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„Zimowe szaleństwa literackie”
czyli ferie z Biblioteką

„Niepełnosprawność to wyzwanie” - projekt

Na całej połaci - śnieg.
W przeróżnej postaci - śnieg.
Na siostry i braci
Zimowy plakacik - śnieg... śnieg.
Jeremi Przybora

DROGIM BABCIOM, DROGIM DZIADKOM,
tym z małym i z dużym stażem,
życzymy dużo, dużo, zdrowia,
sił witalnych, uśmiechu na co dzień
oraz jak najszybszego powrotu
do bezpośredniego kontaktu z bliskimi
Starosta Sokólski Piotr Rećko
wraz z Zarządem Powiatu Sokólskiego

fot. Agnieszka Sielewicz
Zachód słońca nad Rozedranką
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Szczepienia przeciw COVID-19

Na jakim etapie jesteśmy?
Powoli przechodzimy do
pierwszego etapu szczepień. Na
konkretny termin szczepienia
mogą się rejestrować:
- od 15 stycznia 2021 r. osoby,
które skończyły 80 lat;
- od 22 stycznia 2021 r. osoby,
które skończyły 70 lat.
Szczepienia dla osób w/w
rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
Od 15 stycznia każdy, kto
skończył 18. rok życia, będzie
mógł zgłosić chęć zaszczepienia
się przeciw COVID-19 przez
formularz online. Dzięki temu,
w momencie, gdy ruszy rejestracja dla konkretnej grupy wiekowej lub zawodowej otrzymają
Państwo mejla z informacją o
wystawieniu e-skierowania na
szczepienie. Następnie będą
mogli się Państwo zarejestrować
na konkretny termin.
Ważne: Zgłoszenie to nie
to samo, co rejestracja. Rejestracja na konkretny termin będzie możliwa po tym, jak ruszą
szczepienia dla odpowiedniej
grupy wiekowej lub zawodowej.
Informacje: https://www.gov.pl/
web/szczepimysie/zgloszenia

Jak działa szczepionka?
Szczepionka wyzwala w
organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki
odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.
Dla kogo i w jakiej kolejności?
Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna.
Etap 1:
W etapie 1. znajdują się:
pensjonariusze domów pomocy
społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych
miejsc stacjonarnego pobytu,
osoby powyżej 60. roku życia
w kolejności od najstarszych,
osoby w wieku poniżej 60. roku
życia z chorobami przewlekłymi
zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo
w trakcie diagnostyki i leczenia
wymagającego wielokrotnego
lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, służby
mundurowe, w tym Wojsko
Polskie, nauczyciele.
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NZOZ "BARTEK"
Przychodnia Rodzinna
SP ZOZ w Dąbrowie
Białostockiej
NZOZ „SALMED”
NZOZ ,,EL-MED"
NZOZ „KRYNMED”
NZOZ "Przychodnia
Rodzinna"
SP ZOZ w Dąbrowie
Białostockiej
NZOZ Praktyka
Lekarza Rodzinnego
SP ZOZ w Sokółce
NZOZ „VITA”
NZOZ „MEDYK”
SP ZOZ w Dąbrowie
Białostockiej
NZOZ "Podstawowa
Opieka Zdrowotna"
NZOZ „KRYNMED”

Informacje: https://www.gov.pl/
web/szczepimysie/od-kiedy-moge-sie-zaszczepic
Jak się zarejestrować?
Jeżeli nadszedł już Twój
etap rejestracji, masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową i
bezpłatną infolinię – 989;
2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień;
3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację
dostępną na gov.pl/szczepimysie
Informacje: https://www.gov.pl/
web/szczepimysie/rejestracja

Punkty szczepień - powiat sokólski
Lp. Nazwa podmiotu

Etap 2:
Osoby bezpośrednio zapewniające
funkcjonowanie
podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze
względu na częste kontakty społeczne m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej,
dostaw wody, gazu, prądu, usług
teleinformatycznych, poczty,
bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego,
urzędnicy odpowiedzialni za
zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
funkcjonariusze służb celno-skarbowych.
Etap 3:
Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na
mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą
także powszechne szczepienia
pozostałej części dorosłej populacji.

Miejscowość

Adres

Telefon

Janów
Korycin
Krynki
Kuźnica

ul. Sportowa 4
ul. Rynek 7
ul. Grodzieńska 40
ul. Sokólska 41

857216785
857219009
857228046
857224336

Nowy Dwór

ul. Kościelna 1

857226039

Sidra

ul. Sokólska 31

857211504

Sokółka
Sokółka
Sokółka
Suchowola

ul. Sikorskiego 40
ul. Sikorskiego 40/lok.5a
ul. Piłsudskiego 9A
ul. Goniądzka 21

857220533
857220507
857112669
857124401

Suchowola

ul. Plac Kościuszki 2

856630991

Szudziałowo

ul. Szkolna 4

857221413

Dąbrowa Białostocka
Dąbrowa Białostocka
Dąbrowa Białostocka

ul. Hugona Kołłątaja 1
ul. 3-go Maja 1C
ul. Skłodowskiej-Curie 15

502610250
857120170
857121399
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Transport do punktów szczepień.
Istnieje możliwość transportu osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do
punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2, w tym
osób niepełnosprawnych.
Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:
- osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w
schorzeniami;
- osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we
własnym zakresie trudności w
samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania
punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób,
gmin miejsko-wiejskich oraz
wiejskich;
- osoby powyżej 70 roku życia,
mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we
własnym zakresie trudności w
samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania
punktu szczepień, w przypadku

miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Organizacja transportu.
Pacjent w trakcie procedury rejestracji:
- za pośrednictwem infolinii
989 lub e-rejestracji otrzymuje
informacje (jeżeli spełnia określone kryteria uprawniające do
transportu na szczepienie) o
możliwości organizacji dla niego transportu; uzyska numer telefonu, pod którym będzie mógł
zamówić transport na szczepienie (numer infolinii obsługiwanej przez właściwą terytorialnie
jednostkę samorządu terytorialnego);
- bezpośrednio w punkcie
szczepień będzie mógł złożyć
oświadczenia o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu na szczepienie.
Ważne: Na gminie spoczywa
obowiązek realizacji w/w zadania. Jest ono zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej.
Tekst: Referat Zdrowia
Starostwo Powiatowe

1657 kierowców odebrało
prawo jazdy...
Styczeń, tradycyjnie, miesiącem podsumowań ubiegłego
roku. Wydział Komunikacji i
Dróg w Starostwie Powiatowym
w Sokółce przedstawił statystki
za rok 2020 w naszym powiecie. Ogółem zarejestrowano
5182 pojazdów, w tym 3629
samochodów. W czołówce były
marki niemieckie: Audi, BMW

i Volkswagen. Zarejestrowano
6 pojazdów zabytkowych, 804
ciągników, 135 motorowerów,
238 motocykli. Największą
wartość (780 tys.) miał rejestrowany ciągnik. 1657 kierowców
odebrało prawo jazdy, zaś 179
- je utraciło, zatrzymano 302
uprawnienia. (Red.)

Nabór wniosków o wsparcie
finansowe rozwoju sportu
Zarząd Powiatu Sokólskiego (21 stycznia 2021 r.) ogłosił
nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu.
Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2021 r. wynosi 100 000 zł.
Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność
sportową do składania ofert
do 15 lutego 2021 r., do godz.
15.00.
Informacji udziela Kierow-

nik Referatu Kultury, Sportu
i Kultury Fizycznej Agata Kiczuk tel. 85 711 08 55,
agata.kiczuk@sokolka-powiat.pl
Szczegóły: http://bip.st.sokolka.
wrotapodlasia.pl/postpowania/
konkursyidotacje/finansowanierozwojuspo%20rtuwpowiecie/
ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-rozwoju-sportu-w-%20roku-2021.
html
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Projekty edukacyjne z FE
Bogusze / Szudziałowo / Babiki
Ponad 300 tys. zł dofinansowania z funduszy UE otrzymały projekty edukacyjne realizowane w SP w Boguszach i
przedszkolach w Szudziałowie i
Babikach. Dzięki dotacji blisko
80 uczniów i przedszkolaków
weźmie udział w programie dodatkowych zajęć m.in. rozwijających umiejętności i podnoszących wiedzę.
Jak podkreślała Członek
Zarządu Powiatu Wiesława Burnos (fot.), tego rodzaju projekty,

to szansa dla dzieci i młodzieży
z mniejszych miejscowości.
„Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość”
Projekt będzie realizowany
przez Gminę Sokółka. Zakłada
tworzenie warunków kształcenia dla uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Boguszach.
Celem przedsięwzięcia jest
zapewnienie wspólnego kształcenia, ze szczególnym uwzględ-

nieniem uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, zarówno dzieci, które przejawiają
wybitne zdolności, jak i tych,
które mają trudności – informowała Wiesława Burnos.
W projekcie weźmie udział
35 uczniów. Przewidziano zajęcia dydaktyczne, a także specjalistyczną pomoc dla dzieci z
dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Uczniowie najbardziej uzdolnieni mogą liczyć
na zajęcia rozwijające zainteresowania i stypendia.
Program zakłada również
wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami wynikającymi
z ograniczeń środowiskowych.
W ramach projektu szkoła
w Boguszach zostanie także doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane
do diagnozowania, terapii oraz
codziennej pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewidziano również
szereg szkoleń podnoszących
kompetencje zawodowe dla
nauczycieli. Podsumowaniem

DawnaSokólszczyzna
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Starostą powiatowym był
Stefan Wolski, który w administracji państwowej pracował od
1919 roku. Początkowo w Komisariacie Rządu Miasta Stołecznego Warszawy, następnie był
zastępcą starosty w Grodnie, a
od płowy 1927 roku starostą sokólskim.
Już w latach odbywania studiów średnich w kraju i potem
wyższych w Belgii w Liege brał

uczenia się. Oswoją się także z
nowoczesnymi technologiami.
Podejmując zabawę podczas zajęć, dzieci zaspokoją
ciekawość i naturalną potrzebę
poznania świata. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą na
innowacyjny sposób prowadzenia dodatkowych zajęć, dzięki
nim dzieci będą miały możliwość
nauki poprzez twórczą zabawę –
podkreślała Wiesława Burnos.
Zajęcia będą prowadzone
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci.
Szkolenia i warsztaty przewidziano też dla wychowawczyń.
Poprawi się również jakość pracy placówek.
Wartość projektu: 184 tys. zł,
dofinansowanie; 164,9 tys. zł.
tekst: A.Kursa, fot.: M. Nawrocki
źródło: www.wrotapodlasia.pl

Nowy adres PZERiI
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce informuje o zmianie siedziby.
Aktualny adres: Sokółka, ul. Lelewela 1C (Klub „Senior+”),
kontakt: 660 183 456, 666 535 491. Godziny urzędowania
9.00-12.00 - we czwartki i piątki.

Grzegorz Ryżewski*

Powiat
sokólski

Istnieje od 1808 roku
(poza półrocznym epizodem –
efemerydą jaką był powiat sokólski /ziemia sokólska/ w 1793
roku).
W 1931 roku powiat sokólski składał się z 17 samorządów. W tym 5 miast: Sokółka,
Suchowola, Dąbrowa, Nowy
Dwór i Odelsk, oraz 12 gmin
wiejskich: Dąbrowa, Janów,
Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór,
Odelsk, Sokółka, Suchowola,
Szudziałowo, Sokolany, Sidra,
Zalesie.
Najstarszym miastem w
powiecie jest Odelsk. Większą
działalność poza Sokółką, o
której umieszczamy osobny artykuł przejawiają Suchowola i
Dąbrowa, z których pierwsza
ma światło elektryczne, duży
procent zabrukowanych ulic,
remizę strażacką i boisko sportowe. Dąbrowa mniejszy nieco
dorobek gospodarczy, jednakże
posiada więcej szans rozwoju.

projektu będzie udział uczestników w trzydniowym wyjeździe
edukacyjnym.
Wartość projektu: 158,5 tys. zł,
dofinansowanie: 142,6 tys. zł.
„Równe szanse” – projekt
realizowany przez Gminę Szudziałowo
Ten projekt skierowany jest
do przedszkolaków i pedagogów z Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Babikach i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Szudziałowie. Weźmie w nim
udział 40 dzieci w wieku od 3
do 6 lat i cztery wychowawczynie. W ramach projektu zostaną
zrealizowane dodatkowe zajęcia
przyrodnicze, matematyczne
i informatyczne. Dzięki temu
przedszkolaki będą rozwijać
kreatywność, innowacyjność,
umiejętność pracy zespołowej,
logiczne myślenie i umiejętność

Referentem Statystycznym i
zastępcą inspektora samorządowego był Stanisław Tylman.
Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że 7 sekretarzy
gminnych w powiecie ukończyło
półroczne Studia Administracji
Komunalnej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

żywy udział w pracy społecznej i
niepodległościowej. W 1914 roku
jeden z pierwszych wstąpił do Legionów Marszałka Piłsudskiego i
z Pierwszą Kompanią Kadrową
wyruszył na front.
Sekretarzem Wydziału Powiatowego od stycznia 1928 roku
był Aleksander Łyszkiewicz.
Inspektorem Samorządowym był Feliks Prusator.

Stowarzyszenia Rezerwistów i
Wojskowych oraz szeregu innych organizacji społecznych.
Jemu to powiat w pierwszym
rzędzie zawdzięcza należyte
zorganizowanie lecznictwa zapobiegawczego i akcji opieki
społecznej.

Mapa przedstawia granice powiatu w 1820 roku.
Wyróżniała się wybitna
działalność społeczna lekarza
powiatowego dr. Stefana Tarasewicza, który prowadził Towarzystwo Przyjaciół, był prezesem

Zdjęcia
przedstawiają
m.in. Feliksa Prusatora i Aleksandra Łyszkiewicza.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

21 stycznia 2021 r.

3

„Bony na Szkolenia” - ten rozdział już zamykamy...
Projekt zakończył się z nastaniem nowego 2021 roku,
ale korzyściami z niego płynącymi będziemy mogli się
cieszyć przez wiele kolejnych lat.
Dzięki projektowi pn.
„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na
jakość i potrzeby regionalnej
gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz projektowi pn.
„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i
potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”
współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej
III Kompetencje i kwalifikacje”,
łącznie 6585 osób z miasta Białystok, Powiatu Białostockiego
oraz Powiatu Sokólskiego podniosło swoje kompetencje oraz
uzyskało kwalifikacje w ramach
dwóch poddziałań.
Z końcem września 2020
roku w poddziałaniu 3.2.1 łącznie 3769 osób podniosło swoje
kompetencje na kursach szkoleniowych oraz studiach podyplomowych, w tym: 1513 białostoczan (999 kobiet oraz 514
mężczyzn), 1479 osób z Powiatu Białostockiego (w tym 1051

kobiet, 428 mężczyzn) oraz 777
osób z Powiatu Sokólskiego
(532 kobiet i 245 mężczyzn).
Wśród beneficjentów projektu wykształcenie wyższe
miało 1405, policealne – 245,
ponadgimnazjalne - 1909, gimnazjalne – 28, a podstawowe 178.
Najliczniej reprezentowane były osoby pracujące (2169),
osób biernych zawodowo było
1482, zaś bezrobotnych - 118.
W poddziałaniu 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” - Kwalifikacyjne kursy
zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych wsparciem
objęto łącznie 2816 osób, w tym:
1659 białostoczan (815 kobiet,
844 mężczyzn), 691 osób z Powiatu Białostockiego (284 kobiet, 407 mężczyzn), 466 osób
z Powiatu Sokólskiego (181
kobiet, 285 mężczyzn).
Jeśli chodzi o wykształcenie uczestników w poddziałania
3.2.2, wyższe miało 1488 osób,
policealne – 119, ponadgimnazjalne – 862, gimnazjalne - 327 i
podstawowe - 19.

„Panie i Panowie Lasów Podlaskich”
Już tylko do końca stycznia sokólska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę
fotograficzną autorstwa suchowolczanina Łukasza Horoszki
pt. „Panie i Panowie Lasów Podlaskich”.
Autor zdjęć z wykształcenia jest nauczycielem wf, absolwentem suchowolskiego liceum, jednak pracuje w branży
urządzeń grzewczych.
Fotografią zajmuje się raptem 2 lata, a ma już za sobą
wyróżnienie w konkursie Białowieskiego Parku Narodowego
i konkursie Wiktora Wołkowa.
Na swoim koncie ma również 3
wystawy: w Suchowoli, Sokółce i
Orli.
W jego portoflio znajdują
się przepiękne krajobrazy Pod-
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lasia. Jak sam mówi, kocha oddawać piękno płn.-wsch. Polski.
Nie przeszkadza mu, że często
zrobienie odpowiedniego zdjęcia
związane jest z wielogodzinnym
oczekiwaniem na wymarzone
okoliczności.
Informuje Katarzyna Bułkowska z Biblioteki Publicznej
w Sokółce.

Projekt skierowany był do
dorosłych osób pracujących,
biernych zawodowo, bezrobotnych oraz uczących się lub
studiujących zamieszkałych na
obszarze subregionu białostockiego, województwa podlaskiego tj.: miasta Białystok, Powiatu Białostockiego oraz Powiatu
Sokólskiego.
Gros stanowiły osoby pracujące (1874), osób biernych
zawodowo było 672, a bezrobotnych – 270.
W związku z dofinansowaniem w wysokości 88%
uczestnicy projektów mogli
wziąć udział w szkoleniu, bądź
studiach
podyplomowych.
„Bony na szkolenia” okazały
się dobrą alternatywą dla osób,
które pragną podnosić swoje
kompetencje oraz kwalifikacje.
Ukończenie różnego rodzaju
szkoleń, czy studiów podyplomowych pozwoliło uczestnikom projektu uaktualnić swoje
CV, tym samym stali się oni
bardziej atrakcyjni na rynku
pracy. W przypadku osób biernych zawodowo łatwiej będzie
znaleźć zatrudnienie.
opr. na podst. PB

Starosta Sokólski Piotr Rećko
reprezentujący Lidera Projektu
Poza bezpośrednią korzyścią, jaką projekt przyniósł
mieszkańcom naszego powiatu
w postaci podniesienia ich kompetencji i kwalifikacji, koszty
pośrednie projektu w wysokości
1 mln zł zostały przeznaczone
przez Zarząd Powiatu Sokólskiego na wiele rozmaitych zadań, których efekty latami będą
służyły naszej małej ojczyźnie.
Dzięki środkom z projektu
duża część wiekowego sprzętu w
Starostwie Powiatowym została
wymieniona na nowy, który będzie służył pracownikom przez

Agnieszka wyróżniona
Miło, mi poinformować,
że uczennica naszej szkoły –
Agnieszka Chodziutko uzyskała
wyróżnienie XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O
pióro Reymonta”.
Uczennica przy współpracy
z nauczycielem polonistą - Urszulą Puczyńską, napisała opowiadanie wpisujące się w ideę

konkursu i została doceniona
przez komisję.
Celem konkursu jest popularyzowanie i kultywowanie obrzędów i tradycji kultury ludowej
wsi polskiej oraz wzmocnienie
identyfikacji z dziedzictwem kulturowym małej Ojczyzny.
Źródło Fb:
LO w Dąbrowie Biał.

wiele lat. Zostały zakupione m.in.
komputery, monitory, drukarki
oraz urządzenia wielofunkcyjne.
Dzięki kosztom pośrednim Powiat mógł zainwestować także
m.in. w sprzęt nagłaśniający do
organizacji imprez plenerowych,
namioty, podesty i oświetlenie
sceniczne, system pomiaru czasu
oraz sprzęt do organizacji zawodów sportowych. Koszty pośrednie z „Bonów na Szkolenia”
objęły również zakup strojów
ludowych oraz mundurów historycznych, dzięki którym obchody patriotycznych uroczystości i
rocznic będą miały atrakcyjniejszą oprawę.
Z kosztów związanych z
obsługą projektu Powiat pokrył wydanie trzech publikacji
książkowych. Pierwsza z nich,
historyczna, autorstwa Leszka
Jasielczuka. pt. „Skąpani w ogniu
walk. Obrona przed najeźdźcą.
Bitwa Niemeńska na Wschodniej
Sokólszczyźnie. Lipiec - wrzesień
1920 r.” Drugie wydawnictwo
to album historyczny pt. „Dziedzictwo historyczno-kulturowe.
Powiat Sokólski” opracowany
przez dr. Grzegorza Ryżewskiego.
Kolejna publikacja albumowa to
zbiór poezji lokalnych autorów
ilustrowany fotografiami pt. „Jak
tu nie pisać wierszy? Tyle piękna
naokoło. Powiat Sokólski”.
Projekt zakończył się z nastaniem 2021 roku, ale korzyściami z niego płynącymi będziemy mogli się cieszyć jeszcze przez
wiele kolejnych lat. Rozdział
„Bony” już zamykamy, ale przed
nami nowe wyzwania i możliwości…

INFO Sokółka nr 231

Aktywni w czasie wolnym dzięki projektom
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce
uczestniczy w III edycji projektu
„Jestem aktywny i kreatywny”
– współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w 6 województwach. We
współpracy z Fundacją Rozwoju
Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku 28 wychowanków SOSW
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, nieodpłatnie korzysta
z takich form rehabilitacji oraz
terapii jak: Komunikacja Alternatywna, Terapia Ręki, Zajęcia
Rozwijające Aktywność i Kreatywność, Zajęcia Teatralne,
Muzykoterapia, Nordic Walking. Zajęcia prowadzą nauczyciele i terapeuci z Ośrodka. Na
każde dziecko przypada od 30
do 120 godzin terapii indywi-

dualnej lub w 2-osobowych grupach. Projekt trwa od początku
roku szkolnego do końca marca
2021 r.
Celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju
umysłowego i społecznego na
miarę indywidualnych możliwości ucznia; wyrównywanie i
kompensowanie dysharmonii

rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji; wspomaganie zdobywania umiejętności
czytania, pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka. Udział w
zajęciach jest dla uczniów okazją
do rozwoju i doskonalenia funkcji poznawczych, społecznych
i emocjonalnych. Dzięki zajęciom wrasta ich samodzielność,

umiejętności komunikacyjne
oraz sprawność motoryczna.
Zajęcia rozwijają zainteresowania uczniów i uczą aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystają z proponowanych
zajęć ponieważ ciekawie i pożytecznie spędzają czas wolny,
a przy okazji mają możliwość
zwiększenia ilości godzin rewalidacji i rehabilitacji tak niezbędnej każdemu dziecku niepełnosprawnemu.
Fundacja zadbała również
o to, aby w tym trudnym czasie jakim jest epidemia zajęcia
odbywały się w bezpiecznych
warunkach, dla beneficjentów
oraz nauczycieli i terapeutów
przekazano maseczki, przyłbice
i rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, ponadto
przekazano w użytkowanie pro-

fesjonalne lampy wirusobójcze
UV-C, lampy bakteriobójcze
UV-C, profesjonalny ozonator,
który również, zabija wirusy i
bakterie. Wszystkie środki sfinansowane zostały przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dzięki współpracy z Fundacją
wychowankowie SOSW mogą
bezpiecznie i aktywnie spędzać
czas jednocześnie maksymalnie
wykorzystując go do minimalizowania swoich niepełnosprawności.
Dziękujemy wszystkim instytucjom, które przyczyniają
się do realizacji projektów, panu
Tomaszowi Juchimowiczowi za
owocną współpracę, dziękujemy również Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, który
wspiera wszystkie inicjatywy
mające na celu rozwój naszych
wychowanków. Lila Zajkowska

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2021
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
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wzastosowaniu
ramach art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
Formy wsparcia oraz finanse:
O pomoc może ubiegać się również:
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przyznawana
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
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DVD składa się w dwóch egzemplarzach.
O pomoc może ubiegać
się podmiot
będący: poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
finansowej
w ramach
3) Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę zło1) osobą fizyczną, która
jest(tj.
obywatelem
państwa
członkowskiego
Unii Europejskiej; jest pełnoletnia; ma miejsce za2014
Dz. U. z 2019
r. poz.
664, z póź. zm.).
żenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią
nego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na fizyczna
lata 2014-2020
mieszkania
na obszarze wiejskim
objętym LSR – w
przypadku gdy osoba
nie wykonuje działalności gospodarLGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
Szczegółowe
warunki
udzielenia
wsparcia:
czej,
do
której
stosuje
się
przepisy
ustawy
z
dnia
6
marca
2018
r.
Prawo
przedsiębiorców
(Dz.
U.
poz.
646,
1479,
1629,
oju Lokalnej Grupy Działania
Szlak Tatarski
w ramach(PROW
niniejszego
naboru
4) Pracownik Szlak
biura Tatarski
LGD zobowiązany
jest nadaćjak
każdemu
o przyznanie
pomocy
indywidualne
być zgodna
z Programem
2014-2020)
oraz Lokalną
Strategią
Rozwoju Stowarzyszenia
na lata 2014-2020
równieżwnioskowi
realizować
określone w
niej wskaźniki,
tj.: oznacze1633, 2212); miejsce Operacja
oznaczonemusi
adre-sem,
pod którym
wykonuje działalność
gospodarczą,
wpisanym
do Centralnej
nie (znak sprawy – numer wniosku) i wpisać je na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim polu. Numer ten
Działania 9.1,Ewidencji
tj.: i Informacji•o Działalności
wskaźnik produktu:
liczba
zabytków
poddanych
pracom objętym
konserwatorskim
lub restauratorskim;
Gospodarczej,
znajduje
się na
obszarze wiejskim
LSR – w przypadku
gdy
powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.
• działalność
wskaźnik rezultatu:
liczba
odwiedzających
zabytki
i obiekty.
fizyczna wykonuje
gospodarczą,
do osób
której
stosuje
się przepisy
ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
łecznej osób osoba
z niepełnosprawnościami
w ramach
ZAZ
i WTZ
poprzez:
5) Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (poprzedsiębiorców,
a
w
przypadku
braku
takiego
wpisu,
jeżeli
miejsce
zamieszkania
takiej
osoby
znajduje
się
na
obszarze
ych WTZ; wsparcie
dotychczasowych
uczestników WTZ nową ofertą
Wnioskodawca:
twierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień
wiejskim objętym LSR,
albo
zakończenia terminu naboru wniosków.
O pomoc może
ubiegać jeżeli
się podmiot
2) osobą prawną, z wyłączeniem
województwa,
siedziba będący:
tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
6) Do wniosku
należyzamieszkania
dołączyć oświadczenie
do LGD
o zgodzie
na przetwarzanie
danych gdy
osobowych
w celach konma miejsce
na obszarze
wiejskim
objętym
LSR – w przypadku
osoba fizyczna
objętym LSR, albo 1) osobą fizyczną, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; jest pełnoletnia;
kursowych.
nie
wykonuje
działalności
gospodarczej,
do
której
stosuje
się
przepisy
ustawy
z
dnia
6
marca
2018
r.
Prawo
przedsiębiorców
(Dz.
U.
poz.
646,
1479,
1629,
1633,
2212);
miejsce
oznaczone
3)
jednostką
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej,
której
ustawa
przyznaje
zdolność
prawną,
jeżeli
siedziba
owanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty
Za prawidłowe
sporządzenie
odpowiada
Wnioskodawca
adresem,
którym
wykonuje
działalność
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
znajduje wniosku
się na obszarze
wiejskim
objętym LSR – w przypadku
tej jednostki lub jej oddziału
znajdujepod
się na
obszarze
wiejskim
objętym LSR.
m osób fizycznych,
w szczególności:
gdybędzie
osobarealizowana
fizyczna wykonuje
gospodarczą,
dogospodarczej
której stosuje
się przepisy
marca 2018
r. - Prawo
przedsiębiorców,
a w przypadku
braku
wpisu,
jeżeli miejsce
udzielane
są w siedzibie
Biura, telefonicznie
(85) 711
50 50takiego
lub pocztą
elektroniczną:
W przypadku, gdy operacja
w ramachdziałalność
wykonywania
działalności
w formie
spółkiustawy z dnia 6Informacje
zamieszkania
takiej
osoby
znajduje
na obszarze
wiejskimtejobjętym
LSR,
albo
szlaktatarski@gmail.com
cywilnej warunki określone
w ust. 1 powinny
być
spełnione
przezsię
wszystkich
wspólników
spółki. W
przypadku,
gdy
2) o przyznanie
osobą prawną,
z wyłączeniem
województwa,
jeżeli siedziba
osobysięlub
jej oddziału
się na Aby
obszarze
wiejskim
UWAGA:
operacja
zostałaobjętym
wybranaLSR,
do albo
finansowania musi przejść pozytywnie ocenę weryfikację zgodności z
ubiegający
się
pomocy
wykonuje działalność
gospodarczą,
do którejtej
stosuje
przepisy
ustawyznajduje
2 marca 2004 r.podmiot
o pomocy
społecznej;
jednostką
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej,
której ustawa
przyznaje
prawną,
jeżeli
siedziba
lubStowarzyszenia
jej oddziału znajduje
sięTatarski
na obszarze
wiejskimcoobjętym
Lokalną
Strategią
Rozwoju
natej
latajednostki
2014-2020
LGD Szlak
oraz uzyskać
najmniejLSR.
minimalz dnia 6 marca 2018 r.3)Prawo
przedsiębiorców
działalności
gospodarczej,
pomoc jest
przyznawana,
jeżeli podmiot
tenzdolność
kreślone w ustawie
o wspieraniu
rodzinyalbo
i systemie
pieczy zastępczej;
prowadzi
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
ną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min. 40% możliwych punktów w
W
przypadku,
gdy
operacja
będzie
realizowana
w
ramach
wykonywania
działalności
gospodarczej
w
formie
spółki
cywilnej
warunki
określone
w
ust.
1
powinny
być
spełnione
przez
wszystkich
wspólnr 651/2014
z dniacelem
17 czerwca
2014
uznającego niektóre
rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami. Maksymalna liczba punktów – 18; Minimalna liczba punktów – 7,20.
ołecznej (których
głównym
jestr.W
prowadzenie
gospodarczej);
ników nie
tej spółki.
przypadku, gdydziałalności
podmiot ubiegający
się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
Ogłoszenie
finansowane
jest
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
ramach
Regionalnego
Operacyjnego w
Województwa
Podlaskiego
na lata 2014-2020
działalności gospodarczej,
pomoc
jest przyznawana,
jeżeli
podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo alboProgramu
małe przedsiębiorstwo
rozumieniu przepisów
rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014
dzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne
realizujące
usługi
reintegracji
społecznej
z
dnia
17
czerwca
2014
r.
uznającego
niektóre
rodzaje
pomocy
za
zgodne
z
rynkiem
wewnętrznym
w
zastosowaniu
art.
107
i
108
Traktatu
(Dz.
Urz.
UE
L
187
z
26.06.2014,
str. 1).
21 stycznia
2021 r.
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

INFO Sokółka nr 231

ne w związku z realizacją

może ubiegać
również:
celuO pomoc
społecznego
bądźsiędla
których leżący we wspólnym
a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt. 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 1.

ych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich

5

„Zimowe szaleństwa literackie” czyli ferie z Biblioteką
Tegoroczne ferie z Biblioteką Publiczną w Sokółce, ze
względu na pandemię wyglądały
zupełnie inaczej niż dotychczas.
Oferta zajęć była przystosowana
do obowiązujących obostrzeń
sanitarnych, wszystkie warsztaty i zajęcia prowadzone były
online.
Już pierwszego dnia ferii
Oddział dla Dzieci ogłosił konkurs plastyczny pt: „Zimowe
szaleństwa literackie”. Zadaniem czytelników było wykonanie pejzażu zimowego w dowolnej technice. Z przysłanych
prac powstała magiczna, zimowa galeria kreatywnych dzieł
młodych artystów.
We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sokółce
przygotowane zostały interesujące zajęcia edukacyjne pod
hasłem „Policyjna Biblioteka”.
Na wstępie przeczytano utwo-

ry: wiersz M. Konopnickiej „Zła
zima” oraz bajkę edukacyjną o
zebrze, które „literacko” wprowadziły w klimat ferii. W prezentacji multimedialnej przedstawione zostały podstawowe
zasady bezpieczeństwa zachęcając do udziału w konkursie
„Bądź Bezpieczny”. Aktywni
uczestnicy otrzymali upominki
oraz grę planszową „Policyjna
Biblioteka” (autorstwa policjantek oraz bibliotekarek).
Na zakończenie ferii odbyły się warsztaty literacko-plastyczne (online) pt.: „Śnieżny
ludek”. Wzięły w nich udział
dzieci z Przedszkola nr 1 oraz
zainteresowani czytelnicy. Było
mnóstwo dobrej zabawy, zimowe zagadki, instrukcje jak ulepić
bałwana na podstawie wiersza
oraz praca plastyczna (krok po
kroku) - „Śnieżna kula z bałwankiem.”

W Filii nr 1 tegoroczne
ferie upłynęły pod znakiem
baśniowej zabawy. Na profilu
facebookowym pojawiały się
bajki do wspólnego czytania

wraz z zadaniami plastycznymi,
quizami i konkursami. Rezultaty prac dzieci zainspirowały bibliotekarki do stworzenia Małego Teatrzyku Bibliotecznego.

Filia Biblioteczna nr 2 również włączyła się aktywnie w
przygotowanie ferii. Motywem
przewodnim była „Pani Zima”.
Najmłodsi czytelnicy zaproszeni zostali do wspólnej zabawy.
Zadanie polegało na własnoręcznym wykonaniu śnieżynek, które umieszczone zostały
na balowej sukni Pani Zimy.
Dzieci wykazały się ogromnym
talentem i wyobraźnią. Kolejne
dni upłynęły na słuchaniu bajek
online oraz oglądaniu teatrzyku
Kamishibai.
Tekst na podst. M. Szyszko BP
Oddział dla Dzieci

„Niepełnosprawność to wyzwanie” - projekt
„Niepełnosprawność
to
wyzwanie – rozwijam swoje
możliwości i zdolności” – pod
takim hasłem realizowana jest
w bieżącym roku szkolnym w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce,
już druga edycja projektu finansowanego ze środków PFRON
w ramach konkursu „Szansa Rozwój - Niezależność”. Dzięki
współpracy z Fundacją Edukacji i Wspomagania Rozwoju
„EVOLVER”, w ramach której
działa Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER, 12 wychowanków
SOSW korzysta nieodpłatnie z
różnych form wsparcia w łącznej
liczbie 160 godzin na osobę.
Realizowane z uczniami
zajęcia to: trening umiejętności
komunikacyjnych z logopedą/
neurologopedią, terapia EEG
Biofeedback, terapia pedagogiczna polisensoryczna, terapia integracji sensorycznej ze
stymulacją słuchową Forbrain,
terapia ruchowa, trening umiejętności społecznych
Zajęcia wspierające ukierunkowane na zwiększenie

6

21 stycznia 2021 r.

samodzielności osób niepełnosprawnych, pobudzanie wszechstronnego rozwoju zwłaszcza w
sferze poznawczej i osobowościowej, wdrażanie do podejmowania samodzielnych wyborów;
podnoszenie poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb
emocjonalnych.
W ramach projektu wzbogacono także bazę Ośrodka w
wiele pomocy dydaktycznych

Dzięki temu dzieci cały tydzień
mogły także oglądać powstające
na bieżąco historie o przyjaźni
Bałwanka i Śnieżynki oraz o
ich niezwykłych spotkaniach z
bajkowymi bohaterami. Teksty
opracowała i zaprezentowała
bibliotekarka Marta Wojewódzka-Szoda.

ułatwiających pracę z dziećmi
i podnoszących efektywność
zajęć. Zakupiony został między
innymi zestaw słuchawkowy
z mikrofonem i filtrem dynamicznym do prowadzenia zajęć
integracji sensorycznej ze stymulacja słuchową Forbrain.
Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym, pomaga odfiltrować hałas
środowiskowy wyodrębniając i

wzmacniając głos użytkownika.
Urządzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwięków za
pomocą przewodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu
solidny trening sensoryczny.
Metoda pracy ze słuchawkami
z przewodnictwem kostnym
znakomicie stymuluje nie tylko
słuch, ale i układ przedsionkowy.
Jest doskonałym uzupełnieniem
zajęć integracji sensorycznej.
W zajęciach terapii integracji sensorycznej ze stymulacją
słuchową Forbrain mogą brać
udział dzieci z zaburzeniami
SI, problemami logopedycznymi, problemami z koncentracją
uwagi i pamięcią, nadpobudliwością oraz dysleksją.
Są dwa sposoby odbierania
dźwięku, poprzez przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne. Fale dźwiękowe
przenoszone przez powietrze są
narażone na wiele zakłóceń oraz
opóźnień w odbiorze dźwięku. System Forbrain wzmacnia
przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej
efektywny sposób. Dzięki za-

stosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w
ciągłej gotowości, dzięki czemu
mózg jest bardziej zaangażowany i uważny w szczególności
na wejściową informację słuchową. Stosowanie słuchawek
z przewodnictwem kostnym
podczas zajęć poprawiających
koncentrację uwagi aktywizuje
mózg, przygotowuje ucho do
odbioru dźwięków, stymuluje
system przedsionkowy, a w konsekwencji system słuchowy co
bezpośrednio wpływa na poprawę koncentracji uwagi, pamięci,
postawy, koordynacji i równowagi.
Dzięki terapii integracji
sensorycznej z wykorzystaniem
słuchawek Forbrain u wychowanków biorących udział w
projekcie poprawi się uwaga, pamięć i koncentracja oraz mowa,
zdobędą większą pewność siebie,
poprawią umiejętności komunikacyjne i społeczne, orientację
w przestrzeni, stabilizację posturalną, równowagę i koordynację
ruchową, autoregulację, zwiększy się również poziom energii.
Dziękujemy wyżej wymienionym instytucjom oraz
pani Czesławie Kozłowskiej za
owocną współpracę.
Bożena Rećko, Lila Zajkowska
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Rok 2020 na drogach
Policjanci z sokólskiej
drogówki podsumowali miniony rok. Na drogach powiatu
doszło do 496 zdarzeń drogowych. Wymuszenia pierwszeństwa przejazdu, nadmierna
prędkość oraz brak ostrożności to najczęstsze ich przyczyny. Funkcjonariusze reagowali
na zagrożenia zgłaszane za
pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa systematycznie eliminując poszczególne z nich.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sokólskiej komendy podsumowali miniony
rok na drogach. Z posiadanych
danych wynika, że w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2020
roku na drogach powiatu zaistniało 496 zdarzeń drogowych, z
czego 467 to kolizje, a 29 to wypadki drogowe. W zdarzeniach
tych 32 osoby zostały ranne,
natomiast 8 uczestników ruchu
poniosło śmierć.
W wyniku przekroczenia
dozwolonej prędkości w obsza-

Lo-fi radio
Siedzę sobie z wiedźmą
Muffe przy herbatce. Atmosfera ciszy, spokoju i siorbania.
Mój miniaturowy, kieszonkowy
kot Baź twierdzi, że atmosfera
jest romantyczna, ale on powie
wszystko by doprowadzić kogokolwiek do ślubu, bo ślub to
wesele, a wesele to smaczne jedzenie. Przeklęty głodomór.
Gadamy sobie o pierdołach i
rozmowa jakoś tak powoli zeszła
na medycynę.
- Zawsze mnie zastanawiało,
dlaczego lekarze wypisywali
recepty tak brzydkim pismem.
Dziadek Kotleta twierdzi, że to
przez studia.
- Przez studia?
- No, twierdzi, że w ciągu tylu
lat lekarze muszą się nauczyć
tylu rzeczy, że z ich głów wypada
wiedza o ortografii. Żeby zrobić
miejsce na wiedzę o lekach…
No i piszą ta brzydko żeby nie
wyszło, że nie znają ortografii.
- Nie… - prychnęła śmiechem.
- Czy ja wiem? Jak objaśniał tę
teorię, to rozrysował nawet tabele i diagramy. Szkoda, że zasnął
w połowie, chyba za dużo wypił.
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rze zabudowanym o ponad 50
km/h, 38 kierujących straciło
prawo jazdy. Mundurowi Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali również 369 dowodów
rejestracyjnych.
Niestety mimo policyjnych
apeli i tragicznych w skutkach
zdarzeń drogowych z udziałem
nietrzeźwych kierowców, na
naszych drogach ujawniono 80
kierujących pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli
sprawcami 2 wypadków oraz 25
kolizji drogowych. Pamiętajmy,
pijani kierowcy to śmiertelne
niebezpieczeństwo na drodze.
Nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu zmniejsza szybkość
reakcji oraz powoduje błędną
ocenę odległości i prędkości, a
także naszych możliwości.
Każdego dnia policjanci
weryfikują zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dotyczące między
innymi przekraczania prędkości, niewłaściwej infrastruktury
drogowej czy chociażby niepra-

prawdziwe

prawdziwk
- Nie, to na pewno nie tak, bo
prawda jest zupełnie inna.
- No to z czego to wynika? – spytałem.
- No, bo te kulfony, co piszą to
nie są nazwy leków.
- To niby czego?
- Ech… No bo widzisz, lekarze
należą do tajemniczej, okultystycznej organizacji. Mają swoje
tajne pismo. Wszyscy aptekarze
należą również są zrzeszeni…
Kiedy niosłeś im receptę, oni odczytywali wskazówki jaki rytuał
przeprowadzić.
- Rytuał?
- No tak. Bo widzisz, każdy lek,
jaki bierzesz jest tak naprawdę
mąką w kapsułce. I dopiero gdy
te kapsułki obłoży się zaklęciami, które splatane w podziemnych, tajemnych komnatach…
to wtedy lek działa. A robi się to
tylko w jednym celu. Po to, aby
zniewolić zaklęciami całą ludzkość. Mało tego, każda kapsułka
zawiera chip, który…
- Chwila, czekaj! – przerwałem
jej – Zgrywasz się.
- A no – zaśmiała się – Szkoda, że
nie widziałeś swojej miny.

widłowego parkowania.
W nowym 2021 roku życzymy wszystkim użytkownikom dróg bezpiecznych podróży. Pamiętajmy, że wpływ na
bezpieczeństwo na drogach ma
każdy z nas. Apelujemy o rozwagę, życzliwość w stosunku
do innych uczestników ruchu
drogowego oraz przestrzeganie
przepisów.
Źródło:
www.sokolka.policja.gov.pl

I to tyle. Żadnych teorii spiskowych, żadnych absurdów. Żadnych przygód, żadnych bójek,
pościgów, wybuchów i innych
dziwnych rzeczy. Żadnych morałów czy lekcji życiowych.
Herbata, popołudnie i perspektywa spokojnego weekendu. Ponieważ taka przerwa czasami się
przydaje.
Czasami warto po prostu usiąść
i pomyśleć. Machnąć ręką na
wszystkie bzdury i się z nich
pośmiać a nie z nimi walczyć…
…
Prrrrach.
Baź strącił łebkiem cukiernicę
ze stołu.
Przeklęty głodomór.
Kamyk

ISSN 2450-999X
Wydawca:
Stowarzyszenie „Towarzystwo
Ziemia Sokólska”
Redakcja: ul. Białostocka 28
16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel

Posiedzenie Zarządu
i 24. Sesja Rady Powiatu
Podczas posiedzenia 13
stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego zatwierdził
rozliczenia z wykorzystania
środków finansowych przyznanych w ramach dotacji klubom
sportowym na realizację zadań
publicznych: UKS „Start”, UKS
„Orliki”, Sokólskiego Klubu
Tenisa Stołowego, UKS „Mikolo”, UKS „Omega”, LUKS
Krynki, UKS „Sudovia”, UKS
„Dąb”. Zarząd przyjął rozliczenie środków budżetu państwa
otrzymanych w ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK „Aktywna
tablica”, pilotażowego programu
wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy
Mundurowe” - Edukacja Wojskowa, otrzymanych w ramach
wsparcia finansowego na zakup
książek – Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa.
Przygotowano
projekty
uchwał w sprawie m.in. opracowania planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski o zwolnienie z
opłat za korzystanie z hali sportowej i siłowni (ul. Mickiewicza
11 w Sokółce) przez UKS „Mikolo” oraz Akademię Sportu
„Falcon”; hali sportowej przy
ZS w Dąbrowie Biał. przez LKS
„Dąb”.
Pozytywnie rozpatrzył także wniosek Dyrektora ZS w Dąbrowie Biał. o objęcie patronatem oraz ufundowanie nagród
uczestnikom XIX Powiatowego
Konkursu Historycznego: Generał Nikodem Sulik oraz polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej, VI Powiatowego
Konkursu Plastycznego „Druh
Nikodem Sulik”.
Zarząd przyjął rozliczenie
dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadania pn. „Organizowanie publicznego transportu
zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie
Powiatu Sokólskiego” od gmin.
Przyjął również rozliczenie dotacji otrzymanej od gmin: Szudziałowo - „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi
powiat. nr 1292B Wierzchlesie

– Słójka”; Janów - „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiat. nr 1327B
od DP 1321B – Cieśnisk Wlk.-Budno-do DP 1323B”, Janów
- „Opracowanie dokumentacji
na przebudowę drogi powiat.
nr 1331B Kizielany – Szczuki
– Gabrylewszczyzna”, Kuźnica
- „Opracowanie dokumentacji
na przebudowę drogi powiat. nr
1259B Zalesie – Achrymowce –
Starowlany – Popławce”, Korycin - „Utwardzenie poboczy na
drodze powiat. nr 1319B w m.
Milewszczyzna – etap I”.
Zarząd zawarł umowę z
NOVA S.A. na świadczenie
usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej w Powiecie Sokólskim.
Zarząd przyjął plan zamówień publicznych na rok 2021.
***
Jedynym punktem XXXIV
sesji Rady Powiatu w trybie
nadzwyczajnym i zdalnym poddanym głosowaniu było „Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021”.
Zreferował go Dyrektor Wydziału Finansowego Daniel Supronik: „Po stronie dochodów
(...) zwiększenie o kwotę 1 125
527,94 zł dokonano w związku
z proj. „Głęboka modernizacja
energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”, (...) zwiększenia
o kwotę 1 500 000,00 zł dokonano w związku z wnioskiem
do MON na dofinansowanie
zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2021”. (...) Po stronie wydatków: zwiększenia o kwotę 2
716 800,00 zł dokonano przyjmując do planu realizację zadania pn. ,,Strzelnica w powiecie
2021”. Dokonano jednocześnie
zwiększenia o kwotę 832,00
zł zabezpieczonych środków
na funkcjonowanie jednostek
oświatowych.”
Starosta Sokólski Piotr
Rećko: Docelowo chcemy ten
obiekt przekazać do prowadzenia
naszym szkołom, klasom mundurowym, po to żeby one czuły
się tam gospodarzami. Chcemy
żeby ze strzelnicy korzystała SG,
WOT, a także służby mundurowe. Wybrana lokalizacja jest
bardzo dobra, jest to teren na
uboczu, bezpieczny, a zarazem
blisko siedziby SG w Kuźnicy.
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Niby JEDEN, a wiele może! 1 %

Konrad
Tomaszczyk

Tomasz
Ostasiewicz

Drodzy Państwo,

Konrad ma 12 lat, urodził się z wadą
genetyczną (Zespół Downa) z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną-sprzężoną. Zmaga się z wadą serca,
słuchu, niedoczynnością tarczycy oraz
wadą wzroku (stygmatyzm). Syn wymaga ciągłego leczenia i rehabilitacji.
W 2011 roku przeszedł operację serca w
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Obecnie uczęszcza do SOSW w Sokółce.
Prosimy o przekazanie 1% podatku.
środki uzyskane z tego tytułu zostaną
wykorzystane na rehabilitację Konrada.

Drodzy Państwo,

Z całego serca dziękujemy wspaniałym Darczyńcom za okazaną pomoc
i wsparcie. Bez Waszej pomocy niemożliwe byłoby uczestnictwo syna w wielu
terapiach wspomagających rozwój, leczenie i rehabilitację.
Rodzice

KRS Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
0000037904
Cel szczegółowy: 10503 Konrad Tomaszczyk

Nazywam się Tomek, w październiku 2011 roku uległem poważnemu wypadkowi, w wyniku którego mam niedowład spastyczny czterokończynowy.
Dziś oddycham samodzielnie i odzyskałem minimalną sprawność w lewej
ręce. Aby móc wrócić do sprawności potrzebuję intensywnej rehabilitacji. Państwa ofiarność pomaga mi w realizacji
mojego celu.

KRS: 0000270809
Cel szczegółowy:
Ostasiewicz 1166

Proszę o pomoc w odzyskaniu samodzielności
Przekazując 1% podatku FUNDACJI AVALON z dopiskiem: Ostasiewicz 1166 - pomagacie mi Państwo w
codziennym funkcjonowaniu.
DZIĘKUJĘ
Tomasz Ostasiewicz

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2021
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 3: Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Poprawa estetyki
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IOTY INNE NIŻ LGD

PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
ÓR nr 6/2018
NABÓR
nr strony
1/2021internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: http://szlkatatarski.org.pl/nabor-nrwniosków będzie trwać w okresie od 25.01.2021 r. do 08.02.2021 r. w godzinach od 8:00 do 16:00
- ze
nej StrategiiNabór
Rozwoju
-1-2021-przedsiewziecie-3-2-1-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej-na-operacje-z-zakresu
-typu-projekMaksymalny % poziom dofinansowania całkowitego
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projektu
w
ramach
Lokalnej
Strategii
Rozwoju
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Grupa Działania
Szlak Tatarski
tu-nr-11-montaz-instalacja-efektywnego-energetycznie-oswietlenia-w-gminach-lub-obiektach/
wynosi 85%. Minimalny wkład własny Beneficjenta dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi
CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury- ze
w strony
tym infrastruktury
na rzecz ochrony środowiska
nia społecznego
i rozwój
przedsiębiorczości
15%
kosztów kwalifikowalnych;
projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z
internetowej Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/
obowiązującymi
w tym zakresie zasadami.
86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-205/
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3 Poprawa estetyki
i funkcjonalności przestrzeni publicznej
iejszenie wykluczenia
społecznego
Naosób
co można
otrzymać dofinansowanie:
- ze strony Województwa
Podlaskiego:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zoałania na rzecz
niepełnosprawnych
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie
przestrzeni
publicznej
bacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-86-typ-11-montazinstalacja-efektywnego-energetycznie-oswieW ramach naboru
wsparciem będzie
objęty typosób
projektu
11: Montaż/instalacja efektywnego energetyczatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
z niepełnosprawnościami
na operacje
z zakresu:
tlenia-w-gminach-lub-obiektach-uzytecznosci-publicznej-lgd-szlak-tatarski11012021.html
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obowiązek złożyć do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w terminie od 25.01.2021 r. od godziny 8:00
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zewnętrznego,
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dróg i iplaców w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł
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efektywności
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Minimalna liczba punktów – 10,80.
OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
em osób fizycznych,
w szczególności:
Finanse:
Formularze wniosków
wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez
Ogólnaoraz
pula
środków wyboru
przeznaczona
dofinansowanie
projektów w ramach ogłoszonego naboru: 634 520,08 zł
LGD wraz z ich wzorami
kryteriami
operacjinanależy
pobrać:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie określono.
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
O dofinansowanie
projektu
mogą
ubiegać się:
określone w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie
pieczy
zastępczej;
Podmioty
z obszaru
realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
o ich zakwalifikowaniu
do
21
stycznia
2021
r.
8
INFO
Sokółka nr 231
połecznej (których głównym celem
jest realizacji
prowadzenie
działalności
gospodarczej);
danego nie
obszaru
LSR decyduje
lokalizacja
danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.
łdzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne
realizujące usługi reintegracji społecznej
Typ wnioskodawcy:
•
Jednostki
samorządu
ichr.związki
i stowarzyszenia.
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24terytorialnego,
kwietnia 2003
o działalności
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów

