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We wtorek, 20 października, w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, odbyło się
podsumowanie XXVIII Konkursu na tkaninę dwuosnowową Janów 2020. Tematem tegorocznej edycji było „Drzewo
życia”.
Konkurs jest organizowany przez GOKSiT w Janowie
cyklicznie od 1993 r. i jest to
najstarszy etnograficzny kon-

kurs na Podlasiu. Jego celem
jest przede wszystkim podtrzymywanie regionalnej tradycji
tkania dywanów dwuosnowowych, tworzenie warunków do
rozwoju aktywności twórczej,
upowszechnianie wartości artystycznych tkaniny dwuosnowowej, promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego
dziedzictwa kulturowego.
Współorganizatorami
XXVIII edycji Konkursu na tkaninę dwuosnowową są: Podlaski
Instytut Kultury w Białymstoku,
Powiat Sokólski, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Podlaskie
Muzeum Kultury Ludowej.
Komisja konkursowa, w
której skład wchodzili eksperci
z dziedziny etnografii i plastyki,
obradowała 6 października.
Jury miło trudne zadanie,
ponieważ poziom zgłoszonych
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prac był bardzo wysoki. Twórczynie w swoich tkaninach
nawiązały do tradycyjnych
kompozycji drzewa życia, a
jednocześnie, bardzo ciekawie i
indywidualnie zinterpretowały
temat konkursu.
Komisja doceniła również
udział w konkursie dwóch debiutujących tkaczek, których
prace bardzo dobrze rokują na
przyszłość.

Ocenie podlegały m.in.
kompozycja tkanin oraz walory kolorystyczne, wartość artystyczna tkanin, jakość wykonania, a także zgodne z tradycją
wymiary.
Oto wyniki tegorocznych
konkursowych zmagań przy
krosnach:
I nagroda
pani Alicja Kochanowska oraz
pani Danuta Radulska
II nagroda
pani Karolina Radulska, pani
Ludgarda Sieńko, pani Bernarda
Rość oraz pani Teresa Pryzmont
III nagroda
pani Helena Gołko oraz pani
Romualda Puzanowska
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Wyróżnienia:
pani Jadwiga Możejko oraz pani
Helena Pryzmont
Uczestnicy
konkursu
otrzymali nagrody finansowe
ufundowane przez:
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Janowie,
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Powiat Sokólski oraz
Fundację „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie.

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatkom konkursu,
składamy gorące podziękowania Komisji konkursowej oraz
współorganizatorom konkursu
i fundatorom nagród.
Wystawa tkanin konkursowych prezentowana jest w Izbie
Tkactwa Dwuosnowowego w
Janowie przy ul. Białostockiej,
ale można ją również obejrzeć
wirtualnie na profilu FB Izby
Tkactwa.
Serdecznie zapraszamy!

Nowe możliwości
diagnostyczne
dąbrowskiej PPP
Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarostę Jerzego Białomyzego oraz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie
Białostockiej Iwonę Iwańczuk
zawarł umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Marka Olbrysia i Członka Zarządu
Marka Malinowskiego.
Umowa dotyczy dofinansowania projektu pt.: „Poprawa jakości infrastruktury społecznej
poprzez modernizację Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dąbrowie Białostockiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/
Poddziałania 8/6 Inwestycje na
rzecz rozwoju lokalnego.
Z radością przyjęliśmy wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Obecnie otwiera się wiele nowych możliwości
diagnostycznych i terapeutycznych. Będziemy mogli wykorzystywać narzędzia do diagnozy,
o których do tej pory tylko marzyliśmy. Jest to uzupełnienie
luki w diagnostyce np. autyzmu,
inteligencji emocjonalnej oraz

możliwości poznawczych dzieci
i młodzieży. Każde dziecko zgłaszające się do poradni powinno
mieć zapewnioną zindywidualizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego
potrzebami rozpoznanymi przez
specjalistę. Wdrożenie nowych
narzędzi przyczyni się też do
zwiększenia szans edukacyjnych
uczniów, zwiększenia efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również integracji dzieci i młodzieży
w społeczności lokalnej. Wyrażamy wdzięczność panu Staroście
Powiatu Sokólskiego Piotrowi
Rećko, Wicestaroście Jerzemu
Białomyzemu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w
Sokółce za troskę o zapewnienie
dzieciom i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej „jak najbliżej”
ucznia, tj. w środowisku jego nauczania i wychowania. – mówiła
dyrektor Iwańczuk.
Modernizacja
Poradni
obejmuje prace budowlane
(przygotowawcze i rozbiórkowe, prace tynkarsko-malarskie,
wyłożenie posadzki, roboty
elektryczne), wyposażenie pracowni w niezbędne meble oraz
zakup urządzeń i programów
diagnostycznych.
PB

seria:

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

RODZINA
ZDANOWICZÓW SUCHOWOLA

Z terenami gminy Suchowola związana była rodzina
Zdanowiczów. W archiwum w
Moskwie zachował się bardzo
ciekawy dokument z początków kariery tego rodu. Otóż w
XVIII wieku Zdanowiczowie
byli określani jako szlachta.
Wydaje się że człowiekiem,
który zrobił największą karierę był Mateusz Zdanowicz,
od 1703 roku mierniczy grodzieński JKM, posiadacz licznych dzierżaw w kluczu chodorowskim.
Wspomniany dokument
opisywał jedno z najpierwszych nadań królewskich na
rzecz Zdanowiczów, którzy
jeszcze w tym dokumencie
określani byli jako „pracowici” czyli należący do stanu
włościańskiego. Dzięki swojej
zapobiegliwości przedstawiciele rodziny w wieku XVIII
byli już określani „jegomość
państwem”, „urodzonymi”, lub

do Leśnictwa Nowodworskiego,
za panowania niegdy śp. najjaśniejszego Jana III antecesora
naszego pozwalające pracowitemu Kazimierzowi Zdanowiczowi dla rozrobienia wydepczysk,
pustoszy morgów 40 w puszczy
pod Grontem Ostrowskim Wielkim nad rzeką Kiersnówką leżących, w kluczu chodorowskim i
drugich znowu siedmiu morgów
pod puszczą na Krasnym Borku
w tymże Leśnictwie Nowodwor-

„szlachetnymi”. Jako posiadacze
ziem w kluczu chodorowskim
na prawie dożywotnim w początkach XVIII wieku występowali Kazimierz, Jakub, Mateusz
i Maciej Zdanowiczowie.
Oto treść przywileju:
Oznajnujemy tym listem
przywilejem naszym, wszem
wobec i każdemu z osobna,
komu o tym wiedzieć należy, iż
prezentowane były przed nami
listy urodzonych komisarzów

*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

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.”

Justyna Grabowicz
Dyrektor GOKSiT
w Janowie

INFO Sokółka nr 225

skim, kwaterze chodorowskiej
leżących prosząc w imieniu pomienionego pracowitego Kazimierza Zdanowicza i małżonki
jego Konstancji Zdanowiczowej
abyśmy pomienione morgów 47
tymże pracowitym Zdanowiczom konfirmować, dać i konferować z respectu naszego raczyli. Do której prośby łaskawie
się skłoniwszy 47 morgów wyżej
specyfikowanych przerzeczonym
pracowitym Zdanowiczom mał-

żonkom i dzieciom jego dożywotnim prawem dajemy i konferujemy na co i powagą naszą
królewską aprobując i konfirmując to wszystko co jest przez
urodzonych komisarzów śp. antecesora naszego w Leśnictwie
Nowodworskim
pozwolono.
Wolni tedy i mocni będą pomienieni pracowici Zdanowiczowie
małżonkowie, tych przerzeczonych morgów wspólnie zażywać
i pożytkować (…) płacąc czynsz
postanowiony do dworu chodorowskiego. W Warszawie dnia
29 sierpnia Roku Pańskiego
1699. Augustus Rex.
Jak wynika z treści dokumentu Kazimierz Zdanowicz
otrzymał te ziemie jeszcze za
czasów króla Jana III Sobieskiego (1674-1696). Jednak
dokładnej daty jeszcze nie
znam.
Herbarz Niesieckiego wymieniał „różne domy” Zdanowiczów w WKL. Lecz jak się
do tego mają nasi chodorowsko-suchowolscy trudno powiedzieć.
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Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
w ramach II edycji realizowanego od 2018 r. projektu
„Wspieramy rodziny zastępcze
i osoby usamodzielniające się
z terenu Powiatu Sokólskiego”
w październiku ogłosiło na
stronie internetowej Powiatu
Sokólskiego zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są

usługi w zakresie aktywizacji
uczestników projektu w formie pięciu treningów rozwijających kompetencje:
- trening kompetencji rodzicielskich dla rodziców
- trening kompetencji emocjonalnych dla rodziców
- trening zastępowania agresji
dla dzieci
- trening intelektualny dla
dzieci

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na
kwiecień 2021r.
W
październiku
kontynuowane są również
spotkania indywidualne z
pedagogiem dla wszystkich
uczestników oraz z psychologiem dla rodzin, psychologiem dziecięcym i prawnikiem.
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 225
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Noc Bibliotek
w janowskiej GBP
Za nami VI wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek,
która w tym roku odbyła się pod
hasłem „Klimat na czytanie”.
Akcję Noc Bibliotek zainicjowano w 2015 roku. Do
udziału w niej, jak co roku, zaproszono wszystkie biblioteki:
szkolne, publiczne, pedagogiczne, wyższych uczelni i inne.
Noc Bibliotek to wielkie święto
bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny
sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek, jako
najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury.
Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie po raz kolejny wzięła udział w tym wydarzeniu. Przy ograniczonej

ilości uczestników i w pełnym
reżimie sanitarnym odkrywaliśmy z dziećmi różne klimaty
na czytanie, a także świetnie
się bawiliśmy. Rozmawialiśmy i
zastanawialiśmy się nad tym, co
możemy zrobić, aby przyczynić
się do ochrony klimatu. Na zajęciach powstały piękne prace plastyczne m.in. z wykorzystaniem
surowców wtórnych. Nie zabrakło również czytania książek i
dobrej zabawy.
Spotkanie w jesiennym
klimacie było okazją do przypomnienia, że biblioteka to
miejsce z „klimatem na czytanie”, przyjazne i otwarte dla
każdego człowieka - informują
pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Janowie.
GBP w Janowie

Nauczyciele z nagrodami MEN
oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty
Informujemy, iż z inicjatywy Starosty Sokólskiego Piotra
Rećko dyrektorzy posiadający
uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej otrzymali nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej
oraz nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty
W roku 2019 r. nagrody
otrzymali:
Pani Iwona Iwańczuk – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie
Białostockiej otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora
Oświaty. Pani dyrektor wkłada
wiele wysiłku, aby kierowana
przez nią placówka oferowała
usługi na najwyższym poziomie. Dzięki wielu staraniom
placówka otrzymała zgodę na
wydawanie orzeczeń i opinii dla
dzieci z autyzmem, poszerzyła
ofertę o zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci, a także z terapii metodą
EEG Biofeedback.
Pani Elżbieta Szomko –
dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. J.
Korczaka w Sokółce otrzymała
nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Pani Elżbieta z ogromnym zaangażowaniem wspiera
uczniów z niepełnosprawno-

Uczniowie SOSW rozwijają
się wykorzystując TIK
nansowany ze środków EFS w
ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania Szlak
Tatarski 2014-20120 z zakresu
Typu projektu Nr 5 Działania
9.1 Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX
Rozwój Lokalny Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-20120. Wartość projektu:
352939,96, w tym wartość dofinansowania: 334089,96,00 zł.
W projekcie bierze udział 36
osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w
tym 36 uczniów z niepełnosprawnościami.
W
ramach
działania
uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu kształtowania i

rozwijania kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego
tytułu zagrożeń oraz programowania-robotyki. Biorą również udział w indywidualnych
zajęciach rozwijających funkcje poznawcze poprzez Terapię
Biofeedback. Prowadzone są
też z uczniami zajęcia rozwijające umiejętności szkolne z
wykorzystaniem narzędzi TIK:
polonistyczne,
matematyczne, przyrodnicze i językowe
(dla uczniów z lekką niepełnosprawnością). W ramach zajęć
realizowane są również zajęcia
rozwijające postawę kreatywną
uczniów poprze: zajęcia taneczne, zabawy badawcze w nurcie
STEAM (zabawy okołoprogramistyczne z wykorzystaniem
maty, zabawy z wykorzystaniem robotów, zabawy badawcze z prostymi eksperymentami), zajęcia teatralne, zajęcia

plastyczne, zajęcia muzyczne,
stymulacja polisensoryczna. W
ramach dofinansowania zakupione zostaną: zestaw pomocy
dydaktycznych do prowadzenia
nauki programowania/ robotyki, zestaw pomocy multimedialnych do wyposażenia klasopracowni przedmiotowych, sprzęt
multimedialny i sprzęt TIK z
oprogramowaniem oraz nastąpi
adaptacja pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK w
kolejnej pracowni komputerowej.
W ramach dofinansowania
zwiększone zostaną kompetencje cyfrowe 16 nauczycieli zatrudnionych w SOSW w Sokółce w roku szkolnym 2020/2021.
Nauczyciele wezmą udział w
szkoleniach: „TIK w pracy nauczyciela”, „Robot Photon w
pracy z uczniem”, „Cyberzagrożenia i reagowanie na nie” oraz
„Obsługa i wykorzystanie pro-

gramu MÓWIK w terapii osób
niemówiących”. We wrześniu
przeprowadzono
rekrutację
uczniów do projektu i rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych.
Dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie SOSW w Sokółce
serdecznie dziękują Staroście
Sokólskiemu Panu Piotrowi
Rećko i Zarządowi Powiatu za
wystąpienie z wnioskiem do
LGD Szlak Tatarski o wsparcie finansowe naszej placówki
i zwiększenie możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniom, a nauczycielom
podniesienia kompetencji cyfrowych.
Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Zarządowi Województwa Podlaskiego dziękujemy za
pozytywną weryfikację wniosku
i skierowanie go do dofinansowania.
Nauczyciel SOSW
Bożena Rećko

ściami, umożliwiając im jak najności. Pani Anna aktywnie dziapełniejszą integrację ze środoła na rzecz społeczności lokalwiskiem lokalnym. Jest autorką
nej, angażując się w inicjatywy
innowacyjnego programu dziamające na celu niesienie pomołań grupy wsparcia, którego cecy osobom niepełnosprawnym.
lem jest pomoc i wsparcie osób
Pan Jerzy Sienkiewicz – dyniepełnosprawnych z Powiatu
rektor Zespołu Szkół w SuchoSokólskiego. Jest również inicjawoli w latach 2015-2020, który
torką akcji charytatywnych, za
wyróżnił się szczególnymi osiąco od kilku lat otrzymuje liczne
gnięciami w pracy dydaktycznonagrody i wyróżnienia.
-wychowawczej oraz przyczynił
Pani Iwona Grzybowsię do rozwoju szkoły, poprzez
Od września 2020r. w
ska – dyrektor Zespołu Szkół
podjęcie, przy wsparciu Powiatu
SOSW realizowany jest projekt
w Sokółce za rzetelną pracę
Sokólskiego, działań termomo„Wsparcie Specjalnego Ośrodzwiązaną ze sprawowanym stadernizacyjnych szkoły.
ka Szkolno-Wychowawczego
nowiskiem otrzymała nagrodę
Pan Grzegorz Zalewski –
im. Janusza Korczaka w Sokółce
Ministra Edukacji Narodowej.
dyrektor Zespołu Szkół Zawona rzecz zwiększenia wykorzyPani Iwona za priorytet stawia
dowych im. Elizy Orzeszkowej
stania TIK”. Jest kontynuacją i
rozwój kompetencji kluczow Sokółce, który podejmuje
rozszerzeniem projektu realiwych uczniów, ich wspieranie
innowacyjne działania w pracy
zowanego w poprzednim roku
poprzez pozytywną motywację,
dydaktyczno-wychowawczej.
szkolnym. Projekt został dofiproponowanie różnych sposoDzięki staraniom pana Grzegobów uczenia się oraz tworzenie
rza uczniowie mają możliwość
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pozytywnej atmosfery w szkole,
odbywania zagranicznych staży
co przyczynia się do indywiduzawodowych. Szkoła zarządzaalizacji i wyboru przez uczniów
na przez pana Dyrektora posiax
własnych ścieżek rozwoju.
da nowoczesne, bogato wyposaWśród tegorocznych laużone pracownie komputerowe i
reatów nagrody Ministra Eduzawodowe.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 20/2020
kacji Narodowej znaleźli się:
Wszystkim nagrodzonym
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Pani Anna Fidziukiewicz –
serdecznie gratulujemy!
CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.3. Wsparcie usług społecznych
dyrektor Poradni PsychologiczPRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typu projektu
no-Pedagogicznej w Sokółce,
Karolina Brasławska
nr 10 – Działania
skierowaneOdo
rodzin, w tym
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w
ramach
Osi
Priorytetowej
IX.
Rozwój
lokalny
Działanie
9.1
Rewitalizacja
społeczna
i
kształtowanie kapitału społecznego
OGŁOSZENIE
O NABORZE
WNIOSKÓW
O
UDZIELENIE
WSPARCIA
NA
OPERACJE
REALIZOWANE
REALIZOWANE
PRZEZ
PODMIOTY
INNE
NIŻ
LGD
Referat Oświaty
nowe narzędzia diagnozy przyRegionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na
lata
2014-2020
Nr
naboru
w
GWA2014
(EFS):
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-041/20
NABÓR
nr
20/2019
PRZEZ
PODMIOTY
INNE
NIŻ
LGD
Wydział Spraw Społecznych
czyniając się do uatrakcyjnienia
w
ramach
NABÓR
nr
6/2018
Starostwo Powiatowe w Sokółce
wniosków będzie trwać w okresie od 26.10.2020 r. do 10.11.2020
r. w godzinach
od 08:00
do 16:00Lokalnej
LGD wraz
z ich wzorami
orazSzlak
kryteriami
wyboru operacji należy pobrać:
zajęć i podniesienia ich efektywLokalnej
Strategii
Rozwoju
Grupy
Działania
Tatarski
w ramach Lokalnej StrategiiNabór
Rozwoju
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu
wynosi: 95%włączenia
- ze społecznego
strony internetowej
Stowarzyszenia
LGD Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nrCEL OGÓLNY
1: Zwiększenie
i rozwój
przedsiębiorczości
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Szlak Tatarski
-20-2020-przedsiewziecie-1-3-2-wsparcie-rodzin-z-trudnosciami-oraz-mlodziezy-zagrozonej-wykluczeMinimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min.
5% SZCZEGÓŁOWY: 1.3.
CEL
Wsparcie
usług
społecznych
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego
i rozwój przedsiębiorczości
niem-spolecznym/
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru:
472 432,20 PLN
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
Cel szczegółowy: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego
- ze strony internetowej Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/
na operacje
z zakresu:
91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-238/
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Działania na rzecz
niepełnosprawnych
Typosób
Wnioskodawcy:
typu projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin- przeżywających
trudności
opiekuńczo-wychowawcze,
dzieci i młodzieży
ze strony Województwa
Podlaskiego:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zona operacje z zakresu typu projektu nr 8 b – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
osób z2014-2020,
niepełnosprawnościami
W ramach Działania
9.1, zgodnie
z SZOOP RPOWP
o dofinansowanie projektu mogą ubiegać
zagrożonej
wykluczeniem
społecznym
w
ramach
bacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-91-typ10-dzialania-skierowane-do-rodzin-w-tym-rodzin-przesię: Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na
w ramach ZAZ i WTZ
zywajacych-trudnosci-opiekunczo-wychowawcze---lgd-szlak-tatarski.html
Osi działalność
Priorytetowej
IX. Rozwój lokalny
obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój
lokalny
gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów),Działanie
w szczególności:
jednostki
samorządu
9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
kapitału
społecznego
Miejsce składaniaPodlaskiego
wniosków: na lata 2014-2020
terytorialnego
lub ich
jednostki organizacyjne, partnerstwo JST
z jednostkamiProgramu
spoza sektora
publiczneRegionalnego
Operacyjnego
Województwa
w ramach Regionalnego Programugo,Operacyjnego
instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje
opieki medycznej,
jednostki
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Nr naboru
w GWA2014
(EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-041/20
organizacyjne
systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz orgaSposób składania wniosków o dofinansowanie
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
nizacje pozarządowe.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elekNr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18

BRAWO
NATALIA!

tronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS),
która jest dostępna
na do
stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl w terminie od 26 października 2020 r. od
Na co można otrzymać
dofinansowanie
– Typtrwać
projektu:
Nabór
wniosków
będzie
w
okresie
od
26.10.2020
r.
do
10.11.2020
r.
w
godzinach
od 08:00
16:00
Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 06.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w godzinach
odz 8:00
doSzczegółowego
16:00
godz. 08:00 do 10 listopada 2020 r. do godz. 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zabloZgodnie
zapisami
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego WojeMaksymalny
poziom
dofinansowania
UE wydatków
kwalifikowalnych
poziomie
projektu
wynosi:
95%
kowana).
Wniosek
o dofinansowanie
projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru
wództwa Podlaskiego
na
(dalej
jako SZOOP RPOWP
2014-2020) oraz
Lokalnej Strategiina
RozMaksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
wynosi:
95lata%2014-2020
wniosków
wersji
instalacyjnej
GWA2014 (EFS).
Minimalny
wkład
własny
beneficjenta
jako
%
wydatków
kwalifikowalnych:
min.
5%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min 5%woju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty
Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
dotyczące typu projektu
10 w ramach
Działania
9.1, tj.: Działania
skierowane
do rodzin,
Limitnrśrodków
w ramach
ogłoszonego
naboru:
472 432,20
PLN w tym rodzin
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 374 000,00 zł
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem spo- 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami wydrukowanych po
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 374 000,00 zł
łecznym.
wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014(EFS);
Typ Wnioskodawcy:
10a) Wsparcie
dlaW
tworzenia
i Działania
funkcjonowania
środowiskowych
wsparcia
dziennego dla
dzieci
- wydrukowanego
przesłania
do IZ RPOWP
elektronicznej
wniosku
dofinansowanie;
ramach
9.1,
zgodnie z SZOOP
2014-2020,
o dofinansowanie
projektu potwierdzenia
mogą ubiegać
się: Lokalne
Grupy
Działaniawersji
oraz
inne opodmioty
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
naplacówek
lataRPOWP
2014-2020
m. in. ogniska
środowiskowe
kołaLSR
zainteresowań,
świetlice środowiskowe,
socjoterapeu- 2 egzemplarzy
wersji elektronicznej
wnioskuosób
(PDFfizycznych
i/lub XML), prowadzących
nagranych na nośniku
elektronicznym
z obszaru
realizacji
lub
realizujące
projektynaboru
na świetlice
obszarze
LSR z wyłączeniem
osób fizycznych
(nie dotyczy
działalność
(dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnejmłodzieży,
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
w
ramach
niniejszego
tyczne, kluby młodzieżowe
organizujące
zajęcia
socjoterapeutyczne
lub z programami
socjoterapeutycznymi.
(CD/DVD) lub
pendrive samorządu
wraz z wymaganymi
załącznikamilub
do wniosku
tj. Oświadczenie
o przetwarzaniu
gospodarczą
lub
oświatową
na
podstawie
odrębnych
przepisów),
w
szczególności:
jednostki
terytorialnego
ich
jednostki
organizacyjne,
wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 8 b w ramach Działania 9.1,
10b)tj.:
Wsparcie rodziny w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i
danychi osobowych
celach konkursowych,
oryginał
(Załącznikinstytucje
nr 3 do Ogłoszenia).
Uczennica naszej szkoły
partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy
integracjiw społecznej,
publiczne
i prywatne
opieki medycznej,
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osóbfunkcji
z niepełnosprawnościami
ramach ZAZ i WTZrodziny,
poprzez:
rodziny, rozwijanie umiejętnościwopiekuńczo-wychowawczych
podniesienie świadomości w
Za
prawidłoweoraz
sporządzenie
wniosku
odpowiada Wnioskodawca
jednostki
organizacyjne
systemów
wsparcia
rodziny
i
pieczy
zastępczej,
podmioty
ekonomii
społecznej
organizacje
pozarządowe.
Natalia Makuła zdobyła brązozakresie
planowania
oraz
funkcjonowania
rodziny
poprzez
konsultacje
i
poradnictwo
specjalistyczne,
poradb) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
wy medal XXVI Ogólnopolskiej
nictwo rodzinne i poradnictwo
rodzinne
specjalistyczne,
poradnictwo
psychologiczne, terapia
Na co można
otrzymać
dofinansowanie
– pedagogiczne,
Typ projektu:
szlaktatarski@gmail.com
w postaci usług aktywnej integracji.
dla rodzin dotkniętych
przemocą,
mediacja,
usługi dla rodzinOpisu
z dziećmi,
tym usługi opiekuńcze
i specjali- Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP
Olimpiady Młodzieży Kobiet w
Zgodnie
z zapisami
Szczegółowego
Osi w
Priorytetowych
Regionalnego
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z
Typ Wnioskodawcy:
styczne,
pomoc
prawna,
grupy
wsparcia
lub
grupy
samopomocowe.
RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak
ramachnaniniejszego
naboru
wsparciem
będą
objęte
projekty
dotyczące
Boksie - Kraśnik 2020! Brawo
LokalnąTatarski
StrategiąwRozwoju
lata 2014-2020
Stowarzyszenia
LGD
Szlak
Tatarski
oraz uzyskać
co najmniej
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą
ubiegać
się Lokalne
Grupy
Działania
oraz9.1,
inne
podmioty
PRZED
ZŁOŻENIEM
NALEŻY
ZAPOZNAĆ
SIĘ
PEŁNĄ TREŚCIĄ
typu
projektu WNIOSKU
nr 10 w ramach
Działania
tj.:Z Działania
skierowane do rodzin,
w tym
rodzin
przeżywających
trudności
opiekuńczo-wychowawcze,
dzieci min.
minimalną
liczbę
punktów
w ramach oceny według
lokalnych
kryteriów wyboru operacji wynoszącą
Natalka! Bardzo Ci gratulujemy
O NABORZE
DOSTĘPNĄ
NA STRONIE
www.szlaktatarski.org.pl
z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w OGŁOSZENIA
szczególności:
40% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami. Maksymalna liczba punktów –
i młodzieży
zagrożonej
wykluczeniem
społecznym.
i życzymy dalszych sukcesów.
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez
21; Minimalna
punktów,
której uzyskanie
warunkiem
wyboru operacji
8,40 punktów.
a) instytucje pomocy i integracji społecznej:
10a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia
dziennegoliczba
dla dzieci
młodzieży,
m. in.jest
ogniska
środowiskowe
kołatozainteresowań,
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27 października 2020 r.

świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 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
źródło: FB ZSZ w Sokółce
10b) Wsparcie
rozwoju
i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu
rodziny i rodziny
systemiewpieczy
zastępczej;
wychowawczych
rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje
poradnictwo specjalistyczne,
27 ipaździernika
2020 r.
INFO
Sokółka
nr
225
INFO
Sokółka
nr
225
– inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym poradnictwo
celem nie jest
prowadzenie
działalności
rodzinne
i poradnictwo
rodzinnegospodarczej);
specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi
b) podmioty ekonomii społecznej: – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; podmiotydla
reintegracyjne
realizujące
usługiopiekuńcze
reintegracjii specjalistyczne,
społecznej
rodzin z dziećmi,
w tym usługi
pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.
i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pktPRZED
1 ustawyZŁOŻENIEM
z dnia 24 kwietnia
2003
r.
o
działalności
WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE
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Kompetentni, konkurencyjni i uzdolnieni - stypendyści
Przyznano kolejne stypendia naukowe w ramach projektu
pn.: „Kompetentni w działaniu,
konkurencyjni na rynku pracy”.
W wyniku naboru wniosków o
pomoc stypendialną, Starosta
Sokólski Piotr Rećko przyznał
26 stypendiów uczniom Technikum w Suchowoli kształcącym
się na dwóch kierunkach – technik rolnik i technik handlowiec.

zespołu, ponieważ chłopak ma
bardzo duży potencjał”.

Sokół 1946 Sokółka Promień Mońki 4:5
W niedzielę (25.10.) na
stadionie miejskim w Sokółce
odbył się mecz, w którym LKS
Promień Mońki (4. w tabeli IV
ligi) pokonał drużynę Sokół
1946 Sokółka 5:4. Oba zespoły

pokazały dobry futbol i padło
sporo widowiskowych bramek.
Trener LKS Promień Mońki
Dariusz Szklarzewski zapytany
o wystawienie bardzo młodego

bramkarza, odpowiedział: „Jest
to zaledwie 15-letni zawodnik i
dziś był jego pełny debiut w IV
lidze. (…) Jest to ryzyko ze strony trenera, ale chcemy też dawać
szansę i powoli go wdrażać do

Prezes „Sokoła” Łukasz
Lenkiewicz mówił po meczu:
„Niestety, nie udało nam
się wygrać, ani też zdobyć punktu u siebie. Przegraliśmy dziś, w
delikatnie mówiąc, dziwnym
meczu. 4:5 - to raczej jest wynik
hokejowy niż piłkarski. Przede
wszystkim, zagraliśmy dwie różne połowy, pierwsza była bardzo
słaba w naszym wykonaniu, popełniliśmy kilka błędów. Z drugiej strony trzeba też pochwalić
naszych chłopaków za ambicję,
wolę walki i chęci dążenia co
najmniej do remisu. Naprawdę
niewiele nam brakowało do remisu, bo nawet w 93. minucie,
w doliczonym czasie, mieliśmy
bardzo dobrą sytuację. Staram
się nigdy nie oceniać pracy
sędziów, ale niestety, według
mnie 2 rzuty karne dla naszego
zespołu były niesprawiedliwe, a
przynajmniej jedna ewidentna
sytuacja, gdzie było słychać, że

zawodnik został mocno kopnięty. Ale walczymy dalej, zostały
nam trzy kolejki do rozegrania,
w sobotę jedziemy do Kolna na
mecz z Orłem Kolno, za 2 tygodnie - mecz w Sokółce z MOSP,
a 11 listopada kończymy rundę
wiosenną meczem w Siemiatyczach.
Chciałbym też przy okazji
powiedzieć, że dziś graliśmy
w nowych strojach. Zostały
one nam sfinansowane wraz ze
sprzętem przez Zarząd Powiatu
Sokólskiego, Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego, z tego
miejsca bardzo im dziękuję.
Chciałbym podziękować również panu Marszałkowi Arturowi Kosickiemu, który wsparł
nas kwotą 20 tys. złotych, pani
Wiesławie Burnos oraz Pawłowi
Wnukowskiemu, bez których
wsparcia byłoby ciężko nam
walczyć”.
Materiał: Maciej Białobłocki
opr. AT

OGŁOSZENIE PŁATNE

Świętowanie Dnia Edukacji
Narodowej było również okazją
do ślubowania klas I. 		
Uczniowie, którzy otrzymali pomoc stypendialną w
ramach projektu będą otrzymywać co miesiąc wsparcie finansowe w kwocie 135 zł przez 10
miesięcy tj. od września 2020
r. do czerwca 2021 r. Projekt
„Kompetentni w działaniu,
konkurencyjni na rynku pracy” przewiduje przyznanie w
okresie od września 2019 r. do
czerwca 2021 r. 400 stypendiów
naukowych uczniom szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Sokólski na łączną kwotę 540

6

000 zł. Głównym celem całego projektu jest kształtowanie
i rozwijanie zdolności uczniów
ww. szkół poprzez podniesienie
ich kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy,
wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty
rozwój ucznia w kontekście
konkurencyjności podlaskiej
gospodarki, ułatwienie startu w
dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
Założenia projektu przewidują następujące formy
wsparcia: zajęcia dodatkowe z
języka angielskiego, warsztaty
tematyczne w zakresie narzędzi

27 października 2020 r.

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), kursy
specjalistyczne, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, stypendia na odbycie
staży i praktyk zawodowych u
pracodawców, pomoc stypendialną – przyznanie stypendiów
naukowych za wyniki w nauce,
wyposażanie pracowni i warsztatów szkolnych.
Uczniowie otrzymali również stypendia w ramach XXXI
edycji „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Sokólski”.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 19/2020
W I semestrze roku szkoluczniowie przedstawili kilka
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
nego 2020/21 przyznano 33 styzabawnych skeczy. Nie zabrakło
CEL OGÓLNY 3: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego
pendia, w tym 3 naukowe, 30 również muzyki – szkolną halę
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej
sportowo-artystyczne.
wypełniła pięknymi dźwiękami
w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu
Powiatowa
Młodzieżowa
OrUroczystość wręczenia
styOperacyjnego O
Województwa
Podlaskiego
na lata O
2014-2020
Nr naboru
w GWA2014 NA
(EFS):
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/20
OGŁOSZENIE
O NABORZE
WNIOSKÓW
O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
OGŁOSZENIE
NABORZE
WNIOSKÓW
UDZIELENIE
WSPARCIA
OPERACJE
kiestra Dęta z Suchowoli.
pendiów miała również akcent
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
artystyczny. Przed widownią
Opr. PB, fot. JS
NABÓR nr 6/2018Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 26.10.2020 r. do 10.11.2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00
z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
NABÓRLGD
nr wraz
19/2020
zaprezentowały się mażoretki,
- ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nrw ramach Lokalnej StrategiiMaksymalny
Rozwojupoziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95% w ramach
-19-2020-przedsiewziecie-1-2-2-projekty-aktywnosci-lokalnej-na-operacje-z-zakresu-typu-projektu-nrMinimalny
wkład
własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min. 5%
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Szlak
Tatarski
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania Szlak Tatarski
-6-a-d-programy-aktywnosci-lokalnej/
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 141 078,50 PLN
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
CEL
OGÓLNY
1:
Zwiększenie
włączenia
społecznego
i rozwój
przedsiębiorczości
ze
strony
internetowej
Portal Funduszy
Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/
Typ Wnioskodawcy:
Cel szczegółowy: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia
społecznego
91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-237/
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie
projektu mogą ubiegać
CEL SZCZEGÓŁOWY:
1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Działania na rzecz
niepełnosprawnych
- ze strony Województwa Podlaskiego: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_
się osób
Lokalne
Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.2.2
Projekty aktywności lokalnej
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osób fizycznych
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osóbzfizycznych
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Miejsce
składania wniosków:
na
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zakresu:
typu
projektu
nr
6a-d Programy aktywności
lokalnej
lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
w ramach ZAZ i WTZ
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa
Działania
Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
a)
instytucje
pomocy
i
integracji
społecznej:
w ramach
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoOsi PriorytetowejWarunkiem
IX. Rozwój
lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
kapitału społecznego
uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elekłecznej;
w ramach Regionalnego Programu- jednostki
Operacyjnego
Działanie
9.1
Rewitalizacja
społeczna
i
kształtowanie
kapitału
społecznego
tronicznego za pomocą aplikacji
Generator
Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS),
organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu
która
jest
dostępna
na
stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl
w terminie od 26.10.2020 r. od godz. 08:00
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
rodziny
i systemie pieczy zastępczej;
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
do 10.11.2020 r. do godz. 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Wniosek
- inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Nr naboru w GWA2014 (EFS):
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/20
o dofinansowanie
projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji injest prowadzenie działalności gospodarczej);

stalacyjnej GWA2014 (EFS). Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna

b) podmioty ekonomii społecznej (Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedNabór wniosków będzie trwać w okresie od 06.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w godzinach
od 8:00 do 16:00
Grupa Działania Szlak Tatarski:
sięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej1. Dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w wersji papieMaksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
wynosi:
95
%
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usługi
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określone
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środków Europejskiego
Funduszu
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w ramach
Regionalnego
Programu2003
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na latai o
2014-2020
• organizacje
lubzepodmioty,
o których mowa
w art.
3 ust. 3 pkt
1 ustawy
z dnia 24 kwietnia
r. o działalności
pożytku
publicznego
wolontariacie, lub spółka
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniunon-profit,
rodziny i osystemie
pieczy zastępczej;
której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
27 października 2020 r.
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Sokółka
nr 225
Sokółka
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– inne podmioty prowadzące
działalność
sferze
pomocy i integracji społecznej (których INFO
głównym
celem
nienrjest
prowadzenie
działalności
• spółdzielnie,
których
celem jest
zatrudnieniegospodarczej);
tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 7
spółdzielcze. realizujące usługi reintegracji społecznej
b) podmioty ekonomii społecznej: – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne
c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich
i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Posiedzenie Zarządu
Powiatu Sokólskiego
Podczas posiedzenia 20
października Zarząd Powiatu
przygotował projekty uchwał
Rady Powiatu w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2020-2033; zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020;
nadania Statutu Powiatowemu
Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Sokółce; ustalenia
planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych mających siedzibę
w Powiecie Sokólskim; wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych
Powiatu Sokólskiego.
Zarząd Powiatu podjął
uchwały w sprawie: konsultacji
projektu „Rocznego programu
współpracy Powiatu Sokólskie-
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go z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok
2021; udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSR im. mjr.
H. Dobrzańskiego – Hubala w
Sokółce do złożenia wniosku i
realizacji projektu pt. „Kształcenie zawodowe za granicą - ścieżka edukacyjna uczniów ZSR w
Sokółce” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
i Rozwój (PO WER); udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
ZSR im. mjr. H. Dobrzańskiego
– Hubala w Sokółce do złożenia
wniosku o akredytację w Programie Erasmus na lata 20212027 w ramach konkursu pt.
„Akredytacja Erasmus 2020 w
obszarze kształcenia dorosłych
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej”.
Zarząd przyjął informację z
rozliczenia dotacji przekazanej
Gminie Sidra na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w
Jacowlanach oraz z rozliczenia
dotacji przekazanej Gminie Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP
w Reszkowcach.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek SOSW w Sokółce
o współorganizację i dofinansowanie organizacji wystawy
fotograficznej „Oto my”. Dokonał również rozliczenia dotacji
otrzymanej od Zarządu Województwa na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo”.
Zarząd dokonał wyboru
oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż
systemu nagłośnieniowego na
potrzeby Starostwa oraz zatwierdził SIWZ w trybie przetargu nieograniczonym na
dostawę nowej sceny mobilnej
oraz podestów scenicznych i
adapterów.
Zarząd podjął decyzję o negocjacjach z wolnej ręki z firmą
LT Komputery Leszek Kocisz
na zaprojektowanie, budowę i
wdrożenie „Platformy e-usług”
z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Rozwój usług świadczonych drogą
elektroniczną w administracji
Powiatu Sokólskiego”- projekt
współfinansowany ze środków
EFRR realizowany w ramach
RPO Woj. Podlaskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa
VIII. Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej, Działanie 8.1. KG

Radiohead
Jeśli chcę posłuchać tekstów, które wywołują ciarki żenady, wpisuję w Youtube: „Pijany wujek na weselu dzieli się
swoimi mądrościami życiowymi”. Nie muszę włączać radioodbiornika. Wiele osób pewnie
zastanawia się dlaczego radiowi
spikerzy między piosenkami
wciskają swoje dowcipy, od których dziąsła krwawią, uszy łzawią a oczy piszczą.
Pozwólcie (jakbyście mieli jakiś
wybór, hehe), że przytoczę pewną historyjkę ze swojego życia.
Kiedyś, w ramach zajęć na studiach odwiedziłem wraz ze
swoją grupą redakcję pewnego
radia.
Wycieczka była dosyć ciekawa, pouczająca. Niestety, zbyt
pouczająca, bo w pewnym momencie zorientowałem się, że
odłączyłem się od grupy i jestem
sam. Sam, jak palec niecierpliwego kanibala.
Jakiś człowiek w garniturze zauważył mnie i złapał za ramię.
-A, to ty jesteś tym nowym stażystą? Chodź szybko, jest zebranie.
Nie zdążyłem zaprotestować.
Zresztą, palce raczej nie są rozmowne.
Zostałem zaciągnięty do
pomieszczenia, które pełni-

Profilaktyka
ratuje życie.
POMACAJ SIĘ!

Można wspierać kampanię https://zrzutka.pl/6nvsra lub darowizną
na konto fundacji ‘Kochasz Dopilnuj’
77 1140 2004 0000 3602 7989 1601 z dopiskiem kampania #pomacajsie
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Powiat Sokólski włączył się
w kampanię profilaktyki raka
piersi dofinansowując przygotowanie billboardu (wisi przed Sokółką od str. B-stoku), wystawy
zdjęć i spotkania tematycznego
w Klubie Senior+ (w planie).
		 #PomacajSie to fotokampania, którą prowadzi od
2019 roku raz z MOOi Studio.
Ponad 55 kobiet, doświadczonych nowotworem podzieliło się
swoją historią i wzięło udział w
profesjonalnej sesji zdjęciowej.
Jedną z bohaterek kampanii
jest Basia Wnukowska – Osobowość 2019 r. (fot. obok), która
sama zmaga się z chorobą i jest
niezłomna w oswajaniu nam tematu choroby i profilaktyki.
INFO Sokółka obejmuje
patronat medialny.
BO RAK TO NIE WYROK!
#pomacajsie
#ProfilaktykaRatujeŻycie
#rakwmalymmiescie

prawdziwe

prawdziwk

ło funkcję sali konferencyjnej.
Zgromadzeni pracownicy siedzieli na krzesłach i słuchali
dyrektora, który wpatrywał się
w wykresy przyczepione do tablicy.
- Za dużo… - westchnął – Poziom wypadków jest nadal za
duży… Rudy… to znacz, Pablo… możesz napisać na jutro
gotowce? Tak z trzydzieści dowcipów o damskich tyłkach.
- Się robi – odpowiedział pracownik, który wcale nie był rudy.
- Dobra… poranek… Wiem, że
to ma trochę bardziej skomplikowaną strukturę, ale… między
szóstą a ósmą - chcę dwie rozmowy, które będą wynikać z
braku wiedzy na dowolny temat.
Honey? Zajmiesz się tym?
- Tak. Mam pomysł na coś politycznego i na temat fizyki – powiedziała kobieta w rozciągniętym swetrze.
- Doskonale… - pokiwał głową
dyrektor.
- Co się dzieje? – spytałem faceta, który mnie tu przyciągnął, bo
dziwne spotkanie zaczęło mnie
interesować.
Chociaż szeptałem, dyrektor
mnie usłyszał. Odwrócił się i
spojrzał na mnie.
- Ach… ty jesteś tym nowym?
- Ja… - zacząłem.
- Widzisz ten wykres? – wskazał
planszę - to są wypadki samochodowe… Powoli spadają…
ale za wolno. Nadal jest ich za
dużo.
- Co ma radio do wypadków
samochodowych? – odważyłem
się spytać.
- Kierowcy nas słuchają –
uśmiechnął się smutno dyrektor – Niektórzy nie piją kawy
przed wyjazdem, są zaspani…
Co prowadzi do tragedii. A jeśli
będą słyszeć coś żenującego lub
denerwującego… to się obudzą.
Będą wkurzeni, ale będą czujni i
dojadą do pracy. Widzę pytanie
w twoich oczach, ale… Powiedz
mi… wolisz być głośnym bohaterem z umową o dzieło, czy cichym aniołem stróżem z umową
na stałe? – po policzku dyrektora
stoczyła się łza męczennika.
Byłem trochę za młody na takie
dylematy.
Wolałem stamtąd wyjść.
Chociaż nigdy nie wyobrażałem
siebie jako spikera, wycieczkę
będę pamiętać do końca życia.
Mam nadzieję, że przynajmniej
czasami udaje mi się wysłać jakieś... pozytywne fale.
Kamyk
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