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TYDZIEŃ BIBLIOTEK za nami!
Wybitne twórczynie dywanów
dwuosnowowych kolejny raz docenione
Bernarda Rość

Alicja Kochanowska
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EDUKACJA ZA BONY
Szkolenie interpersonalne w ramach
„Bonów na szkolenia”

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

Uczniowie z ZSZ w Sokółce
mocniejsi w komunikacji interpersonalnej cz. 9
Uczniowie sokólskich - ZSR, ZSZ oraz ZS w Dąbrowie Białostockiej mieli możliwość skorzystania z zajęć pt. „Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i umiejętności miękkie” organizowanych w ramach „Bonów na Szkolenia” przez PCE
Sp. z o.o. Rozmawialiśmy z uczestnikami z „zawodówki” - Sewerynem i Szymonem.
Sewerynie, jakie tematy poruszaliście na zajęciach?
Poruszaliśmy, między innymi, takie tematy jak komunikacja, asertywność, motywacja
i rozwiązywanie konfliktów.
Pracowaliśmy indywidualnie i
w grupach.
Uważasz, że taki kurs był
przydatny?
Myślę, że tak. Na pewno
mogliśmy dowiedzieć się czegoś
nowego, poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

***

A jakie były Twoje wrażenia
z zajęć?

Szymonie, jakie były Twoje
refleksje po ukończeniu kursu?

Bardzo pozytywne. Chętnie na nie uczęszczaliśmy, mimo
tego że odbywały się w dni wolne od szkoły. Takie kursy mogą
nam się przydać i pomóc w
przyszłości, także zawodowej.
Na końcu był egzamin, który
udało mi się zdać w stopniu satysfakcjonującym.

Bardzo dobre. Na zajęciach
panowała bardzo miła i przyjazna atmosfera. Dużo też się nauczyłem nowych rzeczy.
Zajęcia odbywały się w
weekendy, nie było to dużą przeszkodą?

Myślę, że na pewno było
trzeba się zmobilizować żeby
udać się na zajęcia w dzień wolny od szkoły, ale jednak coś za
coś.
Czy gdyby była taka możliwość, wziąłbyś jeszcze raz udział
w takim szkoleniu?
Tak, dużo udało mi się wynieść z nich nowych informacji
i zyskać wiedzę na różne tematy. Na pewno nie był to stracony
czas.
K. Galej
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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.
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Wybitne twórczynie dywanów dwuosnowowych
kolejny raz docenione
Wybitne twórczynie janowskich tkanin dwuosnowowych
- panie Bernarda Rość oraz
Alicja Kochanowska zostały
laureatkami Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie twórczości
ludowej w ramach programu
stypendialnego na upowszechnianie kultury „Kultura w sieci”.
Gratulujemy!
„Pani Bernarda niezwykle
aktywnie działa na rzecz rozwoju kultury swojej małej ojczyzny
Korycina, dzięki jej popularyzatorskiej postawie ocaliła od
zapomnienia unikatową technikę tworzenia tkanin podwójnych. Ma imponujący dorobek
twórczy oraz na koncie wiele
nagród i wyróżnień w konkursach. Prace Rość eksponowano
na wielu wystawach zbiorowych
i indywidualnych w kraju i za
granicą, m.in.: w Białymstoku,
Warszawie, Lublinie, Toruniu,
Krakowie, Kijowie, Sofii, a nawet w Japonii”. Czytamy na FB
„Tkaniny Beni i Agi”.

Twórczyni Alicja Kochanowska jest znaną i utytułowaną tkaczką, wielokrotnie nagradzaną. Jest laureatką prestiżowej
Nagrody imienia Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury
ludowej”, którą otrzymała w
roku 2002. Artystka kilkakrotnie otrzymywała ww. stypendium twórcze w latach 1985/86
a także 2011. Promuje lokalne dziedzictwo kultury biorąc
udział w licznych jarmarkach i
targach sztuki ludowej, a także
corocznie uczestnicząc w konkursie na tkaninę dwuosnowową organizowanym w Janowie.
Współpracuje również z Izumi
Fujita, promującą tkaninę dwuosnowową w Japonii.
W ramach stypendium
artystka wykona tradycyjne janowskie tkaniny dwuosnowowe,
a także formy użytkowe (poduszki, torebki itp.). Założona
zostanie strona internetowa, na
której miedzy innymi prezentowane będą filmy z etapów pracy.
Zaplanowane są także pokazy
tkackie w Izbie Tkactwa Dwu-

osnowowego oraz pracowni twórczyni.
Alicja Kochanowska jest jedną z wielu artystek ludowych tworzących w janowskim ośrodku
tkackim. Jej pracownia znajduje się na szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego
oraz szlaku turystycznym „Kraina wątku i osnowy”.
Informuje Izba Tkactwa Dwuosnowowego w
Janowie.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje

projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przystępując do realizacji II edycji
w/w projektu 14 maja 2020 r.
ogłosiło na stronie internetowej
Powiatu Sokólskiego zapytanie
ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnej diagnozy
potrzeb beneficjentów projektu
wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.
25 maja 2020 r., spośród
trzech nadesłanych ofert ko-

26/38

fot.: Pixabay/Myriams-Fotos

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.”
misja konkursowa wybrała
najkorzystniejszą, spełniającą
wszystkie kryteria tj. cena za
przeprowadzenie usługi oraz
wymagane doświadczenie wykonawcy.
Zgodnie z zapytaniem
ofertowym termin zakończenia realizacji usługi w zakresie
diagnozy uczestników projektu
przypada na 12 czerwca 2020 r.
Indywidualne spotkania
psychologa z każdą rodziną od-

bywać się będą w Zespole Szkół
w Sokółce. W związku z zagrożeniem epidemicznym zapewnione zostaną środki ochrony
osobistej zarówno dla uczestników jak i osoby prowadzącej w
postaci; maseczek, płynu dezynfekującego oraz zachowania odpowiedniej odległości między
uczestnikami.
Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb dla
każdego uczestnika projektu

oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji pozwoli
na realizację kolejnych działań
projektowych II edycji projektu
dla rodzin zastępczych, dzieci
oraz osób usamodzielniających
się z Powiatu Sokólskiego.
Materiał PCPR w Sokółce

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.

INFO Sokółka nr 204

29 maja 2020 r.

3

XXIV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego
Sesja Rady Powiatu Sokólskiego 22 maja z uwagi na
zagrożenie COVID-19 i trwający remont sali konferencyjnej
odbyła się w hali sportowej ZS w
Sokółce.

Bezpieczeństwo
przede wszystkim

W pierwszej części Komendant PP w Sokółce nadkom.
Sławomir Kołakowski przedstawił sprawozdanie z działalności
Policji w Powiecie Sokólskim w
roku 2019, a także informacje o
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Odnotowano
spadek przestępczości w różnych kategoriach w stosunku do

lat poprzednich, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności
– 82,1%, co stanowi najwyższy
procent wykrywalności w ciągu
ostatnich 3 lat.

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce zwrócił uwagę,
że wyniki policji odnośnie walki z koronawirusem nie byłyby
możliwe bez wsparcia Powiatu:
Otrzymaliśmy 20 tys. zł na służby ponadnormatywne. (…) To

jest bardzo duże wsparcie i dało
dużo więcej służb w powiecie. –
mówił Komendant.

Ciężka praca PUP
przynosi sukcesy
Starosta Sokólski Piotr
Rećko podziękował Komendantowi za rok 2019. Szczególnie za
schwytanie obywatela Litwy,
który przez dłuższy czas dopuszczał się kradzieży z włamaniem w naszym powiecie. Starosta dziękował policji również
za rok 2020, w którym dotknęło nas zagrożenie – Covid-19:
Bez państwa zaangażowania,
stanowczości i zdecydowanego
działania, na pewno nie wyszliśmy z tego obronną ręką.
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Podczas Sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce Małgorzata Ejsmont obszernie przedstawiła informacje
o stanie bezrobocia w powiecie
w minionym roku.
Na koniec roku 2019 stopa
bezrobocia wynosiła 10%. Liczba osób bezrobotnych - 2727. W
stosunku do roku poprzedniego
bezrobocie zmalało o 1%. W powiecie pracuje ok. 25000 osób.
W roku 2020 mamy o 244 osoby mniej rejestrujących się niż w
tym samym okresie roku 2019. Z
wiadomych względów zmalała

jednak aktywność zawodowa
– mniej osób wyrejestrowuje
się z powodu podjęcia pracy.
Najmniejsze bezrobocie jest w
gminie Korycin, największe w
gminach miejskich – Sokółce i
Dąbrowie Białostockiej. Grupy
osób, w stosunku do których
prowadzone są czynności w kierunku pozyskiwania środków
na działania aktywizacyjne to
osoby najdłużej zarejestrowane,
tzw. trwale bezrobotne, osoby do
30. roku życia, osoby powyżej
50. r.ż. i osoby niepełnosprawne. PUP w 2019 r. zrealizował
1204 miejsca pracy i wydał najwięcej w woj. podlaskim, a może
nawet w całym kraju, zezwoleń
na pracę sezonową obcokrajowcom – ponad 2000. W 2020 r.
kieruje również formy wsparcia
do przedsiębiorców, aby mogli
przetrwać trudny okres, jaki
mamy obecnie w kraju z powodu pandemii. Na chwilę obecną
wydatkował 4,5 mln zł środków
pomocowych w formie: pożyczek
finansowych (836 na kwotę ponad 4 175 000 zł), dofinansowań
do działalności osobom samozatrudnionym (141 na kwotę
ponad 381 000 zł), dofinansowania do wynagrodzeń (23 na
kwotę około 200 000 zł). Nabory

wniosków od pracodawców cały
czas trwają i są na bieżąco rozpatrywane.
Starosta Sokólski podziękował Dyrektor Ejsmont oraz
całemu zespołowi PUP i Powiatowej Radzie Rynku Pracy
na czele z Przewodniczącym
Kazimierzem Łabieńcem za
ciężką, pracę na rzecz przedsiębiorców i osób bezrobotnych w
roku 2019 i 2020, zwieńczoną
sukcesami. Za to, że w trudnym
roku 2020 pobudzają gospodarkę, co jest na chwilę obecną
sprawą priorytetową
Tekst opr. Patrycja A. Zalewska
fot. Klaudia Galej

TYDZIEŃ BIBLIOTEK za nami!

Tegoroczny Tydzień Bibliotek był obchodzony pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” i
obfitował w wiele wydarzeń,
które odbywały się w wirtualnej przestrzeni. Na funpage biblioteki głównej oraz w filiach
każdego dnia publikowane były
posty i propozycje aktywności
online dla dzieci i dorosłych.
Wielkim powodzeniem cieszyły się konkursy organizowane
dla naszych czytelników. „Pokaż
nam swoją biblioteczkę” - tak
brzmiał tytuł konkursu facebookowego dla dorosłych. Miłośnicy książek z chęcią umieszczali
zdjęcia domowych biblioteczek
jak również zbiorów swoich
pociech. Niesamowicie nas to
ucieszyło i zmotywowało do rozdania dodatkowych nagród!
Cieszymy się, że dzieci wynoszą
z domu tak wspaniałe, godne naśladowania wzorce.
W Oddziale dla Dzieci i
Młodzieży odbył się konkurs
pod hasłem „Moja laurka dla
biblioteki” adresowany do dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów
kl. I-III.

Prace i życzenia, które
otrzymaliśmy były prześliczne i
ciężko było wybrać tylko trzy z
każdej kategorii.
Komisja wyłoniła zwycięzców. W kategorii wiekowej 5-6
lat: I miejsce zajęła praca Marii
Andrukiewicz, II – Aleksandry Gieniusz, III – Sebastiana
Puciłowskiego. W kategorii
7-10 lat, I miejsce zdobył Paweł
Łowczecki, II – Dawid Jarończyk, III – Aleksandra Borys.
Wyróżnienia: Kamil Szyszko,
Ewelina Łapicz, Maria Czajkowska, Kacper Borkowski,
Kacper Julian Szyszko, Krystian
Pezowicz, Monika Kułak, Jakub
Oliwier Szyszko.
Dziękujemy
serdecznie
wszystkim osobom, które wzięły
udział w naszych konkursach
oraz odwiedzają naszą bibliotekę i funpage na Facebooku.
Wygranym gorąco gratulujemy!
Za wspaniałe nagrody dziękujemy naszym SPONSOROM:
PSS Społem Jaskółka, SERVIRE
Adam Kozłowski, Kolorowy
DOM P.U.H. Henryk Mosiejko.
Informuje Beata Grecka
Biblioteka Publiczna w Sokółce.

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
MA NOWY ADRES: OS. ZIELONE 1B
W sprawach pilnych prosimy o kontakt
mejlowy

pppsokolka@interia.pl

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
wraz z pracownikami
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Projekty realizowane
w sokólskim SOSW
W roku szkolnym 2019/20
Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie ze środków UE
poprzez Urząd Marszałkowski
Woj. Podlaskiego na 3 projekty realizowane w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce. Dwa projekty dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym, 3.
- uczniów szkoły podstawowej.
Celem projektu pt. ,,Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla
dzieci niepełnosprawnych po-

przez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w
Sokółce Przedszkole Specjalne
w Sokółce” jest dostosowanie
przedszkola do potrzeb kolejnych 4 wychowanków z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.
Przedszkole obecnie liczy 8 wychowanków. Działania podjęte
w projekcie mają na celu zwiększenie jakości i dostępności do
usług edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w
Powiecie Sokólskim. Projekt jest

realizowany poprzez: wyposażenie przedszkola w pomoce
dydaktyczne i terapeutyczne,
sprzęt multimedialny i TIK dla
nowoutworzonej grupy przedszkolnej oraz doskonalenie
kwalifikacji 3 nauczycieli. W

Szkolenie z zakresu obsługi programów
do tworzenia filmów
Od 12 do 14 maja 6 nauczycieli SOSW w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu z zakresu obsługi programów do tworzenia
filmów. Obejmowało ono poznanie obsługi oprogramowania
do edycji video oraz montażu
amatorskich filmów. Szkolenie
odbywało się w ramach proj.
„Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Sokółce na
rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS, w
ramach realizacji LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski 2014-
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20120, z zakresu Typu projektu
Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja
społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny RPO
Woj. Podlaskiego na lata 201420120. Kurs objął następujące
zagadnienia: poznanie podstaw
obsługi oprogramowania do
edycji i montażu video, edycję
i montaż filmu. Uczestnicy poznali zasady prawidłowego do-

bierania ujęć, stosowania efektów, pracy z dźwiękiem, a także
eksportu swojego filmu do kilku popularnych źródeł. Zdobyte wiadomości i umiejętności
praktyczne na tym szkoleniu
nauczyciele SOSW będą mogli
wykorzystywać w swojej codziennej pracy pedagogicznej,
jak też w działaniach promocyjnych ośrodka. Szkolenie zostało
zrealizowane przez ZDZ w Białymstoku Ośrodek Kształcenia
Zawodowego w Sokółce.
Opracowała:
Marta Kulmaczewska

wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się dostępność do
usług edukacyjnych w zakresie
wychowania
przedszkolnego
dla dzieci niepełnosprawnych,
poprawią się warunki wychowania edukacyjnego dla dzieci
z niepełnosprawnościami, placówka wychowania przedszkolnego zostanie dostosowana do
prognozowanych trendów demograficznych i społecznego zapotrzebowania na nowe miejsca.
Zapewnienie dostępu do
usług przedszkolnych stanowi
istotny element włączenia dzieci
w życie społeczne i przygotowania najmłodszych do dalszej
edukacji. Wartość projektu:
94026,25 zł, w tym dofinansowanie: 98975,00 zł. Projekt
„Wsparcie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
J. Korczaka w Sokółce na rzecz
zwiększenia wykorzystania TIK”
zakłada wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznej
i klaso-pracowni w nowoczesne
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji
programów nauczania oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby
pracowni komputerowej i klasopracowni dla 38 uczniów szkoły
podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
30 uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach dofinansowania zakupiono laptopy, monitor
interaktywny, sprzęt komputerowy - niezbędne do realizacji
programów nauczania i wyrównania szans edukacyjnych
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach
dofinansowania zwiększone zostaną kompetencje cyfrowe 18
nauczycieli SOSW. Ponadto 38
uczniów podnosi swoje kompetencje cyfrowe i rozwija postawę
kreatywną w ramach zajęć dodatkowych. Zorganizowane są
zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów objętych wparciem
z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych,
w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu
zagrożeń. 17 uczniów uczestni-

czy w indywidualnych zajęciach
specjalistycznych w zakresie
Terapii Biofeedback, których
celem jest wspieranie ich funkcji poznawczych i usprawnianie
pracy mózgu. Prowadzony jest
10h trening z każdym uczniem.
Wartość projektu: 99700,00 zł, w
tym dofinansowanie: 93923,00
zł.
Kolejnym projektem, który będzie realizowany w najbliższym czasie w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym będzie „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i
dostosowanie jej do potrzeb
podopiecznych
Przedszkola
Specjalnego w Sokółce”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostosowanie
infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez
zagospodarowanie terenu przy
Przedszkolu Specjalnym i stworzenie na nim integracyjnego
placu zabaw wyposażonego w
urządzenia rekreacyjno-terapeutyczne nastąpi poprawa warunków i bezpieczeństwa przebywania dzieci i prowadzenia
zajęć w przedszkolu. W ramach
zadania zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane na placu
zabaw, zamontowane wyposażenie (elementy) placu zabaw
oraz zakupione zostaną specjalne wózki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Stworzony bezpieczny plac zabaw w pełni dostosowany do potrzeb dzieci o różnych rodzajach
niepełnosprawności wpłynie na
uatrakcyjnienie zajęć dla nich i
umożliwi organizację wydarzeń
integracyjnych na tym obiekcie. Grupą docelową projektu są
przede wszystkim dzieci uczęszczające do Przedszkola Specjalnego w Sokółce (8 osób), które
na co dzień będą korzystać z
powstałej infrastruktury. Dodatkowo z placu zabaw w ramach
organizowanych wydarzeń integracyjnych będą korzystać inne
dzieci w wieku przedszkolnym
z powiatu sokólskiego wchodzących w skład obszaru LGD
„Szlak Tatarski”. Całkowita wartość projektu: 389709,12 zł, w
tym dofinansowanie: 299998,07
zł.
Powyższe projekty są dofinansowane w ramach środków
Unii Europejskiej przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, a konkursy na nie
zostały ogłoszone przez LGD
„Szlak Tatarski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
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Opowiedz mi o stole…
wielkanocnym

Posiedzenie Zarządu
Powiatu Sokólskiego
Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego 22 maja podjęto uchwały w sprawie: zmiany budżetu
Powiatu na rok 2020; przekazania sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2019; powołania Komisji rekrutacyjnej do
oceny dokumentacji rekrutacyjnej i wytypowania kandydatów do udziału w stażach/
praktykach w ramach projektu
pn. „Kompetentni w działaniu,
konkurencyjni na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP
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.
Podczas posiedzenia Zarząd przygotował informację z
wykonania budżetu za I kwartał 2020 r. oraz raport o stanie
Powiatu za rok 2019.

Obrona
niekonieczna
Uff, a nawet herbaty nie
zdążyłem wypić… No dobra…
– W czym mogę panu pomóc?
– spytałem.
Stojący na progu mego mieszkania facet uśmiechnął się krzywo
– Dzień dobry. Może pan nie
wie, ale pana dzielnica jest
szczególnie narażona na napady
rabunkowe.
– O. Ciekawe.– To przerażające – poprawił mnie sprzedawca
bóg wie czego
– Jeśli ktoś napadnie na pana
mieszkanie, to będzie pan musiał się bronić. Oczywiście, według prawa powinien pan użyć
wyłącznie „obrony koniecznej”.
Trudno jest jednak jej używać,
kiedy nie wiemy, jak będzie
przygotowany przestępca.
– Oszczep się sprawdza – zaryzykowałem.
– Otóż nie! Pragnę panu zaoferować takie oto skrzynki włamaniowe.
– Chyba antywłamaniowe?
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Zarząd przyjął rozliczenie
dotacji celowej przekazanej dla
SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie
robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z realizacją
inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych
w obszarze chorób będących
przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Biura Projektowo-Konsultingowego sp. z o.o.
Kontrakt z Gdańska w sprawie
zaopiniowania Koncepcji Programowej w ramach zadań pod
nazwą „Budowa drogi krajowej
Nr 8 na odcinku Suchowola Sztabin z obwodnicą Sztabina
o długości ok. 13,01 km z podziałem na pododcinki: koniec
obw. Suchowoli - początek obw.
Sztabina oraz obwodnica Sztabina”.
opr. KGA

prawdziwe

prawdziwk
– O nie! Włamaniowe! Przestępca, który stanie przy pana
drzwiach zobaczy taką skrzynkę
i na pewno się ucieszy…
– To znaczy, nie zależy mi na
jego szczęściu…
– …ponieważ, ze skrzynki można wyciągnąć specjalny formularz. Włamywacz wpisze datę i
godzinę napadu, określi precyzyjnie swój stan fizyczny oraz
ewentualną broń jaką ze sobą
weźmie. Wtedy, będzie pan mógł
adekwatnie się do tego przygotować. Jako, że nie może być
pan ani podstępny, ani zyskiwać
przewagi, będzie pan mógł bez
trudu dostosować się do możliwości bandyty! Jeśli przestępca
będzie słaby, będzie pan mógł
mu dać fory, wszystko jest do
uzgodnienia… Jeśli umówicie
się na noże, to będziecie się pojedynkować na noże. A jeśli…
– Ja przepraszam bardzo, ale co
jeśli nie zechcę być napadany,
ani walczyć w sprawiedliwym

Znane są wyniki konkursu ogłoszonego w kwietniu br.
przez Marszałka Województwa
Podlaskiego ph. „Opowiedz
mi o stole – Wielkanoc 2020”.
W trzech kategoriach (film,
literatura i sztuki plastyczne)
zmierzyło się kilkanaście grup i
podlaskich kół gospodyń wiejskich. Powstały filmy, prace
plastyczne, wiersze i opowieści
a wszystko związane z wielkanocnym stołem.
Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Artur
Gaweł, jeden z członków komisji, podkreślał wagę podobnych

pojedynku z jakimś typem spod
ciemnej gwiazdy?
– Wtedy pan może przenieść
włamanie na lepszy termin lub
odrzucić aplikację danego włamywacza…
– No dobra, a co jeśli mimo
wszystko ten ktoś będzie chciał
wejść do mnie i obrabować,
mimo tego że się nie umówił?
Sprzedawca zrobił oburzoną
minę.
– Panie! Co pan? Nielegalne
włamanie? I takie bez wcześniejszych ustaleń? Oszalał
pan?
Kamyk
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konkursów pod względem etnograficznym: Zajmuję się obrzędowością na Podlasiu od wielu
lat. Przy tym konkursie okazało
się jednak, że w pracach znalazły
się pewne zwyczaje, które nie były
mi wcześniej znane. Każda wieś,
miejscowość ma swoje tradycje
różniące się od tych z sąsiednich
wsi, dlatego ważne jest, by je
gromadzić, dla ich zachowania i
pamięci o naszej podlaskiej kulturze.
Do konkursu wpłynęło 12
prac. Jury ze względu na zagro-

żenie epidemiologiczne obradowało indywidualnie, przesyłając oceny pocztą mailową.
W kategorii literackiej III
miejsce zdobyło KGW Łapiczanki (gmina Krynki), autorką pracy była: Ewa Wilczyńska.
Serdecznie gratulujemy!
Nagrodzeni
otrzymają
kupony do jednej z sieci handlowych RTV/AGD. Wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplomy
oraz pakiety nasion roślin miododajnych w ramach akcji „Ratujemy pszczoły!” prowadzonej
przez Departament Rolnictwa i
Obszarów Rybackich UMWP.
Tekst na podst. U. Arter /
Departament Rolnictwa
i Obszarów Rybackich UMWP
źródło: www.wrotapodlasia.pl

Dołącz do Klubu „SENIOR+”
Jeśli ukończyłaś/-eś 60 lat,
jesteś nieaktywnym zawodowo
mieszkańcem Powiatu Sokólskiego -

zapraszamy do KLUBU „SENIOR+”
w Sokółce.

Czekają na Ciebie
BEZPŁATNE ZAJĘCIA: ruchowe,
integracyjne, kulinarne i artystyczne,
które odbywać się będą w poniedziałki,
środy i piątki, w godz. 7.30 -15.30.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
należy POBIERAĆ i SKŁADAĆ
w holu Starostwa Powiatowego
w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8,
od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00-14.00.
ZGŁOSZENIA do 15 czerwca 2020 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
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