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W zimową, tragiczną noc z 9 na 10 lutego…

rejonach Syberii, Kazachstanu i
innych miejscach kaźni.
W zimową noc, z 9 na 10 lutego 1940 roku na rozkaz władz
sowieckich wywieziono blisko

140 tys. ludzi ze wschodniej
części kraju – głównie rodziny
wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei.
Była to pierwsza masowa deportacja z Kresów II Rzeczypospolitej. Kolejne miały miejsce w
kwietniu i czerwcu 1940 roku,
oraz w maju 1941 roku, jednak
pierwsza – była najtragiczniejszą. Z terenu Białostocczyzny
na Sybir wywieziono wówczas
ok. 13 tys. osób, a w sumie – od
trzystu tysięcy do ponad miliona osób, jak szacują historycy.
Jedna trzecia deportowanych trafiła do obwodu archangielskiego i Komijskiej ASRS,
wielu przesiedlono do Kraju
Krasnojarskiego i obwodu omskiego na Syberii. Wielu z deportowanych nie przetrwało
podróży, wielu – zesłania. (na
podst. www.dzieje.pl)
W zimowy wieczór 10
lutego 2021 r. Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Prezes
Związku Sybiraków Koło w
Sokółce panią Krystyną Biziuk,
członkami Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10. Pułku
Ułanów Litewskich, Dziekanem
ks. Stanisławem Gniedziejko,
Dyrektorem Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym
Zbigniewem Dębko oraz miesz-
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kańcami Sokółki, zebrali się pod
pomnikiem Zesłańców na Sybir.
Podczas uroczystości głos

giczniejszą z wywózek. Wśród
wywiezionych była największa
śmiertelność. W transportach
było sporo dzieci. Została wywieziona inteligencja, która nie
była przyzwyczajona do ciężkiej
pracy, a trafiając na Syberię była
do niej zmuszona w skrajnie
ciężkich warunkach. Dobra praca oznaczała chleb. Dzieci, które nie pracowały nie dostawały
wyżywienia. Rodzice musieli się
starać aby wykarmić również te
dzieci. (…) Tę tragiczną historię
musimy przekazywać młodym
pokoleniom, by pamiętali o tych,
którzy mimo tego, że znaleźli się
w tak trudnych warunkach, daleko od własnych domów, pamięta-

Starosta Sokólski Piotr
Rećko podziękował przybyłym
za wspólne uczczenie kolejnej
rocznicy tragicznych dla wielu
Sokółczan wydarzeń i podsumował: Mamy obowiązek pamiętać o naszych przodkach.
Zostali wywiezieni, bo byli Po-

lakami, walczyli o polskość, byli
inteligencją – kwiatem tej ziemi.
Zebrani oddali hołd rodakom, którzy zginęli podczas
swojej ostatniej podróży i w
obozach sowieckich. Po modlitwie złożyli pod pomnikiem
kwiaty i zapalili znicze.
Patrycja A. Zalewska

S.O.S dla kotów

SYBIRACZKA KRYSTYNA BIZIUK:
Jestem tu ponieważ jestem żywym świadkiem wydarzeń
sprzed 81 lat. Miałam wtedy 6 lat, Pan Bóg dał, że jeszcze dzisiaj
żyję. Mam już 87 lat, ale nigdy nie zapomniałam tego, co przeżyłam tam – na Syberii. Mówimy dzisiaj, że mamy ostrą zimę, że
prawdziwą, ale czymże ona jest w porównaniu z zimą w 1943 r.
na Syberii, kiedy mróz sięgał -40 stopni… Ubrań nie mieliśmy,
byle co się nosiło, tylko to, co udało się zrobić własnym sumptem.
Zimą dzieci prawie nie wychodziły na powietrze. Siedziały w tych
ziemiankach, bo tam było najcieplej. Ziemianki były wykopane
w ziemi i mało co ponad nią wystawały, bo panowały straszne
zamiecie, burze śnieżne. Dopiero po ustaniu burzy odkopywało się
wyjście. Kto pierwszy zdołał się wydostać, patrzył gdzie na śniegu
widać pagórki, było wiadomo, że tam są ludzie. Nie da się tego
wszystkiego zapomnieć pomimo, że minęło 80 lat.

zabrał m.in. Krzysztof Promiński członek Sokólskiego Pododdziału Kawalerii: Nie możemy
zapomnieć o tych, którzy 81 lat
temu w czasie srogiej zimy, zostali wywiezieni z sokólskiej ziemi
hen daleko na nieludzką ziemię.
Pierwsza deportacja była najtra-

li o Polsce. To przecież z Sokółki
został wywieziony na Syberię
sztandar Strzelca Sokólskiego
ukrywany, szczęśliwie wrócił do
nas. Pamiętajmy szczególnie o
tych, którzy nie mają nawet własnego grobu. Spoczęli daleko, ich
szczątki kryje ziemia w różnych

W styczniu 2021 roku
panie Sylwia Szomko i Marta
Kawrygo-Leonowicz zorganizowały w ośrodku szkolny etap
Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „S.O.S
dla bezdomnych kotów” pod
patronatem Prezydenta Miasta
Białegostoku. Celem konkursu
było wyczulenie dzieci, młodzieży oraz opiekunów na problem
bezdomności zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem kotów.
Prace zgłoszone do konkursu
ilustrowały temat bezdomności zwierząt, opieki nad nimi,
działań, które można podjąć, by
zapobiegać porzucaniu, a także
zachęcenie do adopcji zwierząt,
w tym szczególnie kotów. 		
Na konkurs wpłynął ogrom
tak pięknych prac, że komisja
miała problem z wyłonieniem
zwycięzców. Dlatego też, po
burzliwych obradach wszystkie

prace wyruszyły w dalszą podróż
do Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, gdzie miał się
rozstrzygnąć etap wojewódzki.
Spośród 448 prac nadesłanych z
całego województwa, aż 4 nasze
prace zostały wyróżnione.
Nagrody i podziękowania
otrzymali uczniowie oraz ich
opiekunowie, a oto zwycięzcy:
Joanna Krysiuk, lat 18, SOSW w
Sokółce, opieka artystyczna Julita Nelke, Justyna Kraśnicka, lat
15, SOSW w Sokółce, opieka artystyczna Sylwia Szomko, Konrad Tomaszczyk, lat 14, SOSW
w Sokółce, opieka artystyczna
Agnieszka Ambrożko, Kamil
Olechno, lat 17, SOSW w Sokółce, opieka artystyczna Beata Mozolewska.
Gratulacje zwycięzcom i
nauczycielom!
Zuzanna Szarkowska-Czeczko
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Po MOC dla Kamila Maksimczyka
Ostatnie dni przyniosły
pełną mobilizację ludzi otwartych serc - zbierane są fundusze na rzecz wsparcia ucznia
Zespołu Szkół Zawodowych
w Sokółce, 19-letniego Kamila Maksimczyka, który uległ
bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu na
początku tego roku. Wypadek
skutkował ciężkim porażeniem
rdzenia kręgowego a w konsekwencji niedowładem czterech
kończyn. Potrzebne są w trybie natychmiastowym środki
na kompleksową rehabilitację
oraz zakup sprzętu ortopedycznego.
Na portalu społecznościowym z inicjatywy społeczności
sokólskiej „Zawodówki” trwają aukcje charytatywne: Licytacje - poMOC dla Kamila.
Można wylicytować wspaniałe
przedmioty także rękodzielnicze, książki, usługi, smakołyki
przenoszące w lata dzieciństwa (blok, szyszki), możliwość
przejażdżki koniem, (także

mechanicznym), nawet wozem
strażackim, pobyt na strzelnicy,
trening z profesjonalistą, bądź
ekstremalną przygodę z Karolem Dziedziulem, z których
dochód zasili konto pomocowe
Kamila.
Także na portalu www.po-

magam.pl trwa zbiórka założona przez brata Kamila, w treści
czytamy:
Wszyscy znają Kamila jako
zapalonego piłkarza. Każdą
wolną chwilę przeznaczał na
treningi, a nigdzie nie czuł się
tak dobrze, jak na boisku. Wie-

DawnaSokólszczyzna

dzieliśmy, że Kamil ma ogromny
talent, dlatego wiadomość o wypadku była dla wszystkich niewyobrażalnym ciosem... Na początku stycznia tego roku zdarzył
się tragiczny wypadek komunikacyjny, który w jednej chwili
przekreślił plany i marzenia Kamila i brutalnie odebrał mu to,
co kochał. Mój brat natychmiast
trafił do szpitala. Stwierdzono u
niego uraz rdzenia kręgowego, a
następnie porażenie czterokończynowe.
Jedyną szansą na powrót
do sprawności Kamila jest specjalistyczna rehabilitacja, której
koszt, niestety, przekracza możliwości finansowe naszej rodziny.
Bardzo prosimy Państwa o
pomoc w uzbieraniu potrzebnych
środków. Stwórzmy wielką drużynę, której będzie przyświecał
jeden wspólny cel - przywrócić
Kamilowi sprawność!
Do kolegów i społeczności
sokólskiej apeluje także Samo-

Prezentujemy ciekawy dokument z XVII wieku dotyczący gminy Dąbrowa Białostocka
i Sidra. Leśnictwo Nowodworskie, klucz kamieński. Pojawia
się też granica Puszczy Sokólskiej, dzierżawa sidrzańska i
rzeka Kletka.
Grobiccy to oczywiście
ważny dla naszych ziem ród,
mający swe ziemie na terenie
obecnych gmin Dąbrowa i Suchowola. To Grobiccy założyli w 1717 roku miasteczko w
Olszance-Suchowoli, dzierżyli
też Grodzisk gdzie już w XVII
wieku wznieśli dwór. Nie raz
zresztą o nich pisałem. Dokument zachował się w Aktach
Metryki Litewskiej w Moskwie.
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z Wodynia Wodyńskiej Butlerowej, podkomorzynej koronnej,
perstuńskiego, przełomskiego,
nowodworskiego leśnictw naszych administratorki, urodzonemu Achacemu Grobickiemu
w Leśnictwie Nowodworskim i

JAK MOŻEMY POMÓC?
Można włączyć się w
licytacje na FB: Licytacje poMOC dla Kamila. Można
wpłacić dowolną kwotę na
rachunek Fundacji Moc Pomocy 16 1020 5226 0000 6602
0635 0765 z dopiskiem: Kamil
Maksimczyk, bądź na Stowarzyszenie „Kładka” BNP Paribas Bank Polski 93 2030 0045
1110 0000 0259 6770 z dopiskiem „Pomoc dla Kamila”.
Pomóżmy! AT

Grzegorz Ryżewski*

Ród
Grobickich

„Jan III z Bożej łaski Król
Polski etc.,
Oznajmujemy tym listem
przywilejem naszym komu by
wiedzieć należy, iż stosując się
do cesji urodzonej Konstancji

rząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Sokółce. Kamil,
aby wrócić do prawidłowego
funkcjonowania
potrzebuje
intensywnej, specjalistycznej i
bardzo kosztownej rehabilitacji.
Każde 10 zł się liczy. Pokażmy
siłę jedności!
O przyłączenie się do pomocy apelują sokólskie kluby sportowe: Klub Sportowy
„Sokół 1946 Sokółka” i 4 FUN
Sokółka. I teraz na boisko wchodzimy my, ludzie o dobrych sercach, którzy wpłacając nawet
niewielkie kwoty możemy zebrać niezbędną kwotę na rehabilitację.

kluczu kamieńskim wydepczyska włók 8 od granice gruntów
wolańskich sidrzańskiej dzierżawy, od drogi Dworzańskiej do
trybu Puszczy Sokólskiej, aż do
rzeczki Kletki jure colonorum
na czynszowej powinności dać

i conferować umyśliliśmy jakoż
tym listem przywilejem naszym
dajemy i conferujemy.
Mają tedy i wolni będą
pomieniony urodzony Achacy
Grobicki przerzeczone włók 8 ze
wszystkimi przynależnościami ,

rzekami, stawami, sadzawkami
i przyległościami z dawna do
tych włók należącymi, objąwszy na się spokojnie trzymać,
używać, poddanych osiedlać i
wszelakich z nich sobie pożytków przymnażać. A ponieważ
te wydepczyska z dawnych wieków nie był w żadnym zażywaniu lasem i zaroślami zarosły,
tedy od czynszu uwalniamy
urodzonego Achacego Grobickiego do lat ośmiu od roku
i napisania tego przywileju do
wyrobienia tych włók ośmiu , a
po wyjściu tych lat ośmiu jako
te włok 8 rozrobi czynsz goły
pieniężny co rok do skarbu naszego z każdej włóki po złotych
2 i groszy 15 wnosząc a nad
to do żadnej innej nie pełniąc
powinności. Na co dla lepszej
wiary i pewności ręką się naszą
podpisawszy pieczęć Wielkiego Księstwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w
Krakowie dnia 13 lutego Roku
Pańskiego 1676. Jan Król.”
Warto zwrócić uwagę jak
wysokie godności i urzędy pełniły kobiety w Polsce w XVII
wieku.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa
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Budżet Powiatu Sokólskiego na 2021 rok
W zgodzie z przyjętym
przez Radę Powiatu, jeszcze w
grudniu 2020 roku, budżetem
na 2021 zaplanowano dochody
na kwotę 111 154 332, 27 zł, w
tym dochody bieżące w kwocie
80 029 069,74 zł. Dochody majątkowe w kwocie 31 125 262,53
zł zaplanowane na podstawie
złożonych wniosków i podpisanych umów, w tym: z tytułu
pomocy finansowej udzielanej
między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych, środki pozyskane z Programu FDS, środki z RPO Woj.
Podlaskiego na lata 2014-2020,
środki z RFIL, środki z NFOŚiGW. W związku z trwającą od
2014 r. Nową Perspektywą UE
na lata 2014-2020 powstały także możliwości dofinansowania
dla samorządów.
Wydatki ogółem planuje
się na kwotę 117 517 106,77 zł.
W tym bieżące: 75 765 885,27
zł, a w tym na obsługę długu,
związane z funkcjonowaniem
organów jst, funkcjonowaniem
oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych, na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone, na realizację przedsięwzięć bieżących.
W budżecie zaplanowoano kontynuowanie licznych
inwestycji: przebudowa drogi
powiatowej 1327B Cieśnisk
Wielski - Budno - do drogi
powiatowej 1323B, 1332B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna,1292B Wierzchlesie
- Słójka, 1266B Czyprynowo
– Klimówka, 1266B Klimówka
- Nomiki, kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Sokółce.
Zadania
kontynuowane
mają łączną wartość kosztorysową 33 190 745,31, w tym
ze środków własnych - 1 853
568,10, dochody z tytułu zawartych porozumień 2 526
310,58, środki z RFIL - 4 125
000,00, środki pozyskane z innych źródeł - 9 738 794,86, nakłady do poniesienia w latach
następnych - 6 375 000,00.
Przewidziane w tym roku
m.in. przebudowa odcinka Nietupa - Szaciły - Kruszyniany, odcinka Górany - Nietupa, drogi
powiatowej 1253B na odcinku
Dąbrowa Białostocka - Stock Różanystok wraz z przebudową
mostu w miejscowości Łozowo;
przebudowa drogi powiatowej
nr 1261B od DW 673 Poganica - Nowowola - do DW 671,
drogi powiatowej 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany
- Popławce wraz z przebudową
mostu w miejscowości Staworowo; drogi powiatowej 1249B
Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z budową mostu w miejscowości Siderka, nr
1262B na odcinku od granicy
administracyjnej Gminy Sidra
do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie
W budżecie znalazło się
również doposażenie w sprzęt
budowlany (miniładowarki, posypywarki) Powiatowy Zarząd
Dróg w Sokółce. Znalazły się w
nim także środki na modernizację budynków oraz budowę łącznika pomiędzy Zespołem Szkół
Rolniczych a Zespołem Szkół w

STAROSTA SOKÓLSKI
PIOTR REĆKO
Budżet 2021 - to budżet rozwoju, bo stawia na rozwój infrastruktury drogowej, który w dalszym ciągu
jest bardzo dynamiczny. Pozyskaliśmy na to fundusze nie tylko
z budżetu państwa czy też z UE, ale też od samorządów. To jest
bardzo istotne z uwagi na naszą wiarygodność wobec partnerów.
Drugi element, to rozwój pozostałych elementów infrastruktury.
Budujemy boiska, kończymy termomodernizacje budynku straży
pożarnej w Dąbrowie Białostockiej, chcemy wybudować strzelnicę,
zakończyć łącznik między Zespołem Szkół Rolniczych w Sokółce a
halą sportową Zespołu Szkół. Chcemy dokończenia bloku operacyjnego w szpitalu. Oprócz tego, stawiamy na elementy miękkie,
które są istotne z naszego punktu widzenia: dokończenie cyfryzacji
urzędu oraz projekty, które realizujemy dla naszych uczniów. To
jest kolejny budżet, w którym jest ponad 40 mln zł na inwestycje.
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Sokółce oraz na modernizację
infrastruktury sportowej przy
Zespole Szkół Zawodowych,
strzelnica, modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie, zakup samochodu osobowego na potrzeby
PINB w Sokółce, wyposażenia
sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sokółce.

Zadania nowo rozpoczęte
mają w sumie wartość kosztorysową - 90 709 493,15 w tym
ze środków własnych - 3 602
499,54, dochody z tytułu zawartych porozumień 2 596 212,38,
środki z RFIL - 3 898 536,78,
środki pozyskane z innych źródeł - 14 917 244,45, nakłady do
poniesienia w latach następnych
- 65 695 000,00.

Łącznie zakupy inwestycyjne, wspomniane wcześniej
mają wartość kosztorysową 1 913 000,00, w tym środki
własne - 1 582 466,05, środki
pozyskane z innych źródeł 330 533,95.

Budżet Gminy Dąbrowa Biał. na ten rok
W budżecie gminy Dąbrowa Białostocka na 2021 założono następujące inwestycje
- przebudowę wodociągu w ul.
Dworcowej (Dąbrowa Biał.) koszt 60 000 (środki własne);
przebudowę drogi gminnej nr
124501B we wsi Jałówka nałączną kwotę - 206 605, 190
000 (środki własne ‘21); przebudowę ul. Przytorowej (Dąbrowa Biał.) 341 000 - łączna
kwota, 141 000 (środki własne
‘21), 200 000 – FDS; przebudowę drogi gminnej we wsi
Grzebienie - 423 000 (środki
własne); rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej (Dąbrowa Biał.) 54 000
- łączna kwota, 45 000 (środki
własne ‘21); utwardzenie drogi w ul. Świerkowej (Dąbrowa
Biał.) 15 000 (środki własne);
wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Bagnach - etap I 34
000 (środki własne); budowę
zewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG 55
770 w Nierośnie, łączna kwota - 55 000 (środki własne);
przygotowanie dokumentacji
projektowej rewitalizacji terenu bazaru miejskiego przy ul.
11 Listopada (Dąbrowa Biał.)
36 000 (środki własne); termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej w Suchodolinie
320 000 - łączna kwota, 70
000 (środki własne), 250 000
– RFIL; termomodernizację
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku, 680 000 - łączna kwota,
205 000 (środki własne), 475
000 – RFIL; termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim, 670 000 - łączna kwota,
195 000 (środki własne), 475
000 – RFIL; rewitalizację Kina
Lotos (Dąbrowa Biał.) 1022
417 - łączna kwota, 539 600 –
RPO WP, 453 635,27 – RFIL;

przygotowanie
dokumentacji projektowej modernizacji
trybun na stadionie miejskim
(Dąbrowa Biał.), 20 000 (środki własne); budowę chodnika
w kierunku wsi Grodziszczany
- 15 500 (środki własne); wykonanie nawierzchni utwardzonej
na drodze gminnej w m. Sadek
- 10 498 (środki własne); wykonanie elewacji zewnętrznej
budynku Szkoły Podstawowej
w Bagnach - etap II - 16 280
(środki własne); zakup działki
na terenie sołectwa Jasionówka

16 444 (środki własne); zakup
systemu ogrodzeniowego dla
Szkoły Podstawowej w Suchodolinie - 11 072 (środki własne), zakup płyty gumowej na
plac zabaw we wsi Hamulka 11 319 (środki własne).
Łączne koszty finansowe
zadań to 4 018 905, środki poniesione w latach ubiegłych
- 55 557, środki własne budżetowe - 1570 113, RPO WP - 539
600, FDS - 200 000 - RFIL 1 653 635,27.

A na deser - ulipki z owocami!
Na zajęciach praktycznych
z przygotowania dań uczniowie
klasy I TŻ wykonali sery korycińskie, które wykorzystaliśmy
do sałatki jako przystawka.
Następnie sery zostały pięknie
udekorowane i zaprezentowane
na desce serów. Daniem głównym były owoce morza Frutti
di Mare. PYCHOTA! Na deser
- budyń truskawkowy z bitą
śmietaną i owocami oraz ulipki
z owocami. Degustacja odbyła
się w nowej pracowni obsługi
konsumenta. /Dorota Gudalewska, Anna Giedzicz, Andrzej
Szeremeta/.
Źródło: ZSR w Sokółce
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Nowy autobus dla podopiecznych SOSW w Sokółce

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce mogą się

cieszyć nowym autobusem. W
uroczystym przekazaniu uczestniczył m.in. Senator RP Mariusz

Gromko, Starosta Sokólski
Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy
Białomyzy, Dyrektor SOSW w
Sokółce Elżbieta Szomko, nauczyciele oraz wychowankowie
ośrodka.
Autobus ma 23 miejsca i
jest przystosowany do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
Wyposażony jest w najazdy
do transportu wózków, szyny
podłogowe do mocowania oraz
pasy bezpieczeństwa dla osób
na wózkach.

SENATOR MARIUSZ GROMKO
Taki sprzęt wspomoże wychowanków w codziennym życiu,
umożliwi wyjazdy, dowozy do ośrodka jak i również wycieczki i
inne zadania, które będą mogły być realizowane poza szkołą. W
mojej ocenie takie wydatki są bardzo ważne i cieszę się, że reprezentuję rząd Prawa i Sprawiedliwości, który od wielu lat zwiększa
w budżecie wydatki na rzecz PFRON-u. (…) Niektóre środowiska
potrzebują większego wsparcia i tu jest rola PFRON-u aby wspomagać i równoważyć, aby każdy miał podobne możliwości startu w
życie dorosłe.
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STAROSTA SOKÓLSKI PIOTR REĆKO
Młodzież naszego ośrodka to główny motywator działania oraz
energia do ładowania akumulatorów dla nas wszystkich. Mamy za
sobą cały cykl działań dla tej placówki, od termomodernizacji przez
place zabaw, wyposażenia i tworzenie sal terapeutycznych po autobusy, ponieważ ten, który zakupiliśmy teraz to już drugi na rzecz
ośrodka. Z każdego zakątka naszego pięknego powiatu będziemy
mogli przywieźć dzieci do naszego ośrodka i to było naszym głównym celem. Jest to inwestycja nie tylko w infrastrukturę naszego
powiatu, ale również inwestycja w młodego człowieka. PFRON
dofinansował autobus w kwocie 240 tys. zł. Dziękuję Senatorowi
Mariuszowi Gromko, który jest przyjacielem ośrodka, ale przede
wszystkim, pani Grażynie Bogdańskiej Dyrektor PFRON-u, która zawsze nas wspiera. Dziękuję również pani dyrektor Elżbiecie
Szomko, która jest dobrym duchem wszystkich działań. Uważam,
że osoby niepełnosprawne są ważną częścią naszego społeczeństwa
i że zawsze mogą liczyć na wsparcie oraz opiekę państwa.
Stopnia Specjalnej Nr 3 w Sokółce w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. J.

Korczaka w Sokółce, zakupione
w ramach programu „Aktywna
Tablica”. KGA

Zakup autobusu został
dofinansowany ze środków
PFRON-u w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - Program
„Sprawni i samodzielni…, bo
mobilni II”.
Na zakończenie zostały
przekazane również laptopy
uczniom Branżowej Szkoły I
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To już 3. „Aniołkowe Granie”
w sokólskiej Piąteczce
Społeczność
sokólskiej
„Piąteczki” po raz kolejny włączyła się w „Aniołkowe Granie”
- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający ideę rodzicielstwa zastępczego. Po raz
pierwszy „Aniołki zagrały” w
2015 roku we Wrocławiu, dziś
wiele placówek z polskich miast
i miasteczek uczestniczy w tym
wspaniałym cyklicznym przedsięwzięciu.
„Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania dzieci
są uwrażliwiane na losy rówieśników, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w placówkach
o charakterze pieczy zastępczej.

Niezwykle ważnym aspektem
projektu edukacyjnego „Aniołkowe Granie” jest kształtowanie wśród młodego pokolenia
postawy otwartości na niesienie pomocy innym.” Informują
redakcję koordynujące projekt
w Przedszkolu Nr 5 wychowawczynie Lucyna Śliżewska i Martyna Kwiecień.
W ramach projektu społeczność przedszkolna zebrała najpotrzebniejsze artykuły higieniczne i szkolne oraz
słodkości dla podopiecznych
Domu Dziecka w Supraślu, a
19 stycznia odbył się koncert
finałowy akcji, podczas którego

artystyczne zaprezentowały się
„Tulipany”, „Stokrotki”, „Sasanki”, „Różyczki”, „Krokusy”,
„Bratki”, „Maczki”, „Storczyki”
oraz „Frezje”.
„Mamy nadzieję, że występy dostarczyły oglądającym
nas za pośrednictwem Internetu wiele wzruszeń, uśmiechów
i radości. Mieszkańcy domu
dziecka otrzymali na pamiątkę
wydarzenia płytę z nagranym
koncertem” – dopowiadają koordynatorki.
opr. AT,
fot. Przedszkole nr 5

Nowe domki dla ptaków
„Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wykazali się
ogromną empatią. W wolnej
chwili, pod okiem kierownika
pracowni technicznej, Mirosława Osiala, wykonali karmniki dla ptaków, aby pomóc
im przetrwać w tym trudnym
okresie”.
źródło: ZSZ w Sokółce

Suchowolskie liceum wyróżnione
Suchowolskie
Liceum ponownie
znalazło się wśród
najlepszych szkół
w województwie
według rankingu
Liceów i Techników „Perspektywy
2021” - przygotowywanym
przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy wespół z SGH w
Warszawie oraz AGH w Krakowie, Politechniką Gdańską,
Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskimw Olsztynie. Licea oceniono pod względem wyników
maturalnych i w olimpiadach.
W zestawieniach zaprezentowano jedynie szkoły, które
uzyskały najwyższą pozycję
rankingową.

„Bardzo cieszy nas
to wyróżnienie.
Dziękuję wszystkim uczniom i
nauczycielom,
którzy ciężko i
wytrwale pracowali na ten sukces. Uczniom
gratuluję wysokich wyników na
maturze, mam nadzieję, że pozwoliły na realizację marzeń i
studia na wybranym kierunku.
Mam nadzieję, że sukces naszej
szkoły wzmocni pozytywny
wizerunek placówki w lokalnej
społeczności” - podsumowała wyniki rankingu Dyrektor
Małgorzata Karczewska.
źródło:
Zespół Szkół w Suchowoli

„Podaj łapę”

Technik rolnik z nowym wyposażeniem
Zespół Szkół Rolniczych
został doposażony w nowoczesne maszyny oraz wyposażenie, które będą służyć kształceniu zawodowemu przyszłych
techników rolników, techników żywienia i usług gastronomicznych oraz techników
hotelarstwa. Zakupiono m.in.
nowoczesny sprzęt rolniczy:
kombajn, przyczepa Tandem do
ciągnika, brona talerzowa, kultywator ścierniskowy i agregat
uprawowo-siewny do uprawy
bezpłużnej, półautomat spawalniczy, sprężarkę, wiertarkę stołową, ładowacz czołowy
oraz urządzenie do czyszczenia
zbóż. Doposażenie było efektem
zakończonego projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18
pn. „Rozwój infrastruktury
edukacyjno-szkoleniowej
w
Powiecie Sokólskim” realizowa-
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nego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej
VIII Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury

edukacyjnej i szkoleniowej
Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia
zawodowego i ustawicznego.
Projekt był realizowany przez
Powiat Sokólski - organ prowadzący szkołę.
na podst. ZSR w Sokółce

Odwiedziliśmy schronisko
dla zwierząt w Sokółce. Przekazaliśmy zebraną wcześniej
karmę i koce. Spędziliśmy miło
czas na spacerach z psami. Było
super, psiaki szczęśliwe, wybiegane i wypieszczone Zachęcamy
wszystkich do odwiedzin schroniska! Czytamy na profilu Fb
Wolontariatu ZSR Sokółka.

Sukces UKS Boxing Sokóka
Pod koniec stycznia w
Łomży odbył się Międzynarodowy Turniej Bokserski o
Puchar Prezydenta Miasta. Po
aktywnych feriach był to pierwszy start w tym roku naszych
uczniów. W zawodach wzięło
udział ok. 100 zawodników w
tym Kadra Narodowa Reprezentacji Polski U-18. W zawodach świetny występ zanotowali
nasi uczniowie: Julian Lewosz,
Olivier Dmitruk, Mateusz Kucharewicz, Norbert Pużuk, Marcin Witulski. Uczniowie trenują
w klubie UKS Boxing Sokółka
pod okiem trenera Tomasza
Potapczyka.
źródło: ZSZ w Sokółce
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złożyć wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów
opisując swój problem dołączając jednocześnie do wniosku
wszystkie związane ze sprawą
dokumenty m.in. umowę, korespondencję, potwierdzenie
zapłaty.
Rzecznik stoi również na
stanowisku, że brak realizacji
usług lub odwołanie wydarzeń
z powyżej opisanych przyczyn
co do zasady nie powoduje możliwości żądania przez
konsumenta odszkodowania
od przedsiębiorcy będącego
stroną wspomnianych umów
„Od owieczki do niteczki”
np. za niewydanie w terminie
–
za
tą wdzięczną nazwą kryją
lokalu przez dewelopera, niesię
warsztaty
tkackie dla dzieci
wykonanie usługi w terminie,
i
młodzieży
organizowane
w jaza niewykorzystany pobyt w
nowskiej
Izbie
Tkactwa
Dwuhotelu lub przejazdy wykupioosnowowego.
ne w związku z odwołanym wyJak czytamy w korespondarzeniem.
dencji:
Warsztaty prowadzone
Bezpłatnej
pomocy
są
przez
znakomite janowskie
prawnej w sprawach konsutwórczynie
tkaniny dwuosnomenckich udziela Powiatowy
wowej. W trakcie zajęć uczestRzecznik Konsumentów w
Sokółce (budynek Starostwa
nicy poznają cały proces powstaPowiatowego w Sokółce) pod
wania tkanin dwuosnowowych
numerem telefonu 85-711-08począwszy od gręplowania runa
53 od poniedziałku do piątku
owczego, przędzenia nici, osnuw godz. 7:30 – 15:30.
cia krosna do wykonania wła					 snej tkaniny. Uczestnicy zajęć
Powiatowy Rzecznik
zapoznają się z historią lokalneKonsumentów w Sokółce
go dziedzictwa kultury, poznają
Marcin Orciuch
cały proces tkacki, w którym aktywnie uczestniczą, wykonując
własne małe tkaniny na ram– Ta sama.
kach tkackich.
Odpuściłem. Trudno jest się
W ramach zadania dofikłócić z kimś, kto uznaje tego
nansowanego przez środki UE
typu autorytet. Czasami takie
uszyte zostały stroje ludowe dla
rzeczy trzeba akceptować. Bo
janowskich tkaczek z obowiązczymże jest rozczarowanie, jak
kowymi elementami tkaniny
nie świadectwem smutnej rzeczywistości?
dwuosnowowej. Ich ostateczny wygląd był konsultowany
Z mojej kieszeni wyjrzał miniaze Stowarzyszeniem Twórców
turowy, kieszonkowy kotek Baź.
Zmarszczył pyszczek.
Ludowych. Przepiękne, nowe
– Zamierzasz to kończyć?
– Dopiero zacząłem jeść. Zresztą i tak byś tyle nie zjadł.
– Nie doceniasz mojej mocy
– mały kotek wyskoczył z kieszonki, zrobił salto i wpadł do
szklanki z coca-colą.
Ha, ha, kota-cola.
Jakoś to mi poprawiło humor
i mogłem to wszystko... przełknąć.
Kamyk

„Od owieczki do niteczki”

W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce zaobserwował zwiększoną ilość skarg
i wniosków Konsumentów
tyczących się obecnej sytuacji
w kraju i związanych z tym realizacji umów, wykonywania
usług, zwrotu zaliczek itp.
W związku z tym Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przedstawia najważniejsze informacje dotyczące najczęściej
pojawiających się problemów.
IMPREZY MASOWE,
WYJAZDY TURYSTYCZNE
W związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa na
chwilę obecną część umów nie
jest realizowana z przyczyn niezawinionych przez obie strony
umowy. Czasowo zamknięte
zostały: szkoły, przedszkola i
żłobki, odwołano wszystkie
spektakle, koncerty, imprezy
masowe i kulturalne. Jakie w
związku z powyższym prawa

Żryj, rżyj
i krzycz
Jeśli kiedyś zobaczysz na
ścianie napis „Live Laugh Love”
(czyli „Żyj się, śmiej się i Kochaj”), ucieknij z tego miejsca
jak najszybciej, najlepiej oknem
– żywcem cię nie wezmą!
Ta obraza estetyki świadczy o
tym, że właściciel ściany ma tak
niskie kompetencje ewolucyjne,
że musi sobie przypominać o codziennych funkcjach życiowych,
albo jest to robot podszywający
się pod człowieka, który ma problemy z zapamiętaniem protokołu symulującego zachowania
ludzkie.
Pal licho, jeśli jest to napis
w czyimś domu. Najwyżej gospodarz poda ci zamiast herbaty
płyn do spryskiwaczy. Gorzej,
jeśli jest to knajpa. A w oknach
są kraty.
Kiedy znalazłem się w takiej
knajpie, pomyślałem, że przecież
nie może być najgorzej.
Postanowiłem zamówić spaghetti po bolońsku. Makaron
jest chyba ciężko schrzanić (czy
skeczupić, kto co lubi), prawda?
Aż wstyd przyznać, że w tym
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ma konsument a jakie przedsiębiorca?
W obecnie panującej trudnej sytuacji w kraju do realizacji
zobowiązań zastosowanie ma
art. 495 § 1 k.c., zgodnie z którym przedsiębiorca nie może
żądać od konsumenta zapłaty
za usługę (np. pobyt w dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, udział w imprezie
turystycznej), która nie zostanie
wykonana lub za bilety na odwołane wydarzenia kulturalne, a
gdyby tak się stało, że konsument
wpłacił już do przedsiębiorcy
pieniądze, powinny one zostać
mu niezwłocznie zwrócone. W
sytuacji, gdy przedsiębiorca sam
nie dokona zwrotu wpłaconych
środków pieniężnych, konsument powinien skierować do
niego wezwanie do zapłaty powołując się na właściwą podstawę prawną. Jeżeli przedsiębiorca mimo tego będzie uchylał się
od zwrotu pieniędzy albo zwrócona kwota będzie mniejsza niż
wpłacona, konsument powinien

prawdziwe

prawdziwk
wieku jestem tak naiwny...
Kiedy dostarczono mi danie, poczułem dziwny ucisk w żołądku.
No dobra. Talerz jest. Sos boloński jest. A gdzie do diabla jest
makaron?
– Przepraszam, co to jest? - spytałem, wskazując dłonią nocny
koszmar Gordona Ramsaya.
– To jest spaghetti po bolońsku
– odparł kelner.
– Nie. To są kluski śląskie.
– No, a czymże są kluski, jak nie
makaronem?
– Czymże jest szkło, jak nie
piachem udręczonym – odparłem nieco zahipnotyzowany
zjawiskiem na talerzu – Kto tak
twierdzi?
– Proszę pana, w niektórych
regionach mówi się na makaron kluski i vice versa. Pragnę
również przypomnieć, że w reklamie zupek błyskawicznych
Amino pojawia się takie oto
stwierdzenie odnoszące się do
makaronu: „My kochamy te kluseczki”. Trudno się z tym kłócić,
proszę pana.
– To ta sama reklama, w której
facet jedzący zupę całuje pomidora?

stroje pozwolą na promowanie
regionu na jarmarkach, festynach, targach sztuki ludowej w
kraju i za granicą oraz uatrakcyjnią uroczystości lokalne.
Realizacja projektu ma
na celu dbałość o tradycję,
tożsamość lokalną i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru
poprzez organizację warsztatów tkackich janowskiej taniny dwuosnowowej dla dzieci i
młodzieży z lokalnych szkół.
Dalej czytamy w korespondencji. Warsztaty cieszą się
ogromnym zainteresowaniem
wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Janów. Mamy
nadzieję, że wśród uczestników
tych spotkań znajdą się kontynuatorzy lokalnego dziedzictwa
kultury, jakim jest tkanina dwuosnowowa, ponieważ w naszych
działaniach priorytetem jest
dbałość o tradycję oraz tożsamość lokalną, a także promocja
całego obszaru oraz produktów
lokalnych jakimi są tradycyjne
tkaniny janowskie.
źródło: GOKSiT w Janowie
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Zadanie pt. Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej „Od
owieczki do niteczki” jest realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Janowie w ramach projektu grantowego pt. „Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.
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Niby JEDEN, a wiele może! 1 %

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POD SKRZYDŁAMI” z siedzibą w Sokółce ma na celu szerokie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin we
wszystkich sferach życia - wyrównywanie szans, ochrona zdrowia i rehabilitacja oraz organizowanie wypoczynku
i czasu wolnego. TWÓJ 1% POMOŻE NAM POMAGAĆ! Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2021
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 2: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3.
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczna i rekreacyjna na operacje z zakresu
rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej W ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
ZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
IOTY INNE Nabór
NIŻ wniosków
LGD będzie trwać w okresie od
24.02.2021 r. do 10.03.2021 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru opeNABÓR
nr przez
5/2021
ÓR nr 6/2018Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż:
racji
LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora
finansów
publicznych;
kosztów
- ze strony Lokalna
internetowej
Stowarzyszenia
LGD
Szlak Tatarski: https://szlaktatarski.org.pl/nabor-nrnej Strategii63,63%
Rozwoju
w ramach
Lokalnej
Strategii70%
Rozwoju
Stowarzyszenia
Grupa
Działania Szlak
Tatarski
kwalifikowalnych
w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się
-5-2021-przedsiewziecie-2-3-1-inwestycje-w-infrastrukture-turystyczna-i-rekreacyjna/
Grupa Działania
Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 90% kosztów kwalifikowalnych w przynia społecznego
i rozwój
przedsiębiorczości
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
padku
pozostałych
wnioskodawców.
Miejsce składania wniosków:
iejszenie wykluczenia
Finanse: społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę
turystyczna
i rekreacyjna
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
ałania na rzecz
osób niepełnosprawnych
Wysokość
limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: 168 558,09 euro / 674 232,36 zł po kursie 4 zł/
Sposób
składania wniosków o dofinansowanie
na operacje
z zakresu
euro.
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
1) Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukoinfrastruktury turystycznej
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
wany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną
ch ZAZ i WTZ
Maksymalna
wartość
dofinansowania
projektu
do
17
500,00
euro
/70
000,00
zł.
lub
rekreacyjnej
lub
kulturalnej
na płytkach CD/DVD składa się w dwóch egzemplarzach,
OWA IX. Rozwój lokalny
Typ wnioskodawcy:
• złożenie
wniosku
następuje
do LGDkierowanego
w terminie określonym
przez LGD w ogłoszeniu o naborze
strategii
rozwoju
lokalnego
przez społeczność”
czna i kształtowanie
kapitału społecznego W ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
wniosków,
objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
go Programu Operacyjnego
1) osobą fizyczną, która

• złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku, chyba że wniosek jest składany
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW lub z powodu innych przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub życia
człowieka nie jest możliwe potwierdzenie złożenia ww. wniosku na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
c) ma miejsce
zamieszkania
na
obszarze
wiejskim
objętym
LSR
–
w
przypadku
gdy
osoba
fizyczna
nie
8:00 do
16:00 wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz
Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 24.02.2021 r. do 10.03.2021 r. w godzinachiod
godzinę
złożenia
wykonuje
działalności
gospodarczej,
do
której
stosuje
się
przepisy
ustawy
z
dnia
6
marca
2018
r.
–
Prawo
8 r. w godzinach od 8:00 do
16:00
jest
opatrzone
pieczęcią
LGD
i podpisane
przez osobę przyjmującą
w LGD
wniosek.
Pomoc
przyznawana
jest
w
formie
refundacji
kosztów
kwalifikowanych
w
wysokości
nie
wyższej
niż:
63,63%
kosztów
kwalifikowalnych
w przypadku
jednostki
sektora finansów
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633, 2212), d) miejsce oznaczone adresem, pod którym
na poziomie projektu
wynosi:
95
% 70% wpisanym
2) Pracownik
biura LGDdo
zobowiązany
jest nadać
każdemuustawy
wnioskowi
o przyznanie
pomocy
publicznych;
kosztów kwalifikowalnych
w przypadku
podmiotu
wykonującego
gospodarczą,
której stosuje
się przepisy
z dnia
6 marca 2018
r. –indywidualne
Prawo
wykonuje działalność
gospodarczą,
do Centralnej Ewidencji
i Informacji
o Działalności
Go- działalność
oznaczenie (nr wniosku) i wpisać je na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim polu. Numer ten
ych: min 5%spodarczej, znajduje
się na obszarze 90%
wiejskim
objętym
LSR – w przypadku
gdy osoba
fizyczna wykonuje
przedsiębiorców;
kosztów
kwalifikowalnych
w przypadku
pozostałych
wnioskodawców.
powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior3) Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez
ców, a w przypadku
braku
takiego
wpisu,
jeżeli
miejsce
zamieszkania
takiej
osoby
znajduje
się
na
obszarze
Finanse:
(potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i
wiejskim objętymWysokość
LSR, albo limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: 168 558,09 euro / 674 232,36LGD
zł po kursie 4 zł/euro.
alnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
lata 2014-2020
późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
2) osobą
prawną, z wyłączeniem
województwa,
jeżeli siedzibana
tej osoby
lub jej oddziału znajduje się na
Minimalna
całkowita
wartość
wynosi
nie mniej niż
50 000,00 zł.
4) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie do LGD o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w
wiejskim
objętymSzlak
LSR,
albo
woju Lokalnejobszarze
Grupy
Działania
Tatarski
woperacji
ramach
niniejszego
naboru
celach konkursowych.
Maksymalna
wartość dofinansowania
projektu
doustawa
17 500,00
euro /70
000,00
zł.
3)
jednostką
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej,
której
przyznaje
zdolność
prawną,
h Działania 9.1, tj.:
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
ołecznej osób z niepełnosprawnościami
Typ Wnioskodawcy:w ramach ZAZ i WTZ poprzez:
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
Na co można otrzymać dofinansowanie: na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrukO
pomoc
może ubiegać
się podmiot
będący:
cych WTZ; tury
wsparcie
dotychczasowych
uczestników
nową ofertąMinistra Rolnictwa i
szlaktatarski@gmail.com
turystycznej
lub
rekreacyjnej
lub kulturalnej
§ 2 ust.
1WTZ
pkt 6 Rozporządzenia
1) 24osobą
fizyczną,
Rozwoju Wsi z dnia
września
2015 r.która
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgoda) jest obywatelem
członkowskiego
Unii Europejskiej;
finansowej w ramach poddziałania
„Wsparciepaństwa
na wdrażanie
operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
ności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać
b) jest pełnoletnia;
kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 (tj. Dz.
co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji
nsowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty
U. z 2019 r. poz. 664, zc)późn.
mazm.).
miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdywynoszącą
osoba fizyczna
nie wykonuje
gospodarczej,
do której
stosuje się
przepisy Maksymalna
ustawy
min. 40%
możliwychdziałalności
punktów w ramach
oceny zgodnie
z lokalnymi
kryteriami.
em osób fizycznych, wPRZED
szczególności:
ZŁOŻENIEM
NALEŻY
ZAPOZNAĆ
SIĘ Z PEŁNĄ
18; Minimalna
liczbaadresem,
punktów, pod
którejktórym
uzyskanie
jest warunkiem
wyboru
operacji – 7,20
z dnia 6WNIOSKU
marca 2018
r. – Prawo
przedsiębiorców
(Dz. U.TREŚCIĄ
poz. 646, 1479, 1629, liczba
1633, punktów
2212), d)– miejsce
oznaczone
wykonuje
działalność
gospodarczą,
punkty. się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje
OGŁOSZENIA Owpisanym
NABORZE
NA STRONIE:
www.szlaktatarski.org.pl
doDOSTĘPNĄ
Centralnej Ewidencji
i Informacji
o Działalności Gospodarczej, znajduje

askiego na lata 2014-2020
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
b) jest pełnoletnia;

działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
Ogłoszenie
finansowane
jest
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
takiej osoby
znajduje
się ze
naśrodków
obszarze
wiejskim objętym
LSR,
albo
określone w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie
pieczy
zastępczej;
2)
osobą
prawną,
z
wyłączeniem
województwa,
jeżeli
siedziba
tej
osoby
lub
jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
19 lutego
2021
r.prowadzenie działalności gospodarczej);
8 głównym
INFO Sokółka nr 233
połecznej (których
nie jest
3)celem
jednostką
organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze
łdzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne
realizujące
usługi reintegracji społecznej
wiejskim objętym
LSR.
o których mowa w art. 3 ust.Na
3 co
pktmożna
1 ustawy
z dnia
24 kwietniana
2003
r. oogólnodostępnej
działalności i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
otrzymać
dofinansowanie:
rozwój

