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Promesa na dofinansowanie
przebudowy dróg w gm. Krynki
W sobotę, 3 sierpnia, w Starostwie Powiatowym w Sokółce
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław
Zieliński na ręce Wicestarosty
Powiatu Sokólskiego Bożeny Jolanty Jelskiej-Jaroś złożył
promesę na dofinansowanie następujących zadań związanych z
przebudową dróg powiatowych:
nr 1279B Krynki – Ostrów Połu-

dniowy (dł. 1,76 km), nr 1443B ul.
Kościelna w Krynkach (dł. 0,74
km) i chodnika (dł. 0,403 km)
wraz z obrukowaniem skarp przy
moście, nr 1281B Krynki - Górany (dł. 0,5 km). Dofinansowanie przewidywane jest w ramach
środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Wysokość
dotacji 3.158.600 zł.
oprac. I.A. Czaplejewicz,
fot.: K.Galej

seria:

DawnaSokólszczyzna

Kruszyniany,
Łużany
i Białogorce

Kruszyniany, Łużany i Białogorce to wsie nadane Tatarom
przez króla Jana III Sobieskiego.
Poniżej potwierdzenie królewskie dane Krzeczowskim na te
dobra w 1720 roku. W związku
z upałami kilka zimowe zdjęcie
meczetu w Kryszynianach.
„Oznajmujemy i utwierdzamy tym listem przywilejem
naszym. Iż my mając respekt na
zasługi i znaczne straty urodzonego Samuela murzy Krzeczowskiego, chorążego województwa
wileńskiego, pułkownika naszego tatarskiego, którego tak
znaczne merita i godne pochwały i zawdzięczenie odwagi

Wielmożni Hetmani tak Koronni
jako i Wielkiego Księstwa Litewskiego dobrze nam zalecili, onemu wioski Kruszyniany, Łużany i
Białohorce od śp. Najjaśniejszego
króla JM Jana III antecesora naszego wiecznością nadane i konfirmowane nigdy nie mając należeć jako już zdawna od ekonomii
naszej grodzieńskiej odłączone
do urodzonych ekonomów naszych grodzieńskich teraz i napotym będących w żadne rachunki
i rozpisy, ale jako pomienionemu
urodzonemu Krzeczowskiemu
żonie i sukcesorom onych wiecznością nadane zawsze maja być
przy dobrach wieczystych powiatu grodzieńskiego, z których dóbr
służba ziemska wojenna jako zrazu wychodziła tak i na wieczne
czasy wychodzić powinna będzie,
co się rozumie z publicznej sejmowej uchwały, a nie na żadną
inszą powiatową prywatę.
A że na tychże wioskach urodzony Krzeczowski według przywileju z woli natenczas Najjaśniej-

opr. Grzegorz Ryżewski*
szego Antecesora naszego króla
Jana Trzeciego na części gruntów
kruszyniańskich Tatarów według
woli swojej osadził, z których by
jeśli którzy wyszli za granice, lub
pod Pany Koronne i WKL tedy
po nich pozostałe grunta należeć
mają do dyspozycji według dawnych przywilejów tegoż urodzonego Krzeczowskiego i sukcesorów onego, na których gruntach
życzliwszych z familii swojej osadzić będzie wolen. (...)
Czynszów zaś i żadnych od
nich podatków krom z uchwały
sejmowej Rzeczypospolitej jako
najjaśniejszy Antecesor nasz nie
potrzebował tak i my z tego wiecznemi czasy onych uwalniamy. Co
i najjaśniejsi sukcesorowie nasi
spełnią i my urodzonego Krzeczowskiego, żonę i sukcesorów
jego i wszystką kompanię jego
przy dawnych prawach sejmowymi konstytucjami utwierdzonych
zachowujemy. A dla lepszej tego
przywileju wagi ręką naszą podpisawszy pieczęć WKL przycisnąć

rozkazaliśmy. Dan w Warszawie
dnia 14 lutego Roku Pańskiego
MDCCXX panowania naszego
XXIV roku. Augustus Rex".

Dwuosnowowa
w Turcji
Na 20. Festival Bϋyϋkςekmece International Culture and
Art Festiwal w Istambule po raz
pierwszy została zaproszona
reprezentacja z Polski. W czterosobowej ekipie znalazła się
jedna z twórczyń janowskiej tkaniny dwuosnowowej - Teresa Pryzmont. Polskie stoisko cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem.
Prezentowane przez naszą artystkę prace zachwycały odwiedzajacych z całego świata. Informuje
Karolina Radulska.
(Red.)

*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR NR 14/2019
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

OGŁOSZENIE PŁATNE

CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie
przedsiębiorczości
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.1.2: Inkubator
przetwórstwaWSPARCIA
lokalnego naNA
operacje
z zakresu
tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE
OPERACJE
REALIZOWANE
operacji w ramach strategii rozwoju PRZEZ
lokalnego
kierowanego
przezNIŻ
społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
PODMIOTY
INNE
LGD
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze
wiejskim
objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:
NABÓR
nr 14/2019
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
tworzenie lub rozwój
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
w inkubatorów
ramach

Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny w Ramach
Projektu „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
SPECJALISTYCZNY PUNKT
WSPARCIA RODZINY w ramach projektu pn. „Wspieramy
rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
Harmonogram na sierpień
2019 roku
Poradnictwo psychologiczne
(rodzinne)
• 14.08., w godz. 9.30-18.00
(sala konferencyjna nr 28)
• 19.08., w godz. 9.30-16.30
(sala nr 28)
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•

23.08., w godz. 9.30-16.30
(sala nr 28)

Terapeuta zajęciowy
• 13.08., w godz. 10.00-14.00
(sala nr 28)
• 21.08., w godz. 10.00-14.00
(sala nr 28
• 26.08., w godz. 10.00-14.00
(sala nr 28)
• 28.08., w godz. 10.00-14.00
(sala nr 28)

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
PRZEZ PODMIOTY INNE Nabór
NIŻ wniosków
LGD będzie trwać w okresie od 12.08.2019 r. do 28.08.2019Lokalnej
r. w godzinach od 8:00 do 16:00.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki naCEL OGÓLNY
1: Zwiększenie
społecznego
i rozwój
określonych
w §7przedsiębiorczości
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i
NABÓR nr 6/2018 Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych
w wysokości:
nie wyższejwłączenia
niż rodowej
CEL
SZCZEGÓŁOWY
1.1:
Aktywizacja
zawodowa
mieszkańców
i
pobudzenie
przedsiębiorczości
metodologii
prowadzenia
i aktualizacji
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,
kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; do 70% kosztów kwaliw ramach Lokalnej Strategii63,63%
Rozwoju
wniosków,
ankiet
i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).
fikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą; do 100%
kosztów kwalifikowanych
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.1.2: wzorów
Inkubator
przetwórstwa
lokalnego
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Szlak pozostałych
Tatarskipodmiotów.
– w przypadku
PRZED ZŁOŻENIEM
WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ
na operacje z zakresu tematycznego poddziałania
19.2
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznegoLimit
i rozwój
przedsiębiorczości
środków w ramach ogłoszonego naboru: 391 460,50 PLN „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
OGŁOSZENIA
O NABORZE
DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
kierowanego
przez społeczność”
Cel szczegółowy: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia
społecznego
Typ wnioskodawcy:
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
w ramach
wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
pomocniepełnosprawnych
może ubiegać się podmiot będący:
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Działania na rzeczO osób
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
- ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-14-2019-przedsieosobą
fizyczną,
która:
jest
obywatelem
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej;
jest
pełnoletnia;
ma
miejsce
na operacje z zakresu typu projektu nr 8 b – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami
przedsiębiorczości
na nie
obszarze
wiejskim
objętym
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:
wziecie-1-1-2-inkubator-przetworstwa-lokalnego/
zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - Rozwój
w przypadku
gdy osoba fizyczna
wykonuje
działalności
go- strategią
w ramach ZAZ i WTZspodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców
tworzenie lub rozwój
inkubatorów
(Dz. U.2018
poz.646); przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
Miejsce składania wniosków:
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój
miejscelokalny
oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Informacji
o Działalności
Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
kapitału
społecznego
fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo 1) Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej bezpośredw ramach Regionalnego Programuprzedsiębiorców
Operacyjnego
będzie trwać w okresie od 12.08.2019 r. do 28.08.2019 r. w godzinach od 8:00 do 16:00
(Dz. U. 2018 poz.Nabór
646),wniosków
albo
nio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
Pomoc na operację
przyznawana
w formie
kosztów się
kwalifikowalnych
wysokości: nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek
- osobą
prawną, z wyłączeniem województwa,
jeżelijest
siedziba
tej osoby
lub jej refundacji
oddziału znajduje
na obszarze wWniosek
składany w wersji papierowej (trwałe spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony
sektora
finansów
publicznych;
do
70%
kosztów
kwalifikowanych
–
w
przypadku
podmiotu wykonującego działalność gospodarczą; do 100% kosztów kwalifikowanych
wiejskim objętym LSR, albo
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
odręcznie
(w sposób czytelny np. pismem drukowanym). Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku
– w przypadku pozostałych podmiotów.

- jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości
prawnej,
której ustawa
przyznaje
zdolność
załącza się wersję elektroniczną wniosku na płytkach CD/DVD.
Limit środków
w ramach
ogłoszonego
naboru:
391 460,50
PLN prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
2) Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę
Typ Wnioskodawcy:
Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 06.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w godzinach od
8:00
do
16:00
W przypadku, gdy operacjaObędzie
ramach
wykonywania
działalności gospodarczej w formie złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane
pomocrealizowana
może ubiegaćwsię
podmiot
będący:
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
wynosi:
% • w osobą
spółki cywilnej
warunki95
określone
ppkt. 1fizyczną,
powinny
być jest
spełnione
przezpaństwa
wszystkich
wspólnikówUnii
tej spółki.
osobę przyjmującą
w LGD wniosek.
która:
obywatelem
członkowskiego
Europejskiej; jestprzez
pełnoletnia;
ma miejsce zamieszkania
na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy
osoba fizyczna
nie wykonuje
działalności
gospodarczej,
do gospodarczą,
której stosuje do
się której
przepisy ustawy
z dniazłożenia
6 marcawniosku
2018r. Prawo
przedsiębiorców
(Dz. jeśli
U.2018
miejsce
oznaczone
W przypadku, gdy podmiot ubiegający
się o przyznanie
pomocy
wykonuje
działalność
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min 5%
3) Termin
uważa
się za zachowany,
datapoz.646);
i godzina
z pieczęci
LGD wpisana przez LGD (poadresem,
którym
wykonuje działalność
gospodarczą,
wpisanym
do Centralnej
i Informacji
o Działalności
znajduje się
obszarze
wiejskim
objętym LSR
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca
2018pod
r. Prawo
przedsiębiorców
działalności
gospodarczej,
pomoc
jest przy-Ewidencji
twierdzająca
złożenie
wniosku)Gospodarczej,
nie jest wcześniejsza
niżnadata
i godzina
rozpoczęcia
naboru i późniejsza niż data i
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 374 000,00 zł
w przypadku gdy osoba fizyczna
wykonuje
działalność gospodarczą,
doprzepisów
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), albo
znawana, jeżeli podmiot ten prowadzi- mikroprzedsiębiorstwo
albo małe
przedsiębiorstwo
w rozumieniu
godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
• osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
Maksymalna
wartość
wydatków
kwalifikowanych:
374
000,00
zł
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 4) Kopie dokumentów, dołącza się do wniosku o udzielenie wsparcia w formie kopii potwierdzonych za zgodność
Psycholog dziecięcy
• jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
z rynkiem
wewnętrznym wWojewództwa
zastosowaniu
art.LSR.
107Podlaskiego
i 108 Traktatu (Dz.
UE 2014-2020
L 187 z 26.06.2014, str. 1).
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego
naUrz.
lata
z oryginałem przez pracownika LGD, UM, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczoobjętym
• 31.08., w godz. od 9.30Na
co
można
otrzymać
dofinansowanie
W
przypadku,
gdy
operacja
będzie
realizowana
w ramach
wykonywania działalności gospodarczej
w formie spółki
cywilnejprzez
warunki
określone
ppkt.występującego
1 powinny być w
spełnione
nych za zgodność
z oryginałem
notariusza
lubwprzez
sprawie przez
pełnomocnika będącego radcą
(dalej
jako
SZOOP
RPOWP
2014-2020)
oraz
Lokalnej
Strategii
Rozwoju
Lokalnej
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
w
ramach
niniejszego
naboru
16.30 (pokój nr 18)
wszystkich
wspólników
tej spółki.
Poradnictwo w ramach Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodziny odbywa się w budynku Starostwa
Tworzenie lub rozwój inkubatorów
przetwórstwa
lokalnego
produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spo- prawnym lub adwokatem.
wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 8 b w ramach Działania 9.1,
tj.: w rozumieniu art. 3 pktW2 przypadku,
gdy podmiot
ubiegający
o przyznanie
pomocy wykonuje
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
żywczymi
rozporządzenia
(WE) nr
178/2002się
Parlamentu
Europejskiego
i Radydziałalność
z dnia 28 gospodarczą,
PCPR w Sokółce
5) Do wniosku
należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.
działalności
gospodarczej,ZAZ
przyznawana,
jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
Usługi
na
rzecz
wsparcia
zatrudnienia
i
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
osób
z
niepełnosprawnościami
w
ramach
WTZ
poprzez:
stycznia
2002 r. ustanawiającego ogólne
zasady
i wymaganiapomoc
prawaijest
żywnościowego,
powołującego Europejski Urząd
Za prawidłowe
sporządzenie
wniosku
odpowiada
nr 651/2014 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 Wnioskodawca
z 26.06.2014,
O wszelkich zmianach uczestnicy są informowani na bieżąco.
Bezpieczeństwa
Żywności orazstr.ustanawiającego
procedury w
zakresienową
bezpieczeństwa
b) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; ds.
wsparcie
dotychczasowych
uczestników
WTZ
ofertążywności (Dz. Urz. WE
1).
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w
szlaktatarski@gmail.com
Na co można otrzymać dofinansowanie
w postaci usług aktywnej integracji.
których jest wykonywana działalność
w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia
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Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu
Powiatu Sokólskiego”
łania „Wsparcie na wdrażanie operacji
ramachzstrategii
kierowanego
przez
społeczność”
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pomocy i integracji społecznej:
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musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie
pieczy zastępczej;
9 sierpnia
listopada
2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków,
ankiet
INFO
Sokółka
nr
164
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Sokółka
nr
164
– inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie ijest
prowadzenie
działalności
gospodarczej);
zaświadczeń
(Dz. U. 2015
poz. 2009).
b) podmioty ekonomii społecznej: – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne realizujące
reintegracji
społecznej
PRZED usługi
ZŁOŻENIEM
WNIOSKU
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE
www.szlaktatarski.org.pl
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

Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji
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EDUKACJA ZA BONY
KURS DLA SENIORÓW:
Obsługa komputera - System operacyjny Windows,
Pakiet Office i Internet. Komputer w domu i w pracy.

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

„Seniorzy chcą iść z duchem czasu,
a wnuki ich dopingują”
Grupa seniorów z Sokółki od maja do lipca spotykała się regularnie w Zespole Szkół
Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala, ażeby zdobyć lub rozszerzyć swoją
wiedzę z zakresu obsługi komputera i Pakietu Office oraz poznać tajniki Internetu i komunikacji za jego pośrednictwem. Oprócz przyswajania nowej wiedzy, spotkania obfitują
w nowe znajomości i są interesującą formą spędzenia wolnego czasu.
Koordynatorem wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia” wśród seniorów jest
ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W SOKÓŁCE, który odpowiada
za informowanie o projekcie i wspomaga rekrutację chętnych.
Dotarliśmy do ostatniej - 3.
grupy seniorów uczestniczących
w kursie podstaw komputera.
Pierwszego „na muszkę” wzięliśmy wykładowcę pana Andrzeja
Szumiło - nauczyciela informatyki z ponad 25-letnim stażem,
który prowadził szkolenia komputerowe dla różnych grup zawodowych.
Czy grupy na stałe są przydzielone do wykładowców, czy panowie
się wymieniają?
Każdy z nas ma przydzieloną grupę i przerabiamy to samo,
konsultujemy się między sobą w
sprawie materiału i ćwiczeń. Dostaliśmy ogólny zarys kursu, sami
dopracowujemy szczegóły. Wstęp
do Windows, Pakiet biurowy MS
OFFICE, praca w sieci itd. - rozbijamy to na jednostki tematyczne
oraz na ćwiczenia, które przygotowujemy dobierając do grupy,
bo na co dzień robimy podobne
rzeczy, ale z uczniami szkoły średniej, a jednak stopień trudności
powinien być dopasowany. Ćwi-
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czenia przygotowujemy bardziej
pod kątem przydatności.
No właśnie, czy kursanci sugerują swoje potrzeby?
Tak, tak. Trochę nas zastanawiał ten rozbudowany pakiet
Excel, ale zrobiliśmy drobne modyfikacje - bo właśnie walczymy
teraz z Excelem, ale… o dziwo
uczestnicy kursu bardzo dobrze
sobie z nim radzą, przynajmniej
na początku. Natomiast są zainteresowani bardziej ogólną obsługą
komputera, wymianą danych, nośnikami zewnętrznymi np. praca
z pendrive oraz komunikacją.
Wstęp do Internetu już mieliśmy,
ale myślę, że do tego tematu warto
jeszcze wrócić. Zobaczymy jaka
będzie świadomość, ale i kompetencje uczestników. Podczas
indywidualnych rozmów dowiadujemy się, co kogo interesuje.
Niektórych interesowało konkretnie pobieranie plików muzycznych ponieważ są tu wśród
uczestników np. chórzystki. „Jak
tu muzykę pobrać? Jak zapisać to

na dysk zewnętrzny? Jak to 'wyjąć'
z komputera? Jak przesłuchać? takie były pytania. Oprócz sztywnego programu, który mamy do
zrealizowania, poruszymy też zagadnienia interesujące kursantów.
Kursanci przychodzą trzy razy w
tygodniu od 16.00 do 20.00, pod
koniec zajęć widać po nich zmę-

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej
gospodarki w ramach 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 kwalifikacje, Działanie
3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.
Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W
jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój
kompetencji językowych, technologii informacyjnych i
komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form
kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat
Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji
i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie
kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im.
Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie”
skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach
umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych,
szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże
zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony
jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem
strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca
2020 r.
OGŁOSZENIE PŁATNE
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EDUKACJA ZA BONY
czenie, to oczywiste. Ćwiczenia,
pytania, utrwalanie - kto ile da
radę, bo i wzrok się męczy itp. Ale
ja bardzo chwalę wszystkich za to,
że im się po prostu chce. To mnie
bardzo cieszy, że w takim wieku
osoby chcą się jeszcze kształcić.
Chcą iść z duchem czasu bo wnuki ich dopingują, mówiąc - Jak to
babciu, nie wiesz jak to się robi?
Na pewno to cieszy i daje satysfakcję.
Przy okazji różnych przedsięwzięć organizowanych przez
seniorów, których byłam świadkiem, zauważyłam, że starsze pokolenie jest bardzo aktywne, ma
więcej energii i entuzjazmu niż
ogół młodego pokolenia.
Z uczniami ZSR też przerabiałem niedawno Excel - „A po
co nam ten Excel potrzebny?” pyta młodzież. Mówię im: notatki, liczenie, kalkulacje, wszystko
dzisiaj na finansach stoi, a Excel
to jest podstawa. Z seniorami jest
inna rozmowa - mówimy: ćwiczymy bo to będzie przydatne i reakcja jest: a no tak, rzeczywiście ma

jak Excel było w tamtych czasach
- to by było łatwiej.
Jakie było Pana nastawienie, kiedy dowiedział się Pan, że będzie
prowadził zajęcia dla seniorów?
Zdumienie… bo nie pracowaliśmy wcześniej z taką grupą. Około 10 lat temu mieliśmy
grupę rolników. Dla nich wtedy
też komputery to była totalna
nowość. Jestem zaskoczony. Myślałem, że obecna grupa - seniorzy będą podchodzili do tego z
dystansem, natomiast oni walczą!
My ich jeszcze dodatkowo dopingujemy i widać te chęci nauki i zaangażowanie. Naprawdę
chylę czoło przed ich pracą. Już

pokazać. Nie da się poprowadzić
zajęć typowym, wykładowym trybem, to są warsztaty indywidualne - temat, projektor i indywidualna praca z każdym. Myślę, że w
tym wypadku ta praca da owoce
i, że takie zajęcia były tej grupie
potrzebne. Wydaje mi się, że chodzi tu też o przełamanie własnej
bariery, zdobycie pewności, podniesienie kompetencji komputerowych, internetowych.
Zapytaliśmy jedną z kursantek
- panią Helenę, co ją skłoniło do
tego, żeby wziąć udział w kursie?
Chciałam mieć Internet i
umieć się w nim poruszać, znajdować interesujące mnie informacje. Nauczyć się z niego korzystać bo przyjeżdżają do mnie
wnuki - żeby umieć włączyć im
bajki, czy coś innego, co chcą
zobaczyć. Po prostu chciałam się
nauczyć.
Miała Pani wcześniej jakiekolwiek doświadczenia w korzystaniu z komputera?
Nie, jedynie takie, że mam
komputer i syn nagrywał mi filmiki czy zdjęcia rodzinne i on mi
powiedział jak włączyć, ja wszystko zapisałam i bez problemu sobie
to oglądałam, ale to tylko tyle.

pan rację… Zdarzają się tu takie
osoby, które pracowały jako księgowi, tylko nie na komputerze, ale
jeszcze na liczydle czy kalkulatorze i mówią: no, gdyby coś takiego

05/11

INFO Sokółka nr 164

półmetek za nami, ale nie widzę
zniechęcenia, wręcz przeciwnie,
są kolejne pytania o różne zagadnienia. To cieszy. Nasz wysiłek
polega na tym, że musimy do
każdego indywidualnie dotrzeć,

O kursie dowiedzieliśmy się
w Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów - mówiła z kolei pani
Halina - a że niewiele umiałam,
to bardzo chciałam w takim kursie uczestniczyć. Dowiadywałam
się już od jakiegoś czasu o takie
warsztaty. Jestem bardzo zadowolona. Niewiele jeszcze umiem, ale
wciąż się uczę i widzę swoje postępy.

To teraz, po kursie będzie już
Pani ekspertem...
(Śmiech) Długo się zastanawiałam nad tym kursem, ale dzieci mnie przekonały. Teraz mi się
tu podoba, czasem jest ciężko, a
czasem to - od razu zrozumiem. Ja
sobie zapisuję wszystko. Już dużo
rzeczy wiem, czasem może nawet
niepotrzebnych dla mnie, ale to
nie szkodzi.

A jak Pani ocenia wykładowców?
Dobrze tłumaczą?
No, już jak ja coś pojmuję,
to na pewno dobrze tłumaczą.
(śmiech) Bardziej cierpliwego
człowieka niż pan Andrzej, to już
chyba na ziemi nie ma. Jestem
bardzo zadowolona, cieszę się,
że tu przyszłam, nie opuściłam
ani jednych zajęć, chętnie w nich
uczestniczę bo wiem, że jakąś
wiedzę stąd wyniosę.
Może kiedyś się przydadzą?
No właśnie. Myślę, że w każdym wieku można się uczyć. Mi
się wydaje, że nie ma żadnych barier - tylko chęci trzeba mieć. Jest
to jednak poświęcenie bo trzeba
wygospodarować czas, przygotować się, przyjść i zajęcia są dosyć
intensywne.

Czyli potrzebne są seniorom takie zajęcia?
Tak, konieczne są i uważam,
że na pewno trzeba częściej je organizować, bo z pewnością więcej
jest takich ludzi jak ja. Akurat w
życiu nie posmakowałam pracy biurowej, nie miałam z tym
styczności i przyznam szczerze,
nie bardzo mnie pociągały komputery i Internet, wolałam czytać
książki. Ale przyszedł czas, że
trzeba się tego nauczyć. Już coraz częściej zaczynam korzystać z
komputera. Tak, że polecam tego
typu kursy, a jeżeli chodzi o naszego wykładowcę - to cudowny
człowiek, naprawdę.
Tutaj kursanci chwalą każdego
wykładowcę wiec chyba wszyscy
są tacy wspaniali :)
Pani Halina puentuje: Mają
po prostu cierpliwość do nas i o to
chyba chodzi! (śmiech)

materiał: Patrycja A. Zalewska
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„My - Tatarzy polscy” - pod
takim hasłem odbywało w Kruszynianach cykliczne (XII) Tatarskie
Święto ,,Sabantuj 2019” organizowane przez rodzinę Bogdanowiczów (Tatarska Jurta) . ,,Sabantuj”
w tatarskiej tradycji jest świętowane po zasianiu pól, inaczej zwane
jest także „świętem pługa”. Impreza rokrocznie przyciąga mnóstwo
gości nie tylko z Polski, ale również zza granicy, chcących poznać
kuchnię i kulturę tatarską. W tym
roku główną atrakcją była historyczna rekonstrukcja epizodu bitwy pod Parkanami (1683 r.), podczas którego Samuel Krzeczowski
miał uratować życie króla Jana
III Sobieskiego - pierwszego dnia
starcia z armią turecką. Otwarcie
imprezy poprzedziła modlitwa w
meczecie o pokój i sprawiedliwość
na świecie.
Powiat Sokólski reprezentowała Wicestarosta Bożena
Jolanta Jelska-Jaroś, która wrę-

czyła Dżennetcie Bogdanowicz
pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za promowanie kultury
tatarskiej nie tylko w Powiecie
Sokólskim, ale również w kraju i
poza jego granicami. Wicestarosta miała również przyjemność
uczestniczenia w zasadzeniu symbolicznego drzewka z okazji 340.
rocznicy osadnictwa Tatarów w
Kruszynianach i okolicy.
Odwiedzający mogli obejrzeć wiele stoisk. Powiat Sokólski
także zaprezentował własne stoisko promocyjne. Nie zabrakło na
nim produktów lokalnych, takich
jak lawenda czy miód. Były obrazy, ceramika i batik wykonane
przez uczestników WTZ z Dąbrowy Białostockiej. Nie mogło zabraknąć tkaniny dwuosnowowej
(Danuta Radulska). Stoisko przyciągało potrawami regionalnymi
przygotowanymi przez panie z Kół
Gospodyń Wiejskich - w Klimówce („Klimowieckie Klimaty”) oraz

w Lipinie („Lipinki”). Zainteresowani mogli także poznać szczegóły projektu ,,Bony na szkolenia”,
którego to Powiat jest liderem.
Na przybyłych czekało wiele
atrakcji, m.in. parada uczestników
i gości, występy artystyczne, gry i
zabawy tatarskie, konkursy kulinarne i pokazy kuchni tatarskiej,
zmagania sportowe, gra strategiczna koczowników, wystawa fotograficzna pt. „Jest w tej wsi coś
niezwykłego! Opowieść o Kruszynianach”, obozowisko tatarskie
i słowiańskie z kuchnią stepową,
zapasy tatarskie, pokaz tatarskiej
mody, warsztaty rękodzielnicze,
pokaz cięcia samochodu, pokaz
Straży Granicznej, a na koniec wspólna degustacja pieczonego
barana.

Sabantuj 2019

Apel do wszystkich
mieszkańców Sokólszczyzny
Jeśli macie Państwo w swoim otoczeniu seniorów,
przeczytajcie z uwagą niżej zamieszczony wiersz pt. „Błogosławieństwa starego człowieka”, autorstwa Phila Bosmans’a.
Myślę, że w świetle jego treści będzie można dokładniej poznać bolączki seniorów i zastanowić się, co można
zmienić i poprawić w trosce o ich szczęśliwszą starość.
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Henryk Cudnik

oprac. I.A. Czaplejewicz,
fot. K.Galej

Błogosławieństwa starego człowieka
Błogosławieni ludzie, którzy rozumieją,
że moje nogi teraz wolniej chodzą
i moje ręce drżą.
Błogosławieni niech będą,
którzy o tym myślą,
że moje uszy już niedobrze słyszą
i że nie wszystko zaraz rozumiem.
Błogosławieni niech będą, którzy wiedzą,
że moje oczy już źle widzą.
Błogosławieni niech będą,
którzy mi nie wymyślają,
gdy coś mi z rąk wypadnie,
i którzy mi pomagają odnaleźć swoje rzeczy.
Błogosławieni niech będą,
którzy się do mnie uśmiechają
i ze mną w pogawędkę się wdają.
Błogosławieni niech będą,
którzy zauważają moje dolegliwości
i próbują moje cierpienie pomniejszyć.
Błogosławieni niech będą,
którzy pozwalają mi odczuć,
że jestem kochany/a, i którzy się czule
ze mną obchodzą.
Błogosławieni, którzy przy mnie zostają,
gdy idę już drogą do wieczności.
Błogosławieni wszyscy,
którzy są dla mnie dobrzy.
Oni pomagają mi myśleć o dobrym Bogu.
A ja ich na pewno nie zapomnę,
gdy będę kiedyś u Niego!
Phil Bosmans
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Żniwa 2019
W Gminie Dąbrowa Białostocka, jak i w całym kraju,
rozpoczął się okres żniw. W
tym roku zbiory zbóż odbywają się wcześniej niż w latach
ubiegłych, głównie z powodu
upałów, które wystąpiły na prze-

Wsparcie dla OSP

łomie czerwca i lipca. Żniwa to
czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi.
Na polach od rana do późnego
wieczora pracują maszyny rolnicze.

Na okres żniw Burmistrz Dąbrowy Białostockiej życzy producentom rolnym dobrej pogody, obfitych zbiorów pomimo wystąpienia suszy, a przede wszystkim bezpiecznej i bezwypadkowej pracy.

Zdobyli certyfikaty!
W lipcu, w sali komputerowej szkoły podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbywał kurs
komputerowy dla uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej, w
którym wzięło udział 14 osób niepełnosprawnych. Prowadzili go
Jan Olechno i Jarosław Humienny,
zaś opiekę sprawowali Katarzyna
i Jarosław Sulik. Uczestnicy chęt-

nie brali udział w zaplanowanych
zajęciach, frekwencja była 100
%. Zapewnione było również zaplecze cateringowe. W ostatnim
dniu zajęć Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś (fot.) wręczyła
uczestnikom certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu
i gratulowała zapału. AST

W sobotę, 3 sierpnia, w
siedzibie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Sokółce Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami straży pożarnej na
czele z Komendantem Powiatowym PSP w Sokółce Dariuszem
Wojteckim.
Zarząd Pwiatu Sokólskiego reprezentowała Wicestarosta
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś.

Spotkanie dotyczyło projektu nowelizacji ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, który pozwoli
(jeszcze w tym roku) wesprzeć
Ochotnicze Straże Pożarne kwotą 82 mln zł z budżetu państwa.
Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą
jej propagować zasady udzielania
pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo
kulturalne oraz służące populary-

zacji sportu i kultury fizycznej,
które związane są z ochroną i
prewencją przeciwpożarową. Wiceminister Zieliński zachęcał do
składania jak największej liczby
wniosków przez wszystkie jednostki OSP z powiatu sokólskiego.
Pozyskane w ramach tego
działania fundusze nie mogą służyć realizacji zadań statutowych
związanych z gaszeniem pożarów,
tylko większej integracji wszystkich jednostek OSP znajdujących
się w powiecie sokólskim.
na podst.: mł. bryg. M.Miszkin
opr. KG, IC, fot.: K.Galej

Wtorkowe podróże z biblioteką
We wtorek (6.08) rozpoczęła
się seria spotkań organizowanych
przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce Oddział dla Dzieci (Jadwiga
Słoma, Marta Wojewódzka-Szoda) ph. „Wakacyjna podróż z biblioteką”. Hasłem pierwszego spotkania było: „To największe jest
szaleństwo – nie znać słowa: bezpieczeństwo”. Ze spektaklem edukacyjnym wystąpił Teatr Edukacji
i Profilaktyki MASKA z Krakowa.
Przedstawieniu towarzyszyły różne atrakcje tematyczne. W trakcie
spotkania kolejne dyplomy trafiły
do dzieci, które zakończyły już

swój udział w projekcie pn. „Mała
książka – wielki człowiek”. Nagrody otrzymali także najaktywniejsi
czytelnicy ze starszych roczników.
Informuje nas Marta Wojewódzka-Szoda. Spotkania będą się odbywały w każdy wtorek sierpnia,
od godz. 11.00. (13.08 Warsztaty
artystyczne Zespołu GAŁGAN
„Muzyczna podróż po różnych
państwach”, 20.08. Teatr MASKA
„Opowieści z teczki profesora
Książeczki”, 27.08. Koncert Zespołu GAŁGAN „Rozczochrane
dźwięki”. Zapraszamy w imieniu
organizatorów.
opr. KG,
fot. BP Oddział dla dzieci

Odpust św. Anny w Kamiennej St.
28 lipca w miejscowości Kamienna Stara odbył się odpust parafialny. Uroczystość rozpoczęła
się mszą świętą odprawioną przed
Kaplicą. Po nabożeństwie wierni
przybyli na uroczystość, uczestniczyli w procesji, która przeszła
tuż obok drewnianego Kościoła
pw. św. Anny.

W uroczystościach uczestniczyli kapłani z niemal całego
powiatu sokólskiego, mieszkańcy
Kamiennej Starej i okolic, a także
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
wraz z małżonką.
Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej

OGŁOSZENIE PŁATNE

Świadczenie
„Dobry Start”

dla dzieci
z pieczy zastępczej

Sesja Rady Miejskiej
25 lipca Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
zebrali się na IX sesji. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące sprawozdania Burmistrza
z działalności organu, zmiany w
budżecie gminy, ustalenie opłaty
za pobyt dziecka w żłobku. Rada

podjęła także uchwały w sprawie
odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Ewy Katarzyny Czarnieckiej oraz powołania nowego
Skarbnika Joanny Ryszkiewicz.
Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej

Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dn. 30.05.2018
r. w sprawie realizacji rządowego
programu „Dobry Start’ (Dz.U.
z 2018 poz. 1061), zmienionego
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.07.2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 1343), informujemy,
że: od 1 sierpnia do 30 listopada br. można składać wnioski
o świadczenie „Dobry Start” w
wysokości 300 złotych.
Wnioski będą przyjmowane
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce pokój nr
11, w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku – budynek Starostwa Powiatowego ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 8.

półka z KSIĄŻKAMI

Aleksandra Marinina

8

9 sierpnia 2019 r.

„Sprawiedliwy oprawca”

nadgimnazjalnej prowadzone w
szkole ponadpodstawowej, szkołę
artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub naOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR NR 15/2019
uki, a także młodzieżowy ośrodek
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
socjoterapii, specjalny ośrodek
Osobami uprawnionymi
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 1.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie
szkolno-wychowawczy, specjalny
do składania wniosków są rodziprzedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
ośrodek wychowawczy, ośrodek
ny zastępcze, osoby prowadzące
Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo
rewalidacyjno- wychowawczy,
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
rodzinne domy dziecka,
dyrekOŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego
OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
NABÓR NR 5/2019
Świadczeniem
nie
zostaną
torzy placówek opiekuńczo-wyProgramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
objęte
dzieci
realizujące
przygoramach
chowawczych albo regionalnych
Nrwnaboru
w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-049/19
NABÓR nr 6/2018
towanie przedszkolne w przedLokalnej Strategii Rozwoju
placówek opiekuńczo-terapeu-typu-projektu-nr-1-programy-podnoszace-aktywnosc-i-mobilnosc-zawodowa-oraz-zdolnos/
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
szkolu i w szkole (tzw. zerówka),
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
tycznych, osoby usamodzielnia- ze strony internetowej Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/
studenci.
Ponadto
nie
przysługuje
Stowarzyszenia
Lokalna
Grupa
Działania
Szlak
Tatarski
ne, które zamieszkują na terenie
CEL 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości.
91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-162/
ono dzieciom
lub osobom
ucząCel główny
1: Zwiększenie
włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
powiatu sokólskiego,
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 . Aktywizacja zawodowa mieszkańców
i pobudzeniePodlaskiego:
przedsiębiorczości.
- ze strony Województwa
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zocym się , jeżeli zostały
umieszczo- 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających
Cel szczegółowy:
Świadczenie przysługuje
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
bacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/91-typ-1-programy-podnoszace-aktywnosc-i-mobilnosc-zawodowane
w
domu
pomocy
społecznej,
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
raz w roku na rozpoczynające rok
na operacje z zakresu typu -oraz-zdolnosci-do-zatrudnienia-grupy-osob-biernych-zawodowo-lgd-szlak-tatarski.html
projektu nr 3
schronisku
szkolny
dzieci do zukończenia
20. projektu
na operacje
zakresu typu
nr 8dla
b –nieletnich,
Usługi nazakłarzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
Bezzwrotne wsparcie
dzie poprawczym, areszcie śledroku życia, natomiast dzieci niew ramach ZAZ i WTZ
Miejsce składania wniosków:
dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
czym, zakładzie karnym, szkole
pełnosprawne uczące się w szkole
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa
Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
OŚ
PRIORYTETOWA
IX.
Rozwój
lokalny
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na
lata
2014-2020
wojskowej lub innej szkole jeśli
otrzymają je do ukończenia przez
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Działanie
9.1
Rewitalizacja
społeczna
i
kształtowanie
kapitału
społecznego
Numer
naboru
w
GWA:
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-026/19
instytucje te zapewniają nieodnie 24. roku życia,
1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
płatne pełne utrzymanie.
(plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014(EFS),
Świadczenie przysługuje
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Od 01.08.2019 r. świadczewdo
wersji
instalacyjnej GWA2014(EFS), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru, która jest dodzieciom uczącym się w szkole
Nabór
wniosków
będzie
trwać
w
okresie
od
09.05.2019
r.
do
24.05.2019
r.
w
godzinach
od
8:00
16:00
Nrrównież
naboru
w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
nie przysługuje
osobom,
stępna na stronie http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z _programu/pobierz_wzory_dokumento- oznacza to szkołę podstawoMaksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%
w-generator-wnioskow-aplikacyjnych w terminie od 12.08.2019 r. od godz. 8.00 do 28.08.2019 r. do godz.
które podejmą naukę w szkole pową, szkołę ponadpodstawową,
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min. 5%
15.00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).
licealnej
i
szkole
dla
dorosłych.
Nabór
wniosków
będzie
trwać
w
okresie
od
06.04.2018
r.
do
30.04.2018
r.
w
godzinach
od
8:00
do
16:00
klasy dotychczasowej szkoły poLimit środków w ramach ogłoszonego naboru: 500 000,00 zł

2. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Szlak Tatarski w terminie od
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi:
95 %
PCPR
Sokóka
Maksymalna
wartość dofinansowania projektu: 500 000,00 zł
12.08.2019 r. od godz. 8.00 do 28.08.2019 r. do godz. 16.00:
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min 5%
Typ Wnioskodawcy:
a) trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 374 000,00 zł
załącznikami
przesłaniaoraz
do IZ
RPOWP
elektronicznej
wersji wniosku o dofinansowanie
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą
ubiegać sięi potwierdzeniem
Lokalne Grupy Działania
inne
podmioty
z obszaru realizacji
oryginał
i dwie kopiedziałalność
lub trzy oryginały)
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 374 000,00 zł
LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób(jeden
fizycznych
prowadzących
gospodarczą lub oświatową na podstawie
odrębnych przepisów),
w szczególności:
b) trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektroZgodnie
z zapisami
OsidoPriorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Bestsellerowa
powieśćSzczegółowego
z cyklu
ochronęOpisu
w drodze
Moskwy. Nienicznym
(CD/DVD)
lubo pendrive
wraz z wymaganymi
załącznikami
do wniosku
Beneficjent/Projektodawca
–
jednostka
będąca
operatorem
wsparcia,
składająca
do
lokalnej
grupy
działania
wniosek
dofinansowanie
realizacji projektu,
za pośrednictwem
o major
długo potem oraz
kobieta
rozpoczyna
(dalejKamieńskiej
jako SZOOP RPOWP 2014-2020)
Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru
której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
c) oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych.
w sprawie
serii zagadkoCaryca rosyjskiego
kryminału
wsparciem
będą objęte
projektyśledztwo
dotyczące
typu projektu
nr 8 b w ramach Działania 9.1, tj.:
Za prawidłowe
sporządzenie
wniosku odpowiada
Wnioskodawca
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej
określonych
w §7 Rozporządzenia
Rady Ministrów
wych
zabójstw.
Wkrótce
okazuje
się,
powraca
w
nowej
odsłonie
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej osób z niepełnosprawnościami
w r.ramach
i WTZ
poprzez:
z dnia 30 listopada 2015
w sprawieZAZ
sposobu
i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego
rejestru
urzędowego
podmiotów
Informacje
udzielane
są w siedzibie
Biura, gospodarki
telefonicznienarodowej,
(85) 711 50 wzorów
50 lub pocztą elektroniczną:
że kolejne
ofiary są nowych
sprawcami osób
wielu w istniejących WTZ; wsparciewniosków,
odsiedzeniu
wyroku koloankiet i zaświadczeń
(Dz. U. 2015WTZ
poz. 2009).
b)Powsparcie
usługami
aktywnej
integracji
dotychczasowych
uczestników
nową ofertą
szlaktatarski@gmail.com
okrutnych
mordów
popełnionych
nięwkarną
opuszcza
Saulak,integracji.
Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu
postaci
usługPaweł
aktywnej
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodna samotnych starszych ludziach, a

mężczyzna,
którego wiele wpływoZgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Podlaskiego
nana
latalata
2014-2020
(dalej
jako SZOOPLGD
RPOWP
ności zWojewództwa
Lokalną Strategią
Rozwoju
2014-2020
Stowarzyszenia
Szlak Tatarski oraz uzyskać
Typ Wnioskodawcy:
także młodych dziewczętach i dziewych
osób
zamierza
wykorzystać
2014-2020)
oraz
Lokalnej
Strategii
Rozwoju
Lokalnej
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
w
ramach
niniejszego
naboru
wsparciem
będą
objęte
projekty
dotyczące
typu
projektu
nr
3
co
najmniej
minimalną
liczbę
punktów
w
ramach
oceny
według
lokalnych
kryteriów
wyboru operacji
W ramach Działania 9.1, zgodnieciach.
z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty
w ramach Działania 9.1, tj.:
jako kartę przetargową w wyścigu o
wynoszącą min. 55% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami. Maksymalna
z obszaru
realizacji LSR lub realizująceKim
projekty
na obszarze
LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
jest tajemniczy
kat, który
liczba obejmujące:
punktów – 39; Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
fotel
prezydenta.
a)Anastazja
instytucje
pomocy
i
integracji
społecznej:
21,45 punktów.
karze
przestępców?
• indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu,
Kamieńska ma zadotację inwestycyjną,
Czwarta Strona
jednostki organizacyjne
społecznej określone
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy• społecznej;
pewnić – niedawnemu
więźniowi pomocyWydawnictwo
Ogłoszenie
finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
• wsparcie
pomostowe:
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- finansowe
przez
okres 12 miesięcy (6 m-cy: na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków;
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– inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem
niepokrycie
prowadzenie
działalności gospodarczej);
6 m-cy:
opłat publiczno-prawnych);
specjalistyczne realizujące
wsparcie towarzyszące
(indywidualne
doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne,
b) podmioty ekonomii społecznej: – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; podmioty-reintegracyjne
usługi reintegracji
społecznej
w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).
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
Planowane wsparcie obejmuje m. in. Wypłatę dotacji inwestycyjnej osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej (w szczególności osobom pozostającym bez

„Mamy znakomitych druhów” -

Wręczenie promes dla Jednostek OSP
Na placu przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Sokółce
7 sierpnia miała miejsce ważna
uroczystość. Na ręce wójtów i
burmistrzów - wszystkich gmin z
powiatu sokólskiego oraz wójtów
gmin: Augustów, Lipsk, Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Wiżajny, Nowinka,
Bargłów Kościel., Płaska, Sztabin,
Goniądz, Jaświły - Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki przekazał symboliczne czeki
na doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczył także gospodarz miejsca Starosta Powiatu
Sokólskiego Piotr Rećko wraz z
przedstawicielami Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady
Powiatu – Krzysztof Krasiński, a
także radni powiatowi, przedstawicielka Zarządu Województwa
Podlaskiego: Wiesława Burnos i
Paweł Wnukowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
Dariusz Wojtecki, komendanci
i druhowie jednostek OSP oraz
dyrektorzy wydziałów Starostwa
Powiatowego w Sokółce.
Marszałek Kosicki swoje
przemówienie zaczął od powitania strażaków z Jednostek OSP
a następnie skierował swoje słowa do wszystkich zebranych.
„Bezpieczeństwo jest jednym z
priorytetów, jeśli chodzi o nasze
województwo, dlatego przyznaliśmy historyczną sumę. (...) 2 mln
zł. Chciałbym przede wszystkim
podziękować dwóm osobom,
które są bardzo istotne dla tego
regionu i tego zadania, pani Marszałek Wiesławie Burnos i panu

Radnemu Pawłowi Wnukowskiemu. Te osoby z ramienia Zarządu
koordynowały wydawanie tych
środków i dbały o to, żeby trafiły
w odpowiednie miejsce.”
Następnie głos zabrał Starosta Piotr Rećko. „Nasze społeczeństwo - niemal we wszystkich sondażach - bezpieczeństwo
uznaje jako wartość najważniejszą, tym bardziej dziękujemy
Zarządowi Województwa Podlaskiego za to, że właśnie ten element tak bardzo Państwo promują poprzez przyznawane środki.
(...) Niedawno informowaliśmy
o tym, że w czterech gminach naszego powiatu będą nowe wozy
strażackie. Gmina Dąbrowa Białostocka i Korycin z projektów
transgranicznych samodzielnie
pozyskały pieniądze na nowe
wozy. To pokazuje, że na każdym
szczeblu samorządu dbamy o bezpieczeństwo i chcemy doposażać
naszych strażaków. (…) Strażacy
z powiatu sokólskiego odpłacają się profesjonalizmem. Mamy
znakomitych druhów, strażacy z

jednostki OSP Zubrzyca Wielka
są najlepsi w województwie w zawodach pożarniczych.”
Za decyzję zwiększenia środków finansowych dla jednostek
OSP w naszym województwie
Zarządowi oraz radnym Sejmiku
Województwa dziękował również Poseł na Sejm RP Kazimierz
Gwiazdowski. „W poprzednim
roku przeznaczyliśmy 100 mln zł
z Ministerstwa Sprawiedliwości,
dla jednostek OSP. W tym roku
też podjęliśmy ustawę o przeznaczeniu 82 mln, środki już na jesieni trafią do wszystkich jednostek.
Jako Rząd Prawa i Sprawiedliwości przykładamy bardzo dużą
wagę do bezpieczeństwa ogólnego, w tym przeciwpożarowego.” –
mówił Poseł Gwiazdowski.

strażackich - po 30 tys. zł, są to
gminy: Janów, Sidra i Szudziałowo. (…) Zarząd podjął decyzję o
przekazaniu 90 tys. zł jako wkład
własny na projekt termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Sokółce.” Wicestarosta
podjęła także temat gminy Janów,
którą reprezentuje w Radzie Powiatu Sokólskiego. „W mojej gminie z powodu słabego budżetu,
mimo pieniędzy, które otrzymaliśmy, brakuje nam sporo do zakupu nowego wozu strażackiego.
Mieszkańcy wyszli z inicjatywą,
że sami dołożą brakującą kwotę.” Po tych słowach Wicestarosta
Jelska-Jaroś przekazała na ręce
Wójta Gminy – Jerzego Pogorzelskiego swoją miesięczną dietę, by
także jako mieszkaniec gminy zasilić fundusz zakupu wozu.

A tymczasem, na koloniach w Augustowie...
Z dziennika opiekunki kolonistów :)
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Wczorajszy ranek zaczął
się od wyjścia na rynek główny
w Augustowie, tam odbywał się
kiermasz rękodzieła, a następnie
artystycznych wrażeń dostarczyły
występy zespołów folklorystycznych podczas festiwalu „Kanał
Augustowski w Kulturze Trzech
Narodów”. Mieliśmy okazję również skorzystać z kręgielni Garaż i
zjeść tam przepyszną pizzę.
***
Wybraliśmy się również na
3-godz. rejs do Studzienicznej, aby
pokazać młodzieży piękne miejsce,
które odwiedził Papież Jan Paweł
II. Wybraliśmy dłuższy rejs ze
względu na śluzy, które zapewne
jeszcze nie wszyscy mieli okazję

Piknik w Igryłach
W niedzielę (21 lipca) mieszkańcy wsi Igryły i licznie przybyli goście spotkali się na pikniku
połączonym z potańcówką. Tradycyjnie rozpoczął się on Mszą
Świętą polową. Następnie powitała wszystkich sołtys Bożena Galej, która dziękowała gościom za
obecność a sponsorom za wsparcie w organizacji. Imprezę prowa-

dził również Dariusz Dąbrowski.
O oprawę muzyczną i dobrą zabawę zadbał zespół Orion - Adam
Puciłowski. Zaproszenie przyjęła
również grupa motocyklowa. Na
dzieci czekały rozmaite atrakcje oraz przepyszny tort lodowy.
Uczestnicy mogli także poczęstować się wyśmienitymi domowymi ciastami. K.Galej

Uczcili
Powstańców
Warszawskich
W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
mieszkańcy Sokółki, po raz piąty,
uczcili pamięć o Powstańcach. Z
inicjatywy członków Klubu Historycznego im. F. Potyrały „Oracza”, pod kinem „Sokół” wspólnie
ustawiono ze zniczy symbol Polski Walczącej. Krzysztof Promiński podziękował wszystkim, którzy przyszli w tym dniu pod kino.
Tekst: Patrycja A. Zalewska,
fot. dzięki uprzejmości K.Promińskiego

Po symbolicznym wręczeniu
promes głos zabrała Wicestarosta
Powiatu Sokólskiego Bożena Jolanta Jelska-Jaroś. „Jako Zarząd
Powiatu Sokólskiego dofinansowaliśmy w kwocie 90 tys. zł trzy
jednostki na zakup samochodów

W ruch poszły nożyce i pistolet...

Od strony artystycznej wydarzenie uświetniła Powiatowa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy
Zespole Szkół w Suchowoli pod
batutą Jarosława Szczerby, która
uroczystość rozpoczęła Hymnem
OSP „Rycerze Floriana”.

Wysokość dotacji dla poszczególnych gmin naszego powiatu: Dąbrowa Białostocka – 70
000, Krynki – 25 000, Sokółka – 25
000, Suchowola – 25 000, Janów –
20 000, Korycin – 5 000, Kuźnica
– 25 000, Nowy Dwór – 25 000,
Sidra – 10 000, Szudziałowo – 25
000.

zobaczyć, ale również by wyciszyć
młodzież i uwrażliwić na piękno.
Wieczorem koniecznie disco, a
więc „tańce, hulańce, swawola”.
Kadra na parkiecie miała również
swoje 5 minut ;)
***
Wczoraj zapoznaliśmy się
z losami super bohatera, który
kolejny raz uratował świat. Taki
„wypas” zapewnili nam pracownicy kina Iskra puszczając nam film
„Spiderman daleko od domu”. Po
obiedzie wyruszyliśmy na Orlik.
Obowiązkowo rozgrzewka. Graliśmy w piłkę. Niektórzy zadbali też
o „klatę, plecy, barki” na siłowni
pod chmurką.
***
Kolejnego dnia mieliśmy okazję pływać na basenie. Nie obyło się
bez atrakcji sportowych - rozegraliśmy turniej w siatkówkę, graliśmy
w „kartofla”, w piłkę nożną, w

„dziada”, jeździliśmy na rowerach,
a także pływaliśmy kajakami, łódką i rowerkami wodnymi. Atrakcją
wieczoru było karaoke, coś w stylu
„śpiewać każdy może, trochę lepiej
lub trochę gorzej...”.
***
Niedziela: Spacer po mieście, msza w kościele, a następnie
kibicowanie uczestnikom „Pływania na byle czym” i plażowanie, a
wieczorem disco i koncert Ani Dąbrowskiej.
***
Poniedziałek: Dziś z samego
rana ruszyliśmy do Aquaparku
w Suwałkach. Po 3-godzinnym
pływaniu, nurkowaniu, wygrzewaniu w saunie oraz wielokrotnych zjazdach na zjeżdżalniach
byliśmy zmęczeni, dzieci też, ale to
nie przeszkodziło nam w świetnej
zabawie w kręgielni Garaż.
Sylwia Szomko

Tekst: Patrycja A. Zalewska, fot.: Agnieszka Sielewicz, PA. Zalewska

Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska” zorganizowało kolonie w Augustowie dla 60 dzieci rolników objętych rolniczym systemem
ubezpieczenia społecznego. Kolonie były finansowane z FSUSR i budżetu
Powiatu Sokólskiego.

Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś przekazała Wójtowi
Gminy Janów swoją „cegiełkę”,
w postaci miesięcznej diety, na
fundusz zakupu wozu strażackiego dla gminy.
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...z klejem. To już trzecie,
czwartkowe warsztaty w ramach
realizacji projektu „Kreatywne
Seniorki - cykl spotkań rękodzielniczych”. Tym razem twórcze seniorki robiły piękne róże
z różnobarwnych wstążek. Cykl
„produkcji” udokumentowałam
na zdjęciach - w ruch poszły nożyce i pistolet z gorącym klejem.
Część pań tworzyła kompozycje
z wcześniej przygotowanych elementów, wykonanych w technice
quilling z pasków papieru. Co
jeszcze nasze kreatywne seniorki
wymyślą - trudno przewidzieć,
ale na „warsztacie” widzieliśmy
serwetki do decoupage…
Pomimo to, że zajęcia skierowane są głównie do seniorów,
mile widziane osoby w każdym
wieku, które pasjonują się rękodziełem, chcą posiąść nowe
umiejętności, zgłębić nieznane
techniki lub zaproponować coś,
w czym same są mistrzami :). Zapraszamy!
Środki na realizację działań związanych z kulturą, sztuką
oraz dziedzictwem narodowym
zostały pozyskane z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Grupę nieformalną, w
składzie: Joanna Eliza Bieszczad,
Martyna Marlena Gajlewicz i Maria Radecka.
materiał P.A. Zalewska

BędzieSięDziało
10.08. - Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński w
Sokółce, od. godz. 17.00
10-11.08. - Festiwal Smaków
Świata - Food Truck, godz. 10.00
- 22.00, pl. Kościuszki / Sokółka
11.08, godz. 17.00 - Mecz inauguracyjny IV ligi KS Sokół 1946
- Cresovia Siemiatycze (OSiR)
15.08 - obchody święta Wojska Polskiego, godz. 10.00 - msza
św. w Kolegiacie św. Antoniego
15.08 - Festiwal Miejscowego Jadła, od. godz. 11:00 - Park
Kulturowy Korycin - Milewszczyzna
18.08 Dożynki Gminne w
Suchowoli, 12.00 - msza św. w kościele, konkursy, występ: Exit, Ad
Rem i Kalina, Shantel, dyskoteka;

Zwolennicy teorii spiskowych boją się zakładać Facebooka,
żeby rząd nie miał dostępu do
ich twarzy. Ciekawe, co ci zwolennicy anonimowości mają do
powiedzenia na temat dowodów
osobistych… Tak na marginesie,
to sportem narodowym Polaków
nie jest piłka nożna, a podglądanie
i bycie podglądanym. Namiętne
oddawanie się pasji nie przejawia
się tylko w przeglądaniu Pudelka i
oglądaniu Wielkiego Brata…
Ostatnio przechodziłem z moim
przyjacielem Kotletem przez blokowisko. Gadaliśmy o jakimś filmie, gdy coś zwróciło moją uwagę.
Przy środkowej klatce bloku, obok
którego przechodziliśmy, stała ławka. Na ławce siedziała emerytka.
Od razu rzuciło mi się w oczy (he,
he) jej szkliste spojrzenie i nienaturalny bezruch.
- Chłopcy – usłyszałem słabiutki
głos – Pomóżcie!
Podeszliśmy do staruszki. Zbadałem jej słaby puls i zacząłem
uspokajać. Staruszka nie mogła się
ruszyć i trochę się wystraszyła. Kotlet zaczął dzwonić. Gdy schował
telefon, powiedział, że pomoc już
w drodze.
- Kiedy będzie karetka?
- Nie wezwałem karetki.
Poczułem dreszcz.
- Co?!
- Wezwałem konserwatora. Przecież babcia Jadzia należy do sieci
blokowego monitoringu.
Wiedziałem, że żartuje się o plotkujących sąsiadkach, że są kamerami rejestrującymi życie sąsiadów,
ale… pokręciłem głową.
- Kotlet, do diabła! Przecież ona
może…

prawdziwk

- Czekaj – odparł mój przyjaciel
bardzo spokojnie.
Po minucie pod blok zajechał rozklekotany van. Wysiadł z niego
wąsaty jegomość w ogrodniczkach.
Pomachał do nas.
- Ech, pani Nowakowa? Znowu?!
– zaczął narzekać, gdy podszedł do
emerytki.
Konserwator wyciągnął śrubokręt
i odkręcił jakąś śrubkę na szyi staruszki. Sięgnął do skrzynki z narzędziami. Wyciągnął z niego termos
z herbatą i landrynki. Najpierw
umieścił cukierki w jej ustach a
potem zalał je delikatnie herbatą.
Na twarzy staruszki zagościł błogi
uśmiech.
- Niektórzy mówią, że stare babcie
działają na landrynki i herbatę, ale
to chyba nie tak dosłownie? – zdziwiłem się. Kotlet patrzył spokojnie,
jak konserwator przykręca jej śrubkę i odchodzi.
Babcia wzdrygnęła się i zamrugała.
-Uh, jak dobrze… - zamruczała
– No. Dziękuje chłopcy, grzeczni
jesteście. Nie to, co ta cholera spod
czwórki… - emerytka zaczęła wymieniać kolejne nazwiska, imiona i
numery klatek schodowych. Tymczasem, z piaskownicy wyszła mała
dziewczynka. Zbliżyła się do ławki
zaniepokojona.
- Babciu! Dobrze się czujesz?
- Tak, jest zdrowa i… naprawiona
– odpowiedział Kotlet.
Spojrzałem na dziecko i zadrżałem.
Jego niebieska źrenica to rosła do
rozmiarów pięciozłotówki, to malała tak, że przypominała kropkę
zostawioną przez długopis. Jej druga, czerwona źrenica z malutkim
napisem REC rejestrowała każdy
nasz ruch... Kamyk

galeria
JEDENKADR
Mocna płeć :)
fot. K.Galej

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl
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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

Czwartki Kolarskie
Czwartki Kolarskie to cykl
zawodów dla młodych sportowców. Celem rowerowej rywalizacji jest rozpowszechnianie
sportu i aktywności wśród dzieci
i młodzieży, wyłonienie młodych talentów oraz odskocznia
dla dzieci od ich codzienności.
W wyścigach startują dzieci i
młodzież z roczników od 2013 i
młodsi oraz 2002 i starsi. Zapisy
odbywają się bezpośrednio przed

zawodami. Każdy uczestnik musi
mieć kask i ma obowiązek złożyć
deklarację uczestnictwa, zawierającą oświadczenie rodzica lub
opiekuna o zdolności do udziału
w zawodach. Wyścigi odbywają
się w czterech kategoriach wiekowych, podzielonych na chłopców
i dziewczęta.
Uczestnikom drugiej edycji
Czwartków Kolarskich kibicowały nie tylko ich rodziny, ale też

obecna na stadionie Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś, która na
zakończenie miała przyjemność
wręczyć młodym sportowcom
pamiątkowe dyplomy. Po rowerowych zmaganiach na kolarzy
czekała też słodka niespodzianka.
Następny wyścig już 22 sierpnia.
Zapraszamy!
Organizatorzy: Powiat Sokólski, Sokólski Klub Kolarski
„Sokół”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, Patronat Starosta
Sokólski Piotr Rećko
A.Sielewicz

PRZYJMIEMY DO PRACY:

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

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

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662
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