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Z Sesji Rady Powiatu Sokólskiego
Podziękowanie
Dyrektorowi SP ZOZ

Na początku XI Sesji
Rady Powiatu, zaraz po sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu
Powiatu, przedstawionym przez
Członka Zarządu – Jerzego Białomyzego głos zabrał Starosta
Sokólski Piotr Rećko i zwrócił się
do obecnego na posiedzeniu Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej – Jana Chodziutko: „W
imieniu Zarządu i całego Powiatu
Sokólskiego chciałem panu serdecznie podziękować za dotychczasową pracę na stanowisku dyrektora.(…). W czasie kiedy był
pan dyrektorem szpital miał stabilną, pewną sytuację finansową
i to jest niewątpliwie pański sukces, osiągnięty dzięki pana umiejętnościom
organizacyjnym.”
Następnie Starosta wraz z Wicestarostą Bożeną Jolantą Jelską-Ja-

roś wręczyli Dyrektorowi kwiaty.
(fot.) „Chciałbym także podziękować za cztery lata współpracy,
szczególnie Zarządowi Powiatu
z panem Starostą na czele, panu
Jerzemu Białomyzemu z Dąbrowy Białostockiej, który mnie
wspomagał w tej ciężkiej pracy.
Dziękuję też panu Kazimierzowi
Łabieńcowi – Przewodniczącemu
Społecznej Rady przy SP ZOZ w
Dąbrowie i całej Radzie” – mówił
Dyrektor Chodziutko.

Zmiany w Prognozie
Finansowej Powiatu

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu za I
półrocze 2019 r. przedstawiła Wicestarosta Bożena J. Jelska-Jaroś.
Przedstawiono projekt uchwały
w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Biał.
Punkt dotyczący rozpatrzenia
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2019-2033 przedstawiła Skarbnik
Powiatu – Jolanta Mordas. W zadaniach drogowych znalazły się
m.in.: przebudowa drogi powiat.
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Domuraty – Zwierzyniec Wlk.
– Zwierzyniec M. – Miedzianowo – Dąbrowa Biał. (zadanie na
kwotę 8 mln zł, realizacja w latach 2019/20); przebudowa drogi
powiat. na odcinku Nowosiółki –
Koniuszki do drogi 1240B (5 mln
zł, 2019/20); przebudowa drogi
powiat. Szudziałowo – Nowinka
– Słójka-Borowszczyzna (8 mln
zł realizacja w okresie 2-letnim);
przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej na odcinku Dąbrowa

Biał. – Stock – Różanystok wraz
z ciągiem pieszo-rowerowym
(ponad 17 mln zł, 2019/21). Do
realizacji wprowadza się również
przedsięwzięcie pn. „Gminy –
aktywni członkowie społeczności” (wartość ponad 366 tys. zł,
realizacja 2019/20). W ramach
tego zadania zostanie zakupiony
sprzęt sportowy oraz przeprowadzone będą prace remontowe i
adaptacyjne sali sportowej ZS w
Dąbrowie Biał. Zmiany Prognozy
Finansowej wynikają ze środków
pozyskanych z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Udało nam się pozyskać środki i minim. 50% tych inwestycji
będzie finansowanych z budżetu
państwa. Pieniądze pozyskaliśmy
także z funduszy transgranicznych, tak jak np. na przebudowę
starej sali gimnastycznej w Dąbrowie Biał. (…). To jest także wynik
porozumień z wójtami, burmistrzami. – podkreślał Starosta.

Kwestia ul. TARGOWEJ

Po przedstawieniu projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu padły pytania o zapis dotyczący
ul. Targowej. Pierwszy do nich odniósł się Starosta Piotr Rećko: Od

początku twierdziliśmy, że pozyskamy pieniądze na dofinansowanie dwóch zadań na ul. Targowej.
Na jedno - otrzymaliśmy środki w
r. 2018 z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw.
schetynówki. W roku 2018 otrzymaliśmy dofinansowanie o wartości 3 mln zł (wartość kosztorysowa
zadania) na przebudowę ciągu
drogowego - zadania „A”. Zadanie
„B” z racji tego, że było to zadanie
gminne (przebudowa kanalizacji

deszczowej, budowa separatora
i odprowadzenie wody z ⅓ części
Sokółki), nie było objęte dofinansowaniem. Kiedy weszła Ustawa o
Funduszu Dróg Samorządowych
sygnalizowaliśmy pani Burmistrz
Kulikowskiej i Radzie Miejskiej, że
istnieje duże prawdopodobieństwo
iż na zadanie „B” (kanalizacyjne),
w ramach tego funduszu - również
otrzymamy dofinansowanie wysokości 50%, czyli 1 mln 200 tys. zł
(wartość zadania po przetargu).
Tak też się stało, otrzymaliśmy
pismo z Urzędu Wojewódzkiego,
że ta inwestycja została również
objęta dofinansowaniem. (…) Pozyskaliśmy pieniądze, z tym, że z
uwagi na opieszałość Gminy Sokółka, która nie podejmowała decyzji co do tego, żeby rozstrzygnąć
pozytywnie ten przetarg i przekazać nam środki, w tej chwili już nie
jest możliwe wykonanie tego zadania w pierwotnym przetargu (termin upłynął 31.07.). Wprawdzie
wykonawca przedłużył związanie
oferty do 15.08., ale to jest już po
terminie wynikającym z przetargu. Wciąż jesteśmy gotowi aby realizować to zadanie, ale nie ma innej drogi niż taka, że wkład własny
wysokości 1 mln 200 tys. zł, musi
wnieść Powiat Sokólski i Gmina
Sokółka (po 600 tys.). (…). Do
15.08. jest związanie oferty przez
firmę UNIBEP i Gmina ma czas
żeby podjąć decyzję co do współfinansowania zadania „A”. Po
15.08. będziemy musieli zdjąć to
zadanie również z naszego budżetu. (…) Dla mnie, Sokółczanina,
wybudowanie parkingów i przebudowanie tej ulicy - są bardzo
ważne. Jednak równie ważna jest
transparentność i zasady. Powiat
nie może tego robić z własnych
środków ponieważ wprowadzimy

Monika Szwaja „Nie dla mięczaków”
Wyd. Empik 2011

Pomówmy o warsztacie. Bynajmniej nie hali wypełnionej narzędziami, z parkiem maszynowym do obróbki drewna bądź metalu, lecz o
zbiorze pewnych umiejętności, bo książka Moniki Szwaji „Nie dla mięczaków” to wzorcowe kompendium dla wszystkich, którzy poważnie
myślą o pisaniu. Uprzedzam, że nie jest to poradnik. To rzetelnie opowiedziana (fikcyjna) historia Piotra – świeżo rozwiedzionego przedsiębiorcy, któremu życie nieustannie dostarcza przygód. Szwaja stworzyła
bohatera z krwi i kości. Zarysowała go prosto, acz wyraźnie. Idealnie
zrównoważyła swoje dzieło na treściwe i zwięzłe opisy oraz ciekawe
dialogi. Wykazała się finezją w konstruowaniu zdań, a do słów z mowy
potocznej dorzuciła wyszukane smaczki w ilości strawnej zarówno dla
językoznawcy, jak i niedzielnego czytelnika. Wplotła w narrację wystarczająco dużo zwrotów akcji, by nie zanudzić odbiorcy, lecz nie tyle, by
go zdezorientować. Posiada nienaganny styl. Nie zapomniała o szczypcie
humoru, odrobinie dramatu, rąbku tajemnicy i dawkowaniu napięcia.
W taki sposób spłodziła lekką, letnią książkę o nadziei, nowych szansach, przeciwnościach losu i niespodziankach, jakie niesie ze sobą życie,
a zrobiła to na niecałych stu stronach, dając przy okazji lekcję solidnego
pisania. Brawo! Wszak to zajęcie „Nie dla mięczaków”. Wymaga nieustępliwości, bo wiele razy trzeba się podnieść, choćby po nieprzychylnych
opiniach. Ale dziś takiej nie będzie. Urlop pod szyldem Moniki Szwaji
to dobrze wykorzystany czas. Książka zapewne bardziej przypadnie do
gustu Paniom, lecz nie zapominajmy, że nałogowe czytanie również jest
„Nie dla mięczaków”, więc wszelkie mole książkowe mogą sięgnąć po nią
śmiało. Choćby czekając na pociąg. Marcin Dębko
Rozwiązaniem konkursu z nr 162. INFO Sokółka było hasło
„Reszta jest milczeniem”. Refleksem wykazali się Max Stodow i Anna R.,
i to oni otrzymają książkę pt. „Szekspir, róże i Święty Graal czyli gdzie jest
skarb esesmana?” Roberta M. Rynkowskiego z autografem. Gratulacje!
Skontaktujemy się w sprawie odbioru. Red.
bałagan, który spowoduje, że nikt
nie będzie rozumiał zasad panujących odnośnie współfinansowania
z gminami inwestycji drogowych.
Inne gminy będą miały pretensje dlaczego tu robimy sami, a gdzie
indziej - nie. Poza tym nas na to
zwyczajnie nie stać. (…) Czekamy na Gminę Sokółka cierpliwie,
mam nadzieję, że 15.08. jest terminem „deadline”. (…) Powiat
jako struktura samorządowa nie
dysponuje praktycznie żadnymi
podatkami lokalnymi. Więc podatek od nieruchomości w całości
jest zlokalizowany w gminie, jak
również całość wszystkich innych
opłat np. od żwirowni itp. Gmina
Sokółka, wbrew temu co się mówi
o jej złej sytuacji finansowej, jest
bardzo bogatym samorządem w
stosunku do innych. Każda z dróg,
którą realizujemy na terenie gminy
jest realizowana dla mieszkańców
gminy Sokółka. Oczywiście dla powiatu też, ale przede wszystkim dla
mieszkańców gminy. (...) Co robi
gospodarz, który ma tak trudną
sytuację finansową? Prosi o współfinansowanie drugiego gospodarza, który także korzysta z danej
inwestycji. (…) Gmina Sokółka ma
około 300 km dróg, Powiat - 900
km i są to główne ciągi komunikacyjne. Około 250 km z tych dróg
w ogóle nie jest wyasfaltowanych,
część jest drogami gruntowymi. Jeżeli jako Powiat przyjmiemy taką
politykę, że nie będziemy prosić

o współfinansowanie samorządów gminnych, najzwyczajniej w
świecie zahamujemy rozwój dróg
powiatowych, które łączą poszczególne gminy”.
Do dyskusji włączył się
Członek Zarządu Powiatu Jerzy
Białomyzy: Jako radni powiatowi
reprezentujemy interesy poszczególnych gmin, z których zostaliśmy wybrani do Rady. Jako radny
pochodzący z gminy Dąbrowa Białostocka, nie chciałbym aby gmina
Sokółka była w jakikolwiek sposób
faworyzowana przez Radę Powiatu. Drogi, które robimy na terenie
gminy Dąbrowa Biał. są solidarnie
współfinansowane przez Gminę
i przez Powiat Sokólski w takich
wysokościach, które zostały ustalone. Jest to wszystko transparentne – wiemy w jaki sposób przebiega
montaż finansowy poszczególnej
drogi. To dotyczy każdej gminy,
która znajduje się na terenie naszego powiatu.”
Głos zabrał również Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Krasiński: Rozumiałbym decyzję negatywną każdej
gminy, nawet Gminy Sokółka, gdyby chodziło o drogę powiatową, na
której nie ma żadnej infrastruktury. Wtedy rozumiałbym, że słusznym jest decyzja – nie będziemy
finansować dróg powiatowych, ale
w tym przypadku ul. Targowa to
nie jest inwestycja dla powiatu.
opr. Patrycja A. Zalewska
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BEZPŁATNE PORADNICTWO
SPECJALISTYCZNE
DLA OSÓB ZAGROŻONYCH
I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

„Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie"- Edycja 2019. Współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II: „Poprawa jakości i zwiększenie
dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających
przemocy w rodzinie"
Mieszkańcy Powiatu Sokólskiego mogą skorzystać z
bezpłatnych porad specjalistów
w Punkcie Konsultacyjnym dla
osób zagrożonych; doznających
przemocy przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce, ul. Piłsudskiego 8 w Budynku Starostwa Powiatowego w
Sokółce, pokój 18, tel. 85 711 61,
85 711 08 23
Harmonogram dyżurów w
sierpniu:
- Radca Prawny: 6, 20, 27 sierpnia,
w godz. 15.30-18.30
- Specjalista Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej:
6, 12, 20 sierpnia, w godz. 15.3018.30,
- Pedagog: 5,14,29 sierpnia, w
godz. 15.30-18.30,
- Psycholog: 7,14,23 sierpnia, w

seria:

godz. 16.30-19.30,
- Grupa wsparcia dla osób zagrożonych; doświadczających przemocy: 10, 24 sierpnia, w godz.
14.30-17.00.
W razie potrzeby zapewniamy opiekę nad dziećmi dla uczestników grupy wsparcia. Prosimy o
wcześniejsze zgłoszenie pod tel.
85 711 08 61, 85 711 08 23
Szukasz pomocy, porady,
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom, osobom starszym,
samotnym. Wsparcie znajdą też
osoby z niepełnosprawnością i
ich rodziny BORYKAJĄCE SIĘ Z
PROBLEMEM PRZEMOCY.
Wszelkie porady udzielane
są BEZPŁATNIE.

DawnaSokólszczyzna

Jelenia Góra
koło Suchowoli

Gdzieś na północ od Suchowoli, zapewne w okolicy
dzisiejszej wsi Grymiaczki funkcjonowały na przełomie XVII i
XVIII wieku niewielkie dobra
dożywotnie zwane Jelenia Góra,
a liczące sobie 6 włók gruntu
(włóka = 21 ha). O lokalizacji
tych dóbr wnioskuję z nazwy
rzeki Hrymiaczki i uroczyska o
tej nazwie pojawiających się w
dokumentach. W okolicach wsi
Grymiaczki znajdują się niewielkie wzniesienia, może jedno
z nich zwano Jelenią Górą? Oto
kilka faktów odnośnie tego majątku oraz fragment przywileju
króla Jana III Sobieskiego.
W 1689 roku 6 włók Jeleniej Góry otrzymał Aleksander
Reszka. Nadanie to król Jan III
potwierdził w 1690 roku. Aleksander i jego żona Zofia z Ciszewskich Reszkowie otrzymali
też konfirmację nadania od Augusta II w 1699 roku. Po śmierci
Aleksandra, Zofia wyszła za Jana

Chreptowicza, pisarza grodzkiego grodzieńskiego i to on w 1712
roku „in iure jejmp. małżonki
swojej 1-v. Reszczynej na Jeleniej
Górze trzyma włók 6”. Płacił też
Chreptowicz „z pastwiska wygonu włók 20”. Trzeci raz Zofia
wyszła chyba za mąż za Jana Nieciszewskiego, cześnika trockiego
wnosząc mu tę królewszczyznę.
On to w 1720 roku występował
jako dzierżawca Jeleniej Góry.
Rewizorzy w tym roku zapisali,
że „jest do tej Jeleniej Góry łąka
bielna nad rzeką Bobrą przez nas
windykowana ex possessione
usurpativa ww. oo. dominikanów do dóbr dziedzicznych Trzyrzecza, a jmp. Nieciszewskiemu
przysądzona”.
Fragment listu królewskiego
z 1690 roku potwierdzający Reszce nadanie brzmi:
„Jan III z Bożej Łaski Król
Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski i Czernihowski. Oznajmujemy komu o
tym wiedzieć należy, wszem wo-
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# Akcja termomodernizacja
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz
z Członkiem Zarządu Jerzym Białomyzym podpisali umowę w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku dotyczącą głębokiej termomodernizacji pięciu budynków
użyteczności publicznej w powiecie sokólskim: Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli
(w tym budynku starej synagogi),
budynku administracyjno-biurowego w Sokółce i bloku mieszkalnego w Sokółce. Marszałek
Województwa Artur Kosicki oraz
Członek Zarządu Województwa
Podlaskiego Wiesława Burnos
wręczyli samorządowcom symboliczne czeki na realizację w/w
projektów. Dzięki zaoszczędzonej
energii emisja gazów cieplarnianych na terenie powiatu może

spaść nawet o 400 ton na rok. Koszt
projektu to 7,7 milionów złotych, z
czego kwota dofinansowania to 5,8
mln zł. Starosta Sokólski w swoim
wystąpieniu dziękował wszystkim,

„Aktywna integracja - sukces” - NABÓR
PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE I ZAWODOWE,
SZKOLENIA, STAŻE, POŚREDNICTWO PRACY DLA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Stowarzyszenie
„Barka”
ogłasza nabór do proj. „Aktywna
integracja-sukces”. Zapraszamy
osoby z niepełnosprawnościami,
nieaktywne zawodowo, w wieku
18-62 lat, z gm. Sokółka. Pierwszeństwo mają osoby korzystające
z PO PŻ, z niepełnosprawnościami w stop. znacznym lub umiar-

kowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami
psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną lub
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
o których mowa w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Zajęcia
będą realizowane w budynkach i
dostosowanych do potrzeb osób z

dzięki którym inwestycje, tak
ważne dla naszych mieszkańców
doczekają się realizacji, szczególnie Marszałkowi Arturowi
Kosickiemu, Członkowi Zarządu
Wiesławie Burnos oraz Radnemu
Sejmiku Wojewódzkiego Pawłowi
Wnukowskiemu.

niepełnosprawnościami. Uczestnikom będą wypłacane stypendia
szkoleniowe. Prosimy zgłaszać się
do 20.08. br., zgodnie z Regulaminem rekrutacji (www.barka.
internetdsl.pl/). Zgłoszenia przyjmujemy w poniedziałki, wtorki
i czwartki, w godz. 9.00-13.00 w
biurze „Barki” ul. Mickiewicza 2a,
pok. 08 lub drogą elektroniczną:
barka-sokolka@wp.pl. Dodatkowych informacji udziela Krystyna
Stefanowicz, tel. 691 393 550.
Projekt jest współfinansowany ze
środków UE w ramach RPO Woj.
Podlaskiego na lata 2014-2020.
K.Stefanowicz, Stowarzyszenie „Barka”

opr. Grzegorz Ryżewski*
bec i każdemu z osobna iż pokładany przed nami przez Panów
Rad naszych list urodzonych Jana
Gorzeńskiego, łowczego WKL
i Jana Dionizego Romanowicza
viceinstigatora WKL naszych i
Rzeczypospolitej leśnictw komisarzów, rękami podpisany i pieczęciami zatwierdzony, urodzonemu Aleksandrowi Reszce dany,
na rozrobienie pewnych gruntów

pustych, włók 6, w powiecie grodzieńskim, pod Puszczą Nowodworską, w kluczu chodorowskim,
nad rzeką Hrymiaczką leżących
Jelenia Góra nazwanych.(…) My
tedy Król mając respekt na zasługi
wojenne urodzonego Aleksandra
Reszki nam zalecone list ten komisarski na pomienione grunta
włók 6 Jelenia Góra nazwane,
puste onemu dany we wszystkich

punktach i paragrafach zatwierdzamy. (…) Dan w Warszawie
dnia 30 maja Roku Pańskiego
1690. Jan Król”.
Jelenia Góra występowała
w spisie z 1744 jako należąca do
parafii chodorowskiej, a w 1784
roku już jej nie było. Również
mapy z końca XVIII wieku nie
odnotowywały tej nomenklatury.

*Główny Specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
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EDUKACJA ZA BONY
Podpisywanie umów w ramach
wsparcia finansowego
„Bony na Szkolenia"

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i
potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach
RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Język angielski może się przydać w życiu!
W ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym w Sokółce
przedstawiciele Zarządu Powiatu
Sokólskiego podpisali kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie „Bonów na Szkolenia”. Sześć
osób zdecydowało się skorzystać z
w/w projektu aby doskonalić swoje
umiejętności i podnosić kwalifikacje w bardzo różnorodnych dziedzinach, jedna z osób podpisała
umowy aż na trzy różne kursy, co
potwierdza popularność programu.
Kursy, na które aplikowali to:
Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym; Indywidualny kurs
jęz. angielskiego na poziomie A1
Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (badania, opłata za pierwsze egzaminy)
oraz kurs ADR – przewóz towarów
niebezpiecznych
(podstawowy
wszystkich klas i specjalistyczny w
cysternach); Kurs prawa jazdy kat.
B z badaniami lekarskimi oraz egzaminami państwowymi; Kadry i
płace – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Kurs umiejętności
zawodowych A.35; Visual Basic for
Applications (VBA) w EXCEL; Indywidualny kurs j. angielskiego na
poziomie A2 z certyfikatem TOEIC
Jedną z trzech osób podpisujących umowę o przyznanie „Bonów na Szkolenia” w ramach w/w
projektu był pan Janusz, który
zgodził się z nami chwilę porozmawiać.

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych podjął
decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
w ramach Obszaru C Zadanie 1
„Aktywny Samorząd”.
O pomoc mogą ubiegać się
osoby spełniające łącznie następujące warunki: znaczny stopień
niepełnosprawności; wiek do lat
18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; dysfunkcje
uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000,00 zł, a minimalny

udział w zakupie – 10% ceny brutto
wózka.
Przypominamy, że w 31
sierpnia 2019 r. upływa termin
przyjmowania wniosków
w
ramach Modułu I.
Szczegółowe informacje na
temat pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” dostępne są
na stronie: 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 tel. 85 711 08 23, 85 711
08 83), w godzinach 7.30 – 15.30,
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

4

2 sierpnia 2019 r.

D

worek w Kuczynie (gm. Klukowo) w piątek 26 lipca zgromadził wielu samorządowców,
parlamentarzystów,
przedstawicieli administracji rządowej a
także finalistów konkursu organizowanego przez Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepieto-

wie i Stowarzyszenie „Agro-Biznes
Klub” . Powiat Sokólski reprezentowała Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś. Z każdego powiatu w
województwie wyłoniono jedno
gospodarstwo. Z powiatu sokólskiego laureatami w kategorii Rolnicy zostali państwo Anna i Piotr

Majewscy (Brzozowo Kolonia,
gm. Dąbrowa Białostocka) właściciele gospodarstwa rolnego, które
specjalizuje się w hodowli koni
zarodowych rasy zimnokrwistej
i sokólskiej. Nagrodę laureatom
ufundował Zarząd Powiatu Sokólskiego.

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości
50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany
program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorienOpr. KG, fot. ŁM
towanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w raOGŁOSZENIE PŁATNE
mach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR NR 12/2019
kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompeten- Informujemy, że Zarząd Państwowego
Informujemy,
Funduszu
że Zarząd
Rehabilitacji
Państwowego
Osób Niepełnosprawnych
Funduszu Rehabilitacji
OsóbLokalnej
Niepełnosprawnych
w ramach
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
cji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 podjął decyzję o uruchomieniu w podjął
bieżącym
decyzję
roku onaboru
uruchomieniu
wniosków
w obieżącym
dofinansowanie
roku naboru
zakupu
wniosków
o dofinansowanie
zakupu
CEL OGÓLNY
2. Rozwój
turystyki,
sportu i rekreacji
z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2.
wózka
inwalidzkiego
o
napędzie
wózka
elektrycznym
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w
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o
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Obszaru
elektrycznym
C
Zadanie
1
w
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ramach
Obszaru
C
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1
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992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa
Zachowanie
i
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dziedzictwa
kulturowego,
przyrodniczego i historycznego
O łącznie
NABORZE
WNIOSKÓW
O UDZIELENIE
WSPARCIA PRZEDSIĘWZIĘCIE
NA OPERACJE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych
Samorząd”. O pomoc mogą ubiegaćSamorząd”.
się osoby spełniające
O pomoc mogą
łącznie
ubiegać
następujące
sięOGŁOSZENIE
osoby
warunki:
spełniające
znaczny
następujące
warunki: znaczny
na
operacje
z
zakresu:
typ
projektu
nr
7
–
Projekty
dotyczące
dziedzictwa
kulturowego
w
ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użytecznoprogramy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój stopień niepełnosprawności; wiek do
REALIZOWANE
PRZEZ
PODMIOTY
INNE
NIŻ
LGD
stopień
lat 18niepełnosprawności;
lub wiek aktywności
wiek
zawodowej
do lat 18lub
lubzatrudnienie;
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
ści publicznej
Działanie
8.6
Inwestycje
na
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rozwoju
lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
dysfunkcje
uniemożliwiające
samodzielne
dysfunkcje
poruszanie
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samodzielne
wózka
poruszanie
inwalidzkiego
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pomocą
wózka
inwalidzkiego
NABÓR
nr
11/2019
kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komuOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE
WSPARCIA
NA
OPERACJE
REALIZOWANE
Nrw
naboru
w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-032/19
o napędzie
ręcznym. Maksymalna
okwota
napędzie
dofinansowania
ręcznym.
Maksymalna
– 10.000,00
kwota
zł, a dofinansowania
minimalny udział– 10.000,00 zł, a minimalny
udział
ramach
nikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia
PRZEZ
PODMIOTY
INNE
NIŻ
LGD
w zakupie
– 10% ceny brutto
wózka.
w
zakupie
–
10%
ceny
brutto
wózka.
Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 05.08.2019
r. do 20.08.2019
r. wRozwoju
godzinach Stowarzyszenia
od 8:00 do 16:00. Lokalna Grupa
PRZED
ZŁOŻENIEM
WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ
Lokalnej
Strategii
Działania
Szlak Tatarski
ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.
NABÓR nr 6/2018 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego
wydatków3.kwalifikowalnych
na
poziomie projektu
OGŁOSZENIA
O NABORZE
DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
CEL
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Poprawa
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w
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dniu 31 wynosi
sierpnia
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w dniu
termin
31Beneficjenta
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r.wniosków
upływa
termin
przyjmowania
wniosków
85%.2019
Minimalny
własny
dla projektów
nieobjętych
pomocą
publiczną wynosi
15% Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez
Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partw ramach
Lokalnej
Rozwoju
CEL SZCZEGÓŁOWY
3.3. Poprawa
estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.
w ramach Modułu I.
w ramach
Modułu I. projekty objęte pomocą publiczną
kosztów
kwalifikowalnych;
– minimalny wkład własny
zgodnie z obowiązuLGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
Szlak
Tatarski
nerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim
oraz
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1. Kształtowanie
przestrzeni
publicznej
jącymi w tym zakresie zasadami.
- ze strony
internetowej
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włączeniainformacje
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programu
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można
otrzymać
dofinansowanie
na operacje
z zakresu:
Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO”
Sp. z 1:
o.o.Zwiększenie
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na 1.2.
stronie:
www.sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/
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www.sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/
oraz typ
oraz tyczace-dziedzictwa-kulturowego/
Cel szczegółowy:
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społecznego
Zgodnie
zapisami
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Programu
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małej skali
celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób w siedzibie Powiatowego Centrum
wPomocy
siedzibie
Rodzinie
Powiatowego
w Sokółce,
Centrum
ul.
Marsz.
Pomocy
J. Rodzinie
Piłsudskiego
w Sokółce,
8, Lokalnej
ul. Grupy
Marsz.Działania
J. Piłsudskiego
Podlaskiego
na lata
2014-2020
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Lokalnej
Strategii
Rozwoju
Stowarzy- 8, - ze strony internetowej Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwePRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Działania na rzeczwództwa
osób
niepełnosprawnych
w ramach
dorosłych
zamieszkałych
na terenie
powiatu
szenia
LGD
Szlak
Tatarski
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niniejszego
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Sokółka
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Sokółka
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tel.2014-2020
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711
23,
7.30
85
–71115.30,
08naboru
83),
e-mail:
w
godzinach
15.30,dotyczące
e-mail: stycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-122/
na
operacje
z zakresu typu
projektu
nr 8sokólskiego,
b – Usługi biana rzecz
wsparcia
zatrudnienia
rehabilitacji
zawodowej
społecznej
osób
z niepełnosprawnościami
Priorytetowej
VIII. Infrastruktura
użyteczności publicznej
Działania
8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 z zakresu typu projektuOsi
7 projekty
dotyczące dziedzictwa
kulturowego, dla
pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl
pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl
- ze strony Województwa Podlaskiego: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_oglołostockiego im. Białystok.
w ramach ZAZ i WTZw szczególności:
Działanie 8.6 Inwestycje na rzeczszenia_i_wyniki_na_1/86-typ-7-projekty-dotyczace-dziedzictwa-kulturowego---lgd-szlak-tatarski-1.html
rozwoju lokalnego
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój
lokalny
- prac konserwatorskich,
restauratorskich, odbudowy, przebudowy
obiektów
zabytkowych
(wpisanych doWojewództwa
rejestru
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skieroRegionalnego
Programu
Operacyjnego
Podlaskiego na lata 2014-2020
Miejsce składania wniosków:
lub ewidencji
zabytków),
Działanie
9.1
Rewitalizacja
społeczna
i
kształtowanie
kapitału
społecznego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Nr
naboru
w
GWA2014(EFRR):
RPPD.08.06.00-IZ.00-20-024/19
wane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotbudowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu Sposób składania wniosków o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu- Operacyjnego
nych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy
wokół obiektów,
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
- dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych
xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014(EFRR), w wersji
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Nabór
wniosków
będzie
trwać
w
okresie
od
03.06.2019
r.
do
17.06.2019
r.
w
godzinach
od
8:00
do 16:00
- zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na strokursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych,
Maksymalny
%
poziom
dofinansowania
całkowitego
wydatków
kwalifikowalnych
na
poziomie
projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu
- dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
nie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wniopaństwa
lub
innych
źródeł
przyznawane
beneficjentowi
przez
właściwą
instytucję)
wynosi:
85%
(95%
w przypadkuwprojektów
wkład
- konserwacji
muzealiów,
starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z skow-aplikacyjnych-efrr.html
terminie odrewitalizacyjnych).
dnia 05.08.2019 r. odMinimalny
godziny 08:00
do 20.08.2019 r. do godziny
studiach
podyplomowych,
szkoleniach
w zakresie
technologiir. do 30.04.2018 r. w godzinach
Nabór
wniosków
będzie trwać
w okresie
od 06.04.2018
od 8:00
do 16:00
własny
Beneficjenta
wynosi:przechowywania
projekty nieobjęte
pomocą
publiczną – minimalny wkład własny
(5%funkcja
w przypadku
projektów
wydatków
dostosowaniem
pomieszczeń
do właściwego
zbiorów
i ich zabezpieczenia,
15:00wynosi
(po tym15%
terminie
„Wyślij projekt”
będzierewitalizacyjnych)
zablokowana). Ponadto
Wnioskodawca jest zobowiązany
Maksymalny
poziom
dofinansowania
wydatków
na poziomie projektu wynosi:
95
%
informacyjnych
i komunikacyjnych
orazUE
języków
obcych.kwalifikowalnych
Ze
kwalifikowalnych; projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
- zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wysta- do dostarczenia do biura LGD Szlak Tatarski w terminie od 05.08.2019 r. od godziny 08:00 do 20.08.2019 r. do
Minimalny
własny beneficjenta
jakonabór
% wydatków
godziny 16:00:
Na co można otrzymać
dofinansowanie:
względu nawkład
duże zainteresowanie
projektem
wniosków kwalifikowalnych: min 5% wienniczego, magazynowego,
technicznego
i multimedialnego.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na lata 2014-2020
oraz Lokalnej
a) trzech egzemplarzy
wniosku
o dofinansowanie
w wersji papierowej
wraz Strategii
z wymaganymi załącznikami i poLimit
środkówjest
w etapowo
ramach ogłoszonego
000,00 zł
Finanse:
prowadzony
(informacje o naboru:
naborze 374
za pośredRozwojuprzeznaczona
Lokalnej Grupy
Działania Szlak
Tatarski
w ramach
niniejszego naboru wsparciem
będąprzesłania
objęte projekty
dotyczące
Działania wersji
8.6 SZOOP
RPOWP
2014twierdzeniem
do IZ RPOWP
elektronicznej
wniosku
o dofinansowanie
(jeden oryginał i dwie
Ogólna pula środków
na dofinansowanie
projektów
w 2014-2020
ramach ogłoszonego
naboru:
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 374 000,00 zł
2020
typu
projektu
9
–
Rewitalizacja
małej
skali:
nictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do
kopie
lub
trzy
oryginały),
451 308,77
PLN.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na
lata
2014-2020
b) trzech
egzemplarzy
wersji
elektronicznej wniosku
(PDF przebudowa
i/lub XML), nagranych
na nośniku elektronicznym
- projekty
na celusię:
uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty
służące
poprawie
bezpieczeństwa
publicznego;
i adaptacja
dofinansowanie
projektumające
mogą ubiegać
wyczerpania
środków,
nie dłużej
jednak niż oraz
do 30Lokalnej
czerwca Strategii Rozwoju LokalnejO Grupy
(dalej
jako SZOOP
RPOWP
2014-2020)
Działania
Szlak
Tatarski
w
ramach
niniejszego
naboru
(CD/DVD)
lub
pendrive wraz
z wymaganymi
załącznikami do wniosku: analiza wykonalności projektu/studium
zdegradowanych
obiektów,
terenów
i
przestrzeni
w
celu
przywrócenia
lub
nadania
im
nowych
funkcji:
kulturalnych,
społecznych,
edukacyjnych;
Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica,
2020 r. będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 8 b w ramach Działania 9.1,
wykonalności w formacie PDF, uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formacie aktywnego arwsparciem
tj.:

Wózki inwalidzkie
Wózki
o napędzie
inwalidzkie o napędzie
elektrycznym –elektrycznym
AKTYWNY SAMORZĄD
– AKTYWNY SAMORZĄD
2019 ROK
2019 ROK

Panie Januszu, w czym będzie
Panu pomocne ukończenie 80-godzinnego „Indywidualnego kursu
języka angielskiego na poziomie
A1”?
We wszystkim. Nie znam angielskiego, a w dzisiejszej rzeczywistości dobrze byłoby znać ten język.
Co skłoniło Pana do skorzystania z programu “Bony na Szkolenia”?
Gdzieś w prasie przeczytałem,
że jest taka właśnie możliwość kurs indywidualny z niewielką dopłatą własną. Uważam, że na kursie
indywidualnym więcej można się
nauczyć bo przecież w szkole uczyłem się tyle lat języka na zajęciach
grupowych, a mimo to uważam, że
nie znam angielskiego. Myślę, że na
tym kursie podszkolę się na tyle, by
móc się nim posługiwać. W przy-

szłości, w życiu może się przydać.
A jeśli byłaby możliwość aplikowania na kolejne poziomy nauki języka angielskiego, byłby Pan
chętny?
Jeżeli indywidualny kurs na
poziomie A1 przyniesie jakiś skutek
- to będę się wtedy pisał na kolejne.
Czy jest Pan ogólnie otwarty na zdobywanie nowej wiedzy,
umiejętności?
Tak, od niedawna jestem emerytem, więc mam czas wolny, który
mogę zapełnić nauką czegoś nowego. Myślałem także o kursie obsługi
komputera dedykowanym dla seniorów. Jednak jakieś podstawy już
mam w tej dziedzinie, więc interesowałby mnie taki kurs na poziomie
dla średniozaawansowanych.
materiał P.A. Zalewska

Sidra, Sokółka,- Szudziałowo;
z wyłączeniem
osób fizycznych.
projekty mające
na celu ulepszenie
estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
kusza kalkulacyjnego (np. XML), oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym

Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osóbTyp
z niepełnosprawnościami
w ramach
ZAZdlai WTZ
poprzez:
wnioskodawcy:
- projekty służące udostępnieniu
terenów
mieszkańców.
zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.
samorządu
terytorialnego oraz ich
związki, porozumienia
jednostki organizacyjne
Finanse:
b) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; Jednostki
wsparcie
dotychczasowych
uczestników
WTZi stowarzyszenia;
nową ofertą
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
JST posiadające
osobowość
pozarządowe
nie działające
w celu osiągnięcia
zysku,
prowadzące
Ogólna
pula prawną;
środkóworganizacje
przeznaczona
na dofinansowanie
projektów
w ramach
ogłoszonego
naboru: 600 Informacje
130,62 zł udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
w postaci usług aktywnej integracji.
działalność statutową w obszarze kultury; spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.
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Podlaska Agroliga 2019

Dofinansowanie na wózki
inwalidzkie o napędzie
elektrycznym /Aktywny Samorząd/

szlaktatarski@gmail.com
Typ Wnioskodawcy:
przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
się: wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z
Olub
dofinansowanie
projektu mogą
ubiegać
terytorialnego
ich
związki
i
stowarzyszenia;
kościoły
i
związki
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty
Podmioty z instytucje
obszaru realizacji
LSR Lokalnej
Działania
Szlak Tatarski,
gminy:
Krynki,
Kuźnica,
Sidra,naSokółka,
Szudziałowo;
z wyłączeniem
osób
Lokalną
Strategią
Rozwoju
lata 2014-2020
Stowarzyszenia
LGD Szlak
Tatarski oraz uzyskać co najmniej mizwiązków wyznaniowych;
kultury z sektora
finansówGrupy
publicznych,
dla których
organemobejmującej
założycielskim
z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych,
w szczególności:
fizycznych. rządowej lub samorządowej; jednostki sektora finansów publicznych posiadające oso- nimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min. 55% możliwych
są jednostki administracji
punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami. Maksymalna liczba punktów – 43, Minimalna liczba
a) instytucje pomocy i integracji społecznej:
bowość
prawną
(państwowe
prawne).
Typ
wnioskodawcy:
aktualizacja z dnia 23 lipca 2019
r. do informatora
aktualizacja
„Dofinansowania
z dniaosoby
23 lipca
z 2019
zakresu
r. do
rehabilitacji
informatora
społecznej
„Dofinansowania
ze
z zakresu rehabilitacji społecznej ze
punktów – 23,65.jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
środków
Funduszu
Rehabilitacji
środków
OsóbPaństwowego
Niepełnosprawnych”
z dnia
Rehabilitacji
31 maja
2019
Osóbr.Niepełnosprawnych”
z dnia 31 maja
r.
Wsparcie
otrzymują wFunduszu
szczególności:
jednostki
samorządu terytorialnego,
ich2019
związki
i stowarzyszenia;
OGŁOSZENIE
PŁATNE
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej
określone
w ustawie z dnia
12Państwowego
marca 2004
r. o pomocy
społecznej;
finansowane
jestdziałające
ze środkówwEuropejskiego
Funduszu
Społecznegopubliczno-prywatnym;
w Ramach Regionalnegospółki
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiegoudziałów
na lata 2014-2020
organizacje Ogłoszenie
pozarządowe;
podmioty
oparciu o ustawę
o partnerstwie
prawa
handlowego,
w których większość
lub akcji
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu
rodziny
i
systemie
pieczy
zastępczej;
posiadają
jednostki
terytorialnego lub ich związki; kościoły i inne związki wyznaniowe; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; podmioty
ekonomii
INFO Sokółka nr 163/2019
INFO
Sokółka
nrsamorządu
163/2019
2 sierpnia
2019 r. 5
– inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym
celemspółdzielnie
nie jest prowadzenie
działalnościtowarzystwa
gospodarczej);
społecznej;
i wspólnoty mieszkaniowe;
budownictwa społecznego.
b) podmioty ekonomii społecznej: – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne
realizująceWNIOSKU
usługi reintegracji
społecznej SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE
PRZED ZŁOŻENIEM
NALEŻY ZAPOZNAĆ
i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności www.szlaktatarski.org.pl

Lato w pełni, połowa wakacji, kolejne miejscowości obchodzą swoje „Dni”. Ostatni weekend należał do Krynek. Zabawę
zaczęto już o czwartej rano (!) w
sobotę Zawodami Wędkarskimi
nad zalewem. Cały dzień upłynął
na sportowo. O godzinie 18.00
rozpoczęły się koncerty: Kasi i
Mikołaja z Krynek i Gródka, „The
Pioruners” i „Top Sukces” z Białegostoku, zespołu „Narva” z Narwi
i Jarosława Rynkiewicza z Sokółki. Wieczór zakończyła zabawa
taneczna z Adamem Puciłowskim
i zespołem „Orion”. W bezpłatnej
strefie zabaw dla rodziny znalazło
się miasteczko rowerowe Piotra
Bielaka - akrobaty rowerowego,
uczestnika programu „Mam Talent” i rodzinne seanse filmowe
w kinie sferycznym. Niedziela
rozpoczęła się nabożeństwami w
intencji mieszkańców Gminy w
cerkwi pw. Narodzenia NMP i kościele pw. Św. Anny. Oficjalne powitanie, przemówienia Burmistrz
Krynek – Jolanty Gudalewskiej
oraz gości, a także wręczenie na-

gród rozpoczęły się o godz. 13:00.
Powiat Sokólski reprezentowała
Wicestarosta Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, która w imieniu swoim,
Starosty Sokólskiego Piotra Rećko
i całego Zarządu Powiatu Sokólskiego wręczyła Burmistrz Gudalewskiej pamiątkowy grawerton.
Następnie na scenie OSiR-u, przy
nowym basenie, wystąpili kolejni wykonawcy. W międzyczasie
trwały warsztaty kulinarne kuchni tatarskiej, białoruskiej i żydowskiej, animatorzy organizowali
gry i zabawy dla dzieci, można
było zrobić pamiątkowe zdjęcie
w fotobudce, zakupy na straganie
czy dowiedzieć się czegoś o pracy
policji, leśników czy strażaków.
Podczas Dni Krynek został
również oficjalnie otwarty odnowiony basen. W przecięciu wstęgi
obok Burmistrz Krynek uczestniczyła między innymi Wicestarosta
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, a także Dyrektor PCPR Alicja Rysiejko, Radny Powiatu Sokólskiego
Aleksy Oleksza i Członek Zarządu

Województwa Podlaskiego – Wiesława Burnos.
Rewitalizacja basenu kosztowała ponad 476 tysięcy złotych.
Prawie 300 tys. zł wyniosło dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Projekt został realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrożonej przez Stowarzyszenie
LGD Szlak Tatarski. Basen będzie otwarty do 31 sierpnia br.
Od godz. 12:00 do 19:00 nad kąpiącymi czuwa wykwalifikowany
ratownik.
Organizatorami i sponsorami Dni Krynek byli: Burmistrz
Krynek, GOK w Krynkach, Strefa
Imprez, UM Krynki, LUKS Krynki, Krynka sp. z o.o., Nadleśnictwo
Krynki, OSiR w Krynkach, BS
Białystok, Stowarzyszenie LGD
Szlak Tatarski.

Dni Krynek

Moda
na Bazia.
Odcinek
9847236666
Mój miniaturowy, kieszonkowy kot Baź namówił mnie na
uczestniczenie w wystawie. Baź
miał dwie pasje – jedzenie i przebieranki. Dobrze, że nie wie o jadalnej bieliźnie – dlatego na wystawie wystąpił w zbroi. Ile ja się z
nią namęczyłem, to diabli wiedzą.
Weźcie wytłumaczcie krawcowi,
że potrzebujecie skórzanej zbroi
dla kota nie większego od kciuka.
Weźcie to wytłumaczcie panom
z psychiatryka. Baź oprócz zbroi
miał plastikowy mieczyk, który
trzymał w pyszczku.
Podszedł do nas facet z jury. Od
razu zwrócił uwagę na strój.

Patrycja A. Zalewska

- Proszę to mu zdjąć, to męczenie
zwierząt.
- Proszę mi wierzyć, próbowałem.
Za bardzo protestuje – westchnąłem, nie komentując obecności
dziwacznych strojów, dzwonków
i podduszających wstążek u innych kotów.
- To męczenie zwierząt – powie-

prawdziwe

prawdziwk
dział znowu, jakby to miało sprawić, że Baź nie będzie drapać każdego, kto zechce zdjąć mu zbroję.
Spojrzałem na inne stoiska. Męczenie i okrucieństwo było akceptowane przez ludzi wtedy,
gdy było odpowiednio rozłożone
w czasie. To dotyczyło zarówno
tworzonych ras psów i kotów,
które z założenia mają mieć problemy z kręgosłupem, stawami i
oddychaniem jak i wychowaniu
wykrzywionych społecznie dzieci.
W odpowiedzi zastąpił mnie Baź.
- Jeśli ktoś mnie dotknie, wpadnę
w szał! – zagroził, piszcząc – Moja
dzika inteligencja i me zwierzęce
instynkty zmienią się w pożogę i
żądzę krwi!
- Krwi ci nie dam. Mogę ci dać
kociego chrupka – powiedziałem.
- Proszę ludzkiego chrupka.
- Kociego – powiedziałem i rzuciłem zwierzakowi przysmak.
Kotek pogalopował za nim i rzucił
się na niego z agresją berserkera.
Baź berserker. He, he. Baźserker.
- Czy kot zna jakieś sztuczki?
No cóż, myślałem, że wystarczającą sztuczką jest to, że umie mówić
i bez trudu zjada rzeczy większe
od siebie samego (twierdzi, że sekret tkwi w odpowiednim żuciu)
- Hmmm. Baźserker… tfu. Baź
umie posługiwać się mieczem. To
znaczy, przecina mieczem pianki.
Kot, czy też jego żołądek zamruczał, słysząc kluczowe dla jego
diety słowo.
- To brzmi jak prowokowanie
zwierzęcia do przemocy.
- To pan mnie prowokuje do przemocy.
- Słucham?
- Mówię, że przemoc jest dla
zwierząt naturalna. Wie pan, przy
całym tym polowaniu i walce o
przeżycie…
- Pianki? – wciął się w rozmowę
kot, patrząc na nas z nadzieją.
- To nie jest odpowiednia rzecz
na pokaz – pokręcił sędzia z politowaniem – zresztą, jaka to rasa?
- Rasa niechorująca i nie wykrzywiona waszymi selekcjami, wy
ucinający psom ogony i uszy.
- Słucham?
- Mówię, że to kot rasy bazius bazius.
- Pianki? – Baź zatuptał niecierpliwie.
Oczywiście, niczego nie wygraliśmy. Ech, rzucać perły przed wieprze. Koty przed wieprze. To znaczy… ech, wiecie o czym mówię.
Kamyk
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Dąbrowa Białostocka
Wakacyjne zabawy
Od 1 lipca w naszym ośrodku trwają wakacyjne zabawy dla
dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
Współpracowaliśmy także z wolontariuszami z 4 krajów, którzy
są w Polsce dzięki programowi Erasmus+ i Stowarzyszeniu
Anawoj. Dzieci mogły poznać
tradycje i zabawy z poszczególnych krajów. Bawiły się na hali
w liceum przy okazji dnia sportu. Odwiedziły Biebrzański Park

Lato w Klimówce

DOBRE STRONY POWIATU
Festyn Rodzinny

Narodowy, gdzie mogły gościć
na Dniu Trzmiela i Dniu Wilka.
Uczestniczyły tam w ciekawych
warsztatach i prelekcjach ze znanymi przyrodnikami. W tym
tygodniu gościmy u nas małego
przyjaciela Photona, który uczy
dzieci podstaw programowania
i jest niemałą atrakcją. Co roku
staramy się zapewnić naszym milusińskim ciekawe wydarzenia.
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Letnie
warsztaty
artystyczne
Zespół Solatium chętnie
dzieli się swoimi umiejętnościami
i doświadczeniem.
Uzdolnione
artystycznie
dzieci mogły uczestniczyć w
warsztatach prowadzonych przez
członków zespołu, a efektem spotkań będzie widowisko muzyczne, które wszyscy obejrzymy już
we wrześniu. Zapraszamy!
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

21 lipca na placu Kościuszki
odbył się Festyn Rodzinny. Mieszkańcy naszej gminy mogli spotkać się w piknikowej atmosferze,
posłuchać muzyki, porozmawiać
i spędzić ze sobą trochę czasu. Nie
zabrakło atrakcji dla dzieci. Były
darmowe dmuchane zabawki i
popcorn, zaś Studio Artystyczno-Kreatywne „Tita” zapewniło szereg zabaw i animacji. Całe rodziny
mogły bawić się przy skocznych

rytmach muzyki z Mobilną Akademią Rozwoju „Paaro”. Popularnością cieszył się przepyszny bigos przygotowany przez kuchnię
miejscowego Przedszkola. Sporym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty udzielania pierwszej
pomocy prowadzone przez druhów z Oddziału Gminnego OSP.
Na scenie zaprezentował się zespół „Solatium”.

Festyn w Sidrze

Jazda quadem, dmuchańce, stoiska, pokazy ognia – te i inne atrakcje
były dostępne na imprezie ph. „Lato w Klimówce”. Chłodząc się zimnymi napojami i kosztując lokalnych specjałów uczestnicy mieli okazję
posłuchać zespołów MV Team, Twister, Nexus oraz Koła Zespołów Wiejskich z Klimówki. Gwiazdą wieczoru był „Kuzyn Zenka”. Impreza została
zorganizowana przez sołtysa wsi Adama Pużuka, zarząd Koła Gospodyń
Wiejskich oraz prezes Stanisławę Aniśko.
Cykliczna impreza od lat cieszy się dużą popularnością wśród okolicznych mieszkańców. Klimówkę odwiedziła wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś, p.o. dyrektora PCPR w Sokółce Alicja Rysiejko oraz dyrektor PUP
w Sokółce Małgorzata Ejsmont. Piotr Białomyzy

Na miłośników rozrywki czekało minionej niedzieli
moc atrakcji – wszystko dzięki
Festynowi Rekreacyjnemu nad
zalewem w Sidrze. Dużą popularnością cieszył się Kiermasz
charytatywny na rzecz Olusia, na
którym można było nabyć słodkości. Najmłodsi mogli obejrzeć
teatrzyk „Echo”. Starsi cieszyli się
występami zespołów„Akord Trio”
i „Cygańskie Serca”, można było

również usłyszeć wieczorem zespół „Skaner”. W trakcie festynu,
wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś
w imieniu starosty sokólskiego
Piotra Rećko podziękowała wójtowi Gminy Janowi Hrynkiewiczowi za dotychczasowe działania na polu promowania powiatu,
wręczając pamiątkowy grawerton.
Piotr Białomyzy

MGOK w Dąbrowie Białostockiej

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR NR 13/2019
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Osi
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-048/19

NABÓR nr 13/2019

półka z KSIĄŻKAMI

Adam Faber
„Miasto Snów”
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PRZEZ PODMIOTY INNE Nabór
NIŻ LGD
wniosków będzie trwać w okresie od 05.08.2019 r. do 20.08.2019 r. w godzinach od 8:00 w
doramach
16:00
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
NABÓR nr 6/2018 Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
poziomieRozwoju
projektu wynosi:
95% Grupy
Lokalnej na
Strategii
Lokalnej
Działania Szlak Tatarski
- ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nrw ramach Lokalnej StrategiiMinimalny
Rozwoju
wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min. 5%
CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego
i rozwój przedsiębiorczości
-13-2019-przedsiewziecie-1-2-2-projekty-aktywnosci-lokalnej-na-operacje-z-zakresu-typu-projektu-nr-6a-dLimit środków
w ramach ogłoszonego naboru: 280 881,26 PLN
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Szlak Tatarski
CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie
wykluczenia społecznego
-programy-aktywnosci-lokalnej/
wnioskodawcy:
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznegoTyp
i rozwój
przedsiębiorczości
- ze strony
internetowej
Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rePRZEDSIĘWZIĘCIE
1.2.2
Projekty
aktywności
lokalnej
W
ramach
Działania
9.1,
zgodnie
z
SZOOP
RPOWP
2014-2020,
o
dofinansowanie
projektu
mogą
ubiegać
Cel szczegółowy: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego
witalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-158/
się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty
na obszarze
na operacje
z zakresu:
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Działania na rzeczLSR
osób
niepełnosprawnych
- ze strony Województwa Podlaskiego: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_
z wyłączeniem
osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących
działalność
gospodarczą
typu
projektu
nr
6a-d
Programy
aktywności lokalnej
ogloszenia_i_wyniki_na_1/91-typ-6-programy-aktywnosci-lokalnej---stowarzyszenie-lgd-szlak-tatarski-1.
na operacje z zakresu typu projektu nr 8 b – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji
i społecznej
osób zwniepełnosprawnościami
lub oświatową zawodowej
na podstawie odrębnych
przepisów),
szczególności:
w
ramach
html
w ramach ZAZ i WTZa) instytucje pomocy i integracji społecznej:
Miejsce składania wniosków:
Osi 2004
Priorytetowej
- jednostki
organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca
r. o pomocy IX.
spo-Rozwój lokalny
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój
lokalny
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
łecznej;
Działanie
9.1
Rewitalizacja
społeczna
i
kształtowanie
kapitału
społecznego
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej
określoneOperacyjnego
w ustawie o wspieraniu
Regionalnego
Programu
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w ramach Regionalnego Programu-rodziny
Operacyjnego
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu eleki systemie pieczy zastępczej;
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-048/19
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
- inne
podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem tronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS),
która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl w terminie od 05.08.2019 r. od godz. 08:00
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

b) podmioty ekonomii społecznej (Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przed- do 20.08.2019 r. do godz. 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Wniosek
Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 05.08.2019 r. do 20.08.2019 r. w godzinach od 8:00
do 16:00
sięwzięć
obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej- o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji inNabór wniosków będzie trwać w okresie od 06.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w godzinach
od w8:00
do 16:00
Maksymalny
poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu stalacyjnej
wynosi: 95%
GWA2014 (EFS). Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):
Minimalny
Maksymalny
dofinansowania
UE wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
wynosi:
95wkład
% własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min. 5%
Grupa Działania Szlak Tatarski:
Nowa seria poziom
w uniwersum
o niebieskich
oczach pojawia
się
- przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 280 881,26 PLN
1. Trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych
„Kronik
Jaaru”. Poznaj
wszędzie jako
tam, gdzie
nie powinien.
Minimalny
wkładmroczne
własnyse-beneficjenta
% wydatków
kwalifikowalnych: min 5% - podmioty reintegracyjne
realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),
krety
magicznej
krainy.
Sny zaczynają
przekuwać
się w rzeTyp
Wnioskodawcy:
Limit
środków
w ramach ogłoszonego
naboru:
374 000,00
zł
- organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
2. Wydrukowanego
potwierdzenia
przesłania
RPOWP zelektronicznej
wersji wniosku o dofinansoW
ramach
Działania
9.1,
zgodnie
z
SZOOP
RPOWP
2014-2020,
o
dofinansowanie
projektu
mogą
ubiegać się Lokalne
Grupy Działania
oraz do
inneIZpodmioty
obszaru realizacji
czywistość,
a w żyłach dziewczyny
March Sky jeszcze
nie ma
por. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka
Maksymalna
wartość
wydatków
kwalifikowanych:
374 000,00 zł
LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczywanie,
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
burzy
się
krew
i
budzi
moc
mogąca
jęcia,
kim tak naprawdę
jest.Szczegółowego
Zwykłą
non-profit,
o której mowaWojewództwa
w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej
ustawy, o ile udział
sektora
publicznego w tej spółce wynosi
Zgodnie
z zapisami
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego
Podlaskiego
na lata
2014-2020
podstawie odrębnych przepisów),
w szczególności:
3. Trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektroniczdoprowadzić ją na skraj katastrofy.
nie więcej niż 50%;
dziewczyną z małego, szkockiego
a)
instytucje
pomocy
i
integracji
społecznej:
nym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarza(dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020)
oraz
Lokalnej
Strategii
Rozwoju
Lokalnej
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
w
ramach
niniejszego
naboru
- spółdzielnie,- jednostki
których celem
jest zatrudnienie
spółdzielnie
pracy lub
spółdzielnie
i niewidoMagia, opowieści o wiedźmach,
miasteczka? A może jednak kimś
organizacyjne
pomocy tj.
społecznej
określone
w ustawie
z dniainwalidów
12 marca 2004
r. o pomocy
niu społecznej;
danych osobowych w celach konkursowych (oryginał).
wsparciem
będąjejobjęte
projektyczarne
dotyczące
typu
projektutonr
tj.:działające
mych,
w oparciu
o ustawę z dnia
16 września
1982
r. – Prawo
spółdzielcze.
koty? To
nie fantazja,
po-8 b w ramach Działania 9.1,
więcej?
Rówieśnicy
nie oszczę- jednostki
organizacyjne
wspierania
rodziny
i systemu
pieczy
zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i Za
systemie
pieczysporządzenie
zastępczej; wniosku odpowiada Wnioskodawca
prawidłowe
Usługi
na rzecz
wsparcia
rehabilitacji
zawodowej i społecznej osóbc)zjednostki
niepełnosprawnościami
w ramach
i WTZ
poprzez:
sektora
finansów
publicznych
(w tym ZAZ
JST),
instytucje
i niepublicznych
- inne podmioty
prowadzące
działalność
w sferze
pomocypublicznych
i integracji społecznej
(którychsłużb
głównym celem
nie jest prowadzenie
działalności
gospodarczej);
czątek noweji przygody,
która rozpodzają,
a matka
skrywa
tajemnicezatrudnienia
Informacje
udzielane są w
siedzibie Biura,
telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
zakresie wspólnych
działań
partnerskich
instytucjami
pomocy
i integracji społecznej).
podmioty
ekonomii społecznej
(Zgodnie zzWTZ
definicją
zawartą
w Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
b) wsparcie
usługami
aktywnej
nowych
osób w istniejących WTZ; zatrudnienia
wsparcieb)(w
dotychczasowych
uczestników
nową
ofertą
czynaintegracji
się od niewinnego
otworzenia
przeszłości,
które nie
mają ujrzeć
szlaktatarski@gmail.com
z wykorzystaniem
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
i Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):
Forma prawna
Beneficjenta musi
być zgodna
z klasyfikacją
form prawnych
podmiotów
gospodarki
naniewłaściwych drzwi. Intrygi, walka
w postaci
usług
aktywnej
światła
dziennego.
Dodatkowo,
ży- integracji.
- przedsiębiorstwa
społeczne, w tym
rodowej określonych
w §7 Rozporządzenia
Radyspółdzielnie
Ministrówsocjalne;
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie spo- UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z
ze
stworzeniami
nie
z
tego
świata
i
ciaTyp
March
nie ułatwiają pojawiające
Wnioskodawcy:
- podmioty
reintegracyjne
realizujące
usługi reintegracji
społecznej i zawodowej
KIS, ZAZ,Lokalną
WTZ); Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać co najmniej
sobu i metodologii
prowadzenia
i aktualizacji
krajowego
rejestru urzędowego
podmiotów(CIS,
gospodarki
które tylko
na pierwszy
rzut o dofinansowanie projektu
minimalną
punktów wpożytku
ramach publicznego
oceny wedługi olokalnych
kryteriów
wyboru operacji wynoszącą min.
sięW
koszmary
senne wizje,9.1,
zaczyramachi Działania
zgodniemiasto,
z SZOOP
RPOWP
2014-2020,
mogąwzorów
siępozarządowe
Lokalne
Grupy
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inne
podmioty
-ubiegać
organizacje
podmioty,
o których
mowa
w2009).
art.
3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003liczbę
r. o działalności
wolontariacie,
lub spółka
narodowej,
wniosków,
ankiet ilub
zaświadczeń
(Dz.
U. 2015
poz.
55% wynosi
możliwych
punktów
w50%;
ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.
oka
wydaje
się
idyllą,
bo
pod
warnon-profit,
o
której
mowa
w
art.
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3
pkt
4
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o
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udział
sektora
publicznego
w
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PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ
z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
Maksymalna liczba
punktów
– 39;oMinimalna
liczba
punktów,1982
której
- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
działające
w oparciu
ustawę z dnia
16 września
r. –uzyskanie
Prawo jest warunkiem wyboru
stwą cudowności czeka podstęp.
Ktoś
śledzi. Tajemniczy
chłopak
OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
a)ją instytucje
pomocy
i integracji społecznej:
spółdzielcze.
operacji to 21,45 punktów.
Wydawnictwo We need YA
c) społecznej;
jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
Ogłoszenie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
z instytucjami
pomocyfinansowane
i integracjijest
społecznej).

– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
INFO Sokółka nr 163/2019
INFO
Sokółka
nr 163/2019
2 sierpnia
Forma
prawna Beneficjenta
musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w §7 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia
– inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym
celem
nie jest prowadzenie
działalności gospodarczej);
30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków,
b) podmioty ekonomii społecznej: – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; podmioty
realizujące
usługi
ankietreintegracyjne
i zaświadczeń (Dz.
U. 2015 poz.
2009).reintegracji społecznej
i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1PRZED
ustawyZŁOŻENIEM
z dnia 24 kwietnia
2003
r. o działalności
WNIOSKU
NALEŻY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE

2019 r.
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Sesja Rady Miejskiej w Sokółce
XI Sesja Rady Miejskiej w Sokółce rozpoczęła się od przyjęcia
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na rok
2019. Obejmowały one m.in.: zakup mebli do wiaty w Nomikach
w kwocie 4 tys. zł, wyposażenie
placu zabaw w Wierzchłowcach
w kwocie 9 tys. - fundusz sołecki, wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m.: Słojniki w

kwocie 2300 zł - fundusz sołecki,
Szyszki - w kwocie 1800 zł - fundusz sołecki. Zwiększono również
środki na przebudowę z budynku
OSP w Starej Kamionce; wartość
początkową środka trwałego budynku Szkoły Podstawowej w
Malawiczach Dolnych o nakłady
poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną

modernizacją o kwotę 145 232,25
zł oraz budynku Przedszkola nr 2
w Sokółce o nakłady poniesione
przez gminę Sokółka w związku z
przeprowadzoną modernizacją o
kwotę 248 398,50 zł.
Radni dyskutowali również
o zasadach korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Sokółce. Obecny na Sesji Dyrektor OSiR w Sokółce Piotr Ryga-

siewicz przestawił projekt uchwały dotyczący zasad korzystania z
obiektów OSiR w Sokółce. Zdecydowano, iż zniżka dla szkół przedszkoli i stowarzyszeń sportowych
będzie wynosić 40 procent a od
września ceny wszystkich biletów
zostaną podniesione o 1zł. Płatne
będzie również korzystanie z sauny. opr. Klaudia Galej

Spotkanie wspierające dla kadr
29 lipca w gospodarstwie
agroturystycznym Państwa Anity i Roberta Piaseckich „Wioska
Indiańska Puszczykówka”, w gminie Suchowola, odbyło spotkanie
wspierające dla kadr wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu
Rejonowego w Sokółce, funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Dąbrowie Białostockiej i Posterunku Policji w Suchowoli,
pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Suchowoli, przedstawiciele Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suchowoli, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Suchowoli oraz
kuratorzy społeczni. Wydarzenie
otworzyła Agnieszka Kopańko-Żdanuk, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce, która zobrazowała cele
spotkania grupy wspierającej:
wzmocnienie współpracy, skorelowanie działań na szczeblu
gminnym i powiatowym w zakresie przeciwdziałania przemocy,
wymiana doświadczeń, diagnoza

potrzeb, a także promocja działań
projektowych.
Poruszono temat dostępnych form pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz
osób podejrzanych o stosowanie
przemocy w gminach Suchowola
i Dąbrowa Białostocka.
Pracownik
Powiatowego
Centrum powiedział o możliwości skorzystania z bezpłatnego
poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
w zakresie: radca prawny, psycholog, pedagog, specjalista pomocy
psychologicznej i interwencji kryzysowej, grupie wsparcia a także o
rekrutacji do programu korekcyjno-edukacyjnego.
Następnie odbył się panel
dyskusyjny na temat sposobów
radzenia sobie ze stresem oraz
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Ważnym obszarem
dyskusji było zadbanie o siebie:
własne zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników, funkcjonariuszy
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Spotkanie zamknięto słowami „Panie, daj mi pogodę ducha, abym godził się z tym, czego
zmienić nie mogę. Odwagę, abym

zmieniał to, co zmienić jestem w
stanie. I mądrość, abym odróżniał
jedno od drugiego” z książki prof.
Jerzego Melibrudy, pt. „Przeciwdziałanie Przemocy Domowej”.
Dziękujemy Właścicielom
„Wioski Indiańska Puszczykówka” Państwu Piaseckim za profesjonalną obsługę, pogodną
atmosferę oraz moc jaką daje
przebywanie blisko natury.
Spotkanie wspierające dla
kadr jest jednym z pięciu spotkań
realizowanych w zakresie projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy
w działaniu przeciw przemocy” w
ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r.
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Priorytet II: „Poprawa, jakości i
zwiększenie dostępności usług
świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”, realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sokółce.

XXXII Międzynarodowy wyścig kolarski „Niemen” w Kategorii JUNIOR
Mieszkańcy Sokółki 26 lipca
mogli obserwować niecodzienne zmagania kolarskie. Ulicami
miasta przejechali kolarze biorący
udział w XXXII Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Juniorów „Niemen”. Udział w wyścigu
wzięło około 100 zawodników z
Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy,
Litwy, Estonii oraz Okręgu Podlaskiego.
II Etap wyścigu rozgrywał
się na dystansie 100 km. Rozpoczął się o 10:00 na trasie Białystok – Supraśl – Kopna Góra
– Wierzchlesie – Stara Kamionka
– Szudziałowo – Krynki – Jurowlany – Usnarz Górny – Babiki –
Wojnowce – Malawicze Górne –
Babiki – Wojnowce – Malawicze

Górne – Drahle – Sokółka. Meta
zlokalizowana była przy budynku
Starostwa Powiatowego w Sokółce.
Nagrody dla zwycięzców II
Etapu i puchar dla najlepszego
zawodnika ufundował Zarząd
Powiatu Sokólskiego. Jerzy Białomyzy Członek Zarządu Powiatu
Sokólskiego, wręczył puchar Starosty Piotra Rećko dla najlepszego
zawodnika w klasyfikacji indywidualnej generalnej, którym okazał się Karpenko Gleb. 27 lipca o
10:00 zawodnicy wyruszyli spod
sokólskiego OSiR-u w stronę granicy z Białorusią. III etap liczył
90 km. Kolaże pojechali przez
Kuźnicę do Grodna, gdzie mieli

przekroczyć metę. Po południu
czekała ich jeszcze indywidualna
jazda na czas na dystansie 20 km
w okolicach Grodna. W niedzielę
w Grodnie na placu Sowieckim,
o godz. 15:00 odbyło się oficjalne
zakończenie wyścigu.
Organizatorzy:
Podlaski
Okręgowy Związek Kolarski
w Białymstoku, Departament
Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Grodnie, Grodzieński Oddział Edukacji Sportu
i Turystyki Miasta Grodna. Patroni: Marszałek Województwa
Podlaskiego, Prezydenta Miasta
Białegostoku, Starosta Sokólski,
Gubernator Województwa Grodzieńskiego, Mer Miasta Grodno.
AS, PAZ

Zwycięstwo Jasia i Nikoli na Białorusi

Oprac. A.Kopańko-Żdanuk,
fot.: Agnieszka Sielewicz

Wystawa haftu krzyżykowego
Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na
sierpniową wystawę haftu krzyżykowego Zinaidy Zajko. Autorka pisze
o sobie: „Urodziłam się
w Jakucji, która stanowi
obecnie wschodnią część
Syberii. Wczesne dzieciństwo
spędziłam w miejscowości Tiksi,
w pobliżu ujścia rzeki Leny. Po
rozpadzie ZSRR nasza rodzina została przeniesiona do Grodna na
Białorusi. Moje miejsce na ziemi –
dom, o którym zawsze marzyłam

znalazłam w Polsce. Od
13 lat mieszkam z mężem
i córkami w okolicach
Dąbrowy Białostockiej.
Moja przygoda z haftem
krzyżykowym zaczęła się
około 9 lat temu. Pasją
zaraziła mnie bratowa,
która jest w tym naprawdę świetna. Haftowanie sprawia mi dużo
radości, pozwala się wyciszyć, odprężyć i przyjemnie spędzić czas.”
Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy Biblioteki informuje nas gospodarz wystawy.

29 lipca Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska” (wydawca INFO Sokółka) wysłało na
kolonie do Augustowa (Hotel
Karmel) 60 dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego od 10. do
16. roku życia. Na dzieciaki i młodzież czekają zajęcia w ramach
promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej, w tym: wycieczki turystyczno-krajoznawcze, spływy
kajakowe, zajęcia w parku wodnym i na kąpielisku otwartym, zajęcia rekreacyjno-sportowe, rejsy
statkiem białej floty, gondolami,
zwiedzanie parków pojezierza
suwalsko-augustowskiego, zaję-

2 sierpnia 2019 r.

Nikola Gliniecka i Jaś Kaźmierowski stanęli na najwyższym
stopniu podium w 7-kilometrowym wyścigu Mini w kategorii
Open dziewcząt i chłopców. Jaś
w walce o złoty medal pokonał
dwóch mocnych rywali z Litwy
i Białorusi. Nikola zdominowała
rywalki z UKS Wygoda Białystok
i przyjechała na metę aż 3 minuty
szybciej niż konkurentki.

jak tworzy obrazy w technice pouring. Panie były zafascynowane
sposobem mieszania akryli po
rozlaniu ich na pokryte specjalnym gruntem podobrazie - powstawały piękne, nieprzewidywalne kompozycje.

Działania realizowane w projekcie skierowane są przede wszystkim do seniorów, ale mogą wziąć
w nich udział wszyscy chętni bez
względu na wiek.

Fot.: Metal Fach Bike Team

Seniorki są odważne i otwarte na artystyczne doświadczenia

Kolonie w Augustowie wystartowały
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Świetny występ zanotowali młodzi kolarze z Sokólskiego
Klubu Kolarskiego podczas Maratonu Kresowego w Sopoćkiniach na Białorusi, który odbył
się w zeszłą sobotę.
Maratony Kresowe już po
raz dziewiąty wyjechały na Białoruś, a razem z nimi kilkuset
zawodników z Litwy, Polski i samej Białorusi. Wśród nich byli
podopieczni Sokólskiego Klubu
Kolarskiego.

cia świetlicowe, ogniska integracyjne... i na pewno nowe relacje i
przyjaźnie.
Kolonie są finansowane z
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
budżetu Powiatu Sokólskiego i
Stowarzyszenia
„Towarzystwo
Ziemia Sokólska’’. Turnus będzie
trwał do 8 sierpnia. Z ramienia
Zarządu Powiatu Sokólskiego kolonistów pożegnała wicestarosta
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś życząc im wielu niezapomnianych
wrażeń oraz udanego wypoczynku. Dołączamy się do życzeń i czekamy na gorące (od słońca także)
relacje.
KG, AT
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W Sokólskim Ośrodku Kultury odbywają się warsztaty w
ramach realizacji projektu „Kreatywne Seniorki - cykl spotkań
rękodzielniczych” . W każdy
czwartek seniorki próbują nowych technik artystycznych. Na
drugich zajęciach panie miały
możliwość sprawdzenia swoich
sił między innymi w malarstwie
olejnym na płótnie. Seniorki są
odważne i otwarte na nowe doświadczenia, więc chętnych do
stawania przy sztalugach było
wiele. Panie miały do wyboru malowanie z wyobraźni lub z natury. Każda z nich zaprezentowała całkiem inny styl. Jedne obrazy
były delikatne w pastelowych odcieniach, inne żywe i kontrastowe, malowane pewną ręką. Część
warsztatowiczek przygotowywała

w tym czasie ozdobne elementy z
papieru w technice quilling, które na kolejnych zajęciach będą
wykorzystane do robienia kartek
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okolicznościowych. Druga część
czwartkowych warsztatów wywołała olbrzymie emocje. Jedna
z uczestniczek zaprezentowała

P.A. Zalewska
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SIŁOWNIA ZS w Sokółce

Czwartki Kolarskie START!

ul. A. Mickiewicza 11

Ruszyły Kolarskie Czwartki.
Organizatorami przedsięwzięcia jest Powiat Sokólski, Sokólski Klub Kolarski „Sokół” oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przez
cztery tygodnie, w każdy czwartek sierpnia, na stadionie OSiR-u,
o godz.17:00, młodzi kolarze będą
zdobywać potrzebne punkty, któ-

zaprasza od pon. do pt., od godz. 16:30 do 21:30

re będą sumowane, a ci którzy
do klasyfikacji generalnej zbiorą
ich najwięcej, otrzymają nagrody
ufundowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego. Podczas ostatniej edycji (29.08.) odbędzie się
podsumowanie całych zawodów,
wówczas zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy wyścigów. Ko-

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.

lejny start z serii Czwartków Kolarskich odbędzie się 8 sierpnia.
Serdecznie zapraszamy!
Zawody odbywają się pod
patronatem Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko.
Wyniki: Kat. chłopcy (2009,
2008, 2007) 1. Jan Kaźmierowski,
2. Jakub Deputat, 3. Jan Chadukiewicz; Chłopcy (2013 i młodsi) 1. Franciszek Waleszczyk, 2.
Adam Dechnik, 3. Przemysław
Mudrewicz; Dziewczynki (2013
i młodsze) 1. Weronika Kureczko, 2. Aurelia Babynko, 3. Hanna Chadukiewicz; Dziewczynki
(2012, 2011, 2010) 1. Patrycja
Borkowska, 2. Maria Walenciej,
3. Zuzia Chwiedźko; Dziewczynki (2009, 2008, 2007) 1. Nikola
Gliniecka, 2. Maja Zubrzycka, 3.
Antonina Bułkowska; Chłopcy
(2012, 2011, 2010) 1. Miłosz Chadukiewicz, 2. Szymon Deputat,
3. Filip Czaplejewicz; Chłopcy
(2006, 2005, 2004, 2003) 1. Dawid Żygieło, 2. Kacper Trochim,
3. Paweł Żarkowski. Gratulacje!
opr. K.Galej

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

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

PRZYJMIEMY DO PRACY:

galeria
JEDENKADR

Szukamy
domku!

Kucharza / Kelnerkę / Pomoc kuchenną
Doświadczenie nie jest wymagane, liczą się chęci.

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189

Uwaga, prawdziwy facet przy pierogach!
fot. P.A. Zalewska

Jay Jay
To jeden z trojga rodzeństwa burasków. Mają około 2 miesięcy.
Odrobaczone, kuwetkujące.

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

Miki

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662
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REKLAMA

ul. Solidarności 3, 502 855 111

Niespełna roczny psiak, nie za
duży, nie za mały, umaszczenie
tricolor, myślące spojrzenie i
przyjazne usposobienie.
W sprawie adopcji: 691 527 499
www.facebook.com/
wolontariuszesokolka/
Fundacja Vita Canis

tel. 574 861 857
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