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Wakacje – to także dobry czas na rehabilitację!

Sery „Łapiczanek” docenione

Memoriał im. E. Dudzińskiego
Twoja krew - moje życie!

Bernarda
Rość
laureatką
Nagrody
im. O. Kolberga

Jeśli cenisz swoje zdrowie i życie – badaj się!

I widzimy Wikusię na turnusie…

Gdzieś w środku lasu...

Pielgrzymka – Jubileusz 40-lecia koronacji Matki Bożej Różanostockiej
12 lipca 2021 r.

Bernarda Rość laureatką Nagrody im. O. Kolberga
Bernarda Rość wybitna
podlaska tkaczka ludowa została uhonorowana medalem
im. Oskara Kolberga przez
Wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego.
1 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagrody i medalu im. O. Kolberga „Za
zasługi dla kultury ludowej”.
„Nagroda jest dowodem
uznania dla wybitnych osiągnięć na rzecz ocalenia podlaskiej tkaniny dwuosnowowej” pisał w liście Minister. „Laureaci
są wybitnymi kontynuatorami
depozytariuszami unikalnych
umiejętności
artystycznych,
przekazywanych z pokolenia
na pokolenie”. Dodatkowo Mi-

nister podziękował twórcom
kultury ludowej „za ogromny i
niepowtarzalny wkład do skarbca kultury narodowej”.
W tej wyjątkowej chwili
towarzyszyła tkaczce najbliższa
rodzina: mąż Józef, córka Bogusława Depkun z mężem oraz
przedstawiciele władz samorządowych - Wójt Gminy Korycina Mirosław Lech i Sołtys wsi
Szaciłówka Tadeusz Walenciej.
Gościem gali był również Prezes
Stowarzyszenia Twórców Ludowych Waldemar Majcher.
Nagroda im. O. Kolberga
jest najstarszym i najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie kultury ludowej w Polsce,
które jest nieprzerwanie przyznawane od 1974 roku, a jego

,,Posiłek w domu i w szkole”

patronem jest Oskar Kolberg
– polski etnograf, folklorysta i
kompozytor, twórca największego w XIX wieku zbioru źródeł etnograficznych. Nagroda
przyznawana jest za całokształt
twórczości, wyróżnia najwybitniejszych twórców i popularyzatorów kultury ludowej.
Organizatorem Nagrody
jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Nagroda jest wspaniałym
uhonorowaniem pracy ludowej
artystki Bernardy Rość, która
od zawsze wierna jest swojej
pięknej pasji - tkaninie dwuosnowowej.
tekst na podst. B. Depkun,
fot. archiwum B. Rość

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego w
obecności Skarbnik Anny Jolanty Piszczatowskiej w siedzibie
Kuratorium Oświaty podpisali
umowy dotyczące realizacji
wieloletniego programu rządowego pt. „Posiłek w domu i w
szkole”. W trakcie podpisywania obecni byli także Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Edukacji
i Nauki Dariusz Piontkowski,
Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski oraz Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka.
Powiat Sokólski otrzymał
80 000,00 zł czyli maksymalną
kwotę dofinansowania na realizację programu, w ramach którego zaplanowano zakup niezbędnych urządzeń i sprzętu do
stołówki oraz przeprowadzenie
prac remontowo-adaptacyjnych
w Szkole Podstawowej Spe-

I widzimy Wikusię na turnusie…
To była gorrrąca lipcowa
sobota dosłownie i w przenośni,
a w sokólskim Klubie Senior+
to pewnie temperatura pobiła wszelkie rekordy. Drużyna
Wiki uwijała się jak w ukropie,
a pozytywna energia wypełniała
wszystko. Cel był jeden: wysłać
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Wikusię na turnus rehabilitacyjny. Co było potrzebne żeby go
zrealizować? Zdeterminowani dobrostanem córki rodzice:
Ala i Marcin, grupa chętnych
wolontariuszek (i wolontariuszy), serdeczni darczyńcy, hojni
kupujący i życzliwie nastawieni

włodarze. Udało się! W magiczne 4 godziny zebraliśmy aż
4747 zł. Kwota trafiła na konto
Podlaskich Aniołów i stamtąd
popłynie do ośrodka w Zabajce
- Wikusia Kulfan z Budna (gm.
Janów) zaczyna bardzo intensywny turnus. (fot.)
Dawno nie widziałam tylu
uśmiechniętych twarzy, tyle
entuzjazmu i wzajemnej otwartości. Pachniało kawą, pyszności kusiły ze słodkiego stołu
– tu wielki ukłon w kierunku
przezdolnych Autorek wypieków. Stoły w głównej sali niemal
uginały się od najprzeróżniejszych przedmiotów podarowanych przez Darczyńców. Każdy
mógł upolować co dla siebie –
lekturę, miód, rękodzieło, a nawet modny ciuszek…
Pierwszym gościem kiermaszu była Wiesława Burnos -

Członek Zarządu naszego województwa, która odwiedziła nas
w podwójnej roli - kupującej i
ofiarującej mnóstwo świetnych
fantów promujących Podlasie.
Hojność wszystkich kiermaszowiczów łapała za serce…
Za organizacją sobotniego
kiermaszu stoi Ewa Bieszczad,
Aneta Tumiel, Lucyna Śliżewska
i Angelina Aluszyk (Klub Se-

cjalnej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im.
Janusza Korczaka w Sokółce, co
w znacznym stopniu podwyższy standard funkcjonowania
stołówki oraz pomieszczeń kuchennych.
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” ma na
celu wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły
podstawowe oraz zapewnienie
korzystnych warunków w miejscach spożywania posiłków.
W ramach programu zaplanowano doposażenie i poprawę standardu stołówek oraz
wsparcie w zakresie adaptacji i
wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.
JZ/IC/AT
źródło: KO w Białymstoku,
Referat Oświaty

nior+), wspierane przez Elwirę
Zabłocką z wolontariuszkami
oraz Joannę Gejdel. (fot.)
Organizacyjnie
wsparli
nas: Powiat Sokólski, Klub Senior+, Powiateka, zaś medialnie
INFO Sokółka oraz iSokolka.eu.
Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, którzy tego dnia
przestąpili niezwykle gościnny próg Klubu za cudowną atmosferę. Dziękujemy Staroście
Sokólskiemu Piotrowi Rećko za
zgodę na lokalizację kiermaszu
w KS+, Pani Marszałek za miłą
wizytę i bagażnik pełen prezentów. „Dziękujemy Wszystkim
- jesteście MEGA KOCHANI”
- piszą rodzice Wiktorii.
ps. Zostały fanty i jesienią
planowany jest kiermasz na
rzecz Kamila, już dziś zapraszamy!
Tekst: A. Tumiel,
fot. Ewa Bieszczad
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Sery „Łapiczanek” docenione
Członkinie i sympatycy
KGW w Łapiczach „Łapiczanki”
6 lipca uczestniczyli w Pierwszej
Podlaskiej Akademii Serowarskiej w Dworku w Kuczynie.
Podlaskie Centrum Technologii
Rolno-Spożywczych
działające przy PODR w Szepietowie zorganizowało uroczystą
galę oraz konferencję, której tematyka dotyczyła „Sezonowych
zmian jakości mleka i ich znaczenie w serowarstwie”.

gospodarstw na małą skalę a
także promowanie krótkich
łańcuchów dostaw, które jest
szansą dla niewielkich producentów rolnych w regionie.
Komisja doceniła sery
wyprodukowane przez nasze
gospodynie: Iwonę Zarębę (1.
miejsce w kat. sery bez dodatków), Joannę Nicewicz (2.
msc.), Ewę Wilczyńską (1 msc.
w kat. sery z dodatkami).

Po wykładzie miały miejsce konsultacje serowarskie oraz
konkurs, do którego zostało zakwalifikowanych ponad 20 serowarów z naszego województwa.
O jakości serów (w kategoriach:
czyste oraz z dodatkami) decydowało ogólnopolskie jury,
składające się z autorytetów w
tej dziedzinie.
Celem KGW w Łapiczach
jest podniesienie świadomości
i wiedzy na temat przetwórstwa
surowców rolnych z własnych

Pragnienie uczestników
gasiła woda „Krynka”, której
producent stale wspiera działania „Łapiczanek”.
Dzięki uprzejmości Zarządu Powiatu Sokólskiego uczestnicy mieli zapewniony transport.
Podtrzymywanie rodzimych tradycji oraz promowanie regionu stanowi jeden z
priorytetów działań KGW w
Łapiczach.
tekst na podst.
KGW „Łapiczanki”

Porozumienie w sprawie przebudowy drogi
Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce
Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Piotra
Rećko i Wicestarostę Jerzego
Białomyzego podpisał umowę
z Gminą Kuźnica reprezentowaną przez Wójta Pawła Mikłasza.
Przedmiotem umowy jest
wspólna realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na
przebudowie drogi powiatowej
nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce
wraz z budową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim
– ETAP II.
„Jest to kontynuacja inwestycji, którą zrealizowaliśmy na
terenie Gminy Sidra do Zalesia.
Przy odbiorze drogi w Zalesiu
obiecaliśmy to mieszkańcom.
W tamtej części Powiatu będzie to dopełnienie sieci dróg.
Zaczęliśmy od realizacji inwestycji Sidra przez Litwinki,
Mieleszkowce Pawłowickie do
Kuźnicy. Później zrealizowaliśmy inwestycję Sidra – Zalesie,
a w tej chwili zrealizujemy Zalesie - Achrymowce – Łowczyki
- Starowlany aż do Popławiec.
Jest to bardzo ważna inwestycja, za którą dziękuję Wójtom
Gminy Sidra i Gminy Kuźnica,
Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, Senatorowi RP Mariuszowi Grom-

Jeśli cenisz swoje zdrowie i życie – badaj się!
Dlaczego to takie ważne?
18 tysięcy zachorowań notuje
się co roku w Polsce. A nowotwór może się rozwinąć u 1 na
10 kobiet. Ryzyko rośnie z wiekiem, zwłaszcza od 50. do 69.
r.ż. Jeśli jednak wcześniej wykryjemy problem, mamy bardzo
duże szanse na pełne wylecze-
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nie. Dlatego bardzo ważne jest
regularne, raz w miesiącu wykonywane samobadanie piersi,
które trwa kilka minut a może
uratować zdrowie i życie.
24 czerwca w siedzibie
Klubu Senior+ odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone profilaktyce nowotworowej.
Praktyczną wiedzą z zakresu
profilaktyki raka piersi, szyjki
macicy i skóry podzieliła się
z przybyłymi paniami Dorota
Dąbrowska-Łukasik, oddziałowa onkologii ginekologicznej
Białostockiego Centrum Onkologii, zaś o dostępnych bezpłatnych programach profilaktyki
opowiedziała Agata Borowik z
BCO.
Zaproszenie na spotkanie
przyjęły dyrektor ZS w Sokółce
Anetta Zubrzycka, wicedyrektor Sylwia Multan-Kilczewska
oraz panie nauczycielki z sokólskich ZS i ZSR.

Scenerię dla prelegentek
stanowiła niesamowita wystawa
artystycznych fotografii Amazonek z całej Polski, stworzonych
w ramach kampanii #PomacajSię, wśród nich sokółczanki
Barbary Wnukowskiej. Za organizacją zarówno warsztatów jaki
i wystawy stoi Powiat Sokólski.

ko, który zawsze nas wspiera
przy pozyskiwaniu środków
oraz Posłowi Dariuszowi Piontkowskiemu - są to autorzy sukcesu.”- mówił Starosta Sokólski
Piotr Rećko.
Zadanie zostanie dofinansowane w roku 2021 przez Powiat Sokólski w kwocie 35 000
zł oraz przez Gminę Kuźnica w
kwocie 35 000 zł. W roku 2022
Powiat Sokólski – 1 913 500 zł,
Gmina Kuźnica – 1 913 500 zł.
Inwestycja będzie realizowana przy pozyskaniu dotacji
z budżetu państwa w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w kwocie ok. 7 794 000,00
zł oraz Funduszu Przeciwdzia-

łania COVID-19 w kwocie 1 299
000,00 zł.
O inwestycji mówił również Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz: „Wstępne porozumienie zostało zawarte już
w 2015 r., przez wiele lat czekaliśmy na przebudowę tego
odcinka. Jest to droga bardzo
istotna, łącząca Gminę Kuźnica przez Zalesie z Gminą Sidra.
Droga budowana jest wspólnie
z Powiatem Sokólskim, inwestycja wyceniona jest na prawie 13
mln zł. Jest to praktycznie ostatnia droga powiatowa w Gminie
Kuźnica. Inwestycja rozpocznie
się w roku 2021 a zakończy w
2022 roku.” KG

Drugą część spotkania
prowadziła wspomniana Barbara Wnukowska, która była też
kołem zamachowym kampanii
lokalnie. Pani Barbara opowiedziała o swoich zmaganiach z
chorobą i ważności profilaktyki,
ale przede wszystkim namawiała do regularnego badania się.
Gościem samej bohaterki był
jej wykładowca Krzysztof Cis,
edukator i tłumacz języka migowego, który opowiadał o swojej

znajomości z Basią, a także o
wartości migania.
Pani Barbara była w trakcie
rehabilitacji w BCO, ale udało
jej się wygospodarować odrobinę czasu żeby spotkać się z gronem pedagogicznym sokólskich
szkół. Po wakacjach planowane
są kolejne działania na tym polu,
także spotkania dotyczące profilaktyki nowotworów.
ER/AT, fot. E. Rapiej
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Powiat dofinansuje sprzęt
dla OSP w Kamiennej Starej
Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Piotra
Rećko i Wicestarostę Jerzego
Białomyzego podpisał umowę
z Ochotniczą Strażą Pożarną w
Kamiennej Starej reprezentowaną przez Prezesa OSP Tomasza
Kirejczyka i Sekretarza Karola
Karpienię. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie przez
Powiat zakupu sprzętu hydraulicznego Lukas: pompy zasilającej i nożyc do cięcia.
„Dostaliśmy dofinansowanie na sprzęt do ratownictwa technicznego, którego nie
mieliśmy jeszcze w jednostce.
Uzyskaliśmy część pieniędzy od
Powiatu, a część dostaniemy od
KPSP w Sokółce i tak kompletu-

jemy sprzęt do użycia w wypadkach.
Na pewno ten sprzęt będzie
pomocny nam w akcjach ratowniczych przy wypadkach drogowych. U nas jest jeszcze tor
kolejowy przebiegający przez
Kamienną i dużo wypadków
zdarza się na kolei.” – mówił
Prezes OSP Tomasz Kirejczyk
Wicestarosta Jerzy Białomyzy: „Życzymy aby ten sprzęt
był jak najmniej wykorzystywany. Daj Boże, żeby służył wam
tylko do ewentualnych ćwiczeń
a nie do tego aby był wykorzystywany do akcji.”
oprac. JZA

Gdzieś w środku lasu...

Jest takie miejsce w Puszczy
Knyszyńskiej, w Nadleśnictwie
Czarna Białostocka, Leśnictwie Bogusze, gdzie jeszcze 20
lat temu była leśna polana i bagienko z wybijającym źródłem.
Pewien młody leśniczy wymyślił
sobie, że skoro w całym leśnictwie nie ma cieku wodnego, warto byłoby w tym miejscu wykopać staw, który służyłby za punkt
czerpania wody w razie pożaru.
Po jakimś czasie stwierdził, że
skoro jest staw, trzeba wpuścić

W tym roku ten sam leśniczy, już 20 lat starszy, choć wciąż
młody duchem, postanowił sobie, że zrealizuje pomysł, który
od dawna chodził mu po głowie i umieści przy stawie dwie
kapliczki – św. Huberta i św.
Jana Gwalberta. Skoro będą kapliczki, wypadłoby też postawić
krzyż i głaz, który będzie służył
za ołtarz… tym bardziej, że już
wcześniej były tu odprawiane
nabożeństwa z okazji Spotkań
Hubertowskich. Pomysł Leśni-

do niego ryby, a kiedy się łowi
- dobrze jest przysiąść pod dachem – tak powstała pierwsza,
pojedyncza wiata, która po kilku już remontach stoi w swoim
pierwotnym miejscu.
Ówczesny Nadleśniczy z
Czarnej Białostockiej Kazimierz
Antowski, który od początku
zaaprobował pomysł leśniczego,
widząc jak leśna polana pięknieje, wymyślił, że trzeba w tym
miejscu zorganizować Jubileusz
80-lecia Lasów Państwowych.
Wówczas powstała duża wiata
w kształcie litery C, murowany
grill i palenisko z rusztem. Był
rok 2004.
Nad staw zaglądało coraz
więcej osób, organizowano tu
kameralne spotkania w gronie
rodzinnym czy koleżeńskim, ale
też większe uroczystości, czy zajęcia edukacyjne, zimą - kuligi.
Coraz częściej zaglądali tu spacerowicze, rowerzyści, biegacze
osoby uprawiające nordic walking, a także wędkarze.

czego Leśnictwa Bogusze Czesława Poskrobko – bo o nim
mowa, zyskał aprobatę obecnego Nadleśniczego Nadleśnictwa
Czarna Białostocka Janusza Samociuka.
Jak pomyślał, tak zrobił… i
jak 20 lat wcześniej udało mu się
zebrać grono przyjaciół, którzy
pomogli w tej realizacji. Wśród
nich byli: właściciel tartaku w
Nowej Rozedrance Krzysztof
Amielan, który przygotował
materiał na olbrzymi, dębowy
krzyż, rzeźbiarz Marek Szyszko
– autor pięknych kapliczek patronów leśniczych i myśliwych,
kamieniarz Sławomir Szyszko,
który podarował olbrzymi głaz
na ołtarz, złota rączka Wojciech Dzienis, dzięki któremu
wszystkie elementy leśnego ołtarza stoją solidnie na swoim
miejscu, Podleśniczy Jarosław
Saniukowicz uczestniczący we
wszystkich pracach oraz wielu
ludzi związanych z lasem, którzy przygotowywali teren wokół
ołtarza. Oczywiście nie można
pominąć udziału Nadleśniczego

z Czarnej Białostockiej Janusza
Samociuka, który dopingował
przedsięwzięciu i sfinansował je
w dużej części.
2 lipca na terenie leśnego
obiektu turystyczno-rekreacyjnego w uroczysku Podkantorówka – Leśnictwo Bogusze,
Nadleśnictwo Czarna Białostocka odbyły się uroczyste obchody Dnia Lasu połączone z
oficjalnym odsłonięciem i wyświęceniem śródleśnego ołtarza
i kapliczek ku czci św. Jana Gwalberta – Patrona Leśników i św.
Huberta – Patrona Myśliwych.
Obchody rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna
Białostocka Janusz Samociuk
witając licznie zebranych gości, których nie wystraszyła ani
ulewa, ani burza przetaczająca
się nad puszczą. Nadleśniczy
wraz z Prezes Towarzystwa Mi-

Twoja krew - moje życie!
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,,Twoja krew - moje życie”
– pod takim hasłem 28 czerwca
Starostwo Powiatowe w Sokółce
zorganizowało we współpracy z
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Białymstoku akcję krwiodawstwa przed swoją siedzibą. Patronat objął Starosta Sokólski
Piotr Rećko.
Akcja miała na celu zebranie jak największej ilości krwi od
osób zdrowych oraz pozyskanie
dawców pierwszorazowych.
Do zbiórki przyłączyli
się pracownicy Starostwa oraz
mieszkańcy. JZA

łośników Czarnej Białostockiej
i Okolic Małgorzatą Woronko
oraz Dyrektorem Centrum Kultury Łowieckiej i Leśnej Jackiem
Sakowiczem wręczyli Medale
Św. Jana Gwalberta – za zasługi dla dobra lasu oraz kultury
leśnej: Starszemu Specjaliście
Służby Leśnej Piotrowi Maciulewskiemu, Generałowi bryg.
SG w st. spocz. Włodzimierzowi
Grycowi, rzeźbiarzowi Markowi
Szyszko, Leśniczemu Leśnictwa
Bogusze Czesławowi Poskrobko, Podleśniczemu Leśnictwa
Bogusze Jarosławowi Saniukowiczowi, Krzysztofowi Amielanowi i Podleśniczemu seniorowi
Marianowi Baranowskiemu.
Następnie odbyła się msza
św. celebrowana przez ks. kan.
Józefa Piotra Poskrobko Proboszcza i Kustosza Bazyliki
Mniejszej pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni,
Dziekana Łochowskiego, Diecezjalnego Duszpasterza Leśników
i Kapelana Myśliwych oraz ks.
Stanisława Chima Proboszcza
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Parafii pw. św. Jerzego w Janowie, Kapelan Leśników Polskich
przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Na koniec nabożeństwa
kapłani poświęcili kapliczki z
figurami patronów, krzyż ołtarz,
obraz św. Jana Gwalberta i Matki
Boskiej Gromnicznej.
Z ramienia Starosty Sokólskiego na uroczystości przybyli
Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w
Sokółce Daniel Supronik oraz
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Tomasz Tolko i wręczyli Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Czarna Białostocka podziękowanie za: „dotychczasową harmonijną współpracę z Powiatem Sokólskim, nieoceniony
wkład w dbałość o lasy naszego
powiatu oraz znajdującą się na
ich terenie infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną i drogową,
która służy zarówno naszym
mieszkańcom jak i turystom,
promując piękną przyrodę, będąca wielkim skarbem naszej
Małej Ojczyzny.” Wśród blisko
setki gości, byli pracownicy
Lasów Państwowych na czele
z Zastępcą Dyrektora RDLP w
Białymstoku ds. ekonomicznych
Dawidem Iwaniukiem, w/w
Nadleśniczym
Nadleśnictwa
Czarna Białostocka Januszem
Samociukiem, Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna
Białostocka Jerzym Protasiewiczem, byłym Nadleśniczym
Nadleśnictw Czarna Białostocka Kazimierzem Antowskim i
byłym Zastępcą Nadleśniczego
Nadleśnictwa Czarna Białostocka Edmundem Sarnowskim.
Reprezentanci braci łowieckiej:
Łowczy Okręgowy PZŁ w Białymstoku Dariusz Krasowski,
były Prezes Okręgowego Zarządu PZŁ w Białymstoku Jarosław
Żukowski, przedstawiciele Zarządu Koła Łowieckiego „Knieja” – Prezes Przemysław Krysztopik i Łowczy Adam Cylwik.
Przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowy
Policji w Sokółce Sławomir Kołakowski, Zastępca Komendanta Państwowej PSP w Sokółce
Dariusz Łukaszewicz, delegat z
Placówki SG w Kuźnicy. Przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych, przyjaciele gospodarzy i
ci, którzy przyczynili się do rozwoju tej przyjaznej przystani w
Leśnictwie Bogusze.

Jubileusz 40-lecia koronacji Matki Bożej Różanostockiej
Ci, którzy dopiero rozpoczynają swoje życie i dotarli tu
w wózeczkach czy na barkach
swoich rodziców i ci, którzy
przybyli w pielgrzymce po raz
czterdziesty, wierni z powiatu
sokólskiego, województwa podlaskiego, z Polski i zagranicy aż
po Kenię i Tanzanię, duchowni i
samorządowcy, młodzież, która
zakończyła właśnie rok szkolny,
wszyscy oni stanęli 27 czerwca
przed obliczem Matki Bożej Różanostockiej w Jubileusz 40-lecia koronacji Jej cudownego
obrazu.
Uroczystościom centralnym 40. rocznicy koronacji obrazu przewodniczył Nuncjusz
Apostolski w Polsce Arcybiskup
Salvatore Pennacchio. Jego Eminencja również pobłogosławił
nową szatę na obraz Matki Bożej i przekazał na ręce ks. Adama
Wtulicha – Proboszcza i Kustosza Sanktuarium list z apostolskim błogosławieństwem na
różanostocką uroczystość wystosowany przez Ojca Świętego
Franciszka, który odczytał ks.
Piotr Sosnowski Wikariusz ks.
Inspektora.
Nowa Suknia została wykonana w pracowni Mariusza i
Kamila Drapikowskich z Gdańska. Do jej wykonania wykorzystano złoto, srebro i szlachetne
kamienie. Poprzednia szata została nałożona na obraz w roku
1959.
W uroczystościach uczestniczył Starosta Sokólski Piotr

okazją wyrażenia wdzięczności
Maryi za Jej matczyną miłość,
wstawiennictwo i szczególną
obecność w Różanymstoku.
Dlatego pragniemy złożyć Matce naszego Pana wotum i przyozdobić Jej łaskami słynący wizerunek nową szatą.” - czytamy
na stronie Sanktuarium w Różanymstoku.
Już w piątek 18 czerwca
w Sanktuarium Maryjnym w
Różanymstoku Biskup Henryk
Ciereszko rozpoczął nowennę
przed 40. rocznicą koronacji
obrazu.

Rećko, który wraz z żoną Edytą
i synami przebył 30 km z Sokółki do Sanktuarium w 40. Pieszej
Pielgrzymce Różanostockiej.
Wśród tłumu wiernych dostrzegliśmy wielu samorządowców,
m.in. Wojewodę Podlaskiego
Bohdana Paszkowskiego, Radnych Powiatowych: Bożenę Jolantę Jelską-Jaroś i Jerzego Karpienię, Radnego Województwa
Pawła Wnukowskiego, burmistrzów i wójtów gmin powiatu
sokólskiego.
„28 czerwca 2021 roku
przypada Jubileusz 40-lecia
koronacji obrazu Matki Bożej
Różanostockiej. Chcielibyśmy,
aby tak ważne wydarzenie w historii naszego sanktuarium było

Obraz Matki Bożej Różanostockiej
„Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Różanostockiej, znajdujący się obecnie
w Sanktuarium Maryjnym w
Różanymstoku, został namalowany w 1928 roku przez Jana
Sawczyka w Zakładzie „Św.
Wojciech” w Warszawie, którego
właścicielem był Włodzimierz
Tur. Obraz został namalowany
w miejsce pierwszego obrazu
Matki Bożej Różanostockiej,
który był w Różanymstoku od
1652 roku, natomiast w 1915
roku został wywieziony w głąb
Rosji i nie powrócił już na swoje
miejsce.
Po namalowaniu nowego
wizerunku Matki Bożej Różanostockiej w 1928 roku, obraz
został przesłany do Rzymu,
gdzie poświęcił go papież Pius

XI. Dnia 8 września 1929 roku,
arcybiskup wileński Romuald
Jałbrzykowski wprowadził obraz do kościoła w Różanymstoku, po czym został umieszczony
na ołtarzu przy bocznym filarze
świątyni, gdzie znajduje się do
dziś.
Dnia 8 września 1959 roku,
po trzystu latach od pierwszych
cudownych wydarzeń w Różanymstoku za wstawiennictwem
Matki Bożej i po trzydziestu
latach od wprowadzenia do
świątyni nowego obrazu Matki
Bożej Różanostockiej, na obraz
została nałożona srebrna szata.
Szata była wotum wdzięczności
parafian i pielgrzymów za opiekę Matki Bożej nad wiernym ludem. Szatę poświęcił arcybiskup
poznański Antoni Baraniak
SDB.
20 września 1978 roku,
papież Jan Paweł I, udzielił zezwolenia na koronację koronami papieskimi wizerunku Matki
Bożej Różanostockiej. Koronacja odbyła się 28 czerwca 1981
roku za pontyfikatu papieża
Jana Pawła II. Obraz koronował
Kardynał Franciszek Macharski,
wraz z biskupem białostockim
Edwardem Kisielem, przy licznym udziale biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.”
źródło: www.rozanystok.pl
tekst na podst.
Patrycja A. Zalewska

„Miejsca, takie jak to tworzy się dla ludzi i mają one służyć
wszystkim” – podkreślił gospodarz Leśnictwa Bogusze Leśniczy Czesław Poskrobko.
Patrycja A. Zalewska
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OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z 9 lipca 2021 r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c – ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020r., poz. 1363 z
pózn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021r., poz.
735) zawiadamiam, że na wniosek Wójta gminy Kuźnica, pl. 1000–
lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica z dnia 6 lipca 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa z rozbudową
drogi gminnej Nr 103670B ul. Pogodna w miejscowości Kuźnica”.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy
następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica
Obręb ewidencyjny 0015 Kuźnica:
działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej: 740, 722, 695/2, 687.
686/3 (z podziału działki 686/2), 689/8 (z podziału działki 686/2),
721/1 (z podziału działki 721), 723/3 (z podziału działki 723/2),
739/5 (z podziału działki 739), 741/1 (z podziału działki 741)
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery) planowane
do przejęcia pod drogę, stają się własnością Gminy Kuźnica z dniem,
gdy decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za
nieruchomości przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie w Wydziale Geodezji i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym
w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego
adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia, które nastąpi w 12 lipca 2021r.
Strony postępowania mogą, w każdym stadium postępowania
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 2 sierpnia 2021 r.

Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium
Podczas XLI sesji Rady Powiatu, która po raz pierwszy odbyła się w wyremontowanej sali
konferencyjnej Starostwa radni
jednogłośnie udzielili absolutorium Staroście Sokólskiemu
Piotrowi Rećko oraz Zarządowi Powiatu Sokólskiego za rok
2020. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu Powiatu za rok 2020
odczytał Przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Krasiński.
Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu pozyskał ogromne środki
zewnętrzne poprzez projekty
współfinansowane z UE i budżetu państwa, co należy niewątpliwie zaliczyć do sukcesów
minionego roku. W 2020 roku
realizowane były projekty i inwestycje drogowe, które zostały
szczegółowo przedstawione w
„Raporcie o stanie Powiatu Sokólskiego”. Najważniejsze z nich
to: projekt pn. „Kompetentni

WYDZIAŁ GEOEDEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Operat elektroniczny
w Starostwie Powiatowym
W związku z wejściem w
życie rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standardów
technicznych
wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. z 2020, poz.1429) od 22 sierpnia 2020 roku wykonawcy prac
geodezyjnych są obowiązani do
przekazywania operatów technicznych w postaci elektronicznej. Przepisy jednak dopusz-
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czają przekazywanie operatów
technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do
dnia 31 grudnia 2021 r.
Powiat Sokólski wdrożył
mechanizmy
usprawniające
proces przekazywania wyników
prac geodezyjnych. Operaty
techniczne w formie elektronicznej w chwili przyjęcia do
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego są
umieszczane w bazie danych,
z której korzystają kolejni wykonawcy prac geodezyjnych.
Praktycznie cały proces przekazywania odbywa się zdalnie, w
związku z czym nie jest wymagana osobista wizyta w urzędzie
(bądź wysyłka pocztowa doku-

mentów), nie ma też konieczności drukowania wielostronicowych dokumentów. Powyższe
działania wpływają pozytywnie
na usprawnienia organizacji
pracy, zarówno urzędu jak i wykonawców prac geodezyjnych.
Z miesiąca na miesiąc coraz więcej operatów wpływa w formie
elektronicznej. Według danych
Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii w skali całej Polski
wśród powiatów ziemskich, w
okresie od 1 stycznia do 31 maja
2021 r. Powiat Sokólski plasował
się na 3 miejscu w województwie podlaskim pod względem
ilości przekazywanych operatów w formie elektronicznej.

w działaniu, konkurencyjni na
rynku pracy” związany z kształceniem zawodowym uczniów (o
wartości 2 458 562, 50 z czego
2 330 996,87 zł pochodzi z dofinansowania z RPO Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020); pn.
„Bony na szkolenia” - podnoszący kompetencje i kwalifikacje
zawodowe osób dorosłych (55
728 992, 33 zł, w tym dofinansowanie 50 156 092, 80 zł); pn.
,,Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie
Sokólskim” zakładał unowocześnienie pracowni i warsztatów
do praktycznej nauki zawodu
w ZSZ i ZSR (2 020 664 ,99 zł, z
czego 1 717 565,24 zł pochodzi
z dofinansowania z RPO Woj.
Podlaskiego); pn. ,,Głęboka
modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”
- termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej
oraz budynku mieszkalnego w
Sokółce (7 724 847, 10 zł, z cze-

go 5 813 017,29 zł pochodzi z
UE); projekt pn. „Rozwój usług
świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego” mający na celu
poprawę dostępności i efektywności usług publicznych (2 301
243,90 zł, z czego 1 956 057,31
pochodzi z UE); projekt pt. „Budowa Otwartych Stref Aktywności” (246 850,00 zł, wartość
dofinansowania 123 425,00 zł);
pt. ,,Modernizacja infrastruktury sportowej przy ZSZ im. E.
Orzeszkowej w Sokółce” (824
833,73 zł, w tym dofinansowanie
296 958,14 zł).
Zanim jednomyślnie przegłosowano projekt uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu za rok 2020
rozpatrzono „Raport o stanie
Powiatu Sokólskiego” za minio-

ny rok. Starosta Sokólski Piotr
Rećko: „Powiat Sokólski realizuje zadania poprzez programy
i projekty współfinansowane ze
środków zewnętrznych. Kwota
pozyskanych w 2020 roku środków wyniosła aż 18 248 012,16
zł, bez nich nie moglibyśmy
realizować w sposób skuteczny
wszystkich naszych zadań, tym
bardziej, że Powiat Sokólski nie
dysponuje żadnymi przychodami, z podatków lokalnych.”
Po omówieniu Raportu
Sekretarz Powiatu Katarzyna
Nowak przedstawiła projekt
uchwały w sprawie udzielenia
wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Wszystkie Komisje Rady
Powiatu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i została
ona przyjęta. Przewodniczący
Rady Krzysztof Krasiński złożył
gratulacje Staroście i całemu Zarządowi Powiatu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2020. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały.
Punkty „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2021-2033” oraz „Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021” zreferowała
Skarbnik Powiatu Anna Jolanta
Piszczatowska. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt.
tekst na podst.
oprac.: P.A. Zalewska, K. Galej,
fot. M. Białobłocki
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Kryterium Uliczne o Memoriał im. E. Dudzińskiego
Po raz ósmy w Krynkach
wystartowali kolarze w Kryterium Ulicznym o Memoriał
im. Edwarda Dudzińskiego pt.:
„Kolarstwo – moim jedynym
nałogiem oraz pasją”. Wyścig
honorowym patronatem objął
Starosta Sokólski Piotra Rećko.
Wyścigi
zorganizowane były przez UKS „Feniks” w
Krynkach. Jednym ze współorganizatorów był Powiat Sokólski
reprezentowany przez Zarząd
Powiatu, który dofinansował nagrody pieniężne w kategoriach
juniorskich.
Współorganizatorami zawodów byli także: Podlaski
Okręgowy Związek Kolarski,
Gmina Krynki, Urząd Miejski
w Krynkach, Podlaski Oddział
Straży Granicznej oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po ulicach Krynek ścigali
się amatorzy i kolarze licencjonowani – żacy, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, a także
dorośli w kategorii Masters.
Kolarze rywalizowali na
1600-metrowej pętli poprowadzonej ulicami: 1 Maja, pl. Jagielloński, Rynkowa, Grodzieńska, Targowa. W zależności od
kategorii wiekowej do poko-

nania było od 1 do 18 okrążeń.
Zawody były równocześnie dla
zawodników licencjonowanych
Mistrzostwami Województwa
Podlaskiego w Kryterium Ulicznym.
Jak podkreślała prezes UKS
Feniks Natalia Godlewska impreza organizowana jest głównie
z myślą o dzieciach i młodzieży,
a jej celem jest propagowanie

Wakacje – to także dobry czas na rehabilitację!
„Półkolonie z rehabilitacją” podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w
Sokółce.
Od 28 czerwca do 2 lipca
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce
odbywały się półkolonie letnie
ph. „Wakacje z rehabilitacją”
zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” w Sokółce. Uczestnikami jest 20-osob. grupa podopiecznych Stowarzyszenia, są
to niepełnosprawni wychowankowie SOSW.
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jazdy na rowerze oraz aktywny
sposób spędzania wspólnie czasu wolnego przez całe rodziny.
„Wystartowało 103 zawodników z podziałem na kategorie
wiekowe, mamy również zawodnika 70 plus - wspaniały pan
Edmund. Wystartowali również
zawodnicy kategorii licencjonowanych tak jak żak, żakini, młodzik, młodziczka junior i junior
młodszy z podziałem również
na kategorię kobiet i mężczyzn.
Mieliśmy 8 startów, najpierw
wystartowali zawodnicy najmłodsi na najmniejszych chodzikach, rowerach biegowych,
potem już zaczęły się starty dla
kategorii starszych z poważnym
ściganiem. Gościliśmy kluby z
Białegostoku, Sokółki, Kulesz
Kościelnych, jest też szkółka kolarska z Ogrodniczek i UKS Feniks Krynki oczywiście wystawił
swoich zawodników.”
Trener SKK Sokół Piotr
Kirpsza: „Był to udany wyścig
dla zawodników SKK, którzy
stawili się tutaj dość licznie, w
kilku kategoriach zanotowaliśmy zwycięstwo. Jestem zadowolony również z tych zawodników, którzy nie stawali dzisiaj
na podium, ponieważ w sporcie
nie liczą się tylko zwycięstwa,
ale szczególnie tutaj, dobra zabawa oraz wartości, które niesie
ze sobą rywalizacja, zachowanie
fair play, praca nad własną siłą
charakteru. Każdy tutaj starał się
dać z siebie wszystko. Na koniec
był również wyścig amatorów,
gdzie po namowach również
wystartowałem. (...) Myślę, że
większość zakończyła wyścig w
Zadanie „Wakacje z rehabilitacją” współfinansowano ze
środków PFRON w konkursie
ogłoszonym przez Powiat Sokólski i Powiatowe Centrum
Rodziny w Sokółce, ze środków
publicznych Wojewody Podlaskiego w ramach konkursu
ogłoszonego przez Kuratorium
Oświaty w Białymstoku oraz
środków Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”.
W pierwszym dniu półkolonii odbywały się zajęcia
warsztatowe: polisensoryczne
w Sali Doświadczania Świata,
integracji sensorycznej, rekreacyjno-sportowe oraz teatralne.
Drugiego dnia podopieczni wyjechali do Augustowa, gdzie odbyli rejs do Studzienicznej. Zwiedzili tam kapliczkę Matki Boskiej
Studzienicznej, pomnik Papieża
Jana Pawła II oraz zapoznali się
z historią miejsca. 30 czerwca
koloniści pojechali do Supraśla,
gdzie zwiedzili Muzeum Sztuki

dobrych humorach. Być może
były jakieś drobne kraksy, ale
ogólnie jakichś większych nieszczęśliwych zdarzeń nie zanotowaliśmy. Gratuluję klubowi
Feniks Krynki, kolejny rok robi
dobrą robotę. Przy współpracy z
samorządem w Krynkach i Powiatem mamy imprezę sportową, których w regionie za dużo
nie ma.”
Edward Dudziński – ur.
w 1949 r. wychowywał się w
Łapiczach k/Krynek. Z powodzeniem uprawiał kolarstwo w
latach 1965-1972 w Gwardii i
Ognisku Białystok w wielu wyścigach stając na najwyższym
stopniu podium lub zajmując jedno z trzech pierwszych
miejsc. Po zakończeniu kariery
zawodniczej pomagał bratu Kazimierzowi w szkoleniu młodych adeptów kolarstwa. Był
pomysłodawcą i organizatorem
Kolarskich Czwartków a także
Sportowych Sobót, w których
brały udział setki młodych amatorów kolarstwa. Był organizatorem wielu imprez kolarskich
w tym współorganizatorem Memoriału im. Józefa Gościło. Był
również sędzią kolarskim, Prezesem KKS Ognisko Białystok,
wieloletnim nauczycielem w VI
LO w Białymstoku, a w 2003 r.
pełnił funkcję Wiceprezesa do
spraw szkoleniowych w Zarządzie Podlaskiego Okręgowego
Związku Kolarskiego. Zmarł po
ciężkiej chorobie w 2004 r.
tekst na podst.
oprac. Maciej Białobłocki

Drukarskiej i Papiernictwa. Następnym punktem był Zooland
w Białymstoku, w którym dzieci
mogły pokarmić zwierzęta i poobcować z nimi. W Białymstoku uczestnicy zwiedzili również
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, gdzie zapoznali się z historią
i twórczością rzeźbiarza oraz
wzięli udział w warsztatach ceramicznych. W pierwszy dzień
lipca podopieczni gościli w Stadninie Koni w Kraśnianach, gdzie
uczestniczyli w zajęciach z hipoterapii oraz warsztatach sztuk
cyrkowych. Kolejnego dnia
odbyły się warsztaty muzyczno-ruchowe oraz zajęcia plastyczne
ph. „Bezpieczne wakacje”.
Każdy dzień obfitował w
mnóstwo doświadczeń i atrakcji. Podopieczni spędzali czas
bardzo aktywnie, ciekawie i pożytecznie, rozwijając swoje zainteresowania oraz umiejętności.
Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”
Bożena Rećko
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Sukcesy UKS Boxing Sokółka
17-20 czerwca w miejscowości Bolszewo (woj. pomorskie)
odbyły się Mistrzostwa Polski w
kategorii U-18 kobiet w boksie.
Wracamy z mistrzostw z dwoma brązowymi medalami oraz
pierwszym miejscem zdobytym
drużynowo. Był to dobry występ
naszych zawodniczek zważywszy, że większość z nich trafiła
na zawodniczki rozstawione z
numerem jeden między innymi na aktualną wicemistrzynię
świata czy mistrzynią Europy z
tego roku. Wszystkie startujące
dziewczyny naszego klubu za-

prezentowały się wyśmienicie.
Pokazały charakter oraz serce do
walki. Skład naszych dziewcząt
na mistrzostwach: Natalia Makuła 57kg, Kamila Rećko 60kg,
Hanna Kacynel 75, Julia Sienkiel
81kg, Natalia Borys 75kg, Natalia
Kruczkowska 81kg.
Przygotowania do mistrzostw były bardzo trudne,
zważywszy na COVID-19. Był to
ciężki okres przygotowań uwieńczony dwoma medalami. Brązowe krążki zdobyły Natalia Borys
75kg oraz Natalia Kruczkowska
81kg.
UKS Boxing Sokółka

Take my lunch,
lose my lunch
Nigdy w życiu nie jadłem
waty cukrowej.
Za to dziesięć razy mierzono do
mnie z pistoletu.
Do diaska, co ja robię ze swoim
życiem…
– Nie ruszaj się, ani drgnij! - dziadek Kotleta wymierzył we mnie
spluwę.
– Dziadek, czyś ty oszalał?!
– Spokojnie, załadowałem gumowe – wskazał fotel – Siadaj.
Ciekawa herbatka się zapowiada… Posadziłem swoje ściśnięte
strachem cztery litery i z niepokojem spojrzałem na broń.
– Opisz swoje ulubione danie! –
rozkazał mi – Powiedz, jak się je
robi!
Zawahałem się. Jeśli dziadek
chciał się upewnić, że nie jestem
zakamuflowanym kosmitą mógł
przecież mnie sprawdzić skradzionym ze strefy 51 czytnikiem.
– Fasolka z ryżem. Ugotowany ryż
mieszasz z fasolą z puszki i wszyst-

prawdziwe

prawdziwk

ko kropisz ostrym sosem.
– I? Coś jeszcze? Nie masz nic do
dodania?
– Co mam niby jeszcze dodać? To
fasolka z ryżem!
Dziadek westchnął i opuścił pistolet.
– Dobra. Jesteś czysty. Chcesz herbaty?
– A może najpierw mi wytłumaczysz czemu mnie witasz ogniem
i mieczem?
– Musiałem się upewnić, czy nie
jesteś jednym z nich.
– Że niby kosmitą?
– Nie! – machnął ręką – Chodzi
mi o tych dewiantów co całują
palce.
– Co? Jakie palce?
– Swoje. Mówią cokolwiek o jedzeniu, czy podają jakiś przepis
i za każdym cholernym razem
muszą wykonać ten obraźliwy dla
mnie gest. Wiesz. Gest szefa kuchni. Te całe cmoknięcie w palce.
– Obraźliwy?

OGŁOSZENIE PŁATNE

– A no. Tak. Po pierwsze, ci co go
wykonują nie są szefami kuchni.
Po drugie, z tego co kojarzę to
rozpowszechnił go dla szerszej
publiki kucharz z „Mapetów”. Po
trzecie, ślinienie paluchów nad
jedzeniem – nawet takim hipotetycznym – jest obleśne i jest to
brak szacunku. Po czwarte, ludzie
którzy to robią przeważnie opisują najprostsze, najbardziej leniwe,
obrzydliwe rzeczy typu chińska
zupka pomidorowa z torebki ze
śmietaną.
– Ale to powód, żeby strzelać do
ludzi? – spytałem, ignorując rasizm w stosunku do mapetów.
– He, he. Żyję bardzo długo. A to
z takiego powodu, że często oddaję stery instynktowi. No i niestety,
tak się złożyło, że instynktownie
po tym cmoknięciu wyciągam
pistolet z kabury. Nic nie poradzę,
że się wtedy uruchamiam! Już dwa
kolana przestrzeliłem, wolę więc
zawczasu się upewniać. Wszystko
z dobrej woli.
O dziwo, podejście dziadka Kotleta wydało mi się bardzo logiczne.
Do diaska, co ja robię ze swoim
życiem…
Kamyk

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2021
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców
i pobudzenie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe
na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Nabór wniosków
będzie
trwać w okresie od 19.07.2021 r. do 02.08.2021 r. w godz. od 8:00 do 16:00.
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru opeNABÓR nr
10/2021
racji
przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota
NABÓR
nr
10/2021
w ramach
wsparcia wynosi 60 000,00 zł. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: https://szlaktatarski.org.pl/nabor-nrramach
w -10-2021-przedsiewziecie-1-1-1-wsparcie-na-rzecz-rozwoju-i-zakladania-dzialalnosci-gospodaralnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Finanse:
czej-i-dzialania-szkoleniowe-na-operacje-z-zakresu-rozwijania-dzialalnosci-gospodarczej/
Ogólna
pula
środków
przeznaczona
na
dofinansowanie
projektów
w
ramach
ogłoszonego
naboru
–
L OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
51 375,26 € po kursie 4zł/euro stanowi odpowiednio 205 501,04Lokalnej
zł.
GÓŁOWY 1.1. Aktywizacja
zawodowa
mieszkańców
i
pobudzenie
przedsiębiorczości
Miejsce składania wniosków:
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys.CEL
złotych.
OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego
i rozwój przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe
Sposób
składania wniosków
o dofinansowanie
Typ wnioskodawcy:
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa
mieszkańców
i pobudzenie
przedsiębiorczości
na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej
1) Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wyO pomoc może ubiegać się podmiot będący:
drukowany lub
wypełnionygospodarczej
odręcznie (w sposób
czytelnyszkoleniowe
np. pismem drukowanym) wraz z wersją elekPRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania
działalności
i działania
w ramach Programu
Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
1) Rozwoju
osobą fizyczną,
jeżeli:
troniczną na płytkach CD/DVD składa się w dwóch egzemplarzach,
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
na operacje z zakresu – rozwijania
działalności
złożenie
wniosku gospodarczej
następuje do LGD w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze
b) jest pełnoletnia,
wniosków,
c)
miejsce
wykonywania
działalności
gospodarczej,
oznaczone
adresem
wpisanym
do
Centralnej
7.2021 r. do 02.08.2021 r. w godzinach od 8:00 do 16:00
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
lata 2014-2020
złożenie
wnioskuna
potwierdzane
jest na kopii pierwszej strony wniosku, chyba że wniosek jest skłaEwidencji ai maksymalna
Informacji okwota
Działalności
Gospodarczej,
znajduje
się charakter
na obszarze
wiejskim
objętym LSR – w
70% kosztów kwalifikowanych,
wsparcia wynosi
60 000,00 zł.
Pomoc ma
pomocy
de minimis.
dany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa
przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z
zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW lub z powodu innych przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszżycia człowieka nie jest możliwe potwierdzenie złożenia ww. wniosku na jego kopii. Potwierdzenie zawiera
takiej
osoby znajduje
na obszarze
wiejskim
objętym
albo 205 501,04 zł.
owanie projektów wkania
ramach
ogłoszonego
naboru – się
51 375,26
€ po kursie
4zł/euro
stanowiLSR,
odpowiednio
datę
godzinę
złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników
02.08.2021
r. w się
godzinach
od i8:00
do 16:00
Nabór
wniosków województwa,
będzie trwać w
okresie
od 19.07.2021
e mniej niż 50 tys. złotych.
2) osobą prawną,
z wyłączeniem
jeżeli
siedziba
tej osoby lubr.jejdooddziału
znajduje
na
oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
przyznawana
obszarze wiejskimPomoc
objętym
LSR, albo jest w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 60 000,00 zł. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
2) Pracownik biura LGD zobowiązany jest nadać każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy indywidu3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawalne oznaczenie (nr wniosku) i wpisać je na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim polu. Numer
Finanse:
ną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
ten powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego
– złożenia
51 375,26
€ po kursie
stanowi jeśli
odpowiednio
205z501,04
go Unii Europejskiej,
3) naboru
Termin
wniosku
uważa4zł/euro
się za zachowany,
data i godzina
pieczęcizł.
LGD/wpisana przez
Na co można otrzymać
dofinansowanie:
Minimalna
całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
LGD
(potwierdzająca
złożenie
wniosku)
nie
jest
wcześniejsza
niż
data
i
godzina
rozpoczęcia
naboru i
odarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze
Rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
gdy osoba fizyczna wykonuje działalność
gospodarczą,
do
której
stosuje
się
przepisy
ustawy
z
dnia
6
marca
2018
r.
–
Prawo
Typ24Wnioskodawcy:
Rozwoju Wsi z dnia
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
4) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie do LGD o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
akiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
Oznajduje
pomoc
może ubiegać
sięnapodmiot
będący:
finansowej
w ramach
poddziałania
„Wsparcie
wdrażanie
w ramach strategii rozwoju lokalnego
w celach konkursowych.
, jeżeli siedziba tej osoby
lub jej oddziału
się na obszarze
wiejskim
objętym
LSR,operacji
albo
kierowanego
przez1)społeczność”
objętego
Programem
Rozwoju
2014 (Dz. U.
osobą fizyczną,
jeżeli:
bowości prawnej, której
ustawa przyznaje
zdolność
prawną,
jeżeli
siedziba
tej jednostki
lubObszarów
jej oddziałuWiejskich
znajduje sięna
nalata
obszarze
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
z 2019 poz. 664 z późn.
jest
udzielenie wsparcia
projektom wpisującym się w
a) zm.).
jestPrzedmiotem
obywatelem naboru
państwa
członkowskiego
Unii Europejskiej,
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
cele Lokalnej Strategii b)
Rozwoju
Lokalnej
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski
tj.
cel
główny
1:
Zwiększenie
włąjest pełnoletnia,
szlaktatarski@gmail.com
czenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości, cel szczegółowy 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców
2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi z dnia 24działalności
września 2015gospodarczej,
r. w sprawie szczegółowych
warunków
c) miejsce
wykonywania
oznaczone
adresem wpisanym
do Centralnej
Ewidencji
i Informacji
Działalności
Gospodarczej,
się weryfikację
na obszarzezgodUWAGA:
Aby operacja
została
wybranaodo
finansowania
musi przejśćznajduje
pozytywnie
i
pobudzenie
przedsiębiorczości,
przedsięwzięcie
1.1.1.
Wsparcie
na
rzecz
rozwoju
i
zakładania
działalności
ach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacjiwiejskim
w ramach strategii
rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez
społeczność”
objętego
objętym
LSR
–
w
przypadku
gdy
osoba
fizyczna
wykonuje
działalność
gospodarczą,
do
której
stosuje
się
przepisy
ustawy
z
dnia
6
marca
2018
r. – oraz
Prawo
ności
z
Lokalną
Strategią
Rozwoju
na
lata
2014-2020
Stowarzyszenia
LGD
Szlak
Tatarski
uzyskać
i działania
szkoleniowe.
2014 (Dz. U. z 2019gospodarczej
poz. 664 z późn.
zm.). Przedmiotem
naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Lokalnej
co najmniej
minimalną
w wiejskim
ramach oceny
według
kryteriów wyboru operacji
przedsiębiorców,
a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania
takiej osoby
znajdujeliczbę
się napunktów
obszarze
objętym
LSR,lokalnych
albo
Tatarski tj. cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości, cel szczegółowy 1.1. Aktywizacja zawodowa
wynoszącą
40%
możliwych
punktów
w ramach
2)ZŁOŻENIEM
osobą
prawną,
z wyłączeniem
województwa,
jeżeli
siedzibaTREŚCIĄ
tej osoby lub jej oddziału
znajdujemin.
się na
obszarze
wiejskim
objętym
LSR,oceny
albo zgodnie z lokalnymi kryteriami. Maksymalna
rzedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie PRZED
na rzecz rozwoju
i zakładania
działalności
gospodarczej
i działania szkoleniowe.
WNIOSKU
NALEŻY
ZAPOZNAĆ
SIĘ
Z PEŁNĄ
liczbazdolność
punktów prawną,
– 25,00; Minimalna
liczba
której
uzyskanie
jestznajduje
warunkiem
operacji –
3) jednostką
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje
jeżeli siedziba
tejpunktów,
jednostki
lub jej
oddziału
się wyboru
na obszarze
OGŁOSZENIA
O
NABORZE
DOSTĘPNĄ
NA
STRONIE:
www.szlaktatarski.org.pl
WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE
10,00 punkty.
wiejskim
objętym
LSR;
www.szlaktatarski.org.pl
Ogłoszenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ych dokumentów niezbędnych do wyboru
przez otrzymać
LGD wraz z ich
wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać: ze
Naoperacji
co można
dofinansowanie:
Tatarski: https://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-10-2021-przedsiewziecie-1-1-1-wsparcie-na-rzecz-rozwoju-i-zakladania-dzialalnosciRozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
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12 lipca 2021 r.

INFOszczegółowych
Sokółka warunków
nr 241
24 września 2015 r. w sprawie
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Miejsce składania
wniosków:Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.). Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Lokalnej
Programem
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski tj. cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości, cel szczegółowy 1.1. Aktywizacja zawodowa
ul. Grodzieńska 1

