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75. rocznica Obławy Augustowskiej
12 lipca minęło 75 lat od
największej zbrodni dokonanej
przez Sowietów na terytorium
Polski po wojnie. Obława Augustowska zwana potocznie
„Małym Katyniem” rozegrała
się w okresie 10-25 lipca 1945
roku i objęła swym zasięgiem
powiaty: augustowski, suwalski, sejneński i sokólski. Do dziś
nie jest znana dokładna liczba
ofiar tej zbrodni, którą historycy umieszczają w przedziale
od 600 nawet do 2 tysięcy, osób
uśmierconych najpewniej strzałem w tył głowy.
Tę ogromną, ludobójczą
operację przeprowadzono głównie siłami Wojsk Wewnętrznych
NKWD, kontrwywiadu wojskowego Smiersz 3. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, a także
przy udziale żołnierzy polskich
z 1 praskiego pułku piechoty,
miejscowych konfidentów i
funkcjonariuszy UB i MO. Byli
wśród nich znani oprawcy z augustowskiego UB, tacy jak Jan
Szostak i Mirosław Milewski,
późniejszy minister spraw wewnętrznych PRL i członek Biura
Politycznego PZPR.

Do dziś nie odnaleziono
miejsca pochówku ofiar tej potwornej zbrodni ani nie ukarano
winnych. Zginęli bo byli Polakami.
Na liście ofiar Obławy Augustowskiej figurują też osoby z
powiatu sokólskiego:
Jan Gowś (Kamienna Nowa),
Wacław Kalisz (Małyszówka),
Stanisław Karpienia
(Nowa
Wieś), Jan Krzywosz (Kamienna Nowa), Stanisław Krzywosz
(Kamienna Nowa), Józef Kułak (Małyszówka), Stanisław
Kułak syn Macieja i Anny (Hamulka), Stanisław Kułak, syn
Klemensa i Anny (Hamulka),
Wacław Kułak (Hamulka), Józef Olszewski (Nowa Wieś),
Wacław Omielan (Suchowola),
Kazimierz Pryzmont syn Pawła
i Zofii (Dąbrowa Białostocka),
Kazimierz Pryzmont syn Antoniego i Wiktorii (Dąbrowa
Białostocka), Kazimierz Siedzik (Małyszówka), Wacław
Sobolewski (Kamienna Nowa),
Sylwester Stelmak (Suchowola), Paweł Streczkowski (wskazywany też jako Stroczkowski)
(Kamienna Nowa), Józef Sutuła

(Brzozowo), Władysław Szusta (Nowa Wieś), Aleksander
Toczko (Nowa Wieś), Bronisław Ugolik (Kamienna Nowa),
Jan Ugolik (Kamienna Nowa),

Wincenty Ugolik (Kamienna
Nowa), Dominik Wnukowski
(Małyszówka), Albin Wnukowski (Małyszówka), Antoni Wołczek (Kamienna Nowa), Zara-

500 km kajakiem w 10 dni - z Karkonoszy na Bałtyk
nek Władysław (Nowa Wieś).
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
oprac. Krzysztof Promiński

Sześcioro śmiałków z całej
Polski, wśród nich amatorzy i
mistrzowie w kajakarstwie górskim i nasz krajan – łowca wyzwań Karol Dziedziul - ma za
sobą 10 dni i 500 km wiosłowania z Karkonoszy do Bałtyku.
Podczas wyprawy kajakowej
prowadzona była zbiórka pieniędzy na aktywne wakacje dla
dzieci z karkonoskich domów
dziecka (organizator: Moja
Fundacja).
„Ostatnie 30 km, na totalnym wyczerpaniu, ale udało się
nam i mamy to. W Dziwnowie wpłynęliśmy do Bałtyku.
Opatrzność nad nami czuwała.
Pogodę mieliśmy wyśmienitą,
wiatr w plecy. Niebo, praktycz-

nie bezchmurnie. Na morzu, fala
niby nie duża, ale czuć ogrom
natury. Walkę z własnymi słabościami, przeszliśmy znakomicie, tym bardziej, że większość z
nas, nie miała do czynienia z
kajakami”. Relacjonował Karol
Dziedziul na swoim profilu FB.
Na stronie fundacji czytamy: „Potrzebujemy 30 000 zł damy radę tyle zebrać! Wpłaty
można dokonywać na konto:
35 1600 1462 1824 7139 0000
0001.” Dotąd udało się zebrać
połowę kwoty, zbiórka trwa –
można się włączyć!
Kajakarzom gratulujemy
sił i pomysłu, by przygodę połączyć ze wsparciem potrzebujących. AT

Ciekawe wakacje z MGOK-iem
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej przygotował dzieciom
tego lata wakacyjne warsztaty
tematyczne. Był już tydzień
sportowy, był i ekologiczny,
przed dziećmi tydzień spotkań
z tańcem i śpiewem, a ostatni
tydzień lipca to spotkanie - z
filmem i fotografią.

Zaproszenie do udziału w Programie
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.”
Opiekujesz się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, która jest całkowicie niesamodzielna i stale przebywa
w domu, bądź niepełnosprawnym dzieckiem w związku z
jego znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji?
Masz szansę skorzystać z
ministerialnego programu pn.
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, realizowanego przez
PCPR w Sokółce, realizowanego poprzez świadczenie usługi
opieki w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej i ma
na celu m.in. przyuczenie osób
sprawujących
bezpośrednią
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki
tych osób.
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„1 dzień ekowędrówek za
nami. Co robiliśmy? Rysowaliśmy znak ekologiczny, uczyliśmy się dobrze segregować
śmieci, dowiedzieliśmy się co

Dokumenty należy składać
do 10 sierpnia br.:
- drogą elektroniczną na adres
pcpr.sokolka@sokolka-powiat.
pl
- lub osobiście w siedzibie PCPR,
16-100 Sokółka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój nr 11
- lub pocztą w kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2020.

nadaje się do recyklingu, obejrzeliśmy krótką bajkę edukacyjną i posprzątaliśmy kawałek
naszego świata. Jutro czekają
nas wodne eksperymenty, tworzenie podwodnego świata i
szukanie skarbu! (…) Odwiedzili nas także policjanci, którzy
porozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznych wakacji oraz
rozdali im odblaski.” Czytamy
na profilu FB ośrodka kultury.
źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Aktywne lato u seniorów
Seniorzy z sokólskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
aktywnie spędzają letni czas po
kilkumiesięcznym przymusowym wygaszeniu ze względu na
epidemię. We wtorki odbywają
się zajęcia z rytmiki, we czwartki chodzenie z kijkami. Sekcja
fotograficzna
przygotowuje
wystawę zdjęć.
Była także i wycieczka do
Hajnówki i okolic. W programie nie zabrakło zwiedzania
Muzeum Kowalstwa i Ślusar-

Informacje można również uzyskać pod nr tel. 85 711 08 23.
Szczegóły i wymagane dokumenty do pobrania na:
www.sokolka-powiat.pl/…/
przedluzenie-terminu-naboru-wni…/
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stwa, przejazdu kolejką wąskotorową po Puszczy Białowieskiej i odwiedzin Soboru Świętej
Trójcy. Kolejnym etapem był
Park Miniatur Zabytków Podlasia, a nawet Chatka Baby Jagi w
Orzeszkowie. Ostatnim punktem programu była wizyta w
Skicie w Odrynkach.
fot.: Lila Asanowicz,
źródło:
www.podlaskisenior.pl
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Uroczystości św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie
W urokliwej miejscowości
Samogród 12 lipca odbyły się
uroczyste obchody święta apostołów Piotra i Pawła. Nabożeństwo poprzedził Molebien z
Małym Poświęceniem Wody.
W uroczystej Liturgii
wzięli udział m.in.: Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy,
komendanci i przedstawiciele

placówek Straży Granicznej,
wójtowie pobliskich miejscowości oraz licznie zgromadzeni
wierni.
„Zgodnie ze starożytną
Tradycją Wschodu i Zachodu,
pierwsi apostołowie pomiędzy
równymi sobie, tj. święci Piotr i
Paweł, ponieśli śmierć męczeń-

Partner

Stowarzyszenie Towarzystwo
„Ziemia Sokólska”

ską tego samego dnia: 12 lipca
(wg kalendarza gregoriańskiego
- 29 czerwca). Jedna data śmierci, jedno jej miejsce (Rzym), jeden rodzaj (męczeństwo). Obaj
byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i obaj oddali w tym mieście swoje życie
dla Chrystusa... A jednak byli
bardzo różni… różna ich była

Powiat Sokólski

albo jako trzymający wspólne w
domach symboliczny budynek
cerkiewny, czasem w otoczeniu
innych apostołów.”
źródło: pocojescskoromoznaposcic.wordpress.com
PAZ

W Powiecie sokólskim na
Andrzeja Dudę oddało głos - 21
302 mieszkańców, czyli 67,77%,
zaś na Rafała Trzaskowskiego
- 10 129 (32,23%). Wśród powiatów naszego województwa
najwięcej zwolenników urzę-

dującego prezydenta mieszka w
powiecie wysokomazowieckim
- 25 250 – 80,94%, najmniej ich
rekrutuje się z pow. hajnowskiego (8 284 – 38,89%).
A jak głosowały gminy naszego powiatu?
Sokółka: A. Duda - 7 213
(61,27%), R. Trzaskowski - 4
560 (38,73%); Dąbrowa Białostocka: A. Duda - 3 823
(71,34%), R. Trzaskowski - 1 536
(28,66%); Janów: A. Duda - 1
359 (70,27%), R. Trzaskowski –
575 (29,73%); Korycin: A. Duda
- 1 061 (72,72%), R. Trzaskowski - 398, (27,28%); Krynki: A.
Duda – 843 (56,09%), R. Trzaskowski – 660 (43,91%); Kuźnica: A. Duda - 1 513 (75,31%),
R. Trzaskowski – 496 (24,69%);
Nowy Dwór: A. Duda - 1 014
(78,18%), R. Trzaskowski – 283
(21,82%); Sidra: A. Duda - 1 182
(75,24%); R. Trzaskowski – 389,
(24,76%); Suchowola: A. Duda
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TRWA

dla dzieci rolników objętych rolniczym
systemem ubezpieczenia społecznego
Turnus: 29.07. – 07.08.2020 r. AUGUSTÓW, Hotel Karmel

Wiek uczestników: od 10. do 16. roku życia (pełna informacja u organizatora)
Całkowity koszt turnusu: 1 200 zł/osoba*
Dokumenty do pobrania na: www.sokolka-powiat.pl/2020/06/22/kolonie-2020/

REKRUTACJA: TRWA

Prezydent Andrzej Duda - reelekcja
Trzaskowski 48,97 %. Frekwencja wyniosła aż 68,18 %, jednak
nie udało się pobić rekordu,
który padł także w II turze wyborów prezydenckich w 1995 r.
(68,23%).

organizuje

KOLONIE

droga do Chrystusa (…), różny status społeczny (…), różne
charaktery (…). Różnorodność
w jedności i jedność w różnorodności – to kwintesencja
Cerkwi prawosławnej. Dlatego
święci apostołowie Piotr i Paweł
często są przedstawiani na ikonach albo w pocałunku miłości,

W poniedziałkowy wieczór (13 lipca) Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że
Andrzej Duda zwyciężył w II
turze wyborów prezydenckich.
Prezydent otrzymał 51,03 %
głosów, a kontrkandydat - Rafał

NABÓR

- 3 823 (71,34%), R. Trzaskowski - 1 536, (28,66%); Szudziałowo: A. Duda – 839 (65,39%), R.
Trzaskowski - 444, 34,61%.
Starosta Sokólski komentuje
wyniki wyborów:
„To bardzo dobry wybór. To
także kolejny ważny krok w kierunku dalszego rozwoju naszego
kraju. To też wybór wizji Polski,
rodziny i rozwoju społecznego.
Zapomnijmy już o wyborach - i o
sporach także. Mamy wspólnego
prezydenta i powinniśmy wszyscy pracować dla dobra naszej
ojczyzny, pomimo różnic. Apeluję o wzajemny szacunek. Przy
okazji gratuluję nam wszystkim
frekwencji, zdaliśmy obywatelski obowiązek. Bardzo dziękuję
naszym mieszkańcom za to, że
tak jednoznacznie opowiedzieli
się za wizją Polski opartą o rodzinę, szanującą naszą tradycję,
wiarę i solidarność społeczną”.
Red.
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Budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 3 - parter.

Kontakt: 783 583 930

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają dzieci i młodzież
niekorzystający dotychczas z kolonii organizowanych przez Stowarzyszenie.

ZAPEWNIAMY: transport, 2-, 3-, 4-osob. pokoje z łazienką, 5 posiłków dziennie, wykwalifikowaną kadrę
wychowawców, zajęcia w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
PLANOWANE ATRAKCJE TO M.IN.: wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, zajęcia
w parku wodnym i na kąpielisku otwartym, zajęcia rekreacyjno-sportowe, rejsy statkiem białej floty,
gondolami, zwiedzanie parków pojezierza suwalsko-augustowskiego, ogniska integracyjne.
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

*Wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

Powiat sokólski

został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.
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Posiedzenie Zarządu Powiatu
Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego 14
lipca przygotowano projekty
uchwał Rady Powiatu w sprawie:
Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034, Zmiany
budżetu Powiatu Sokólskiego

Kolejny odcinek drogi przebudowany. 17 lipca miał miejsce
odbiór techniczny inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej
nr. 1261B Śniczany - Racewo”.
Inwestorem był Powiat Sokólski
a współinwestorem Gmina Sidra.
Łączna wartość zadania
wyniosła 2 106 764,12 zł (dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych) - 1 053 382,06zł zł.
Wkład Powiatu Sokólskiego to
526 691,03 zł, a Gminy Sidra 526 691,03 zł.
Wykonawcą drogi była firma STRABAG Sp. z o.o., a podwykonawcą Usługi Drogowe
Krzysztof Błahuszewski.
W odbiorze uczestniczyli
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Jerzy Białomyzy,
Radny Sejmiku Wojewódzkiego
Paweł Wnukowski, p.o. Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg
Andrzej Tomaszczyk, Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w
Sokółce Grzegorz Pul, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego Elżbieta Grygorczuk, przedstawiciele
Podwykonawcy Krzysztof Błahuszewski oraz Romuald Błahuszewski, Koordynator Edyta
Zajczyk, Kierownik Budowy
Marcin Klinicki oraz Sekretarz
Gminy Sidra Wojciech Małanowski.
Materiał: Maciej Białobłocki
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na rok 2020, Emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SP
ZOZ w Sokółce za rok 2019,
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Sokółce za
rok 2019, Aktu założycielskie-

go Branżowej Szkoły II stop. w
Sokółce oraz w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych
w powiecie oraz warunków i zasad korzystania z nich.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski:

Dyrektora SP ZOZ w Sokółce
o obniżenie opłaty za media
podmiotowi „Obiady domowe
i uroczystości rodzinne WG” za
czerwiec oraz o zgodę na zmianę
lokalizacji działalności gospodarczej p. A.P.; Stowarzyszenia
na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w sprawie wycofania wniosków w ramach ogłoszonych
konkursów na realizację zadań
publicznych Powiatu Sokólskiego; Wójta Gminy Janów o
dofinansowanie obchodów 100.
rocznicy Bitwy pod Janowem.
Zarząd Powiatu uzgodnił
program inwestycji pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SP ZOZ w Sokółce”
oraz złożył rozliczenie środków
otrzymanych od Burmistrza
Suchowoli na realizację zajęć z
przedmiotów rozszerzonych:
chemii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów kl. II LO im.
ks. J. Popiełuszki w ZS w Suchowoli.
Zarząd pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji drogowej w ramach projektu pn.

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo – Klimówka - Nomiki w
Gminę Kuźnica i Sokółka w Powiecie Sokólskim”. Zawarł również umowę z Gminą Szudziałowo na dofinansowanie zadania
„Opracowanie dokumentacji na
przebudowę drogi powiatowej
Słójka - Wierzchlesie”.
Zarząd rozstrzygnął postępowanie na IV część zamówienia
w przetargu nieograniczonym
na dostawę wraz z montażem
urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie sokólskim pn. „Program rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez
Ministra Sportu i Turystyki
oraz zadania pn. „Rozbudowa
infrastruktury
przedszkolnej
i dostosowanie jej do potrzeb
podopiecznych
Przedszkola
Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach RPO WP na
lata 2014-2020. opr. KG, fot. PB

Odbiór techniczny drogi Śniczany - Racewo

Zakres przebudowy: dł. przebudowywanego odcinka – 2,756 km; Szerokość jezdni bitumicznej – 5,50m; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm; Podbudowa pod chodnik/peron/dojście do kapliczek z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
górna, grubość 15cm; Podbudowa na całej szer. korony drogi z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość 20cm; Podbudowa
na całej szer. korony drogi z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość 20cm, podbudowa pod zjazdy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość 25cm; Wyrównanie podbudowy na całej szer. korony drogi z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie; Przepust korytkowy 40x30cm na ławie betonowej – 11,00m; Przepust jednootworowy śr. 60cm – 24m; Przepust jednootworowy średnicy 80cm – 24m; Przepust jednootworowy średnicy 100cm – 12m; Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40cm – 168m; Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem
grubości 16-20cm – 409,20m2; Umocnienie skarp przepustów rurowych ścianką oporową prefabrykowaną – 56szt.; Oznakowanie poziome 11,00m2; Znaki pionowe
wraz ze słupkami– 41szt.; Aktywne znaki D-6 z własnym zasilaniem solarnym – 2szt.; Radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym – 1szt.; Tablica
informacyjna o realizacji zadania – 2,00szt.; Bariery stalowe jednostronne – 60m; Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej – 57,50m; Chodniki
z kostki betonowej z kostki gr. 8cm; Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm – 110,10m; Wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm; Sadzenie drzew liściastych z zaprawą
dołów całkowitą, na terenie płaskim – 11szt.; Umocnienie powierzchniowe skarp rowów poprzez humusowanie z obsianiem trawą – 2702,00m2; Umocnienie skarp
przy przepustach na zjazdach darniną z humusowaniem – 144,00m2; Zjazdy gospodarcze żwirowe - 3 809,40m2.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 294 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia
2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(Dz. U. poz. 2492).
OSOBA UPRAWNIONA DO
NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIE
Nieodpłatna pomoc prawna i
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest w
stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej, w tym osobie
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
niezatrudniającą innych osób w
ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba
korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo
składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa
się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie. Administratorem
danych osobowych zawartych w
oświadczeniu jest Starosta Sokólski.
ZAKRES
NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
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2) wskazanie osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma
w sprawach, o których mowa w
pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się
postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o
zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
ZAKRES NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania
dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
NIEODPŁATNA MEDIACJA
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy
o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
przygotowanie
projektu
wniosku o przeprowadzenie

postępowania
mediacyjnego
w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o
zatwierdzenie ugody zawartej
przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
W sprawach nieuregulowanych
niniejszą ustawą do nieodpłatnej
mediacji stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1360, z późn. zm.) o mediacji.
Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb przez osoby
uprawnione.
REJESTRACJA
Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa na terenie
Powiatu Sokólskiego odbywa się
według kolejności zgłoszeń, po
umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 85
711 08 33.
Umawianie terminu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa osobom ze
znaczną niepełnosprawnością
ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
oraz osobom doświadczającym
trudnościw komunikowaniu
się, o których mowa w art. 8 ust.
8 ustawy z dn.5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
odbywa się:
1) telefonicznie pod nr: 85 711
08 33,
2) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agnieszka.gres@
sokolka-powiat.pl
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobietom

w ciąży udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się poza
kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie
mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824),
może być udzielana nieodpłatna
pomoc prawna lub świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem
albo za pośrednictwem środków
porozumienia się na odległość.
Osobom, o których mowa w art.
8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna
lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również
poprzez:
1) zorganizowanie wizyty w
miejscu zamieszkania tych osób
lub w miejscu wyposażonym w
urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub
2) w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z
pomocy tłumacza jęz. migowego
lub
3) za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.
Osoby, o których mowa w art. 8
ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej, które zgłoszą
uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość – pod numerem telefonu: 85 711 08 33 lub adresem
e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl, przed uzyskaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego składają Staroście Sokólskiemu, w formie
papierowej na adres: Starostwo
Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokół-

ka lub elektronicznej: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl,
oświadczenie, że nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne (załącznik nr 1),
wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.
Osoba udzielająca nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, po otrzymaniu od
Starosty Sokólskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych
kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.
PUNKTY
NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ ORAZ
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU
SOKÓLSKIEGO
Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej i mediacji odbywa się w
następujących punktach:
- w Sokółce – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pok. nr 21,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółka – punkt prowadzony przez radców prawnych
przez I półrocze 2020 r. iadwokatów przez II półrocze 2020 r.,
- w Dąbrowie Białostockiej – w internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Biał.,
ul. 1000–lecia P.P. 24, 16-200
Dąbrowa Białostocka – punkt
prowadzony przez organizację
pozarządową – Stowarzyszenie
Sursum Corda.
2. Świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i
mediacji odbywa się punkcie
w Suchowoli – w Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21,
16-150 Suchowola – punkt
prowadzony
przez
organizację
pozarządową
– Stowarzyszenie Sursum Corda.
Nieodpłatna pomoc prawna
oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie udzielane są:
1) w poniedziałki, środy,
czwartki i piątki w godzinach
9:00 – 13:00,
2) we wtorki w godzinach 13:00
– 17:00.
W dni wolne od pracy punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą
zamknięte.

17 lipca 2020 r.
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Obchody 100 . rocznicy bitwy 13 Pułku Ułanów Wileńskich z kawalerią bolszewicką
W sobotę 25 lipca, o
godz. 14.30 w Janowie odbędzie się uroczystość uczczenia
100. rocznicy bitwy 13 Pułku
Ułanów Wileńskich z kawalerią bolszewicką.
W trakcie uroczystości
nastąpi poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowego kamienia z tablicą upamiętniającą
wydarzenie z 25 lipca 1920
roku.
Tego dnia, 100 lat temu
ułani wileńscy w okolicy Janowa, Trofimówki, Kuplisk,
Wyłud i Rykaczewa toczyli
walki z sowiecką 15 dywizją
III Korpusu Kawalerii Gaja,
powstrzymując na kilkadziesiąt godzin ich marsz na zachód Europy.
Modlitwę za ułanów poległych w bitwie poprowadzi
kapelan Kieleckiego Szwadronu Kawalerii m. 13 Pułku
Ułanów Wileńskich, a uroczystość odbędzie się w obecności regionalnych władz reprezentowanych przez Marszałka
Województwa Podlaskiego,
Starosty Powiatu Sokólskiego
oraz Wójta Gminy Janów.
W uroczystościach wezmą udział między innymi
mieszkańcy Gminy Janów,
członkowie rodzin ułanów
wileńskich oraz organizacji i
stowarzyszeń kultywujących
tradycje 13 Pułku Ułanów z
Kielc i Wilna, a także przedstawiciele społeczności tatarskiej w Polsce.
Uroczystość zostanie poprzedzona nabożeństwem w
kościele pw. Świętego Jerzego w Janowie o godz.13.00, a
zakończy ceremonia złożenia
wieńców i wiązanek przed
odsłoniętym Kamieniem pamiątkowym w Kolonii Kizielany, około godz. 14.30.
Ze względu na panujące
zagrożenie epidemiczne, uroczystość odbędzie się przy zachowaniu zalecanego dystansu społecznego i wszelkich
innych środków bezpieczeństwa.
źródło:
Urząd Gminy Janów
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Korespondencja
z Ozieran Małych

Fala kradzieży mienia
w Ozieranach Małych
Od niepamiętnych czasów
Ozierany Małe (...) w gminie
Krynki uchodziły za miejsce
bezpieczne i spokojne. Ufność,
uczciwość i prawość sąsiedzką była tak wielka, że niektórzy
mieszkańcy nawet nie zamykali

Barwy
szczęścia
Ludzie, kiedy nie wiedzą
co robić po prostu mówią, że
natrafili na ścianę. Ja natrafiłem
na nią w pokoju, w którym śpię.
Dosłownie. Pewnego dnia zaczął
odpadać od niej tynk, dlatego
postanowiłem ją odmalować,
jednocześnie odświeżając pozostałe.
Tylko na jaki kolor?
Siedziałem nad katalogiem już
bitą godzinę.
Natrafiłem na ścianę. A raczej,
farbę do ściany. Czy też brak
farby. No, wiecie o czym mówię.
Nie mogąc podjąć dojrzałej, dorosłej decyzji zwróciłem uwagę
na nazwy pod jakimi funkcjonowały farby. Marmolada w sweterku, Pasztet w wannie, Nocnej
śliwki granie i o zgrozo – Siena
palona i Błękit paryski. Kto to
wymyśla? Przewracając kolejne
strony - odkrywałem kolejne
zlepki słów świadczące o tłumionym talencie poetyckim twórcy
katalogu. Depresyjny Manat,
Ekstaza w Sadzie, Grom w Raju,
Wędlina na krańcu świata… Po
prostu Łał. W pierwszej chwili
chciałem to skrytykować, ale…
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swoich domów, stodół i szopek.
Mimo to nikomu nic tu nie zginęło. Dane słowo znaczyło więcej niż góry złota. Całodobowa
obecność
zmotoryzowanych
patroli Straży Granicznej z Krynek, patrole lotnicze i monitoring
strefy nadgranicznej dawało iluzoryczne poczucie beztroski i
wszechobecności „Wielkiego Brata”.

prawdziwe

prawdziwk
No hej, kim jestem, żeby to oceniać? Porównując dany kolor z
nazwą, jestem w stanie się z nim
zgodzić. Kwaszone Winogrono
faktycznie było kwaszonym winogronem, a Smutny Orangutan
był aż za smutny. Wszystko do
siebie pasowało.
Przynajmniej dla mnie. Ktoś się
nie zgadzał z taką formą. Zapatrzony w Porcelanowy Szał nie
zwróciłem uwagi na gniewne…
pac!
Pac. Pac. Pac.
Spojrzałem na stronę, którą już
obejrzałem. Stał na nim mój
malutki, kieszonkowy kot Baź!
Który atakował kolor Biały.
- Co ty robisz? - spytałem.
Popatrzył na mnie. Potem na
stronę.
- Giń! – powiedział i kierowany
zaspanym instynktem łowcy zaczął uderzać puchatą łapą.
- Przestań, bo zniszczysz. Jeszcze
nic nie wybrałem. Odgrodziłem
kota od jego ofiary dłonią. Zaczął uderzać łepkiem w moje
palce.
- Wpuść mnie… Wpuść mnie! –
zaczął piszczeć.
Pochyliłem się nad okrągłym
problemem.

Natomiast od pewnego czasu dotychczasowa harmonia wsi
została niespodziewanie zakłócona przez falę kradzieży rzeczy
wielkich, cennych, małych, a
czasami banalnych, takich jak
np. ule, deski, szpadle, parasole,
klucze, wiaderka, przedłużacze
itd. (...)
Od wiosny 2020 roku odnotowano liczne kradzieże rojów
pszczelich na szkodę tutejszych
pszczelarzy. Niektórzy sprawcy
w swojej łapczywości nie bacząc na bariery potrafili pokonać prywatne ogrodzenie, aby
bezprawnie przejąć cudze roje.
Jak ustalono (nagrania monitoringu) sprawcy kradzieży rodzin
pszczelich wywodzili się ze środowiska pszczelarskiego m.in. z
pobliskich Krynek. (...)
Inną bulwersującą kwestią
są wabiki licznie wieszane przez
obcych na drzewach wokół Ozieran Małych – służących do wyłapywania rojów należących do
tutejszych pszczelarzy, zaś sprzedawanych dalej w cenie 300 zł za
rodzinę. Jest to o tyle żenujące, że
niektórzy próbują się wzbogacić
na tzw. „wdowim groszu” - to
jest na wyrojonych rodzinach
- O co ci chodzi? – spytałem.
- No bo, wszystkie kolory są tak
fajnie ponazywane, tylko „biały” jest po prostu kolorem „białym”. To oburzające!
- No dobra, masz jakąś propozycję? Tylko nic zdrożnego,
zdarza się, że czytają nas dzieci
– dodałem szybko, widząc chytrość kociej mordki.
- No, to chyba oczywiste. Wystarczy spojrzeć na mnie. Ten
kolor nie powinien być „biały”,
tylko powinien się nazywać…
na przykład… „Baźowy Baź”.
- Ach, czyli nie chodzi o równość i o prawo każdego koloru
do fantazyjnej nazwy tylko o
twoją próżność.
- Ależ skąd – zaprotestował –
Jestem po prostu najbielszy na
świecie. Spójrz na tę łapkę – wyciągnął swojego puchatego serdelka w moim kierunku – Czy
ta łapka może kłamać? Łapać.
Hm. Kłamać. Hmm. Nie, jednak łapać.
- Dobra, dobra. Rozumiem.
Wziąłem długopis, skreśliłem
słowo „biały” i podpisałem go
„Baziowa Bieź”. Kotek o malutkim rozumku, usatysfakcjonowany wynikiem sprawy zasnął
na biurku. A ja, ukradkiem
skreśliłem nazwę koloru, który
idealnie będzie pasować mi do
ściany i podpisałem go „Kamyk
w Ogródku”.
Kamyk

pszczelich niedawno zmarłego
tzw. „Króla Miodu” z Ozieran
Małych.
Natomiast, 7-9 lipca w
Ozieranach Małych dokonano
banalnej kradzieży akordeonu
wartości około 300 złotych, stanowiącego eksponat drewnianej rzeźby symbolicznego „grajka” , który wystąpił w czołówce
filmu kryminalnego pt. „Kruk,
szepty słychać po zmroku” (produkcja 2018 r.).
Aż trudno sobie wyobrazić,
że dożyliśmy czasów w których
jakichś „szemrany typ” (lub typy)
połakomił(ły) się na coś co miało wyłącznie walor artystyczny
i promocyjny wsi. Swoim żałosnym uczynkiem pokazał swoją
małość i prymitywizm, ponieważ zubożył rzeźbę o ważny
atrybut, tak często fotografowaną przez przejezdnych - poruszających się szlakiem rowerowym
tzw. „Wielkiej Pedałki”. Ciekawe
co teraz ten żałosny złodziejaszek zrobi sobie ze swoim łupem
(akordeonem)?
(...)
Kiedyś we wsi istniało takie prawo zwyczajowe, że rolnicy według kolejki wystawiali
społeczne patrole, aby w nocy

chronić obejścia przed kradzieżami i zaprószeniem ognia
(drewniane chaty kryte słomą).
(...)
Prawdopodobnie zaistniałe
serie kradzieży definitywnie kończą czasy sielanki i beztroski w
tej wymierającej, byłej pańszczyźnianej wsi sięgającej swoją
historia czasów średniowiecza,
panowania Jaćwingów, Czarnej
Rusi, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, Imperium Rosyjskiego,
II RP, okupacji ZSRR, III Rzeszy,
ponownej okupacji ZSRR (do
maja 1948 r.) PRL-u.
W tej sytuacji jedyną receptą na powyższe patologie mogą
być zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na Posterunku
Policji w Krynkach, mocne płoty,
monitoring i rewolucyjna czujność oraz chyba… mocne pięści
(tzw. ujęcie obywatelskie sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa i przekazanie go w ręce
policji).
Bardziej radykalni rolnicy
uważają, że najlepszym sposobem na rozwiązywanie takich
spraw będzie zapomniany kodeks
bartny, które niegdyś w swojej
surowości odstraszał nawet najśmielszych śmiałków skłonnych
do tego typu występków.
Ozierańczyk

Szkolne księgozbiory
z nowościami

Dobra wiadomość dla
książkolubów z sokólskiego
ZSZ. Biblioteki szkolne zakupią
nowości wydawnicze (niebędące podręcznikami szkolnymi).
W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” dot. wspierania
w latach 20160-2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i
wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży – Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej
w Sokółce otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 12 tys. zł.
Technikum nr 1 w Sokółce na
nowości może rozdysponować

9 tys. zł, zaś Branżowa Szkoła I
stop. nr 1 w Sokółce – 3 tys. zł.
Informuje Magdalena Świrydowicz z Referatu Oświaty.
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