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400-lecie Parafii
w Sokolanach s.6
Rodzinnie i piknikowo
w BOGUSZACH s.3

„Kaligrafia a wielokulturowość" s.2

Obchody 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej s.6

28 września 2018 r.

„Kaligrafia a wielokulturowość"
W siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się
ostatnie podsumowujące spotkanie z cyklu „Kaligrafia a wielokulturowość" zorganizowane
przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki.
Cykl warsztatów składał się
z czterech spotkań, których motywem przewodnim była nauka
podstaw kaligrafii. Spotkania
przeprowadził Jakub Andracki,
który tajniki sztuki kaligrafii poznał w Warszawie.
„Kaligrafia jest sztuką starannego i estetycznego pisania,
używana również do zdobienia
artystycznego. Moim zdaniem
nauka kaligrafii ma głównie
kształtować charakter oraz cierpliwość u człowieka. Kaligrafią
zacząłem się interesować mniej
więcej rok temu. Bodźcem, który
mnie skierował ku kaligrafii była
chęć bliższego poznania człowieka. Gdy opanowałem sztukę kaligrafii na tyle, by móc swobodnie
kaligrafować, wpadłem na pomysł by pokazać tą sztukę i nauczyć tego społeczność, z której

się wywodzę. Każdy wie, że Podlasie, a najbardziej tereny wokół
Sokółki są bardzo zróżnicowane
pod względem kulturowości. Są
tutaj katolicy, prawosławni, Żydzi,
Romowie oraz Tatarzy do których
sam należę. Dzieli nas religia,
kultura, obyczaje, ale to tylko na
papierze, tak naprawdę razem
tworzymy jedną wielką wielokulturową społeczność odnoszącą się
do siebie z szacunkiem i która z
wielką chęcią stara się poznawać
siebie nawzajem. Kaligrafia w tym
wypadku jest taką sztuką, która
łączy wszystkie kultury i religie.
Wszystko zaczyna się od tych samych podstaw, zasad w kaligrafii
i po opanowaniu tych podstaw
możemy opanowaną sztukę użyć
w dowolny sposób nie patrząc na
podziały religijne czy kulturowe.
Ja osobiście kaligrafię traktuję
jako swoje hobby. Pomaga mi się
zrelaksować po ciężkim dniu na
uczelni, czy w pracy dając spokój
duchowy jak i umysłowy” – mówi
Jakub Andracki.
Uczestnik spotkań Michał
Bajko w odpowiedzi na pytanie, dlaczego zdecydował się na

szkolenie: „Druk już dawno stał
się tani, łatwo dostępny i wszechobecny. Mimo to kaligrafia ma
się dobrze, a nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że przeżywa aktualnie renesans. Coraz
więcej osób poszukuje kreatywnego sposobu na podziękowanie
rodzicom podczas ślubu, ręczne
wypisanych, niepowtarzalnych
zaproszeń na ślub, kopert czy
winietek weselnych. Modne restauracje coraz częściej, by się
wyróżnić, swoje menu mniej lub
bardziej umiejętnie kaligrafują na
tablicach szkolnych. Dlatego też
osoby umiejętnie władające piórem mają dziś pełne ręce roboty,
mimo że wydawać by się mogło,

że kaligrafia jest już tylko reliktem
przeszłości i zupełnie niepotrzebną umiejętnością”.
Projekt zakończył się wydaniem albumu, który zawiera prace
uczestników.
Podczas ostatniego spotkania koordynatorka projektu Lila
Asanowicz wręczyła uczestnikom, współorganizatorom, młodzieży oraz sponsorom z licytacji
na spotkaniu Giving Circle certyfikaty, podziękowania i upominki.
Na koniec w holu czekały na
uczestników spotkania smakołyki
kuchni wielokulturowej.
Współorganizatorami projektu
byli: Biblioteka Publiczna w So-

kółce, Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sokółce.
Projekt "Kaligrafia a wielokulturowość "- który był naturalną
kontynuacją poprzednich działań
na rzecz wielokulturowości Sokólszczyzny – został dofinansowany
z programu Działaj Lokalnie XI
2018, współfinansowanego przez
Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności realizowany przez Fundację SFL i Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.
Biblioteka Publiczna
w Sokółce

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 16/2018
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 zOzakresu
społeczeństwa
informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki
O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
oraz rozwoju kompetencji cyfrowychNABÓR
osób starszych
w
ramach
Osi
Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
nr 16/2018
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwojuwlokalnego
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
ramach
IOTY INNE NIŻ LGD
Nr
naboru
w
GWA2014(EFRR):
RPPD.08.06.00-IZ.00-20-050/18
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Szlak Tatarski

ÓR nr 6/2018
CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
wniosków będzie trwać w okresie od 04.10.2018 r. do 18.10.2018 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.
- ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-14-2018-przednej StrategiiNabór
Rozwoju
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.5. Rozwój społeczeństwa
informacyjnego
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projek- siewziecie-1-5-1-rozwoj-kompetencji-cyfrowych-2/
Grupa Działania
Szlak
Tatarski
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.5.1.
Rozwój
kompetencji
cyfrowych
tu wynosi 85%. Minimalny wkład własny Beneficjenta dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wy- - ze strony internetowej Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwena
operacje
z
zakresu:
ia społecznego
i
rozwój
przedsiębiorczości
nosi 15% kosztów kwalifikowalnych; projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie stycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-88/
typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego
w obszarze
edukacjihttps://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszeekologicznej, turystyki
z obowiązującymi
w tym zakresie zasadami.
- ze strony
Woj. Podlaskiego:
iejszenie wykluczenia
społecznego
oraz rozwoju kompetencji cyfrowych
osób starszych
nia_i_wyniki_na_1/86-typ-6-projekty-z-zakresu-spoleczenstwa-informacyjnego-w-obszarze-edukacji-ekoloałania na rzecz osób niepełnosprawnych
w ramach gicznej-turystyki-oraz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-osob-starszych---lgd-szlak-tatarski-1.html
Na co można otrzymać dofinansowanie:
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
Osi Priorytetowej
Infrastruktura
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu VIII.
Operacyjnego
Wojewódz-dla usług użyteczności publicznej
ch ZAZ i WTZtwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
Lokalna8.6
Grupa
Działania na
Szlak
Miejsce składania wniosków:
Działanie
Inwestycje
rzecz rozwoju lokalnego
Tatarskilokalny
2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciemRegionalnego
będą objęte projekty
dotyczące
Działania 8.6 SZOOP
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
OWA IX. Rozwój
Programu
Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
na lata
2014-2020
RPOWP 2014-2020 z zakresu typu projektu nr 6 - projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-050/18
czna i kształtowanie
kapitału społecznego
edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych. W ramach niniejszego naboru Sposób składania wniosków o dofinansowanie
go Programuprzewiduje
Operacyjnego
się realizację projektów w zakresie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicz- rozwój
kompetencji
starszych;
askiego na lata
2014-2020
Nabór cyfrowych
wnioskówosób
będzie
trwać w okresie od 04.10.2018 r. do 18.10.2018 r. w godzinach od 8:00
do(plik
16:00
nego
xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR),
utworzenie
i
wdrożenie
aplikacji
w
obszarze
edukacji
ekologicznej
i/lub
turystyki
o
stopniu
dojrzałości
3
lub
4.
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
która jest dostępna
na stronie:
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu
wynosihttps://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_do85%. Minimalny wkład własny Beneficjenta dla

Finanse:
kumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html
projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych; projekty
objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie
Ogólna pula środków
przeznaczonawnatym
dofinansowanie
projektów w ramach ogłoszonego naboru: 200 000,00 zł
w terminie od 08 sierpnia 2018 r. od godz. 08:00 do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30.
z obowiązującymi
zakresie zasadami.
8 r. w godzinach
od 8:00 do
16:00
O dofinansowanie
projektu
mogą ubiegać się:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji
Na co można
dofinansowanie:
na poziomie projektu
95 %otrzymać
Podmioty z wynosi:
obszaru realizacji
LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
Zgodnie
z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii
Szudziałowo.
Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
ych: min 5%Sidra, Sokółka,Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 2014-2020 w ramach niniejszego
naboru
wsparciem
będąo objęte
projektywraz
dotyczące
Działania
SZOOP
Typ wnioskodawcy:
1. Trzech
egzemplarzy
wniosku
dofinansowanie
z załącznikami
w 8.6
wersji
papierowej, wydrukowanych po
RPOWP
2014-2020osób
z zakresu
typuw projektu
nr 6 - projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego
w obszarze
edukacji
ekologicznej,
Wszystkie podmioty
z wyłączeniem
fizycznych,
tym:
wysłaniu wniosku
za pomocą
aplikacji
GWA2014turystyki
(EFRR), oraz rozwoju kompetencji
starszych.
Wich
ramach
niniejszego
naboru
przewiduje się realizację projektów w2.zakresie:
•
jednostkicyfrowych
samorządu osób
terytorialnego
oraz
związki,
porozumienia
i stowarzyszenia;
Wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
alnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na lata 2014-2020
•
jednostki
organizacyjne
JST
posiadające cyfrowych
osobowość
prawną;
3. Trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/
 rozwój
kompetencji
osób starszych;
DVD)dojrzałości
lub pendrive3 wraz
z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osoboorganizacje
pozarządowe;
woju Lokalnej• Grupy
Działania
Szlaki wdrożenie
Tatarski aplikacji
w ramach
niniejszego
naboru i/lub turystyki o stopniu
 utworzenie
w obszarze
edukacji ekologicznej
lub 4.
wych w celach konkursowych (1 egzemplarz), studium wykonalności/analiza wykonalności projektu.
•
partnerstwa
wyżej wymienionych podmiotów.
Finanse:
h Działania 9.1, tj.:
Kluczowym wyznacznikiem
zakwalifikowania
danego na
podmiotu
jako beneficjenta
nie będzie
forma
prawna wnioOgólna pula środków
przeznaczona
dofinansowanie
w ramach
ogłoszonego
naboru: 200 000,00 zł
ołecznej osóbskodawcy,
z niepełnosprawnościami
w ramach
ZAZ
i WTZprojektów
poprzez:
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
a przedmiot
jego działalności.
O dofinansowanie
projektu mogą ubiegać się:
Informacje
udzielane
są w siedzibie
Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
cych WTZ; wsparciePodmioty
dotychczasowych
uczestników
WTZ
nową
ofertą
z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka,
Szudziałowo.
szlaktatarski@gmail.com
PRZED Typ
ZŁOŻENIEM
WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA
wnioskodawcy:
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z Lokalną
O NABORZE
NA osób
STRONIE
www.szlaktatarski.org.pl
Wszystkie
podmioty DOSTĘPNĄ
z wyłączeniem
fizycznych,
w tym:
Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę

jednostki
samorządu
terytorialnego
oraz
ich
związki,
porozumienia
i
stowarzyszenia;
sowanie projektu
mogą ubiegaćwraz
sięz wykazem
Lokalnepozostałych
Grupy Działania
oraz
inne podmioty
punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min 55% możliwych punktów w ramach
Formularze wniosków
dokumentów
niezbędnych
do
wyboru
operacji
przez
LGD
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.
em osób fizycznych,
wwzorami
szczególności:
wraz z ich
oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
 organizacje pozarządowe;
Maksymalna liczba punktów – 44, Minimalna liczba punktów – 24,20.
 partnerstwa
wyżej
podmiotów.
INFOnaSokółka
nr 124/2018
28 września
2018
r.wymienionych
2
Ogłoszenie
finansowane
jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
lata 2014-2020

12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
Kluczowym
wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.
określone w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE
połecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
www.szlaktatarski.org.pl

Nabór kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe
oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
w ramach projektu pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI” – II EDYCJA
Powiat Sokólski realizuje projekt pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”.
Jest on współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014–2020, Oś priorytetowa
III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006
375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od
1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje,
Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej
gospodarki,
Poddziałanie
3.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF,
z dniem 18 września 2018
roku ogłosił II edycję naboru kandydatów na określone
poniżej formy wsparcia objęte projektem:

- zajęcia dodatkowe podnoszące
kompetencje kluczowe z języka
angielskiego,
- zajęcia dodatkowe podnoszące
kompetencje kluczowe w zakresie
narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów ogólnokształcących,
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów zawodowych.
W II edycji naboru mogą
wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Sokólski, prowadzące kształcenie
zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej
w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr Henryka Dobrzańskiego
- Hubala w Sokółce, Zespół Szkół
w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im.

Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.

Rodzinnie i piknikowo w BOGUSZACH

INFO Sokółka nr 124/2018

Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
stanowiącym załącznik do uchwały
Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014
- 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3
Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF,
zmienionym uchwałą Nr 459/2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego z

dnia 21 lutego 2018 r. oraz uchwałą
Nr 528/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Warunkiem przystąpienia do
udziału w projekcie jest złożenie
wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych.
Termin składania dokumentów w II edycji naboru upływa w
dniu 10 października 2018 r. (termin wydłużony)
Treść Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie (ze zmianami) wraz z załącznikami do pobrania pod adresem:
http://sokolka-powiat.
pl/2018/09/17/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-zajecia-dodatkowe-podnoszace-kompetencje-kluczowe-oraz-dodatkowe-zajecia-wyrownawcze-przedmiotow-ogolnoksztalcacych-zawodowych-ramach-projektu-pn-k/
Dane kontaktowe
w sprawie projektu:
Biuro Projektu
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
pokój nr 64
tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08
MS

FOTORELACJA

28 września 2018 r.
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Przystanek Nadzieja na pikniku w St. Kamionce

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

Rozpoczął się już kolejny rok
szkolny, a my z przyjemnością witamy liczne wycieczki odwiedzające
Izbę Tkactwa Dwuosnowowego w
Janowie.
Gościliśmy grupę dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Augustowie. Uczniowie mieli możliwość
zobaczyć jak się przędzie nić z wełny
owczej na kołowrotku, a później jak
wyglądają i działają krosna ,na których powstają janowskie tkaniny
dwuosnowowe. Poznali też historię
wzorów występujących na janowskich dywanach.
Na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w St. Kamionce odbył się piknik
zorganizowany przez wolontariuszy
z Przedszkola nr 1 w Sokółce pod
opieką pań: Edyty Kondrat, Wiolety
Szczęsnowicz i Barbary Andrukiewicz, Przedszkola nr 2 pod opieką
p. Sylwii Szomko, Przedszkola nr 3
pod opieką p. Marty Olechno, SP w
Geniuszach pod opieką p. Joanny
Wołyniec i p. Ewy Kozak, SP w St.
Kamionce pod opieką p. Dyrektor
Joanny Gejdel, p. Katarzyny Rabiczko i p. Anny Rećko oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod
opieką p. Dyrektor Elżbiety Szomko

i p. Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko.
Dzięki nim uczestnicy grupy
wsparcia „Przystanek Nadzieja”
mogli atrakcyjnie i radośnie spędzić ciepłe, jeszcze letnie popołudnie, uczestnicząc w ciekawych
grach i zabawach integracyjnych
oraz zręcznościowych prowadzonych przez Państwo Agnieszkę i Seweryna Bona, nauce tańca belgijka,
pieczeniu kiełbasek oraz wspólnym
biesiadowaniu przy stołach suto
zastawionych słodyczami. Dodatkową atrakcją była kolorowa wata
cukrowa. Żal było odjeżdżać.
Dziękujemy
serdecznie

wszystkim wolontariuszom i sponsorom: Pani Dyrektor Joannie
Gejdel oraz pracownikom i rodzicom uczniów SP w St. Kamionce,
Pani Agnieszce i Panu Sewerynowi
Bona, Firmie Eko-Gril Sokółka,
Pani Dorocie i Panu Markowi Gutowskim z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, Piekarni Jaskółka,
Panu Jarosławowi Panasiukowi –
radnemu ze St. Kamionki oraz Pani
Dorocie Panasiuk i Pani Jolancie
Żółtko z Klubu Wiejskiego w Starej
Kamionce.
Krystyna Stefanowicz
Stowarzyszenie „Barka”

Serdecznie zapraszamy do
odwiedzania jedynej w Polsce Izby
Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie przy ul. Białostockiej 14, tel.
857216043.
Zapraszamy wszystkich gości
we wtorki i czwartki w godz. 8-15 oraz
soboty w godz. 8-14.
Zapewniamy pokazy tkackie prowadzi je jedna z naszych twórczyń
pani Karolina Radulska. dziej, lecz
błądzić ze świadomością, że wciąż
niewiele wiemy. Zarówno o sobie, jak
i o świecie, a konkluzji nie możemy się
spodziewać.
GOKSiT w Janowie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 17/2018
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
PRZEDSIĘWZIĘCIE
2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu)
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
na operacje z zachowania dziedzictwa lokalnego z poddziałania
19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
NABÓR nr
17/2018
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE przez społeczność” w ramach
Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
w ramach

OTY INNE Nabór
NIŻwniosków
LGDbędzie trwać w okresie od 08.10.2018 r. do 22.10.2018 r. wLokalnej
Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania
Szlak
Tatarski w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
godzinach od
08:00 do 16:00
mikroprzedsiębiorstwo
albo małe
przedsiębiorstwo
CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem
przyrodniczych,
historycznych
i kulturowych
2014walorów
r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
Forma wsparcia:
ÓR nr 6/2018
CELkwalifikowanych.
SZCZEGÓŁOWY
2.2.
Zachowanie
i kultywowanie dziedzictwa
kulturowego,
przyrodniczego i historycznego
z 26.06.2014,
str. 1).
Pomoc
przyznawana
jest
w
formie
refundacji
części
kosztów
Pomoc
ma
charakter
pomocy
de
minimis.
nej Strategii Rozwoju
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego
(zmoże
wyłączeniem
zagospodarowania terenu)
O pomoc
ubiegać się również:
Finanse:
Grupa Działania
Szlak Tatarski
na operacje
z zachowania
dziedzictwa
lokalnego
z poddziałania
operacji
w ramach
strategii
rozwoju
kierowanego
- gmina, która nie
spełnia warunku
określonego
w pkt. 1 ppkt.
2, jeżelilokalnego
jej obszar jest obszarem
wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza
- Ogólna pula środków przeznaczona
na dofinansowanie
projektów
w ramach ogłoszonego
naboru
– 283 139,00 zł. 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
przez
społeczność”
w
ramach
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na
lata
2014-2020:
realizować
operację;
ia społecznego
i
rozwój
przedsiębiorczości
- Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
- powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 ppkt.2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia
ejszenie wykluczenia
- Maksymalnyspołecznego
poziom dofinansowania: w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora
warunek określony w pkt. 1.
finansów
publicznych
Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 08.10.2018 r. do 22.10.2018 r. w godzinach od 08:00 do 16:00
ałania na rzecz osób niepełnosprawnych
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA
- do 90% kosztów kwalifikowalnych
– pozostali wnioskodawcy
Forma wsparcia:
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
osób z niepełnosprawnościami
O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
- lub do 70% kosztów kwalifikowalnych
– przedsiębiorcy
Pomoc przyznawana
jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Formularze
wniosków
wraz
z
wykazem
pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami
ch ZAZ i WTZ Zakres tematyczny
Finanse:
operacji:
oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
• Ogólna
przeznaczona
na dofinansowanie
projektów
w ramach
OWA IX. Rozwój
lokalny
Zachowanie
dziedzictwa lokalnego
§ 2 ust.pula
1 pktśrodków
5 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września
2015ogłoszonego
r. w sprawie naboru – 283 139,00 zł.
wartość w
operacji
nie mniej
niżna
50wdrażanie
tys. złotych.
szczegółowych
warunkówspołecznego
i •trybuMinimalna
przyznawaniacałkowita
pomocy finansowej
ramach wynosi
poddziałania
„Wsparcie
operacji w ramach - ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/
czna i kształtowanie
kapitału
- ze strony internetowej
Agencji Restrukturyzacji
Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/
• Maksymalny
poziom objętego
dofinansowania:
wysokości
nie wyższej
63,63%
kosztów
kwalifikowalnych
– wnioskodawca:
jednostkai Modernizacji
sektora finansów
publicznych
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”
ProgramemwRozwoju
Obszarów
Wiejskichniż
na lata
2014 (Dz.
U. z 2017
go Programupoz.
Operacyjnego
prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez772 t.j. z późn. zm.). • do 90% kosztów kwalifikowalnych – pozostali wnioskodawcy
-spolecznosc.html
askiego na lata 2014-2020
Szczegółowe warunki
• udzielenia
lub do wsparcia:
70% kosztów kwalifikowalnych – przedsiębiorcy
Miejsce składania wniosków:
Operacja
musi
być
zgodna
z
Programem
(PROW
2014
2020)
oraz
Lokalną
Strategią
Rozwoju
Stowarzyszenia
Szlak
Tatarski
na
lata
2014S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Zakres tematyczny operacji:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

2020 jak również realizować określone w niej wskaźniki tj:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września
r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania
Sposób
składania2015
wniosków
o dofinansowanie
•
wskaźnik produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w
pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego
kierowanego
przeznaboru,
społeczność”
objętego
Programem
Rozwoju
Obszarów
- Wnioski
należy
składać w terminie
bezpośrednio
do biura
LGD, co oznacza
osobiście
albo przez pełnomocnika albo przez osobę
r. w godzinach od
8:00
do
16:00
ramach
realizacji
strategii,
Wiejskich na lata 2014 (Dz. U. z 2017 poz. 772 t.j. z późn. zm.).
upoważnioną.
Wnioski
nadsyłane
drogą
pocztową,
faxem,
pocztą
e-mail
lub
w
inny
sposób
nie będą uwzględniane;
•
wskaźnik
rezultatu: wzrost
na poziomie projektu
wynosi:
95 liczby
% osób odwiedzających zabytki i obiekty.
- Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (trwale spięty) wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:
ych: min 5%Wnioskodawca:
w sposóbSzlak
czytelny
(np. pismem
z załącznikami.
Do każdego
egzemplarza
wersji papierowej wniosku załącza się wersję
musi
być zgodna z Programem (PROW 2014 - 2020) oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia
Tatarski
na latadrukowanym)
2014-2020 wraz
jak również
realizować
określone
w niej wskaźO pomoc może ubiegaćOperacja
się podmiot
będący:
elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD/DVD);
- osobą fizyczną, która niki tj:
o przyznanie
pomocy
w biurzerealizacji
LGD potwierdzane
• wskaźnik
produktu:
liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w- Złożenie
wynikuwniosku
wsparcia
otrzymanego
w ramach
strategii, jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i
- jest obywatelem państwa członkowskiego
Unii
Europejskiej;
godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyj• wskaźnik rezultatu: wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.
- jest pełnoletnia;
lnego Programu
Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
mującą w LGD wniosek;
Wnioskodawca:
ma miejsce zamieszkania
na obszarze
wiejskim
objętym
LSR – wbędący:
osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do
O pomoc
może
ubiegać
się podmiot
- O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
woju Lokalnej-której
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
w przypadku
ramachgdy
niniejszego
naboru
stosuje się przepisy1)ustawyosobą
z dnia
6
marca
2018
r.
Prawo
przedsiębiorców
(Dz.
U.2018
poz.
646),
fizyczną, która
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał
h Działania 9.1,
tj.:oznaczone adresem,a)podjest
- miejsce
którym
wykonuje działalność
gospodarczą, wpisanym
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika
obywatelem
państwa członkowskiego
Unii do
Europejskiej;
znajduje się nab)
obszarze
objętym
LSR – w przypadku
fizyczna
wykonuje działalność gospodarczą, do której będącego radcą prawnym lub adwokatem.
jest wiejskim
pełnoletnia;
ołecznej osóbGospodarczej,
z niepełnosprawnościami
w ramach
ZAZgdyiosoba
WTZ
poprzez:
stosuje się przepisy ustawy z dnia
marca
2018 r.zamieszkania
Prawo przedsiębiorców
(Dz. U.wiejskim
2018 poz.objętym
646),
c) 6ma
miejsce
na obszarze
LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
cych WTZ; - osobą
wsparcie
dotychczasowych
uczestników
WTZ
nową
ofertą
marca 2018jeżeli
r. Prawo
przedsiębiorców
(Dz. U.2018
poz.
prawną, z wyłączeniem
województwa,
siedziba
tej osoby lub jej oddziału
znajduje
się na646),
obszarze
wiejskim objętym LSR, albo
Informacje
udzielane
są w siedzibieGospodarczej,
Biura, telefonicznie
(85) 711się
50 50
pocztą elektroniczną:
d)
miejsce
oznaczone
adresem,
pod
którym
wykonuje
działalność
gospodarczą,
wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o Działalności
znajduje
nalub
obszarze
- jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej
szlaktatarski@gmail.com
wiejskim
objętym
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym
LSR.LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.
U. 2018 poz. 646),
UWAGA: Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli przejdzie pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR oraz uzyskać co najmniej
W przypadku,
operacja
realizowana
wzramach
wykonywania
działalności
gospodarczej
formie
spółkilub
cywilnej
warunkiznajduje
określo- się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
2) będzie
osobą
prawną,
wyłączeniem
województwa,
jeżeli
siedziba
tej osoby
jej oddziału
sowanie projektu
mogągdyubiegać
się
Lokalne
Grupy
Działania
oraz
innewpodmioty
minimalną liczbę punktów w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, wynoszącą min. 55% możliwych do uzyne w pkt. 1 powinny być3)spełnione
przez wszystkich
wspólników
tej spółki. osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
jednostką
organizacyjną
nieposiadającą
skania punktów w ramach oceny.
em osób fizycznych,Ww
szczególności:
przypadku,
gdy podmiot
ubiegający
się
o
przyznanie
pomocy
wykonuje
działalność
gospodarczą,
do
której
stosuje
się
przepiobjętym LSR.
Maksymalna liczba punktów – 32; Minimalna liczba punktów – 17,60.
sy ustawy z dnia 6 marca
2018
r.
Prawo
przedsiębiorców
działalności
gospodarczej,
pomoc
jest
przyznawana,
jeżeli
podmiot
ten
prowadzi
W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich
wspólników tej spółki.

Ogłoszenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców działalności gospodarczej,
jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia INFO
Komisji (UE)
nr 651/2014nr
Sokółka
28 września
2018
r. jest przyznawana,
4 o wspieraniu
określone w ustawie
rodziny
i pomoc
systemie
pieczy zastępczej;
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
ołecznej (których głównym Ocelem
nie ubiegać
jest prowadzenie
działalności gospodarczej);
pomoc może
się również:
a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 ppkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
łdzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne
realizujące
usługi
reintegracji społecznej
b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 ppkt.2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 1.
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
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Elżbieta Szomko Moja praca – moja pasja
Pani Elżbieto, po 30 latach pracy jako pedagog, ostatnio doszła
Pani kolejna ważna funkcja...

seria

CIEKAWI

Od ponad 30 lat jestem nauczycielem – to mój zawód i moja
pasja, a w tym roku szkolnym objęłam stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce. Dzieci i
rodzice z naszego miasta i okolic
znają mnie również jako nauczyciela, który prowadzi zajęcia logopedyczne.

LUDZIE

dzynarodowych, ogólnopolskich,
wojewódzkich i regionalnych.
Prywatnie lubię pływać i od czasu do czasu wspomagać męża w
wędkowaniu.

Dobroczynność zajmuje ważne
miejsce w Pani życiu? Udziela się
Pani społecznie, skąd bierze Pani
energię na tyle inicjatyw?
Od lat prowadzę działalność
dobroczynną z racji wykonywanego zawodu, ale też z potrzeby
służenia radą, wsparciem i pomocą innym ludziom. Pracując na
stanowisku wychowawcy, a później nauczyciela SOSW w Sokółce podejmowałam indywidualnie
i we współpracy z innymi różne
działania, których celem była
poprawa sytuacji naszych wychowanków m.in.: wzbogacałam bazę
materialną placówki. Zainicjowałam organizację wieczoru wigilijnego naszym wychowankom
we współpracy z ZSZ w Sokółce.
Ta inicjatywa stała się tradycją
ośrodka. Często wyjeżdżałam z
wychowankami na sponsorowane
wycieczki. Mój dom był otwarty
na potrzeby dzieci ośrodka, które
niejednokrotnie spędzały u mnie
weekendy. Byłam inicjatorem
i organizatorem koncertu charytatywnego w sokólskim kinie
„Sokół”, z którego dochód został
przekazany na rzecz uczniów
SOSW w Sokółce. Od kilku lat jestem opiekunem szkolnego koła
„Jestem Wolontariuszem” SOSW
w Sokółce. Nasze dzieci i młodzież potrafi cieszyć się życiem i
wspierać inne niepełnosprawne
osoby. Dwukrotnie zajęliśmy I
miejsce w konkursie „Sokólskie
Barwy Wolontariatu”, ja osobiście
otrzymałam I miejsce w kategorii:
wolontariat indywidualny. Byłam
koordynatorem i współorganizatorem licznych akcji wolontariackich m.in: pomoc dla Kuby. Moja
energia w niesieniu pomocy innym bierze się z potrzeby serca,
ale również z wiary w naszą społeczność lokalną. Sokółczanie potrafią dzielić się wszystkim: tzn.:
finansami, ale przede wszystkim
empatią, miłym słowem, życzliwością, uśmiechem, zrozumieniem...

Skąd decyzja o starcie w wyborach samorządowych?

Sokółczanie potrafią dzielić się wszystkim: tzn.: finansami,
ale przede wszystkim empatią, miłym słowem, życzliwością,
uśmiechem, zrozumieniem...
Jest jeszcze Stowarzyszenie „Barka”, proszę o tym opowiedzieć.
Wspólnie z Krystyną Stefanowicz w 2015 r. przeprowadziłam diagnozę osób niepełnosprawnych w powiecie sokólskim
w ramach warsztatów „Pomysł
na przyszłość”. Naszym celem
było zorientowanie się w temacie: co zrobić, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej?
Zaprosiłyśmy do współpracy
wszystkie instytucje działające na
rzecz osób niepełnosprawnych,
rodziców i samych zainteresowanych tematem. Konsekwencją
tego działania jest powstała grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych „Przystanek Nadzieja”. Raz w miesiącu organizujemy
spotkanie tej 15-osob. grupy we
współpracy z szkolnymi i przedszkolnymi kołami wolontariuszy,
działającymi w naszym powiecie
i gminie. Proponujemy naszym
Przystankowiczom:
koncerty,
warsztaty kucharskie, kosmetyczne, plastyczne, wyjścia do kina,
teatru, pikniki, a ich celem jest
integracja środowisk jak również
wspólne przebywanie i działanie.
Jakie cechy powinien mieć wg
Pani dobry pedagog?
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To bardzo trudne pytanie,
ale z pewnością dobry pedagog
to dobry człowiek. Praca w zawodzie pedagoga specjalnego
wymaga dużo profesjonalizmu
połączonego z pokorą i cierpliwością. Ktoś mądry powiedział,
że pedagog specjalny powinien
być bardzo dobrym obserwatorem, dociekliwym badaczem,
wrażliwym odbiorcą i szczególnie
konsekwentnym konstruktorem i

realizatorem postępowania edukacyjno-wychowawczego.
Czy ma Pani jakieś hobby?
Moją pasją jest plastyka
dziecięca. Społecznie prowadzę
Koło Plastyczne z elementami
tańca „Uczeń Artystą” i mogę
pochwalić się licznymi sukcesami uczniów, w konkursach mię-

Ta decyzja to rozwinięcie
skrzydeł i podejmowanie szerszych działań na rzecz społeczności lokalnej, a przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Z
mojego doświadczenia wynika,
że nasze społeczeństwo lokalne to
dobrzy i wrażliwi ludzie, którzy
potrafią podejmować mądre decyzje wpływające na podnoszenie
jakości życia każdego z nas.
Dziękujemy za rozmowę
IC

Sokółka na kółkach

Wyczyny stunterów i drifterów, motocyklowe ewolucje w wykonaniu między innymi
mistrz świata w stuncie - Rafała Pasierbka, bicie rekordu świata w miażdżeniu aut 20-tonowym transporterem opancerzonym, pokaz car
audio i perełek motoryzacji od zabytkowych
po nowoczesne maszyny... To wszystko można było zobaczyć w ubiegłą niedzielę na mega
pikniku motoryzacyjnym pod Brico Marche w
Sokółce.
Organizatorzy imprezy to: Brico Marche
oraz KWW Dialog i Współpraca z Piotrem
Karolem Bujwickim, przy współpracy z Piotrem Borowskim i Karolem Pacukiem. PAZ
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Obchody 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej

400-lecie Parafii w Sokolanach

16 września w Kościele w Sokolanach pw. Przemienienia Pańskiego
odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 400-lecia istnienia Parafii. W
nabożeństwie brali udział księża z całego dekanatu sokólskiego, władze
samorządowe jak i również setki wiernych. Msza Święta koncelebrowana była przez biskupa metropolitę białostockiego ks. Tadeusza Wojdę.
Dziś ksiądz arcybiskup poświęcił też pamiątkową tablicę upamiętniającą
400-lecie parafii w Sokolanach. Po uroczystej mszy świętej na placu przy
kościele odbył się festyn któremu towarzyszyły wystąpienia władz samorządowych i występy zespołów. Klaudia Galej
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W tym roku głównym organizatorem uroczystości obchodów
98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej
było Wojsko Polskie oraz wszystkie
służby mundurowe Województwa
Podlaskiego. Uroczystości odbyły
się według ceremoniału liturgicznego i wojskowego z udziałem władz
państwowych,
samorządowych,
kompanii honorowych, orkiestry
wojskowej, harcerzy i zaproszonych
gości. Msza św. w intencji Ojczyzny
oraz poległych w Bitwie Niemeńskiej
została odprawiona na cmentarzu
grzebalnym przy Parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, przy
ołtarzu polowym, gdzie znajdują się
groby żołnierzy poległych w Bitwie
Niemeńskiej. W uroczystościach
wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu
w MSWiA, poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Doradca
Marszałka Senatu RP Romuald
Łączkowski, płk. Rafał Tadeusz Lis –
Dowódca 18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego w Białymstoku,
płk. Marcin Kocanowski – Dowódca
1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytiorialnej im. Gen. Bryg. Wł. Linierskiego, PS. „Mścisław”, nadinspektor
Daniel Kołnierowicz – Komendant
Wojewódzki Policji w Białymstoku, nadbryg. Jarosław Wendt – Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej w Białymstoku, płk.
SG Grzegorz Biziuk – Komendant
POSG w Białymstoku, Janusz Samociuk – Nadleśniczy Nadleśnictwa
Czarna Białostocka, Reprezentant
Komendanta Śląskiego Oddziału

SG – Komendant Placówki Straży
Granicznej w Bielsku Białej - ppłk.
Zenon Woźniak, Funkcjonariusze
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Mundurach 4. Pułku Strzelców
Podhalańskich w Cieszynie, Ułani
Sokólskiego Pododdziału Kawalerii
im. 10 Pułku Ułanów Litewskich,
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Krzysztof Krasiński, Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wiceburmistrz Wasilkowa – Piotr Karol
Bujwicki, Członek Zarządu Powiatu
Sokólskiego – Krzysztof Szczebiot i
wielu innych reprezentantów samorządów różnego szczebla oraz służb
mundurowych. Po mszy św. celebrowanej przez Dziekana ks. kan. Stanisława Gniedziejko, nastąpiła część
prowadzona przez służby mundurowe. Odczytano apel pamięci, a
żołnierze z 18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego oddali salwę honorową. Następnie złożono wieńce i
zapalono znicze na grobach żołnierzy poległych w Bitwie Niemeńskiej.
W tym samy dniu, tj. 23 września,
na plac pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego dotarła sokólska
młodzież uczestnicząca w Sztafecie Niepodległości, w której brała
udział młodzież z powiatów: sokólskiego, augustowskiego i białostockiego. Przebiegli oni ok. 100 km, od
Kopca Wolności w Lipsku poprzez
Dąbrowę Biał., Nowy Dwór, Sidrę,
Kuźnicę, Klimówkę, Szudziałowo
aż do Kopnej Góry. Biegło około
150 osób, na terenie poszczególnych
gmin dołączały osoby uczestniczące
we fragmentach Sztafety. PAZ

UWAGA STUDENCI
/ UCZNIOWIE!
AKTYWNY SAMORZĄD
2018 ROK

Przypominamy, że do 10 października br. osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności mogą złożyć wniosek na udzielanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studnia pierwszego stopnia, studnia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły
wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym
również za pośrednictwem internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/ półrocze wynosi w przypadku:
•
dodatku na pokrycie kosztów kształcenia z uwzględnieniem możliwości zwiększenia go do 3.100 zł,
•
dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
•
opłaty za naukę (czesne) – wysokość czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależenie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty
3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583
zł (netto) na osobę.
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku uzależniona jest od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do
wyliczonej dla danego wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
•
do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji
na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
•
do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form
edukacji na poziomie wyższym,
•
do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji
na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie
maksymalnej na każdym etapie nauki.
W zakresie kosztów czesnego udział własny Wnioskodawcy wynosi:
•
15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu,
którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
•
65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej iż
jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych
kierunków), z zastrzeżeniem, ze z obowiązku wniesieniu ww. wkładu własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur realizacji programu dostępne są na stronach internetowych:
www.pfron.org.pl; www.sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/
oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pokój
nr 11 (tel. 85 711 08 23), w godzinach 7.30 – 15.30, e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

GKN-II.6622.3.2018
Powiat Sokólski

OGŁOSZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO W SPRAWIE WSPÓLNOTY
GRUNTOWEJ WSI JASIONOWA DOLINA

Zgodnie z art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o
zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169
z późn. zm.)
Starosta Sokólski informuje
o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione
do udziału we wspólnocie gruntowej wsi JASIONOWA DOLINA, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka nr 2430
o łącznej powierzchni 20,29 ha położonej w obrębie BIELE SUCHOWOLSKIE, jednostka ewidencyjna Suchowola-obszar wiejski w celu ustalenia uprawnionych do udziału w ww. wspólnocie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2019 r. pod
rygorem utraty uprawnień. W przypadku złożenia wniosku po
wskazanym terminie postępowanie zostanie umorzone jako bezprzedmiotowe.
Wniosek mogą złożyć:
•
osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo
rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do
31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
•
osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące
wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo
rolne – jeżeli wspólnotą gruntowa są lasy, grunty leśne albo
nieużytki przeznaczone do zalesienia , chyba że przez okres
od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. osoby te
faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.
Niekorzystanie z gruntów wspólnoty gruntowej, w okresach wymienionych wyżej nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi
szczególnymi względami.
Wniosek może złożyć również następca prawny osób o których
mowa wyżej.

INFO Sokółka nr 124/2018

Wniosek powinien zawierać:
•
określnie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
•
imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej
składającej wniosek,
•
adres doręczeń,
•
nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo
rolne osoby składającej wniosek,
•
określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
•
wskazanie dowodów świadczących, że Wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
W przypadku, gdy we wniosku nie zostanie wskazany adres
Wnioskodawcy wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał pozostałych wymogów Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia
w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
Wnioski adresowane do Starosty Sokólskiego można składać:
•
osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce
(parter, Biuro Obsługi Interesanta),
•
drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
•
poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną na
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Sokółce
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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Dąbrowa Białostocka
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
W zawiązku z trwającymi pracami remontowymi budynku Urzędu
Miejskiego Pan Andrzej Antonik Naczelnik Urzędu Pocztowego w
Dąbrowie Białostockiej przekazał na ręce Romualda Gromackiego
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ufundowane przez siebie Godło
Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie umieszczone na budynku
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.

DOBRE STRONY POWIATU

Pierwsza taka akcja!

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.

„Pokonajmy nowotwory krwi”
16.09. można było zarejestrować się
jako potencjalny dawca szpiku. Wolontariusze pracowali od rana do wieczora. Zarejestrowało się 70 osób. W
tym dniu można było się dowiedzieć
jakie są metody pobierania szpiku, a
także wesprzeć Fundację DKMS.
Mamy nadzieję, że osoby, które
się jeszcze nie zarejestrowały zrobią to
w przyszłości.
Dziękujemy wszystkim zarejestrowanym potencjalnym dawcom i
wolontariuszom. MGOK w Dąbrowie Biał.

Poznawały nowe
oblicze koloryzacji
Uczennice klas fryzjerskich Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce
(Dominika Iwanowska, Wiktoria Czepiel, Julia Kostrzewska, Zuzanna
Olechno, Kamila Cholewska, Ewa Narel, Agata Marculewicz oraz Wioleta Mozolewska) spędziły ostatnią niedzielę w Białymstoku na szkoleniu "Exclusive nowe oblicze koloryzacji". Najnowsze trendy przedstawiła
stylistka marki - Wiktoria Zachoża, a dziewczyny mogły zapoznać się z
najnowszą marką na polskim rynku - Exclusive PROFESSIONAL, rewolucyjnym systemem krycia siwych włosów, koloryzacją farbą rozjaśniającą Exclusive czy innowacyjną szybką terapią odbudowującą w 60 sekund.
Za organizację oraz wyjazd odpowiadały
panie: Elwira Zabłocka oraz Karolina Roszkowska.
OŚA-V.6740.5.7.2018
Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dn. 25 września 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Sokólski
informuje, że w dniu 25 września 2018r. na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego
8, 16-100 Sokółka, w imieniu i na rzecz, którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z dnia 24 lipca 2018r.
decyzją nr 13/18, znak OŚA-V.6740.5.7.2018 zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1305B od km 0+000,00 do km 1+909,00- odcinek I oraz od km 0+200,00 do km
5+424,10- odcinek II” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości: Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka- obszar wiejski:
Działki stanowiące istniejący pas drogowy: obr. ewid. 0047 Sokolany: 390, 400; obręb ewidencyjny 0062 Żuki:
42, 7;
obręb ewidencyjny 0037 Plebanowce: 188/3, 188/1, 181/2, 181/1;
obr. ewid. 0009 Gilbowszczyzna Szyndziel: 31, 11, 74, 70; Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone
pod inwestycję: obr. ewid. 0047 Sokolany: 73/5 (z podz. dział. 73/1); 23/1 (podz. dział. 23), 44/1 (z podz. dział.
44), 20/9 (z podz. dział. 20/6), 39/3 (z podz. dział. 39/2), 37/3 (podz. dział. 37/2), 33/5 (z podz. dział. 33/2);
obręb ewidencyjny 0062 Żuki: 38/1 i 38/2 (z podziału działki 38), 54/1 (z podziału działki 54), 53/1 (z podz. dział.
53); obręb ewidencyjny 0037 Plebanowce: 167/1 (z podz. dział. 167), 166/1 (z podz. dział. 166), 154/7 (z podz.
dział. 154/6), 153/1 (z podz. dział. 153), 165/1 (z podz. dział. 165), 147/15 (z podz. dział. 147/9), 161/4 (z podz.
dział. 161/2), 147/13 (z podz. dział. 147/8), 147/11 (z podz. dział. 147/7), 161/6 (z podz. dział.161/3), 132/2 (z
podz. dział. 132/1), 145/1 (z podz. dział. 145), 144/1 (z podz. dział. 144), 143/1 (z podz. dział. 143), 142/1 (z podz.
dział. 142), 120/2 (z podz. dział. 120/1), 118/2 (z podz. dział. 118/1), 104/2 (z podz. dział. 104/1), 106/1 (z podz.
dział. 106), 116/1 (z podz. dział. 116), 97/1 (z podz. dział. 7), 96/1 i 96/2 (z podz. dział. 96), 109/3 (z podz. dział.
109/1), 72/2 i 72/3 (z podz. dział. 72/1), 73/1 (z podz. dział. 73), 107/1 (z podz. dział. 107), 71/2 (z podz. dział.
71/1), 70/2 (z podz. dział. 70/1), 69/2 (z podz. dział. 69/1), 67/1 (z podz. dział. 67), 90/2 (z podz. dział. 90/1), 89/2
(z podz. dział. 89/1), 85/2 (z podz. dział. 85/1), 88/2 (z podz. dział. 88/1), 62/1 (z podz. dział. 62), 87/2 (z podz.
dział. 87/1), 57/2 i 57/3 (z podz. dział. 57/1), 58/1 (z podz. dział.58), 19/1 (z podz. dział. 19), 18/1 i 18/2 (z podz.
dział. 18), 44/1 (z podz. dział. 44), 17/3 i 17/4 i 17/5 (z podz. dział. 17/2), 37/3 (z podz. dział. 37/1); obr. ewid.
0009 Gilbowszczyzna Szyndziel: 14/1 (z podz. dział. 14), 13/1 (z podz. dział. 13), 8/3 (z podz. dział. 8/1), 12/1 i
12/2 (z podz. dział. 12), 9/3 (z podz. dział. 9/2), 10/1 (z podz. dział. 10), 91/1 (z podz. dział. 91), 73/5 (z podz.
dział. 73/2), 90/5 (z podz. dział. 90/2), 73/3 (z podz. dział. 73/1), 90/3 (z podz. dział. 90/1), 88/1 (z podz. dział.
88), 72/1 (z podz. dział. 2), 71/1 i 71/2 (z podz. dział. 71), 75/3 (z podz. dział. 75/2);
Działki w całości przeznaczone pod inwestycję: obręb ewidencyjny 0037 Plebanowce: 189;
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót budowlanych:
budowa zjazdów: obr. ewid. 0047 Sokolany: 356/1, 429; obr. ewid. 0062 Żuki: 52;
obr. ewid. 0037 Plebanowce: 187, 180; obr. ewid. 0009 Gilbowszczyzna Szyndziel: 32, 28, 92.
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przebudowa sieci telekomunikacyjnej: obr. ewid. 0037 Plebanowce: 167/2 (z podziału działki 167);
przebudowa sieci wodociągowej: obr. ewid. 0047 Sokolany: 37/4 (z podz. dział.37/2).
Działki powstałe z podziału, planowane do przejęcia pod drogę, stają się własnością Powiatu Sokólskiego
z dniem, gdy decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy
prowadzone będzie w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości
objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda
nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni
od dnia:
- doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
- doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Niniejszej decyzji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie Architektury i Budownictwa, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58, od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30-15.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych
stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej,
które nastąpi w dniu 28 września 2018r.
Starosta Sokólski

Piotr Rećko

INFO Sokółka nr 124/2018

Daniel Supronik

Opowiada o pasji muzycznej
i zdradza receptę na...
świetną golonkę
Przygotowanie: 1. Golonkę opal
nad ogniem, gdy znajduje się na
niej nawet drobna szczecina. Dokładnie umyj pod strumieniem
zimnej wody. 2. Włóż do dużego garnka. Zalej wodą tak, aby
golonka nie wystawała nad jej
poziom. 3. Doprowadź do stanu
wrzenia, aż pojawią się pierwsze
„szumowiny”, usuń je nalewką lub
łyżką. 4. Dodaj wszystkie obrane
i umyte jarzyny oraz wszystkie
przyprawy. 5. Gotuj ok. 3 do 3,5
h. 6. Wyciągnij delikatnie i odstaw
na talerz. Naczynie żaroodporne
wysmaruj smalcem i włóż golonkę. 7. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200˚C na ok. 30 min.
8. Podawaj w towarzystwie piwa.
Życzę smacznego, ale i odrobiny
rozsądku w częstotliwości smakowania golonki. Bo kto raz jej
spróbuje, będzie chciał ją kosztować częściej.

Akordeon niczym nie ustępuje fortepianowi
czy skrzypcom...
Panie Danielu, czym się Pan zajmuje na co dzień?
Od 17 lat pracuję w Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL
w Zakładzie Produkcyjnym SOMLEK w Sokółce na stanowisku
Automatyka. Jest to praca bardzo
odpowiedzialna i wymagająca
analitycznego myślenia, gdyż w
moim zakresie obowiązków jest
utrzymanie ruchu maszyn, urządzeń, robotów pakujących, tak
aby wszystko funkcjonowało jak
w złożonym organizmie. Jednocześnie współpracuję z gronem
osób na różnych szczeblach zawodowych, co daje bardzo duże
możliwości kontaktu z ludźmi i
ciągłej wymiany doświadczeń,
które wykorzystuję funkcjonując
w samorządzie.
Co uważa Pan za swój największy sukces zawodowy?
Największym sukcesem zawodowym jest czynny udział w
ciągłym rozwoju firmy, w której
pracuję. Śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy jednym z najnowocześniejszych
zakładów
przetwórstwa spożywczego w
naszym regionie, w którym produkujemy ekologiczną żywność.
Ponadto, co mnie niewątpliwie
cieszy, wspieramy lokalnych producentów, gdyż mleko, które jest
głównym składnikiem naszych
produktów pochodzi od rolników
z naszej pięknej Sokólszczyzny.

A jakie są Pana pasje?
W chwilach wolnych oddaje
się swojej największej pasji, jaką
jest gra na fortepianie lub akordeonie. Długi związek akordeonu
z muzyką rozrywkową spowodował, że słysząc hasło „akordeonista”, laik często ma przed oczyma
ulicznego grajka lub muzyka z
karczmy. I choć akordeon znakomicie się sprawdza w muzyce
tanecznej czy kawiarnianej, trudno dziś o bardziej niefortunną
„łatkę” dla tego instrumentu.
Wbrew pozorom akordeon to nie
tylko muzyka biesiadna, z tego
instrumentu potrafię wydobyć
różnorodne bogactwo brzmień i
uważam zarówno ja, jak i znani
wirtuozi, że akordeon niczym nie
ustępuje fortepianowi czy skrzypcom. Ogromną przyjemność
sprawia mi koncertowanie, a słuchacze wielokrotnie proszą mnie
o bis, co jest dla mnie największą
satysfakcją i podziękowaniem.
Przepis na ulubioną potrawę.
Może podam przepis na apetyczną golonkę gotowaną z jarzynami, którą często przygotowuję
Składniki: 1 duża golonka
wieprzowa (najlepiej tylna), 1
duży seler, 6 średnich marchewek,
3 średnie pietruszki, 1 duży por,
1 duża cebula, 1 kostka rosołowa
drobiowo-wołowa, maggi, Vegeta, sól, pieprz, kilka łyżek smalcu.
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Udziela się Pan charytatywnie?
Zawsze chętnie angażuję się
w różne akcje charytatywne, bo
warto jest pomagać. Te dane do-

bro komuś wraca do nas ze zdwojoną siłą. Dlatego biorę udział
w akcjach „Szlachetnej Paczki”,
gdzie dary trafiają do najbardziej
potrzebujących. Również los naszych milusińskich zwierząt nie
jest mi obojętny i przekazuję za
każdym razem różne fanty na licytację na Bazarku na rzecz zwierząt sokólskiego schroniska.
Ponownie startuje Pan w wyborach samorządowych, to była łatwa decyzja?
Będąc radnym i jednocześnie Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Sokółce kadencji
2014-2018 doskonale orientuję
się w potrzebach Miasta i Gminy
Sokółka oraz jego Mieszkańców.
Przez okres tej kadencji zrealizowaliśmy wiele inicjatyw społecznych oraz inwestycji drogowych w
naszej gminie. Są również rozpoczęte inicjatywy, które wymagają
pilotażu i dokończenia, dlatego
postanowiłem dalej kontynuować
funkcjonowanie w samorządzie i
dopilnować, aby wszystkie zapla-

seria

CIEKAWI

LUDZIE

nowane inwestycje zostały zrealizowane.
Czy ciężko jest pogodzić pracę
zawodową z działalnością samorządową?
To nie jest kwestia godzenia
różnych obowiązków tylko umiejętnego łączenia funkcji. Podstawą jest dobra organizacja, tak aby
nie zaniedbywać żadnych stref
życia. Aby osiągnąć coś więcej
trzeba być zorganizowanym człowiekiem i takim staram się być.
Jakby Pan siebie określił w jednym zdaniu?
Daniel Supronik to człowiek
niezwykle zrównoważony i opanowany, któremu zawsze towarzyszy uśmiech na twarzy.
Dziękujemy za rozmowę
Red.

OŚA-V.6740.5.6.2018
Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dn. 25 września 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c– ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
2018r., poz. 1474) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz.
1257 ze zm.) Starosta Sokólski informuje, że w dniu 25 września
2018r. na wniosek Burmistrza Sokółki, Pl. Kościuszki 1, 16-100
Sokółka z dnia 6 lipca 2018r. decyzją nr 12/18, znak OŚA-V.6740.5.6.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi
gminnej ul. Jodłowej w Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Inwestycja realizowana będzie na działkach w gminie Sokółka:
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:
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, Katastru i Nieruchomości w Starostwie
Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego
obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne
pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30
dni od dnia:
- doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa
w art. 17,
- doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%
wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie
Architektury i Budownictwa, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
pok. 58, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego
w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę
lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Miejskim w Sokółce,
w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej, które nastąpi w dniu 28 września 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

28 września 2018 r.

9

Posiedzenie Komisji stypendialnej w ramach realizacji projektu
pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”
Powiat Sokólski realizuje projekt pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”.
Jest on współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014–2020, Oś priorytetowa
III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006
375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od
1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.
Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.

dzących kształcenie zawodowe,
tj. Zespół Szkół Zawodowych
im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,
Zespół Szkół Rolniczych im. mjr
Henryka Dobrzańskiego - Hubala
w Sokółce, Zespół Szkół w Suchowoli, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce.
Łącznie złożonych zostało
137 wniosków o udzielenie pomocy stypendialnej.
26 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej do oceny wniosków na pomoc stypendialną w ramach
projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje
i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na
rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF (edycja II).
Wymagane regulaminem dokumenty rekrutacyjne na pomoc
stypendialną złożyli uczniowie 4 szkół i placówek systemu oświaty,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowa-

•
•

•
•

Zespół Szkół Zawodowych
im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce - 37 wniosków,
Zespół Szkół Rolniczych im.
mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce - 67
wniosków,
Zespół Szkół w Suchowoli 28 wniosków,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Kor-

czaka w Sokółce - 5 wniosków.
Komisja dokonała pełnej
weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej poprzez ocenę formalną
i punktową poszczególnych kandydatów, na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej. Lista
kandydatów na stypendystów
sporządzona przez Komisję czeka już jedynie na zatwierdzenie
przez Starostę Sokólskiego. Oficjalne wręczenie stypendiów planowane jest w pierwszej połowie
października w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Projekt „Kompetentni i
wykwalifikowani”
przewiduje przyznanie w roku szkolnym
2018/2019 stypendiów dla 104
uczniów przez okres 10 miesięcy
tj. od września 2018 r. do czerwca 2019 r. w kwocie 120 zł/m-c.
Całkowita kwota przyznanych
stypendiów w ramach całego projektu wyniesie blisko 250 000 zł.
MS

prawdziwe

prawdziwk
Świeże słodkości
Robię sobie zakupy w „Biedronce”. Ostatnio
wypadła mi „dwójka” w totku, więc pomyślałem,
że mam szczęście i postanowiłem zaryzykować. W
asortymencie mojej „kuchennej ruletki” znalazło
się parę gotowych dań. Nagle, do sklepu wpadł
przestępca. Musiał być początkujący, bo chyba mu
nikt nie powiedział, że do tradycyjnej pończochy
na łeb się jeszcze nie nakłada podwiązek. Jedna go
dusiła, druga mu zasłaniała oczy.
- Ręce do góry! To jest napad! - krzyknął, celując
bronią w sufit.
Oczywiście, ludzie nie zachowywali się rozsądnie.
Wszyscy zaczęli rozbiegać się w popłochu i nie
wiedzieć czemu, wrzeszczeć wniebogłosy. Stałem,
razem z kasjerem. Pensja jak pensja, ale nie chcieliśmy dostać premii. To znaczy, nie chcieliśmy ZAROBIĆ kulki.
- Dawaj wszystko, ale już! - krzyknął bandyta strzelając na oślep w biegających ludzi - Niee! Nie pieniądze! Dawaj naklejki słodziaków!
Przerażony kasjer szybko wyciągnął całą szpulę
upragnionych naklejek i wręczył je złodziejowi.
Były ciężkie, więc bandyta poprosił mnie żebym
potrzymał pistolet, bo inaczej ich nie udźwignie.
Niestety, ktoś inny przyjął rolę bohatera. Przestępca, wybiegając ze sklepu został staranowany przez
futrzarzy czołg marki – MB-ZA (Moherowy Beret
Z Antenką). Spanikowani ludzie już widocznie
biegali dla samego biegania, nie patrząc na to, że
zagrożenie dawno minęło. Jak zwykle, zbiorowa
głupota okazała się silniejsza od technologii, nawet
takiej co miota ołowiem.
Może i te zabawki są słodziakami, ale nadal jest to
gang i jak się przekonał nasz bandyta, przez każdy
gang można stracić głowę, a czasami życie.
Kamyk
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Jeaniene Frost "W pół
drogi do grobu"
Wyd. Mag 2011
Nie tylko surferzy unoszą się na
fali. Fale radiowe pewnej stacji
niosą umysłową degrengoladę,
fale upałów powodują suszę, fale
uderzeniowe sieją zniszczenie, a
na fali popularności "Zmierzchu" wykwitła książka "W pół
drogi do grobu". Pesymistyczne
przykłady nie są przypadkowe.
Ten tytuł to jedna z egipskich
plag koniunktury. Gdy polowanie na nocnych krwiopijców - i
nie mówię tu o komarach - łączy pół wampirzycę Catherine i
Bones'a, dobrego wampira zabijającego brutalnie złe wampiry,
gorzej być nie może. A jednak.
Namiętność, bo nawet nie miłość, jaka rodzi się między nimi,
tworzy z tego wątpliwej jakości
dzieła karykaturę. Takie "Pięćdziesiąt twarzy Blade'a" o zapachu czosnku. Nastolatki piszczą,
Drakula przewraca się w grobie,
a poczucie zażenowania dopada
nawet w ziemiance. Z książki tej
dowiemy się między innymi jak
wygląda wampirze... a zresztą.
Nie napiszę, bo mi tego nie wydrukują. Zamiast podziękowań,
autorka powinna umieścić przeprosiny na początku. Ale jeśli jesteś dorosłym facetem kolekcjonującym koniki "Pony" - czytaj
śmiało. Tobie nic już nie grozi.
Wszystkim innym polecam
spacer. Rześka jesień unosi się
w powietrzu. Wkrótce zrudzieją liście. Gdy podmuchy wiatru
zerwą je z drzew, na nasze głowy posypie się confetti od Matki
Natury. Ta pora roku to nie tylko

słota i depresja. To okruchy melancholii rozsypane na parkowych
ławkach. To wieczory okryte kojącą ciszą. To moment, by zwolnić i
zastanowić się nad sensem biegu.
Wtulić w ciepło bliskiej osoby, oddać refleksji, pomarzyć... Kończąc
mój romantyczno - grafomański
wywód wyrażam nadzieję, że los
skrzyżuje nasze ścieżki na jednej
z jesiennych przechadzek i patrząc
sobie w twarz porozmawiamy o
książkach, życiu, upływającym
czasie lub nowym, pięćdziesięciocalowym telewizorze 4k, ultra hd
z technologią smart connected,
wziętym na wyjątkowo korzystne raty z pobliskiego marketu, na
którym ostatnia "Fifa" śmiga jak
żyleta. Do zobaczenia!
Marcin Dębko

Nowy sezon
DKF

Wakacje dobiegły końca.
Żar rozgoryczenia ostudzić
można jesienną ramówką
telewizyjną, która oferuje
premierowe odcinki "M jak
miłość", lub czwartkowym
wypadem do kina. Czekają
wykłady znanych i lubianych
prelegentów, spotkania z aktorami i reżyserami oraz wyjątkowe seanse. O czym mowa?
DKF "Fantom" otworzył nowy
sezon. Atrakcji nie zabraknie,
chociażby wielkimi krokami
zbliżają się Kresowe Spotkania Filmowe... DKF zaprasza!
M. Dębko

XXXVII Międzynarodowy Memoriał im. St. Kirpszy w Sokółce

Sezon rowerowy niedługo się kończy,
ale to nie oznacza, że trzeba już odstawić
jednoślady do piwnic. Za nami 37. edycja
wyścigu, który sprowadza kolarzy z Polski,
Białorusi, a także Litwy. Rowerzyści wystartowali na os. Zielonym i ścigali się do
Drahli, przez Bobrowniki, St. Kamionkę,
Pawełki do Sokółki. Startowano w kategoriach: Junior, Open Mężczyzn – 4 okrążenia (68 km); Junior Młodszy, Amator 50+,
Open Kobiet – 4 (68 km); Młodzik, Młodziczka, Juniorka mł. – 2 (34 km); Żak,
Żakini – okrążenie (17 km). Memoriał
im. Stanisława Kirpszy ma już długoletnia
tradycję i na stałe się wpisał do kalendarza
imprez sportowych. Stanisław Kirpsza, na
cześć którego powstał wyścig, pochodził z
Igrył. Był zawodnikiem Gwardii Białystok i
Legii Warszawa. Dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski w drużynowym wyścigu
szosowym na 100 km (1978 i 1979 w barwach Legii Warszawa) i wyścigu torowym
na 4000 m. Dwukrotnie zdobył brązowy
medal mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas (1974 i 1979). „Życzę wam,
żebyście ciągle byli aktywni, pokazywali,
że sport jest ważny” - mówił przed startem
Starosta Sokólski Piotr Rećko. W tym roku
pogoda dopisała (ze zbliżającej się chmury
spadło jedynie parę kropel deszczu) i kolarze szybko pokonywali kolejne kilometry
(najlepsi mieli na liczniku 60 km/h!). Organizatorem wyścigu jest: Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Sokółce,
OSiR w Sokółce, Dom Kultury w Dąbrowie Biał., Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.,
Sokólski Klub Kolarski „Sokół”, Podlaski
Okręgowy Związek Kolarski, UKS Feniks
Krynki. Współorganizatorem jest Urząd
Marszałkowski Woj. Podlaskiego.
GKN-II.6622.2.2018

Powiat Sokólski

OGŁOSZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO W SPRAWIE WSPÓLNOTY
GRUNTOWEJ WSI TEOLIN

Zgodnie z art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o
zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z
późn. zm.)
Starosta Sokólski informuje
o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do
udziału we wspólnocie gruntowej wsi TEOLIN, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka nr 2360 o łącznej powierzchni 58,31
ha położonej w obrębie BIELE SUCHOWOLSKIE, jednostka ewidencyjna Suchowola-obszar wiejski w celu ustalenia uprawnionych
do udziału w ww. wspólnocie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
05 kwietnia 2019 r. pod rygorem utraty uprawnień. W przypadku
złożenia wniosku po wskazanym terminie postępowanie zostanie
umorzone jako bezprzedmiotowe.
Wniosek mogą złożyć:
- osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i
nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015
r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
- osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub
prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą
gruntowa są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia , chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia
2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.
Niekorzystanie z gruntów wspólnoty gruntowej, w okresach wymienionych wyżej nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane
było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.
Wniosek może złożyć również następca prawny osób o któ-
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rych mowa wyżej.
Wniosek powinien zawierać:
- określnie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
- imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej składającej wniosek,
adres doręczeń,
- nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne
osoby składającej wniosek,
- określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
wskazanie dowodów świadczących, że Wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
W przypadku, gdy we wniosku nie zostanie wskazany adres
Wnioskodawcy wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. W
przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał pozostałych wymogów
Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie
7 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
Wnioski adresowane do Starosty Sokólskiego można składać:
- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce (parter,
Biuro Obsługi Interesanta),
- drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul.
Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną na Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce

REKLAMA

PPUH

Sp. z o.o.

POSZUKUJE WYKONAWCY OCIEPLENIA
BUDYNKU BIUROWEGO (ok. 450 m2).
Plan realizacji: 2018-2019 rok.
KONTAKT: tel. 85 711 22 58,
biuro@agromech.pl lub w siedzibie firmy
os. Buchwałowo 10, Sokółka.

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

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

Starosta Sokólski
Piotr Rećko

ISSN 2450-999X

Wydawca: Stowarzyszenie
"Towarzystwo Ziemia Sokólska"
Redakcja: ul. Białostocka 28
16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel
Nakład: 10 000 egzemplarzy

28 września 2018 r.

11

Rynek pracy nie patyczkuje
się, gdy usuwa w pień niepotrzebne zawody. W ten sposób i bez
żadnych sentymentów pozbył się
zawodów związanych z uprawą ziemi, następnie z przemysłem, teraz
szykuje atak „na korporacyjne białe
kołnierzyki”. Ale trzeba też pamiętać, że rynek pracy nie znosi próżni. W miejsce starych posad szybko
powstają nowe.
Futuryści (z założenia patrzący w przyszłości a odrzucający
przeszłość i tradycję) poproszeni
o wytypowanie profesji przyszłości wskazali zawody związane ze
wspieraniem seniorów, np. doradców zawodowych schyłku kariery, miejskich farmerów czy „złote
rączki” – fachowców od wszystkiego, również znających język maszyn i sprawnie poruszających się
w świecie Internetu Rzeczy (IoT).
Ale jednym z ciekawszych zajęć w
tym zestawieniu jest triber (twórca
plemienia, od angielskiego słowa
tribe - plemię.). To ktoś w rodzaju
niezależnego menedżera specjalizującego się w budowaniu zespołów
do realizacji bardzo konkretnych,
niepowtarzalnych projektów.
Futuryści wskazują, że tacy
triberzy funkcjonują już teraz, ale
tylko w specyficznych obszarach,
np. w studiach filmowych. Te, działają zgoła odmiennie niż przedsiębiorstwa.
Nie zatrudniają na etat pracowników, aby kręcić filmy. To zazwyczaj osoba reżysera łączy na czas
tworzenia/kręcenia filmu ogromny
interdyscyplinarny zespół: scenarzystów, operatorów, dźwiękowców,
montażystów, aktorów. I właśnie w
niedalekiej przyszłości przedsiębiorstwa będą musiały działać jak
takie studia filmowe.
Dlaczego? W zmiennym środowisku biznesowym, planowanie
strategii biznesowej na kilka lat do
przodu traci rację bytu. Polem do
konkurencji jest już nie wydajność
ale unikalność. Dlatego, trzeba będzie szybko wykorzystywać nowe
możliwości i w tak zmieniającym
się otoczeniu organizować zespoły
ludzi o bardzo różnych umiejętnościach. Następnie, po zakończeniu
danego projektu – rozwiązywać je i
powoływać nowe do realizacji kolejnego zadania.
I to będzie właśnie domeną
triberów: zbudować zespół, a później odpowiednio go poprowadzić.
Triber to stanowisko na wagę złota
w świecie, w którym znalezienie
właściwych ludzi we właściwym
czasie i do właściwego projektu staje się coraz ważniejsze i coraz trudniejsze. W tej roli doskonale odnajdą się osoby potrafiące budować
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Zawód przyszłości.

Co zrobić aby uniknąć
w przyszłości „bezrobocia”?

Czy tylko IT?

A może TRIBER!
Kto to taki...

są takie same, jak w innych krajach.
Co to oznacza dla nas ?
Umiejętność
komunikacji,
rozwiązywania sporów, kierowania
talentami a przede wszystkim budowania i rozwiązywania zespołów
to umiejętności wręcz niezbędne
do tego aby móc odnaleźć się w
niedalekiej przyszłości zawodowej.
Te kompetencje nie pozostaną wyłącznie domeną pracowników działów HR. Te kompetencje staną się
podstawą do tego aby móc kierować
ludźmi i to w niemal każdej dziedzinie. Najbardziej pożądanymi
miękkimi kompetencjami obecnie
na rynku pracy są uczciwość, pewność siebie, zorganizowanie, delegowanie, spójność komunikacyjna,
stabilność emocjonalna, empatia,
konsekwencja w działaniu.
XXI wiek kreuje nam więc
menedżerów wyspecjalizowanych
nie tylko w swoich dziedzinach.
Jednak obok wiedzy o ich sukcesie
decydują powyższe kompetencje
miękkie. Stąd menedżerowie coraz częściej inwestują w szkolenia,
coachingi rozwijające ich umiejętności miękkie - przywódcze.
WSE dopasowując ofertę dydaktyczną do potrzeb rynkowych
proponuje Zarządzanie zasobami
ludzkimi. Wskazujemy tym samym na inny aspekt tego kierunku i jego przydatność w rozwoju
zawodowym każdego menedżera.

temat
na czasie
długotrwale relacje z jednostkami,
mające doświadczenie w zarządzaniu projektami, empatyczne i dobrze zarządzające czasem. Na plan
pierwszy wysuwają się więc miękkie kompetencje i umiejętności jak
przede wszystkim umiejętność komunikowania się ze specjalistami z
różnych dziedzin.
Czy nowy zawód przyjmie
się w Polsce? Można mieć szereg
wątpliwości które zwracają uwagę
na naszą zamkniętą mentalność i
raczej nakazowy styl zarządzania
nawet wręcz patriarchalny. Choć
wyzwania wśród rodzimych firm

Inwestuj w swój rozwój!
Studiuj z WSE!
fot.: pixabay.com

Zawód przyszłości. Czy
można oszacować jakie zawody sprawdzą się w przyszłości? Czy tylko IT i zajęcia powiązane ze sztuczną
inteligencją mają szansę na
powodzenie? Co zrobić aby
uniknąć w przyszłości „bezrobocia”?

tekst: WSE

Ogłoszenie płatne

ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok, tel. 85 652 00 24, 85 652 09 97
dziekanat@wse.edu.pl, www.wse.edu.pl
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