dobry, czy, myślał pan o życiu
wiecznym?
To było ostatnie pytanie jakiego się spodziewałem i nieco mnie zbiło z tropu.
- Eee, dziękuje, mam na to maść – odparłem i chciałem zakończyć szybko rozmowę.
- Proszę pana! Proszę poczekać! - facet wepchnął stopę między drzwi – Proszę mnie
tylko wysłuchać i przyjąć ulotkę.
Spojrzałem na wymięta kartkę.
- Co to jest horrorologia?
- Cieszę się, że pan pyta! - odparł nieoczekiwany gość – To jest nowy, współczesna
filozofia życiowa. Wyprzedzamy wszystkie
przedawnione religie o dekady!
- Bosko – odparłem. Niestety, mój żarcik
nie został zauważony – Więc, co oferujecie?
- Dla pana… i dla innych obiecano, że po
śmierci stanie się pan duchem, prawda?
- To chyba nie do końca…
- My oferujemy znacznie więcej opcji! wydał dumnie pierś – Kiedy pan strzeli
kopytami…
- Umiem tylko strzelić palcami i stawem
biodrowym.
- Słucham?
- Nie, nic, proszę mówić.
- Kiedy pan już strzeli kopytami, dostanie
pan dodatkowe opcje. Może pan stać się
nie tylko duchem, ale również zombie i
magicznym szkieletem.
- Magicznym?
- No, magia polega na tym, że będzie pan
mógł mówić i się ruszać. Nałoży pan cylinder i zacznie robić opery…
- Wolę klasyczne tragedie greckie –
mruknąłem.
- Tragedie greckie i szkielety? - oburzył –
Czy pan sobie żartuje? Obraża pan moje
uczucia religijne?
Z kieszeni dobył się głos Bazia, który pytał,
czy uczucia religijne się je. A jeśli się ich
nie da rady zjeść, to jest to rzecz niematerialne, a on jako dzika bestia z głuszy leśnej
myśli tylko o „tu i teraz”, a nie o czekającej
wieczności.
- Ja? Obrażać? No co pan… - chciałem go
udobruchać – A macie opcje z… hm…
Wampirami? Jestem dosyć zgryźliwy, ha,
ha, ha…
Kamyk
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Wystartowały

KOLARSKIE CZWARTKI

2 sierpnia w Sokółce rozegrany został pierwszy wyścig z serii
Czwartków Kolarskich. Przed nami jeszcze 4 dni rowerowego
ścigania z udziałem młodych adeptów kolarstwa. Zmagania
będą się odbywać: 9, 16, 23 i 30 sierpnia na bieżni stadionu
miejskiego w Sokółce. Start o godz. 17:00. Uczestników obowiązują kaski ochronne. Zapisy będą się odbywać bezpośrednio przed zawodami. Impreza pod patronatem Starosty
Sokólskiego Piotra Rećko. Organizatorzy: Starosta Sokólski,
Sokólski Klub Kolarski "Sokół", Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sokółce. Zapraszamy do udziału i kibicowania!
PS. W kategorii Open mogli wziąć udział również dorośli.

gdzie
warto
być

?

04.08 ‘’Sabantuj’’ godz. 10:00; Tatarska
Jurta, Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskie Tatarów Polskich w Kruszynianiach

Dyżury Aptek w Sokółce
03.08 Apteka „Pharmacia” ul. Białostocka 128 tel. 85 307 04 34; 04.08 Apteka „Arnika”,
Os. Zielone 1, tel. 85 711 95 80; 05.08 Apteka „Dbam o Zdrowie”, Pl. Kościuszki 17,
tel. 736 697 812; 06.08 Apteka „Cefarm”, ul. 1 Maja 17, tel. 85 711 23 86; 07.08 Apteka
ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 6A, tel. 85 711 52 34; 08.08 Apteka ogólnodostępna*,
ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14; 09.08 Apteka ogólnodostępna, ul. Sikorskiego
3,tel. 85 711 24 10; 10.08 Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14;

Siłownia przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza
Zapraszamy od pon. do pt., od godz. 16:30 do 21:30.

zdrowie - witalność - energia
INFO Sokółka nr 117/2018

Sala wyposażona w profesjonalny zestaw do
ćwiczeń siłowych i aerobowych / Abonament
miesięczny (70 zł), dostępny po wpłacie na konto SOSW w Sokółce: Bank
Spółdzielczy w Sokółce
07 80 93 0000 0013 90
74 2000 0030 i okazaniu
przy pierwszym wejściu
dowodu płatności. Abonament dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych - 35
zł. Osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności –
wchodzą za darmo.

7.08 Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat; 9:0017:00; przy Starostwie Powiatowym w
Sokółce ul. Piłsudskiego 8

ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE

- ZAŚWIADCZENIE
- ZŁOMOWANIE
AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
DO WYREJESTROWANIA
-- ZAŚWIADCZENIE
POMOC DROGOWA
- POMOC DROGOWA
DO
WYREJESTROWANIA
- TRANSPORT
DO 12 TON
SOKÓŁKA
tel.
600
486 444
/CIĄGNIKI,
MASZYNY
BUDOWLANE/
- POMOC
DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

19.08 Festiwal Kultury i Tradycji ‘’Swojskie Klimaty’’, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli;
8:00-23:00
19.08 ‘’Dni Janowa’’ impreza połączona
ze świętem plonów; występ orkiestry,
chóru Janowianie, występ kabaretu
‘’Paka’’, występ zespołu ‘’Trubadurzy’’
16-25.08 XXVI Ekumeniczna Piesza
Pielgrzymka do Wilna; trasa PolskaBiałoruś – Litwa; 16.07 Msza Święta 5.30
w katedrze Białostockiej.

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189
Pizza / Pasta / Świeże sałatki / Desery

28.09 ‘’Sokółka boxing show’’; Hala
sportowa przy ul. Mickiewicza 11; godz.
18:00; bilety: 40zł - przy ringu, 20 zł trybuny
Co czwartek (sierpień) na stadionie OSiR-u w Sokółce - KOLARSKIE
CZWARTKI

ISSN 2450-999X
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Dlatego więc warto
studiować informatykę
stosowaną? Czym różni
się od informatyki (zwykłej)?
Na kierunku informatyka stosowana nacisk
położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących
narzędzi oraz tworzenie
nowych programów wykorzystywanych w życiu
codziennym i biznesie.
Jako absolwent WSE kierunku informatyka stosowana zdobędziesz nie
tylko wiedzę niezbędną
do tworzenia systemów
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baz danych, przetwarzania
informacji ale też programowania sieci komputerowych. Wiedza ta może być
przydatna w zastosowaniach informatyki w technice, biologii, medycynie,
elektronice, fizyce, także
przy produkcjach filmowych, w telekomunikacji
czy transporcie. Informatyka jest nauką, która cały
czas się rozwija a nowocześnie wykształceni specjaliści są wszędzie potrzebni.
Dlaczego proponujemy naszą Uczelnię? Jest
kilka powodów:
• będziesz mieć możliwość odbycia praktyk
zawodowych w prestiżowych i najprężniej rozwijających się
firmach lokalnych, a
najlepsi będą mogli
znaleźć w nich zatrudnienie,
• wiedzę przekazywać
Ci będzie profesjonalna kadra, która do
zagadnień podejdzie
z poziomu praktyki a
nie teorii
• uzyskasz tytuł inżyniera na renomowanej
uczelni,

Z cyklu:
Jaki kierunek wybrać?

INFORMATYKA
STOSOWANA

na czasie
•

i poznasz uroki
miasta
Białystok,
w którym krzyżują
się drogi wielu narodowości, kultur i
religii;

A co po studiach? Z
dużą dozą prawdopodobieństwa, po ukończeniu
tego kierunku nie będziesz martwić się o zatrudnienie, a tylko – jaką
ofertę wybrać. Serdecznie zapraszamy na naszą
stronę www.wse.edu.pl
oraz do kontaktu z nami.

Informatyka stosowana
ZAWÓD

temat

SUKCES

Tekst powstał
we współpracy z Wyższą
Szkołą Ekonomiczną
w Białymstoku
fot.: pixabay.com

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej
do 2020 roku zabraknie
w Europie około 825 tys.
specjalistów od IT. W
Polsce, według najnowszych danych potrzeba
50 tys. informatyków, a
ich zatrudnienie do 2024
wzrośnie nawet do 17 %.
Co to oznacza? Że nie
tylko zbyt mało osób wybiera ten zawód ale brakuje nam w tej dziedzinie
„prawdziwych talentów”
i ekspertów. Istnieje duża
dysproporcja pomiędzy
potrzebami firm IT a
liczbą i profilem absolwentów. Jest też ogromna różnica w programie
i metodach nauczania
pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi.
Widoczne to jest szczególnie na przykładzie
praktyk przy porównaniu aplikacji kandydatów
z Polski czy np. Francji.
Ci ostatni na bieżąco testują uzyskaną wiedzę w
praktyce, zaś Polak posiada najczęściej wyłącznie
obszerną wiedzę teoretyczną. Do tego niejednokrotnie musi sam, na
własną rękę poszukiwać
miejsc praktyki.
Czy warto zatem być informatykiem w Polsce ?
Naszym zdaniem tak, jeśli tylko ktoś posiada ku
temu predyspozycje. Zapotrzebowanie na rynku
pracy jest ogromne, na
dodatek rynek ten wcale
się nie nasyca – przybywa
wyłącznie więcej stanowisk i specjalizacji.
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