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Niby JEDEN PROCENT, a wiele może!
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Budynek Komendy PPSP
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Staże na Malcie
ZSZ w Sokółce podsumowanie projektu
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Kto tańczy w ostatki ten piękny i gładki!
Zapraszamy na

KARNAWAŁOWY
BAL CHARYTATYWNY
ph. „BAWIMY SIĘ, ABY POMÓC”
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Natalia i piosenki
pokolenia rodziców
11 lutego w Tykocinie odbył
się Festiwal „Piosenki pokolenia
naszych rodziców”. W przesłuchaniach brali udział młodzi
wykonawcy z Tykocina, Raduli,
Jaświł, Goniądza, Dąbrowy Białostockiej, Kleosina i Knyszyna.
Natalia Popławska, uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce z piosenką
Wioletty Willas „List do Matki”
wyśpiewała I miejsce. Gratualcje!
Patronat: Podlaski Kurator
Oświaty, Starosta Białostocki i
Burmistrz Tykocina.
Informacja na podst.
Maria Popławska

BędzieSięDziało
16 lutego - 80. rocznica I
Wywózki na Sybir - msza św. w
kościele pw. św. Antoniego w Sokółce i uroczystość pod pomnikiem Zesłańców na Sybir;
19 lutego - wernisaż prac
Juliusza Batury oraz warsztat artysty - grafika i exlibris - Sokólski
Ośrodek Kultury, godz. 17.00;

22 lutego - godz. 20.00 ,,DISCO PARTY” Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Kuźnicy,
menu: 2 dania gorące, przystawki, napoje, ciasto, pieczywo, DJ
Śmiarowski, 110 zł/osoba, tel. 85
722 40 32;
22 lutego - Karnawałowy
Bal Charytatywny pn. „Bawimy
się, aby pomóc” w sokólskiej
„Centrurii”, szczegóły s. 12.

Zakończenie projektu „Staże zagraniczne
szansą na lepsze jutro” (Malta)
11 lutego podczas uroczystego apelu rozdano uczniom
certyfikaty potwierdzające odbycie stażu na Malcie (11 listopada
- 6 grudnia 2019 roku).
Praktyki zawodowe, w których uczestniczyli uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych im.
Elizy Orzeszkowej w Sokółce
zrealizowano w ramach projektu
pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowa mobilność uczniów i
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego pt. Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”,
który rozpoczął się 1 września
2018 roku.
Projekt zakładał przygotowanie pedagogiczne, językowe
oraz kulturowe uczniów przed
mobilnością szkolną na Maltę,
gdzie 36 uczniów odbyło 4-tygodniowy staż zawodowy w
przedsiębiorstwach branży mechanicznej i informatycznej oraz
zakładach fryzjerskich.
Podczas
miesięcznego
pobytu za granicą uczestnicy projektu doskonalili swoje
kompetencje zawodowe oraz po-

znawali kulturę i obyczaje panujące na Malcie.
Wyjazd pozwolił każdemu
z nich podnieść poziom znajomości języka angielskiego oraz
przekonać się, że język ten jest
podstawą komunikacji we współczesnym świecie.
ZSZ w Sokółce

OGŁOSZENIE PŁATNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje

projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
Projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu
Powiatu Sokólskiego” realizowany jest w ramach OSI priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2
Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.”

Przystępując do realizacji
drugiej edycji projektu informujemy, że termin został przedłużony do 28 lutego 2020 roku
dla uczestników spośród rodzin
zastępczych i osób usamodzielniających się przebywających w
rodzinach zastępczych z terenu
Powiatu Sokólskiego.
Dla dzieci przewidziany
jest trening zastępowania agresji
i trening intelektualny. Dla osób
usamodzielniających się oferujemy trening dorosłości, spotkania
z doradcą zawodowym, kursy
zawodowe, doradztwo zawodowe.

Specjalistyczny punkt wsparcia
rodzinnej pieczy zastępczej będzie miejscem świadczenia usług
dla rodzin w postaci: indywidualnych i rodzinnych spotkań z psychologiem pedagogiem i prawnikiem.
Dla dzieci przewidziane są
również spotkania z logopedą i
terapeutą zajęciowym. Dla rodziców zastępczych powstanie
grupa wsparcia, dzięki której rodzice będą mogli wymienić się
doświadczeniami, uwagami, oraz
wspierać się wzajemnie w wypełnianiu obowiązków rodzica zastępczego.
Materiał PCPR w Sokółce

fot.: Pixabay/Pexels

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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80. rocznica I wywózki obywateli Rzeczypospolitej na Sybir

„Tak nas daleko wywieźli, że nie trzeba było obozu...
nie było po prostu dokąd i po co uciekać”
O utraconym dzieciństwie, ciężkiej pracy oraz długo oczekiwanym powrocie do
kraju opowiada pani Krystyna
Biziuk, która w 1940 r. jako
6-latka została wywieziona z
rodziną do Kazachstanu.
To była właściwie noc...
Wszystko zaczęło się 13 kwietnia, podczas II wywózki. Usłyszeliśmy łomotanie do drzwi,
dokładnie tak, jak w filmach.
Rozległ się głośny krzyk żołnierza w języku rosyjskim. Mama
szybko otworzyła. Przeczuwała,
co się wydarzy, ponieważ już
wcześniej wywozili innych. W
domu byliśmy z mamą: ja - w
wieku 6 lat, brat – Henryk - 11
lat oraz siostrzyczka - Lucyna,
która miała wtedy zaledwie 9
miesięcy. Tata był wówczas w
więzieniu, w Grodnie. Został
aresztowany przez Sowietów.
Enkawudzista kazał nam się pakować i powiedział: Sabierajties,
pojedietie k mużu, czyli: proszę
zbierać się, pojedziecie do męża.
To oczywiście było kłamstwem.
Mama zapytała go o to, czy
może zawiadomić naszą babcię
oraz wujka, którzy pomogliby w
pakowaniu. Ku naszemu zdziwieniu wyraził zgodę i nawet
doradził jej, co powinna ze sobą
zabrać, przede wszystkim kołdry, pierzyny, ciepłe ubrania.
Mój ojciec pracował u
Żyda, który miał produkcję filców w Sokółce. Był u niego brygadzistą. Wiadomo, jak to młodzi, może doszło między nimi
do jakichś zatargów. Nagle go
aresztowano, a nas wpisano na
listę do wywózki. Nie byliśmy
ani osiedleńcami, ani gajowymi,
ani policjantami...
Mama spakowała najważniejsze rzeczy, wszystko, co się
dało, poduszki, kołdry. Zagotowała też wodę w czajniku, który potem owinięty w chustki
musiałam trzymać, aby się nie
wylał, jadąc furą na sokólski
dworzec. Pamiętam tamto przerażenie jak dziś. Ten łomot do
drzwi. Miałam wtedy taki kącik
dla lalek za kanapą... pamiętam,
jak schowałam się w nim, za
moją największą lalką „Cyganką” i tak strasznie się bałam...
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Pani Krystyna Biziuk
wywieziona podczas II wywózki

Potem, jak dotarliśmy na
dworzec, zapakowano nas do
bydlęcych wagonów z trzema
wielkimi pryczami. Mieliśmy to
szczęście, że usadzono nas na samej górze, przy okienku z kratą,
przez które mogliśmy oddychać
świeżym powietrzem i wyglądać
na zewnątrz. Jechaliśmy około 6
tygodni. Mieliśmy ze sobą jedzenie, które spakowaliśmy przed deportacją. Wagony były zamknięte
na głucho z zewnętrznej strony.
Nie mogliśmy wychodzić nawet
na postoju. Przy każdym wagonie przybudowane były budki, a
w nich strażnicy. Dopiero na postoju dawano nam wiadro gorącej
wody z lokomotywy, jedno na wagon.
Tak nas daleko wywieźli, że
nie trzeba było obozu... Nie było
po prostu dokąd i po co uciekać.
Kiedy znaleźliśmy się w
Azji, dopiero wtedy otworzono
nam wagony. Wiedzieli, że już
nikt nie ucieknie. Z Pawłodaru jechaliśmy ciężarówkami do
kołchozu. Potem chyba 2 dni na
targu żeśmy siedzieli, póki nas nie
porozwozili po sowchozach. Nasz
sowchoz był chyba ok. 200 km od
Pawłodaru, w głąb stepu. Nie było
tam lasów, drzew - tylko równina.
Głód panował niesamowity. Dawano nam 0,5 kg chleba na osobę
pracującą, dzieci nie dostawały
nawet tego. To było nasze jedyne,

łymstoku, na ścianie pamięci przy
Kościele Św. Ducha. Mama zmarła dopiero po powrocie do Ojczyzny. Była wspaniała. Przywiozła
nas do Polski oraz dzieci znajomych, których matkę osadzono w
więzieniu na 5 lat za kradzież litra
mleka dla dzieci.
Na Syberii byłam 6 lat.
Dopiero 3 maja 1946 r. mieliśmy
już pewność, że wrócimy w końcu do domu. Przyjechali wtedy
spisywać nasze dokumenty do
wyjazdu. Wróciliśmy do Polski
15 czerwca. Wracaliśmy w tych
samych wagonach, ale zupełnie
inaczej niż wtedy, kiedy jechaliśmy na zsyłkę. Wagony były już
otwarte. Wymalowaliśmy na nich
kredą emblematy świadczące o
polskości. Siedzieliśmy całą drogę na brzegu wagonów, machając nogami z radości i śpiewając
pieśni patriotyczne. Było bardzo
ładnie, ciepło, świeże powietrze...
Zupełnie inna droga, do wolności, do domu...
Chodziłam tam do szkoły rosyjskiej. Miałam nawet bardzo
dobre oceny. Skończyłam tam 3
klasy. Teraz to łatwiej mi o tym
wszystkim mówić, wcześniej tak
nie było... Zawsze budzą się we
mnie takie emocje, nie wiadomo
dlaczego. Przecież dobrze wiem,
że już mnie nigdzie nie wywiozą,
a wszystko jedno, nadal to przeżywam...

całodniowe wyżywienie. Jeszcze
na początku dawaliśmy radę, ponieważ mieliśmy zapasy. Potem,
kiedy się skończyły, było już tylko gorzej. Najgorsza była zima.
Nie można było pójść w step za
pożywieniem, nawybierać dzikiej
cebuli i najeść się. Latem tak robiliśmy. Jedliśmy dziką cebulę ze
szczypiorem. Jadło się, wymiotowało potem, wypróżniało i tak w
kółko. Najważniejsze, że żołądek
mógł jakoś tam pracować...
Niestety, moja najmłodsza
siostrzyczka - Lucynka umarła.
Wszystkie niemowlęta umarły.
Moja siostra jest pochowana na
fermie, na której żyliśmy. Przed
samym powrotem z Syberii mama
wzięła garstkę ziemi z jej grobu i
przywiozła do Polski. Tabliczka
upamiętniająca siostrę jest w Bia-

Po powrocie nadal się uczyłam, byłam wzorowym uczniem.
Rada pedagogiczna przeniosła
mnie do tzw. klasy wstępnej,
czyli takiej, gdzie w ciągu roku
przerabiało się klasę VI i VII.
Mama mnie zapisała na korepetycje z matematyki i potem bez
problemu zdałam do liceum.
Pamiętam, jak czekaliśmy na
wyniki. Wokół wszyscy spokojni, a mnie raz, drugi - wzywali na
komisję. Pytali, co z ojcem, za co
wywieźli itp. W związku z tym,
że zostałam wywieziona, uważano mnie za wroga narodu. W
końcu, dzięki wsparciu znanego
profesora oraz pana od matematyki, dano mi możliwość dalszej
nauki w liceum. Dwie klasy spokojnie skończyłam, natomiast
potem dostałam poprawkę i
ultimatum: albo dostanę dobrą
ocenę i opuszczę mury szkoły,
albo zostanę i będę powtarzać
rok. Po rozmowie z mamą zdecydowałam się odejść ze szkoły.
Los chciał, abym trafiła w życiu
na szlachetnych ludzi w Sokółce,
którzy pomogli mi znaleźć pracę
w sądzie. Po 6 latach zrezygnowałam z pracy ze względu na
narodziny drugiego dziecka.
Pewnie ze względu na wywózkę, nigdy nie przejdę obojętnie obok proszącego człowieka,
bo nie jest łatwo prosić. Wiem,
jak to jest, kiedy cierpi się głód.

Starosta Sokólski Piotr Rećko
Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego
Krzysztof Krasiński
Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego
ks. kan. Stanisław Gniedziejko
Prezes Związku Sybiraków Koło w Sokółce
Krystyna Biziuk
zapraszają

NA OBCHODY 80. ROCZNICY
I MASOWEJ WYWÓZKI NA SYBIR
16 LUTEGO
17:00 - Msza św. w Intencji Ojczyzny
18:30 - Modlitwa w intencji
Zesłanych na Sybir, złożenie wieńców
pod Pomnikiem Sybiraków
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EDUKACJA ZA BONY

„Na angielski zapisałam się, bo często
jeździmy na wycieczki zagraniczne”

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
Atmosfera nie mogła być
inna, bo my się wszyscy znamy i lubimy, jesteśmy zżyci.
Jeździmy razem na wycieczki, spotykamy się, poza tym
ileż można siedzieć w domu
przed telewizorem – trzeba wychodzić! (uśmiech)

Pani Irena, emerytowana kierownik sokólskiego
kina skorzystała z kursu języka angielskiego w ramach
wsparcia finansowego „Bony
na Szkolenia”.
Pani Ireno, nie miała
Pani wcześniej styczności z
językiem angielskim - i tak
na głębokie wody – kurs językowy?
To prawda, na angielski
zapisałam się, bo w UTW
często jeździmy na wycieczki zagraniczne, i przyznaję,
że trochę głupio mi było na
palcach, na migi pokazywać,
czego chcę. Postanowiłam
to zmienić i poznać przynajmniej te podstawowe wyrażenia: ile coś kosztuje, jaki ma
rozmiar itp. Oczywiście, nie
chodziło o to, by było „perfekt”. Usłyszałam o angielskim
dla seniorów – pomyślałam
– fajna akcja, zapisałam się i
jestem bardzo zadowolona.

28/45
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Jak Pani wspomina ten
czas?
Mieliśmy świetną wykładowczynię, nawet taki laik jak
ja, jeśli tylko chciał – mógł się
trochę nauczyć. Mówię: trochę – bo kurs nie trwał długo, ale spokojnie można było
„łyknąć” podstawy. Polecam
wszystkim, choć przyznam,
że wykłady były intensywne.
Wiek jednak swoje robi. Trudniej na pewno było paniom,
które w ciągu dnia np. pilnują wnucząt a na popołudnie
musiały zachować energię na
naukę – ja nie miałam tego
problemu. Chodziłam bardzo
chętnie, opuściłam chyba tylko dwie godziny. Miło było
spotykać się z grupą.

A jak się przyswajało
nową wiedzę?
Cieszył się człowiek, że
coś tam w głowie zostawało.
Sama jestem zdziwiona, że
osoby 60 plus - tak potrafią
się uczyć! Ten materiał jednak
w głowie zostaje. Przyznam,
na początku myślałam, że
to będzie zmarnowany czas.
Przeraził mnie natłok nowej
wiedzy do przyswojenia...

Myślała Pani, żeby jeszcze coś w tym kierunku robić?
Z chęcią bym kontynuowała, może tylko nie takim
intensywnym trybem, raczej żeby utrwalać materiał.

Uczestniczki kursu zgodnym chórem potwierdzają, że
na zajęciach była też świetna
atmosfera...

Co stanowiło największą
trudność?
Myślałam: po co mi ta
gramatyka? Teraz wiem, że
bez podstaw gramatyki się nie
da. To najgorsze, że inaczej
piszesz, inaczej czytasz… Trochę się człowiek gubi.

A fakt, że kurs był dofinansowany w ramach „Bonów na Szkolenia” stanowił
zachętę?
Szczerze powiedziawszy,
dla mnie najbardziej zależało
na poznaniu podstaw angielskiego, a jeśli nadarzyła się
okazja dofinansowania - to
tylko dodatkowy atut.
Będzie szansa na praktyczne wykorzystanie nabytej
wiedzy?
Owszem, teraz jadę na
Maltę, i się przed mężem „wymądrzam”, że już znam
parę zdań po angielsku – i
potrafię np. sama zamówić
kawę, czy sok. Już nie muszę
na migi, przywitać się umiem
i przedstawić. I jestem z tego
dumna. (uśmiech) Rodzina
też jest ze mnie dumna, dzieci
mówiły mi wcześniej – mamo,
po co ci to, chyba dla zabicia
czasu, a ja udowodniłam, że w
tym wieku - mózg także przyjmuje wiedzę – o ile się chce…
Dziękuję za rozmowę i gratuluję entuzjazmu.
opr. A.Tumiel, fot. UTW

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 www.bonynaszkolenia.pl)
do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż
do 30 czerwca 2020 roku.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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OBWODNICA SUCHOWOLI
Program Budowy 100 Obwodnic

W centrum Europy – w
parku miejskim w Suchowoli,
spotkali się: Senator RP Mariusz
Gromko, reprezentujący w Senacie powiat sokólski i białostocki,
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Jerzy Białomyzy,
Członek Zarządu Powiatu Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Dyrektor
PZD Grzegorz Pul, Dyrektor ZS
w Suchowoli Jerzy Sienkiewicz i
wieloletni samorządowiec Sławomir Kraśnicki. Okazją do spotkania była wspaniała wiadomość dla
mieszkańców przede wszystkim
Suchowoli, ale też okolicznych
miejscowości oraz wszystkich
kierowców, których trasa wiedzie
przez to miasto.
Program Budowy 100 Obwodnic - jest to bardzo pożądany
przez mieszkańców naszego kraju program. Warto podkreślić, że
oprócz tych 100 obwodnic, które
są zaplanowane, równolegle będą
realizowane obwodnice przy biegu
dróg ekspresowych, jak choćby w

naszym regionie budowa drogi S19
– z Białegostoku do Kuźnicy, częściowo budowa obwodnicy Białegostoku, Czarnej Białostockiej, czy
obwodnicy Sokółki. To pokazuje,
że w skali całego kraju powstanie
znacznie więcej obwodnic niż tych
100, realizowanych w ramach programu. Szacuję, że będzie to około
150 obwodnic, które są wyczekiwane przez społeczeństwo. (...). Według programu powstanie 820 km
dróg na łączną kwotę inwestycji 28
mld zł. (...)

Warto nadmienić, że
w przypadku budowy
obwodnicy Suchowoli,
nie będzie ona dotyczyła
wyłącznie mieszkańców
tego miasta, ale również
miejscowości przyległych.

Te
miejscowości
zostaną również ominięte dzięki budowie tej obwodnicy.
Obwodnice to przede wszystkim
znaczne ułatwienie, ale także budowa zrównoważonego rozwoju
kraju. Wszyscy wiemy, że zadaniem rządzących krajem jest to,
abyśmy mogli każdemu mieszkańcowi dać równe warunki dostępu
do służby zdrowia, oświaty, pracy
i zasobów kultury. Właśnie dzięki
takim inwestycjom, jak budowa
obwodnic, które stwarzają nam
silną pozycję na płaszczyźnie infrastruktury, stawiamy potężny
fundament pod budowę naszej
gospodarki. Zapobiegają również
wykluczeniu komunikacyjnemu,
z tym wiążemy duże nadzieje na
rozwój naszego regionu. – mówił
Senator Gromko.

buduj”. Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec tego roku.
Najprawdopodobniej w roku
2025 będziemy mogli cieszyć
się z zakończenia tej inwestycji.
Starosta Sokólski Piotr Rećko przypomniał jeszcze jedną
ważną dla mieszkańców naszego
powiatu informację.

Realizacja drogi S19
będzie przebiegała po
starodrożu: Kuźnica –
Sokółka - Czarna Białostocka do obwodnicy
Wasilkowa.

Za to dziękujemy Ministrowi
Piontkowskiemu, Senatorowi Mariuszowi Gromko, Premierowi Morawieckiemu i Ministrowi Adamczykowi, którzy zabiegali o to i
dotrzymali słowa. (…) Mieszkańców Suchowoli chcę poinformować
o tym, że zaczęliśmy termomodernizację ZS. Rozstrzygnęliśmy przetarg na termomodernizację synagogi. Mam nadzieję, że stworzymy
tam piękne miejsce pamięci, które
będzie również użytkowe. Chcemy zrobić tam również Zakład
Aktywizacji Zawodowej dla osób
niepełnosprawnych. – mówił Starosta. PAZ

Obwodnica Suchowoli to
ponad 15 km drogi, która zostanie wybudowana w formule
2+1, w trybie „zaprojektuj i wyOGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2020
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 2: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną
i rekreacyjną na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020:
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJEOGŁOSZENIE
REALIZOWANE
O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE
WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE
Rozwój
ogólnodostępnej
i
niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej
OTY INNE NIŻ LGD

PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

R nr 6/2018 Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 20.02.2020 r. do 05.03.2020 r. w godz. od 8:00 do 16:00 Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
NABÓR nr 3/2020
nej StrategiiPomoc
Rozwoju
przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości: nie
Grupa Działania
Szlak
Tatarski
wyższej
niż 63,63%
kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; w ramach
- ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/naborkosztów
kwalifikowanych – w przypadku podmiotu
wykonującego
działalność
gospodarczą;
-3-2020-przedsiewziecie-2-3-1-inwestycje-w-infrastrukture-turystyczna-i-rekreacyjna/
ia społecznegodoi 70%
rozwój
przedsiębiorczości
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
90% kosztów
kwalifikowanych – w przypadku podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej,
ejszenie wykluczenia
społecznego
organizacji pozarządowej.
CEL OGÓLNY 2: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych,
historycznych
i kulturowych
Miejsce składania
wniosków:
ałania na rzecz osób niepełnosprawnych
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 63 797,73 PLN
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa
Działania
Szlak
Tatarski,
ul.
Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 PLN
h ZAZ i WTZ
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1: Inwestycje
w infrastrukturę
turystyczną
i rekreacyjną
Sposób
składania wniosków
o dofinansowanie
OWA IX. Rozwój
lokalny
Typ wnioskodawcy:
1)
Wnioski
o
przyznanie
pomocy
należy
składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektrona operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2
zna i kształtowanie
kapitału
społecznego
O pomoc
może ubiegać
się podmiot będący:
nicznej bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika
„Wsparcie
na wdrażanie
operacji w jest
ramach
strategii
lokalnego
kierowanego
przezz załącznikami
społeczność”
go Programu- Operacyjnego
osobą fizyczną, która: jest obywatelem państwa
członkowskiego
Unii Europejskiej;
pełnoletalborozwoju
przez osobę
upoważnioną.
Wniosek wraz
wersji papierowej (trwałe spięty), wynia;2014-2020
ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w w
przypadku
osoba fizyczna
elektronicznie
askiego na lata
ramach gdy
Programu
Rozwojupełniony
Obszarów
Wiejskichi wydrukowany
2014-2020: lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem
nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytkach CD/DVD.
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18

ogólnodostępnej
i niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej
lub rekreacyjnej
lubpierwszej
kulturalnej
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. Rozwój
646); miejsce
oznaczone adresem,
pod którym wykonuje
2) Złożenie
wniosku potwierdzane
jest na kopii
strony wniosku. Potwierdzenie zawiera
działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników
r. w godzinach
od się
8:00
do 16:00
znajduje
na obszarze
wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność
oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
wniosków
będzieustawy
trwać zwdnia
okresie
od 2018r.
20.02.2020
do 05.03.2020(Dz.
r. w godzinach od 8:00 do 16:00
gospodarczą,
do Nabór
której
6 marca
Prawo r.
przedsiębiorców
a poziomie projektu
wynosi:
95stosuje
% się przepisy
3) Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana
Pomoc
w wysokości: nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku
albo na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych
przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia
ych: min 5% U. 2019 poz. 1292),
jednostek
sektorawojewództwa,
finansów publicznych;
doosoby
70%lub
kosztów
kwalifikowanych
– w przypadku
wykonującego
działalność
gospodarczą;
osobą prawną,
z wyłączeniem
jeżeli siedziba tej
jej oddziału
znajduje się
naboru
i późniejszapodmiotu
niż data i godzina
zakończenia
terminu naboru
wniosków.90% kosztów
kwalifikowanych
– w przypadku podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej,
organizacji
pozarządowej.
na obszarze wiejskim
objętym LSR, albo
4) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w
Limit środków
w ramach ogłoszonego
naboru:której
63 797,73
jednostką organizacyjną
nieposiadającą
osobowości prawnej,
ustawaPLN
przyznaje zdolność
celach konkursowych.
Minimalna
całkowita
operacji
nie
mniej
niż 50objętym
000,00 LSR.
PLN
lnego Programu
Operacyjnego
Podlaskiego
na
2014-2020
prawną,
jeżeli siedziba
tejWojewództwa
jednostki
lub jejwartość
oddziału
znajdujewynosi
się lata
na obszarze
wiejskim

woju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
Typ Wnioskodawcy:
Na tj.:
co można otrzymać
dofinansowanie: na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrukInformacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
h Działania 9.1,
pomoc
może ubiegać
się podmiot
turystycznejOlub
rekreacyjnej,
lub kulturalnej
zgodniebędący:
§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
szlaktatarski@gmail.com
ołecznej osóbtury
z niepełnosprawnościami
w ramach
ZAZ
i zWTZ
poprzez: warunków i trybu
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zfizyczną,
dnia 24 września
2015
r. w sprawie
szczegółowych
➢ osobą
która: jest
obywatelem
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej;
jest
pełnoletnia;
ma miejsce
zamieszkania
na obszarze
wiejskim
objętym
LSR zgodUWAGA:
Aby
operacja
została
wybrana
do finansowania
musi przejść
pozytywnie
weryfikację
cych WTZ; przyznawania
wsparcie dotychczasowych
uczestników
WTZ
nową
ofertą
pomocy
finansowej
w ramach
poddziałania
„Wsparcie
na wdrażanie
operacjigospodarczej,
w ramach
-w
przypadku
gdy
osoba
fizyczna
nie wykonuje
działalności
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

ności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać
strategii rozwoju lokalnego
przez społeczność”
objętegoadresem,
Programem
(Dz. U.kierowanego
2018 poz. 646);
miejsce oznaczone
podRozwoju
którymObszarów
wykonuje działalność
wpisanym
dowCentralnej
Ewidencji
i Informacji
o Działalności
co najmniejgospodarczą,
minimalną liczbę
punktów
ramach oceny
według lokalnych
kryteriów
wyboru operacji
Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz.U. z znajduje
2019 r. poz.
późn. zm.).
Gospodarczej,
się664
na zobszarze
wiejskim objętym LSR - w przypadkuwynoszącą
gdy osobamin.
fizyczna
wykonujepunktów
działalność
gospodarczą,
do której
stosuje kryteriami.
się przepisy
40% możliwych
w ramach
oceny zgodnie
z lokalnymi
sowanie projektu mogą ubiegaćustawy
się Lokalne
Działania
inne podmioty
z dnia 6 Grupy
marca 2018r.
Prawooraz
przedsiębiorców
(Dz. U. 2019 poz. 1292),
albo
Maksymalna
liczba punktów – 18; Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru
PRZED ZŁOŻENIEM
WNIOSKU
NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘjeżeli
Z PEŁNĄ
TREŚCIĄ
➢ osobą prawną,
z wyłączeniem
województwa,
siedziba
tej osoby lub jejoperacji
oddziału
znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
– 7,20
punkty.
m osób fizycznych, w
szczególności:
OGŁOSZENIA
O NABORZE
DOSTĘPNĄ
NA STRONIE
www.szlaktatarski.org.pl
➢ jednostką
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się

na obszarze wiejskim objętym LSR.
2 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
Ogłoszenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
określone w ustawie o wspieraniu
systemie dofinansowanie:
pieczy zastępczej;
Na corodziny
można iotrzymać
na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
zgodnie
z §2 ust.
14 lutego
2020
r.
INFO Sokółka
nr 190 Ministra
ołecznej (których głównym 1celem
nie jest prowadzenie
działalności
pkt 6 Rozporządzenia
Rolnictwa igospodarczej);
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
ramach poddziałania
„Wsparcie
na wdrażaniespołecznej
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
łdzielnie socjalne; podmioty wreintegracyjne
realizujące
usługi reintegracji
Wiejskich
na 24
latakwietnia
2014-2020
(Dz.U.
2019 r. poz. 664 z późn. zm.).
o których mowa w art. 3 ust.Obszarów
3 pkt 1 ustawy
z dnia
2003
r. o zdziałalności
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MedJA. Szkoła krytycznego myślenia,

CZYLI MŁODZI OBSERWUJĄ... i pytają
Sokólskie liceum oraz redakcja INFO Sokółka włączyły się w ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „MedJA. Szkoła krytycznego myślenia”, będącego częścią programu edukacyjnego
Mind Over Media.
Projekt jest inicjatywą Fundacji Evens we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego ideą jest nawiązanie partnerstwa między szkołami i lokalnymi mediami w celu współtworzenia etycznych mediów i wzmacniania kompetencji krytycznego myślenia.
W październiku 2019 r. koordynatorzy projektu - nauczyciele Ewa Firs i Małgorzata Kułakowska oraz redaktorzy INFO Sokółka mieli okazję uczestniczenia w warsztatach wprowadzających do programu, które odbywały się w Warszawie, a dotyczyły m.in. roli lokalnych mediów i ich odpowiedzialności za budowanie społeczności. Z kolei nauczyciele wzięli udział w
kursie e-learningowym z krytycznej analizy przekazów medialnych. Rola uczniów w projekcie polegała na współpracy z mediami oraz samodzielnej pracy redaktorskiej. W efekcie powstały
artykuły w kategoriach: MEGA LOKALSI, NIEznane miejsca/ NIEsłychane historie, TU MÓWIĄ MŁODZI oraz wywiad z redaktorem. Przed uczestnikami projektu - w ramach podsumowania - warsztaty dziennikarskie i prezentacja projektów w Warszawie.

W ramach ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego, młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Sokółce
przeprowadziła wywiad z dziennikarzem lokalnym – redaktor
naczelną tygodnika INFO Sokółka Anetą Tumiel. Jest to jeden z
trzech wywiadów z lokalnymi
redaktorami.
Pani Aneto, dlaczego została Pani dziennikarką?
Zdecydowanie, to było
jedno z moich młodzieńczych
pragnień, może nawet marzeń.
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że
- jak mawiała Szymborska - marzyć trzeba dokładnie. (śmiech)
A tak już bardziej serio - to duszę
mam humanisty i zawsze ciągnęło mnie do SŁOWA, choć przyznaję, że bardziej: pisanego...
Ulubione tematy?
Zaangażowane. Najbardziej
lubię pisać na tematy związane
z dobroczynnością. Bliskie mi są
akcje i ludzie wydobywający z innych - dobre strony. Uwielbiam,
kiedy mogę pisać pozytywnie o
lokalnej wrażliwości społecznej.
Najcięższa sprawa, którą
się Pani zajmowała?
Tematy zaangażowane, o
których wspomniałam - to także
potrzebujący pomocy - wsparcia
finansowego na leczenie itp. Było
ich lokalnie już wiele, jeden z
ostatnich dotyczył Jacka Minkiewicza. Celem lokalnych mediów
i naszym - było zachęcenie jak
największej ilości osób, aby dołączyły do bazy DKMS. Myślę,
że ówczesna akcja informacyjna się powiodła i świadomość o
dawstwie szpiku wśród lokalnej
społeczności wzrosła.
Temat, który utkwił Pani
najbardziej w pamięci?
Uwielbiam rozmawiać z
ludźmi, czasami przygotowuję
wywiady. Było już wiele rozmów,
które zapisały się mocniej w mojej pamięci. Bardzo ciepło wspominam wywiad z Panią Leonardą
Szubzdą – poetką, autorką m.in.
wspaniałego tomiku „Dziewczy-
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14 lutego 2020 r.

Wywiad z ...

ny”. To cudowne uczucie, kiedy
ma się w rękach wartościową
rzecz, autentyczną i kompletną dzieło sztuki, i można porozmawiać o nim z autorką.
W jaki sposób pozyskuje się
i weryfikuje materiały do artykułu?
Materiały, które wykorzystujemy w naszych artykułach
pochodzą z różnych źródeł, część
tworzą współpracownicy INFO,
część otrzymujemy od osób,
placówek organizujących jakieś
przedsięwzięcia. Ideałem jest, jeśli
jest czas i sposobność na sprawdzenie wiarygodności otrzymanych informacji, wtedy staramy
się konfrontować ze sobą kilka
źródeł.
Jak wygląda Pani typowy
dzień pracy?
Moja praca, to typowe „hodowanie garbu”, najczęściej siedzę
przy komputerze – szukam, czytam, piszę, mailuję, sprawdzam,
dzwonię...
Co jest najtrudniejsze w pracy dziennikarza?
Zdecydowanie najtrudniejsza jest dla mnie presja czasu,
kłopotliwe bywają także klęski

urodzaju, czyli natłok wiadomości... trudno jest także, gdy w
przestrzeni lokalnej trwa sezon
mocno ogórkowy. (śmiech)
Czy zdarzają się sytuacje
ekstremalne, nieprzyjemne –
związane z pracą dziennikarza
lokalnego?
Rzadko, ale zdarzają się sytuacje, gdy otrzymujemy sygnały
dotyczące nieścisłości w naszych
artykułach. Na szczęście - błądzić
jest rzeczą ludzką, tym bardziej za
to przepraszać, a z kolei spece od
prawa prasowego stworzyli narzędzie w postaci sprostowania.
Po co pisać w gazecie? Kim
są czytelnicy?
Naszym celem podczas tworzenia gazety było trafianie do
osób w średnim wieku, u których
korzystanie z Internetu nie jest
tak powszechne jak u młodych
ludzi. Główne tematy, które poruszamy to sprawy lokalne – informujemy czytelników o bieżących wydarzeniach.
Dziękujemy za rozmowę.
Również, dziękuję, bo rzadko mam sposobność odpowiadania na pytania, częściej je formułuję.

fot. BP / PAZ

Posłuchajmy zatem, boTU MÓWIĄ MŁODZI...

TU MÓWIĄ MŁODZI

W tym cyklu postaramy się
przedstawić nasz punkt widzenia,
przybliżyć sprawy i kwestie ważne dla nas – młodego pokolenia
miasta Sokółka.

MAŁOMIASTECZKOWOŚĆ

Małomiasteczkowość
–
nasze bolączki. W Sokółce jest
wiele młodych osób - w tym my
– które poza czasem spędzonym
w szkole, chcą ciekawie i efektywnie wykorzystać swój czas
wolny. Niestety (co na szczęście
powoli się zmienia), nie oferuje
zbyt wiele atrakcji, trafiających
w nasze zainteresowania i hobby.
W związku z tym – ze względu na
mobilność – korzystamy z atrakcji w Białymstoku, gdzie można
wybrać sposób spędzania czas,
w zależności od własnych preferencji. Szeroki repertuar kinowy
oraz teatralny, zajęcia z dziedziny
teatralnej, muzycznej czy plastycznej w miejskich ośrodkach
kultury, ciekawe spotkania w ramach festiwalów naukowych są
bardziej atrakcyjne niż w naszym
mieście. Brakuje nam kręgielni –
bardzo chętnie spotykalibyśmy
się tam z przyjaciółmi, brakuje
zintegrowanych ścieżek rowerowych, parku miejskiego, gdzie
można byłoby odpocząć, zdecydowanie brakuje nam miejsc z
dobrą muzyką i koncertami, nie
ma także fajnego, kameralnego

miejsca – typu kawiarnia literacka
- w którym moglibyśmy się wyciszyć, razem się uczyć czy pracować
na projektami edukacyjnymi. Nie
jest tak, że tylko narzekamy i nie
doceniamy, tego, co oferuje nam
nasza miejscowość. Ciekawym i
bardzo pozytywnym lokalem jest
kawiarnio-lodziarnia, w której
możemy spotkać się ze znajomymi, a w której organizowane są
kameralne koncerty. Przystępnym
i otwartym miejscem jest Biblioteka Miejska – gdzie można spędzić
czas na ciekawych spotkaniach,
między innymi z podróżnikami
czy pisarzami. Korzystamy również z oferty Filmowego Klubu
Dyskusyjnego DKF Fantom, dzięki któremu mamy okazję zapoznać się z kinem niezależnym.
Nasze miasto się zmienia, ale
mamy wrażenie, że nie zawsze słucha się naszych głosów w sprawie
jego rozwoju. Może forum lokalne byłoby świetną okazją do wymiany poglądów, refleksji, a także
szansą na zwrócenie uwagi na
problem braku stałej komunikacji
między nami – młodymi, a osobami, które mają wpływ na naszą
teraźniejszość. Takie spotkanie
przyczyniłoby się do zacieśnienia
współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami z terenu naszego miasta, a w przyszłości
zaowocowało opracowaniem strategii działania na rzecz młodzieży.

Projekt finansowany z inicjatywy Fundacji Evens w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

INFO Sokółka nr 190

Budynek Komendy PPSP po termomodernizacji
To był wyjątkowy dzień dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.
Na placu przy Komendzie odbyło się spotkanie podsumowujące
inwestycję termomodernizacji
budynku.
Zakres prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych i
stropodachu, wymianę wrót garażowych, drzwi i okien, moder-

nizację instalacji CWU i CO.
Na spotkaniu obecni byli
m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy,
Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Krasiński, Członkowie
Zarządu, Radni Powiatu, st. bryg.
Dariusz Wojtecki, wójtowie i burmistrzowie, wykonawcy a także
strażacy i pracownicy Komendy.

Całkowity koszt inwestycji - 1 mln 900 zł, wkład
Powiatu - 100 tys. 236 zł.
Jest to duże wydarzenie dla
Komendy PPSP w Sokółce z tego
względu, że ten budynek potrzebował generalnego remontu. Wymagało to od nas pracy, determinacji
oraz pełnego zaangażowania. (...)

Ten okazały budynek ma pełnić
funkcję garażową, ale również edukacyjną. Chcielibyśmy wykonać
profesjonalną salkę edukacyjną dla
dzieci i młodzieży.(…) Nie sposób
nie wspomnieć o strażakach, którzy mieli szeroki wkład w tę termomodernizację i remont budynku,
bo podczas służby również wykonywali prace pomocnicze, które w
znacznym stopniu obniżyły koszty
inwestycji, jak również wykorzystywali swoją wiedzę i siłę fizyczną. – mówił Komendant Wojtecki.

Głos zabrał również Starosta Sokólski Piotr Rećko:
Zarówno budynki skarbu
państwa jak i budynki Powiatu traktujemy jako własne i tak podchodzimy do tych inwestycji, z
pełnym zaangażowaniem. Jestem
bardzo szczęśliwy, że udało nam
się pozyskać pieniądze i poddać
termomodernizacji kolejny budynek. (...) Panie Komendancie,
dziękujemy, że wspiera pan naszą małą ojczyznę swoją wiedzą
merytoryczną, umiejętnościami
a przede wszystkim zaangażowaniem. KGA

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2020
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie
przedsiębiorczości. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
na operacje z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/20
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE

OTY INNE Nabór
NIŻ LGD
OGŁOSZENIE
WNIOSKÓW
O UDZIELENIE
WSPARCIA
OPERACJE
Formularze
wniosków wraz
z wykazem NA
pozostałych
dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
wniosków będzie trwać w okresie od 26.02.2020
r. do 11.03.2020 O
r. wNABORZE
godzinach od 8:00
do 16:00
R nr 6/2018 Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
przez
LGD wraz z INNE
ich wzorami
kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
projektu wynosi:PRZEZ
95%
REALIZOWANE
PODMIOTY
NIŻoraz
LGD
- ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nrnej StrategiiMinimalny
Rozwojuwkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min. 5%
NABÓR
nr 2/2020
-4-2020-przedsiewziecie-1-1-3-bezzwrotne-wsparcie-dla-osob-zamierzajacych-rozpoczac-prowadzenieLimit środków
w ramach ogłoszonego naboru: 749 816,80 zł
Grupa Działania
Szlak Tatarski
w
ramach
-dzialalnosci-gospodarczej-typ-projektu-nr-3-bezzwrotne-wsparcie-dla-osob-zamierzajac/
wnioskodawcy:
ia społecznegoTyp
i rozwój
przedsiębiorczości
- ze strony
internetowej
Portal
Funduszy
Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/
Lokalnej Strategii
Lokalnej
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie
projektu Rozwoju
mogą ubiegać
ejszenie wykluczenia
społecznego
91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-203/
się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji
LSR
lub
realizujące
projekty
na
obszaCEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia
społecznego i rozwój przedsiębiorczości
- ze strony Województwa Podlaskiego: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zoałania na rzeczrzeosób
LSR z niepełnosprawnych
wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
CEL
SZCZEGÓŁOWY:
1.2.
Zmniejszenie
wykluczenia społecznego
bacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-91-typ3-bezzwrotne-wsparcie-dla-osob-zamierzajacych-rozlub oświatową na
podstawie odrębnych
przepisów),
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
osóbwzszczególności:
niepełnosprawnościami
poczac-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej---lgd-szlak-tatarski.html
Beneficjent/Projektodawca
–
jednostka
będąca
operatorem
wsparcia,
składająca
do
lokalnej
grupy
działania
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej
h ZAZ i WTZ
Miejsce składania wniosków:
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu)
na
operacje
z zakresu: typu projektu nr 6a-d
Programy
aktywności
lokalnej
OWA IX. Rozwój
lokalny
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Działania
Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
zna i kształtowanieForma
kapitału
społecznego
w
ramach
Sposób
składania
wniosków
o
dofinansowanie
prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodargo ProgramukiOperacyjnego
narodowej określonych w §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015
r. w sprawie
Warunkiem
uczestnictwa
w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elekOsi Priorytetowej
IX. Rozwój
lokalny
sposobu
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospotronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS),
askiego na lata
2014-2020
Działanie
9.1
Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie
kapitału
społecznego
darki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.
U. 2015 poz.
2009).
która
jest dostępna na stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl
w terminie 26.02.2020 r. od godz. 08:00 do
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
11.03.2020 r. do godz. 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Wniosek
o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków
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Programuw
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www.szlaktatarski.org.pl
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ZAZ, WTZ);
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• spółdzielnie,
których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16
1982
r. – Prawo
ołecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
spółdzielcze.
łdzielnie socjalne; podmiotyc)reintegracyjne
realizujące
usługi
reintegracji
społecznej
jednostki sektora
finansów
publicznych
(w tym
JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich
pomocy
społecznej).
o których mowa w art. 3 ust.z3instytucjami
pkt 1 ustawy
z dniai integracji
24 kwietnia
2003 r. o działalności
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niby JEDEN,

a wiele może!

1

Mowa tu oczywiście o 1% naszego podatku dochodowego. Przypominamy, już po raz 16. rozliczając PIT-y możemy wesprzeć wybraną przez
siebie organizację pożytku publicznego (OPP). Aktualny wykaz OPP znajdziemy na portalu www.pozytek.ngo.pl.
Bardzo zachęcamy do przekazywania 1% organizacjom lub osobom, które znamy lokalnie - rodzinie, znajomym... i znajomym naszych
znajomych. Tradycyjnie, będziemy podpowiadać na naszych łamach,
kogo można wesprzeć. AT

KAMILA TOLKO
Drodzy Państwo,

W 2015 roku, krótko po
powrocie z podróży służbowej z
Afryki, zaczęły się moje problemy
zdrowotne. Dwa lata spędziłam
w różnych szpitalach, na leczeniu
chorób, których żadne badania
diagnostyczne nie potwierdziły.
Lekarze nie dawali mi żadnych
nadziei. W konsekwencji podjęli
decyzję o zakończeniu leczenia.
Od ponad 2 lat jestem w
domu i mam pięć dni w tygodniu
rehabilitację prywatnie.

Moim CELEM jest powrót do
pełnej sprawności i pracy zawodowej w PZU.
Każdy z nas ma swoje:
„NEVER EVER GIVE UP.”
Dziękuję za wsparcie
Kamila

KRS: 0000270809
Cel szczegółowy:
Tolko, 10250
FUNDACJA AVALON

Orzekanie o niepełnosprawności

FILIP KUNDA
Cześć,

jestem Filip, od urodzenia
jestem dzieckiem niewidomym.
Mam też duży problem z koordynacją ruchową. Moim nieodłącznym elementem życia jest
rehabilitacja, która jest bardzo
kosztowna, dlatego proszę Was o
przekazanie 1% podatku.
Ściskam Was wszystkich i
serdecznie dziękuję.
Filip

KRS 0000037904
Cel szczegółowy:
22308
Kunda Filip

Rekrutacja na turnus rehabilitacyjny
Zarząd Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”
w Sokółce informuje o rozpoczynającej się rekrutacji podopiecznych na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny w Zaździerzu w Ośrodku
„Leśny Zakątek”, organizowany w
ramach projektu pt. „Kompleksowa rehabilitacja na dwutygodniowym turnusie”.
Projekt zostanie sfinansowany: ze środków Fundacji PZU,
wygranej z wydania specjalnego
programu rozrywkowego „Jaka to
melodia?” TVP 1 i pozyskanych
środków na Karnawałowym Balu
Charytatywnym w 2019 r.

Zachęcamy Państwa do
wskazywania w swoim otoczeniu
osób nieprzeciętnych, pełnych
pasji i chęci do działania na polu
dobroczynności, przedsiębiorczości, promowania aktywnego
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Pobyt podopiecznego jest
bezpłatny, opiekun osoby niepełnosprawnej jest zobowiązany do
uiszczenia należności za pobyt w
wysokości - 1200 zł. Liczba miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału
w turnusie mają podopieczni sto-

warzyszenia objęci zajęciami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
Janusza Korczaka w Sokółce.
Serdecznie zapraszamy!
Beata Tur Stowarzyszenie
„Pod Skrzydłami”

Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce, powołany przez Starostę Sokólskiego,
prowadzi działalność orzeczniczą od kwietnia 2000 roku.
W skład Zespołu wchodzą
lekarze specjaliści w zakresie:
pediatrii, psychiatrii, laryngologii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej, laryngologii
oraz członkowie pozamedyczni:
doradcy zawodowi, pracownicy
socjalni, psycholodzy i pedagodzy. Działalność orzeczniczą koordynuje Przewodniczący Zespołu.
Zgodnie ze swoimi kompetencjami Zespół wydaje orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany,
znaczny) osób dorosłych oraz
orzeczenia ustalające niepełnosprawność dzieci do 16-go roku
życia.
Powiatowy Zespół jako
pierwsza instancja orzeka osoby
z terenu powiatu sokólskiego na
wniosek osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób do 18-go
roku życia). W orzeczeniu, poza
ustaleniem niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności,
zawarte są wskazania dotyczące:
odpowiedniego
zatrudnienia,
szkolenia zawodowego, zatrudnienia w zakładzie aktywizacji
zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z systemu
środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co
rozumie się korzystanie z usług
socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych

świadczonych przez sieć instytucji
pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki,
konieczności stałej opieki innej
osoby w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, korzystania z karty
parkingowej oraz korzystania z
prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Orzeczenia ustalające niepełnosprawność dzieci skutkują
przyznaniem uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
lub świadczenia pielęgnacyjnego
na niepełnosprawne dziecko.
Do zadań Powiatowego Zespołu należy także wystawianie
legitymacji oraz wydawanie kart
parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom.
Aby skorzystać z usług Powiatowego Zespołu należy złożyć
wniosek i zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia na drukach dostępnych w siedzibie Zespołu,
a także na stronie internetowej
powiatu sokólskiego oraz dołączyć dokumentację medyczną
potwierdzającą stan zdrowia.
Na podstawie tych dokumentów wszczyna się postępowanie
orzecznicze i wyznacza się termin
posiedzenia składu orzekającego,
na które wzywa się osobę zainteresowaną.
Janina Konował

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności, Sokółka, ul. Piłsudskiego 8,
tel. 85 711 08 63, pokój nr 4.

Po feriach zostały wspomnienia...
stylu życia, animacji kultury, czy
inspirowania młodzieży. Chcemy
uhonorować osoby, które Państwa
zdaniem, w minionym roku dały
z siebie o wiele więcej niż inni i
więcej niż się od nich oczekiwało.
Do 16 lutego możemy zgłaszać propozycje swoich kandydatów w Plebiscycie „SOKOŁY” w
kategoriach: 1. OSOBOWOŚĆ,
2. DOBROCZYNNOŚĆ (osoba/-y lub organizacja), 3. KULTURA (osoba/-y lub organizacja, placówka), 4. FIRMA (bądź
działalność gospodarcza), 5. NAUCZYCIEL, 6. SPORT (osoba/-y
bądź organizacja).
W naszym Plebiscycie nie
obowiązują płatne SMS-y – liczą
się tylko Państwa głosy!

Swoje propozycje można
zgłaszać na profilu społecznościowym FB INFO Sokółka, za
pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@infosokolka.
pl oraz telefonicznie: 85 711 08
50. Prosimy także o podstawowe
informacje o nominowanych i 2-3
zdania uzasadniające. Ostateczną
listę kandydatów zatwierdzi kapituła.
Szczegóły oraz regulamin dostępne są na www.infosokolka.pl
Zachęcamy do włączenia się
i wskazywania kandydatów – by
wspólnie wytypować wyjątkowe
osobowości Sokólszczyzny! AT

Podczas ferii uczniowie SP
w Babikach uczestniczyli w wycieczce do PKPK w Supraślu.
Wyjazd był zrealizowany w ramach programu edukacyjnego
pt. „Cztery pory roku w lesie”.
W PKPK, jak zwykle, zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie,
uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, które zostały

przeprowadzone przez edukatora i strażnika parku Adama Sacharewicza. Kolejnym punktem
wycieczki było zwiedzanie PKPK
m.in. izby pamięci. Na zakończenie nie mogło zabraknąć rozrywki,
czyli przejażdżki „Bajkową Kolejką” po Supraślu, na ostatnim przystanku czekało ognisko.
Tekst na podst. A. Kukisz
SP w Babikach
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A niech to, zaraza...

two i szczury są elementem natury, więc możemy powiedzieć, że
jest to działanie proekologiczne…

do białostockiej spalarni ani do
składowiska w Hryniewiczach.
Jak się okazuje, w całym województwie - nikt nie chciał podpisać umowy na odbiór odpadów
komunalnych z gminy Sokółka.
Stojące, pełne śmieciarki nie miały gdzie wyrzucić swego ładunku.
A śmieci przybywało…
Dlaczego tak się stało?
Do niedawna, podmiot, który
odbierał odpady komunalne, jeśli nie mógł się z tego wywiązać
- musiał przekazać to zadanie dla
innego podmiotu. W tym roku
już tego obowiązku nie ma. 		

Burmistrz Sokółki na zarzuty mieszkańców związane ze
swoją biernością - zapewniała, że
robi wszystko, co możliwe, aby
rozwiązać ten problem, po czym
podkreśla, że jednak śmieci nie
są jej problemem i równie dobrze
mogłaby się tym nie zajmować.
Ale podwyżkami za wywóz - to
już pewnie z chęcią...
Mimo dziwnych komentarzy, uprzedzam, że PRACUJEMY,
NIE ŚPIMY (choć sprawę powinna załatwiać firma, z którą mamy
podpisaną umowę) […] tu trzeba
dyplomacji, chodzenia za sprawą,
proszenia, anielskiej cierpliwości i
PRZEDE WSZYSTKIM WSZYSTKO - ROBIĆ W GRANICACH
PRAWA I PRZEPISÓW - nie tak
łatwo, więc, Panowie i Panie... a ja
właśnie to wszystko robię, mimo
że mogłabym powiedzieć: „mamy
umowę na wywóz i niech firma się
wywiązuje.(fb)
Miejmy jednak nadzieję, że
Burmistrz podejdzie do tego problemu, jakby to był jednak także
jej PROBLEM i postawi się w roli
mieszkańca, który będzie musiał
wdychać śmierdzące opary.

Co jakiś czas słyszymy, że
akurat w tym miesiącu będzie
koniec świata. Apokalipsę ma poprzedzić przybycie czterech jegomościów na koniach. Jak się okazuje – zaraza może nas odwiedzić
wcześniej niż się tego spodziewaliśmy...
Z wirusami i bakteriami nie
ma żartów. Dramatyczna sytuacja
w Chinach (coronawirus) przypomniała nam, jak groźne mogą
być rzeczy, których nie widzimy
gołym okiem. Aby uniknąć wielu
chorób często wystarczy po prostu: dbać o higienę i to pozwala
spać spokojnie. Niestety, niedawno zaistniała sytuacja w Sokółce
może to zmienić…
Na razie jest zimno, strach
jednak myśleć, co by się stało,
gdy zalegające śmieci zaczęły się
nagrzewać. Pomijając kwestię
estetyczne i zapachowe – miasto
może się zmienić w całodobowy
bufet dla much i innego robactwa.
Nie mówiąc już o szczurach. Tam
gdzie zgnilizna i brud - prędzej
czy później - mogą pojawić się
choroby.
Od niedawna (początek lutego) śmieci z Sokółki nie trafiają

Mazurskie Agro Show 2020
Od 6 do 8 lutego uczniowie
Technikum nr 2 w ZSR w Sokółce
w zawodzie technik rolnik wzięli
udział w wycieczce edukacyjnej.
Dzięki uprzejmości firmy
Adler Agro, która była dostawcą
zakupionego dla szkoły sprzętu
rolniczego, młodzież zwiedziła
jedyną w Polsce fabrykę kombajnów New Holland w Płocku. Profesjonalnie, z uwzględnieniem
wszelkich zasad BHP, przedstawiono młodzieży cały proces
produkcji maszyn, od działu
konstrukcyjnego przez montaż,
aż po szczegółową kontrolę jakości. Drugi dzień wyjazdu młodzież spędziła w Olsztynie. Z
pomocą przewodnika zapoznała
się z historią i najciekawszymi
zabytkami miasta oraz zwiedziła
kampus akademicki w Kortowie
ze szczególnym akcentem wydziału rolniczego: Katedrą owiec
i kóz oraz Katedrą hodowli koni.
Dzień trzeci był w całości poświęcony targom rolniczym: Mazurskie Agro Show 2020 w Ostródzie. Młodzież przez kilka godzin
miała możliwość zapoznania się
z najnowszą techniką wszystkich
czołowych, krajowych i zagranicznych producentów maszyn
i urządzeń rolniczych, a także z
producentami nawozów, pasz,
budynków inwentarskich, środków ochrony roślin oraz innymi
firmami z branży rolniczej.
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Daniel Supronik:
„CZY ŚMIECI ZALEJĄ
MIESZKAŃCÓW SOKÓŁKI?”
Czy Sokółka zawsze musi być sławna z tej ZŁEJ strony? – pisze na
swoim profilu (FB) radny Daniel
Supronik - CZY ŚMIECI ZALEJĄ
MIESZKAŃCÓW SOKÓŁKI? Co
na to Burmistrz? Przydałaby się
jakaś konferencja prasowa i przedstawienie problemu dla Mieszkańców Gminy i sposobu jego rozwiązania!
Oczywiście, radny nie był
osamotniony w opinii. W Internecie wrzało… dosyć krótko, ponieważ sokólskie MPO otrzymało
zgodę na przewóz śmieci do Hajnówki. „Śmieciokalipsa” została
odwołana. Na parę dni. Ponieważ
już od poniedziałku MPO znowu
przestało odbierać odpady. Problem powrócił – chociaż śmieci segregowane były odbierane.
Tymczasem, odpady zmieszane
– czyli te o największym „potencjale” dojrzewały w kubłach.
Tak oto wygląda sam środek
zielonych płuc Polski. Cóż, robac-

A tak bez ironii, cieszmy się
chłodem, módlmy się o mróz,
póki wszystko nie zmieni się w
bakteryjną zupę, i miejmy nadzieje, że jednak śmieci opuszczą
w końcu miasto… i przybierze to
regularną formę.
dgrkjg

Nabór do grupy terapeutycznej programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Składamy serdeczne podziękowania firmie Metal-Fach, która
zorganizowała darmowe wejściówki na targi wszystkim uczestnikom wyjazdu.
tekst na podst. ZSR, fot. T. Otoka

Może się okazać, że te osławione torby (Sokółka eko-logiczna), którymi chwaliła się w mediach pani Burmistrz - mogą się
niedługo bardzo przydać do zgoła
innych celów.
Na naszych terenach kręcono kiedyś „U Pana Boga za piecem”. Skoro Sokółka ma teraz taki
potencjał, powinniśmy zaprosić jakiegoś pana z Hollywood.
Księżycowy krajobraz, plus góry
śmieci - to przecież pejzaż rodem
z mrocznego filmu katastroficznego, może da się na tym zarobić.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przypomina o naborze uczestników do
utworzenia grupy terapeutycznej
programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program skierowany jest do
pełnoletnich osób, które nie radzą
sobie z kontrolowaniem i opano-

waniem własnych negatywnych
emocji oraz stosujących przemoc
wobec swoich bliskich.
Jego celem jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa
szacunku w stosunku do innych
osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne.
Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z
wiedzą na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie
intencjonalne. Poznają negatywne
normy i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw
dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne polegają
głownie na praktycznych ćwiczeniach w jaki sposób zastępować
przemoc, trenować umiejętności
społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Możliwość przystąpienia do
programu mają wszystkie zainteresowanie osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni którzy
stosują przemoc wobec partnera/partnerki,
współmałżonka/
współmałżonki lub innego członka rodziny oraz:
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w
rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary
zobowiązując je do uczestnictwa

w programie korekcyjne – edukacyjnym oraz osoby objęte dozorem kuratorskim wynikającym z
postanowienia Sądu;
- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii
uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię;
- osoby, których uczestnictwo
wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem
z instytucjami lub organizacjami
społecznymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
jest bezpłatny.
Rozpoczęcie programu nastąpi po zebraniu grupy uczestników.
Osoby zainteresowane powinny złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 8, w pokoju numer 11
(budynek Starostwa Powiatowego
w Sokółce) oświadczenia o przystąpieniu do ww. programu.
Szczegółowych informacji
udziela Paulina Cholewska, tel.
85 711 08-23 od poniedziałku do
piątku, w godz. 7.30-15.30.
Materiał PCPR
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Odprawa roczna KP PSP Sokółka
Jak co roku, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sokółce spotkali się aby podsumować owoce
swojej pracy. Omówiono też plany i priorytety na bieżący rok.
Wśród zaproszonych gości
byli m.in. Wicestarosta Powiatu
Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Andrzej
Sobolewski, Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Związku Straży
Pożarnej Kazimierz Woronowicz,
Komendant Powiatowy Policji w
Sokółce nadkom. Sławomir Kołakowski, wójtowie, burmistrzowie,
funkcjonariusze oraz pracownicy
Komendy PPSP w Sokółce. Spotkanie poprowadził Komendant
Powiatowy PSP w Sokółce Dariusz Wojtecki.

Nabór do Policji
Myślisz o stabilnej posadzie - rozważ wstąpienie do Policji.
Służba umożliwi podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Mundurowi otrzymują 13. pensję, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie wypoczynku, równoważnik za brak mieszkania i
dojazd na służbę.

W roku 2019 w powiecie sokólskim zanotowano 715 zdarzeń:
353 miejscowych zagrożeń, 338
pożarów oraz 24 fałszywe alarmy
(spadek o 67 zdarzeń w stosunku
do roku 2018). Jednostki ochrony
przeciwpożarowej wyjeżdżały do
24 zdarzeń poza granice powiatu,
w tym do 16 - w rozszerzony obszar chroniony.

Na zakończenie głos zabrali goście, którzy dziękowali
Komendantowi oraz wszystkim
funkcjonariuszom za owocną
współpracę i życzyli, aby w bieżącym roku wyniki były jeszcze
lepsze.
To, co przedstawił nam
pan Komendant - powiedziało
nam, jak ważna jest wasza rola
w Powiecie Sokólskim. W imieniu
swoim i Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, chciałbym serdecznie
podziękować i pogratulować sukcesów. Z naszej strony mogę zapewnić, że będziemy brać udział
we wszystkich inicjatywach, które
będą wspomagać waszą ciężką
służbę oraz będą służyły dobru
mieszkańców powiatu. - mówił
Wicestarosta Jerzy Białomyzy.
KGA

Kto może pełnić służbę w
Policji? Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie
był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający co najmniej średnie
wykształcenie, zdolność fizyczną
i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych
szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię
zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w
przepisach o ochronie informacji
niejawnych. Ponadto mężczyźni
powinni posiadać uregulowany
stosunek do służby wojskowej,
tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do
rezerwy.
Osoby
zainteresowane
powinny złożyć następujące
dokumenty: podanie o przyjęcie

do służby w Policji adresowane
do Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej
przez kandydata, wypełniony
kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadane
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw
pracy lub służby z poprzednich
miejsc pracy lub służby, jeżeli
kandydat do służby pozostawał w
stosunku pracy lub w służbie, książeczkę wojskową, jeżeli kandydat
do służby jest objęty ewidencją
wojskową, kserokopie innych niż
wymienione dokumentów, jeżeli
obowiązek ich złożenia wynika z
odrębnych przepisów.
Dokumenty można składać w Komendzie Powiatowej
Policji w Sokółce ul. Białostocka
69b, w godz. 7.30-15.30 - Zespół
Prezydialny, Kadr i Szkolenia, tel.
85 670 47 28, fax 85 670 47 15.
Komendant Główny Policji
określił terminy przyjęć do służby dla kandydatów w ramach
procedury otwartej: 27 lutego, 21
kwietnia, 13 lipca, 16 września,
5 listopada, 30 grudnia.
źródło: www.sokolka.policja.gov.pl/
p13/aktualnosci/

Nabór kandydatów na kursy specjalistyczne
proj. pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”
Powiat Sokólski informuje,
że w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetentni w działaniu,
konkurencyjni na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 - 2020, Oś priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, ogłasza nabory kandydatów na kursy
specjalistyczne:
- z dn. 7 lutego br. na kurs obsługi
kas fiskalnych, liczba miejsc – 35,
- z dn. 10 lutego 2020 r. na kurs
obsługi programów księgowych,
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liczba miejsc – 15.
Przewiduje się możliwość
zmniejszenia lub zwiększenia
liczby wolnych miejsc na ww. kursach.
W naborach mogą wziąć
udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Sokólski, prowadzące
kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. E.
Orzeszkowej w Sokółce, Zespół
Szkół Rolniczych im. mjr. H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce,
Zespół Szkół im. gen. N. Sulika
w Dąbrowie Białostockiej, Zespół
Szkół w Suchowoli oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce,
spełniający warunki udziału w
projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie, stanowiącym załącznik

do uchwały Nr 226/2019 Zarządu
Powiatu Sokólskiego z dn. 24 10.
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Kompetentni w
działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020.
Zgodnie z § 17 ust. 2 ww.
Regulaminu do uczestnictwa w
kursach dopuszczeni zostaną
uczniowie, w przypadku których
kierunek kształcenia pokrywa się
lub jest ściśle związany z tematyką
i charakterystyką kursu.
Warunkiem przystąpienia
do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem
dokumentów rekrutacyjnych tj.:

- kwestionariusza osobowego,
którego wzór określa załącznik
nr 1 do Regulaminu;
- deklaracji uczestnictwa w Projekcie, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu;
- oświadczenia uczestnika/osoby
biorącej udział w realizacji Projektu, którego wzór określa załączniku nr 3 do Regulaminu,
- kopii świadectwa szkolnego za
rok szkolny poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych
tj. za rok szkolny 2018/2019 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub
osobę przez niego upoważnioną,
ewentualnie kopii orzeczenia o
niepełnosprawności, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub zaświadczenia o
chorobie przewlekłej.

Dokumenty należy składać
w sekretariatach szkół lub bezpośrednio w Biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Sokółce,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój
nr 64, II piętro.
Termin składania dokumentów w naborze upływa:
- dla kursu obsługi kas fiskalnych
18 lutego 2020 r., o godz. 15.00.
- dla kursu obsługi programów
księgowych 21 lutego 2020 r., o
godz. 15.00
Treść Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie wraz
z załącznikami do pobrania pod
adresem: http://sokolka-powiat.
pl/projekty/kompetentni_konkurencyjni/
Dane kontaktowe
w sprawie projektu:
Biuro Projektu
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
pokój nr 64
tel. 85 711 08 21, fax 85 711 20 08
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W sobotę (09.02.) na stadionie miejskim w Sokółce „Sokół
1946 Sokółka” pokonał wicelidera
IV Ligi Podlaskiej, drużynę „Tura
Bielsk Podlaski”, niespodziewanie wysoko, bo aż 4:0 (przypominamy, że „Sokół” po rundzie
jesiennej zajmuje 5. pozycję).
W 1. połowie spotkania - to
goście z Bielska przeważali na
boisku, stwarzając parę niezłych
sytuacji. Mimo to, „Sokół” na
przerwę schodził prowadząc 1:0.
W końcówce 1. połowy, po strzale
Krystiana Czaplejewicza, obrońca
„Tura” zblokował, zmierzając w
światło bramki, piłkę ręką i sędzia
- bardzo słusznie - podyktował
naszej drużynie rzut karny. 1:1 na
bramkę - zamienił Radek Kabelis
- piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki.
W 2. połowie to „Sokół” był
już zdecydowanie lepszą drużyną.
Gra naszych była bardzo płynna
i przyjemna dla oglądających. Na
bramkę „Tura” sunęły nasze ataki
- jeden po drugim. Nasi piłkarze
prezentowali się naprawdę bardzo
dobrze pod każdym względem fizycznym, motorycznym i szybkościowym.
Efektem tego były kolejne
bramki dla „Sokoła”: 2:0 - Jakub
Grzesik (brawa), 3:0 - Michał Łabieniec, 4:0 - Michał Sobolewski
(najprawdopodobniej, na tę chwi-

lę nasz jedyny nowy piłkarz, rodowity dąbrowianin, doświadczony
IV ligowiec - świetny występ).
Swoje dobre sytuacje mieli
także Krzysiek Biernacki i Kuba
Tomar.
Brawa za spotkanie należą się wszystkim zawodnikom
naszej drużyny oraz trenerom
Samkowi Tomarowi i Krzyśkowi
Stelmaszkowi.
Drużynę reprezentowali: w
bramce Karol Kozłowski (także brawa), Jakub Tomar, Michał
Czaplejewicz, Radosław Kabelis,
Daniel Słoma, Mateusz Łabieniec,
Maciek Korecki, Michał Sobolewski, Michał Łabieniec, Mateusz
Mikołajczyk, Krystian Czaplejewicz, Marcin Woronowicz, Kuba
Grzesik, Krzysztof Biernacki, To-

tekst na podst.:
Sokół 1946 Sokółka,
fot. Klaudia Galej

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

PRZYJMIEMY DO PRACY:

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

W zawodach wzięli udział
zawodnicy z Augustowa, Białegostoku i Sokółki. Strzelcy zmierzyli się w pięciu kategoriach:
starszoharcerskiej, wędrowniczej,
instruktorskiej, drużynowej oraz
Open.
Poprzednie edycje powstały z
inicjatywy drużynowego harcmistrza Janusza Bielawskiego. Przy
1. edycji nie wiedzieliśmy, czy to
się przyjmie, ale spotkaliśmy się z
aprobatą naszego hufca. Tegorocz-

na edycja jest wyjątkowa – zdecydowaliśmy się na zaproszenie
drużyn z hufca: Augustów i Białystok. Pierwszy raz strzelamy z broni ostrej. Wcześniej strzelaliśmy z
pneumatycznej – z pozycji siedzącej. To zachęca harcerzy by uprawiali sport, to kształtuje charakter
człowieka i uczy, żeby nie bawić się
bronią. Turniej pozwala nam również się zintegrować. – mówiła Ewa
Horosz z 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej SG „Złote Lwy”.
A jeśli się integrować, to przy
ognisku! Na zawodników czekały
gorące kiełbaski, kawa i herbata.
Sponsorami turnieju był Urząd
Marszałkowski oraz Starostwo
Powiatowe w Sokółce. PB
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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, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189

V Międzyhufcowy Turniej Strzelecki
„Tarcza”
Osiemdziesięciu harcerzy i
instruktorów, pięć kategorii i jeden cel – dziesiątka!
Na strzelnicy Stowarzyszenia
VIS w Łozowie od samego rana
(08.02.) było głośno. Organizowany przez 4 Nowodworską Drużynę Harcerskiej Służby Granicznej
„Złote Lwy” V Międzyhufcowy
Turniej Strzelecki „Tarcza” był
świetną okazją aby sprawdzić swoje umiejętności.

ps. Z pewnością na wiosnę w zespole nie zobaczymy już Damiana
Toczydłowskiego oraz Huberta
Stachurskiego, obaj zawodnicy
przenieśli się odpowiednio do
„Wissy” Szczuczyn i „Krypnianki” Krypno. Ważą się losy paru
innych zawodników i ich pozostanie w Klubie zależy od kilku
czynników. Wszystko okaże się
niebawem. Żeby utrzymać obecny stan - „Sokół 1946 Sokółka”
potrzebuje pomocy dobrych ludzi
(nie możemy cały czas opierać się
na paru osobach i zwalać na ich
barki całej odpowiedzialności za
losy Klubu). „Sokół” na taką pomoc zasługuje i bardzo liczy.

REKLAMA

Sokół pobił Tura

mek Baranowski, Paweł Stelmaszek.

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

SIŁOWNIA ZS w Sokółce
ul. A. Mickiewicza 11

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

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.
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prawdziwe

Czas na BAL!
Do zakończenia karnawału
pozostały niespełna 2 tygodnie.
Wszystkich miłośników rozrywki
zapraszamy na Karnawałowy Bal
Charytatywny pn. „Bawimy się,
aby pomóc” 22 lutego. Gwarantujemy dobrą zabawę w przyjaznej
atmosferze i sporo atrakcji. Jakich? To będzie niespodzianka dla
tych, którzy przybędą do „Centurii”. Impreza jest organizowana
we współpracy Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierani Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Celem
jest zebranie środków na rzecz
podopiecznych stowarzyszenia, w
szczególności na zorganizowanie
im letniego wypoczynku połączonego z rehabilitacją.

Obraz olejny P.A. Zalewskiej

prawdziwk
Fahrenheit 451x10
Obraz olejny B. Sawickiej

Podczas tegorocznego balu
odbędzie się licytacja prac podopiecznych SOSW i przedmiotów
zebranych od różnych osób, które chciały wesprzeć cel imprezy.
Wśród darczyńców po raz kolejny
znalazła się Kancelaria Prezydenta RP i Starosta Sokólski – Piotr
Rećko. Dary przekazała także
Ambasada Hiszpanii. Przedmioty na licytację przekazali również
menedżerowie gwiazd ze środowiska artystycznego, twórcy
rękodzieła, a także sportowcy.
Miłośnicy słodkości, także będą
zachwyceni, każdy znajdzie coś
dla siebie!
Wiele osób i instytucji zaangażowało się w przekazywanie
swoich prac i przedmiotów na licytację. Wszystkim Darczyńcom
serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i licytacji!
na podst.: Beata Tur Stowarzyszenie
„Pod Skrzydłami”

– Ja wszystko rozumiem. Tolerancja i tak dalej. No ale te neopogańskie rytuały to już przesada...
– westchnąłem, gdy zobaczyłem
olbrzymi stos i usłyszałem staropolskie zaklęcia. Po chwili jednak
się okazało, że to jednak klątwy.
Bardzo łacińskie.
Wokół olbrzymiego stosu biegało
paru ludzi z pochodniami. Wydawali się czymś rozwścieczeni.
Z mojej kieszeni wyjrzał miniaturowy kotek Baź. Gdy zobaczył cały
ten chaos, schował się znowu by
nie narażać siebie na stany lękowe
i związany z tym brak apetytu.
Jeden z „dzikusów” podszedł do
mnie i zadał pytanie, którego się
nie powinno się słyszeć w czasie
niedzielnego spaceru. Szczególnie
w parku.
– Ma pan napalm?
– Napalm? Zostawiłem w innych
spodniach – odparłem.
– No do diabła! I jak tu mamy
szerzyć moralność? Kiedyś było
łatwiej – zaczął gderać mężczyzna
– Ech...
– A jak szerzycie moralność? – za-

ciekawiłem się.
– No, paląc rzeczy niemoralne! A
jak niby inaczej?!
– Jest parę sposobów. Z czym macie problem?
– Ech... kiedyś było łatwiej – powtórzył, machając rękę w kierunku stosu – Kiedy to wszystko było
z papieru, można było łatwo podpalić...
– Podobno rękopisy nie płoną –
przypomniałem sobie.
– Kto tak twierdzi nigdy nie używał
napalmu.
– No to z czym macie taki problem? – drążyłem.
– Jak już mówiłem, z książkami
było łatwiej... A teraz proszę zobaczyć... Płyty CD, DVD, karty pamięci, dyski twarde...
– A co na tych płytach jest? – zainteresowałem się.
– No... rzeczy niemoralne – zawahał się mężczyzna.
– Zaglądaliście w ogóle, co tam
jest?
– No co pan?! Żeby nas zdemoralizowało?
– To kto wam powiedział, że tam są
jakieś niemoralne rzeczy.
– Media – uśmiechnął się z wyższością.
– To wiele tłumaczy... – mruknąłem pod nosem – Jeśli mogę coś
doradzić... To jest dosyć nieskuteczna metoda.

– Jak to?
– Teraz wszystko jest w Internecie.
Spalenie paru... – spojrzałem na
stos – paru tysięcy płyt nic nie da.
– W INTERNECIE? A gdzie ten
INTERNET jest? – spytał nieco
zakłopotany.
– A ja wiem? – podrapałem się po
głowie – Nie znam się, ale chyba...
czy ja wiem? W powietrzu?
Mężczyzna pokiwał głową. Odwrócił się do biegających wokół
stosu śmieci ludzi.
– Hej! Moi dzielni wojacy! Zmiana
planu! Wracamy do kryjówki po
łuki! Podpalimy niebo płonącymi
strzałami!
Grupa opuściła park.
Po paru sekundach, z mojej kieszeni wyłonił się Baź.
– Moralność to… – zapiszczał –
pusta przestrzeń, którą jednostka
wypełnia swoim działaniem dyktowanym instynktem stadnym.
Mój świat... mój świat jest wypełniony wysokimi wieżami i grubymi murami. Mego sanktuarium nie
naruszy ni człek ni bestia.
Nie mogąc naruszyć sanktuarium
małego kotka, naruszyłem jego
główkę, wciskając go z powrotem
do kieszeni. Podszedłem do kopca.
Przyjrzałem się mu bliżej...
– O. Tych filmów nie mam – ucieszyłem się.
Porwałem parę płyt i uciekłem.
Kamyk

Starosta Sokólski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce
zapraszają na

KARNAWAŁOWY
BAL
CHARYTATYWNY
pod patronatem Starosty Sokólskiego
ph. „BAWIMY SIĘ, ABY POMÓC”
którego celem jest pozyskanie środków na rzecz podopiecznych stowarzyszenia

22 lutego, godz. 19.00, Sala Bankietowa „Centuria”
Zapewniamy pełen katering i zabawę z DJ Wojciechem Olechno
W programie: loteria, aukcja prac dzieci i inne atrakcje

Bilety 150 zł za osobę, tel. 604 071 565, 505 391 707
Wpłaty na konto Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami
nr 53 2030 0045 1110 0000 0412 8150
z dopiskiem Bal Charytatywny
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