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- Hospitalizowani
z powodu zakażenia - 0
- Potwierdzone
przypadki zakażenia - 14
- Objęci kwarantanną - 94
- Nadzór epidemiologiczny - 0
- Wyzdrowiało - 4
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*Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko

Bieganie i pomaganie - to się dobrze rymuje!

EDUKACJA ZA BONY
Kurs profesjonalnych programów graficznych
w ramach „Bonów na Szkolenia”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i
potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach
RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu
Pani Agnieszka w ramach „Bonów na Szkolenia” uczestniczyła w 30-godzinnym szkoleniu z profesjonalnych programów graficznych Adobe Lightroom i
Adobe Photoshop organizowanym przez białostocką firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Pani Agnieszko, jakie szkolenie Pani wybrała w ramach
dofinansowania pn. „Bony na
szkolenia” i dlaczego padł taki
wybór?
Jako miłośniczka fotografii i osoba na co dzień się nią
zajmująca zdecydowałam się
szkolenie z programów graficznych Adobe Lightroom i Adobe
Photoshop. Zależało mi, aby nauczyć się „wyciskać” ze zdjęcia
jeszcze więcej, ale już w procesie
postprodukcji. Zdecydowałam
się również na to szkolenie, aby
nauczyć się optymalizować czas
pracy nad różnymi projektami.
Szkolenie, było skierowane do
osób, które miały już styczność
z Lr i Ps i chcą sobie przypomnieć wszystkie funkcje czy zagadnienia oraz uporządkować
dotychczasową wiedzę i poszerzyć ją o nową. Są to programy
posiadające ogrom możliwości.
Zależało mi, abym mogła je w
pełni wykorzystywać. Oczywiście, należy też wspomnieć o
podniesieniu własnych kwalifikacji. Po ukończonym kursie
uczestnik otrzymuje certyfikat i
zaświadczenie MEN, natomiast
po pozytywnie zdanym egzaminie zewnętrznym, kursant zdobywa Cetryfikat Adobe Certified Associate.
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Czy jest Pani usatysfakcjonowana trybem szkolenia i zakresem umiejętności, które Pani
przyswoiła?
Szkolenie było prowadzone w bardzo przejrzysty sposób.
Wszelkie kwestie były wyjaśniane od razu. Prowadzący, pan
Bartosz jest bardzo kontaktowy
i ma olbrzymie doświadczenie,
którym się chętnie dzielił. Bardzo dobra organizacja sprawiła,
ze zrealizowane zostały wszystkie założenia szkolenia. Kurs
wzbogacił moją wiedzę, uzupełniłam wiadomości w wielu kwestiach oraz dowiedziałam się,
jakie dotychczas błędy popełniałam. Zdobyte umiejętności
mogą przydać się nie tylko fotografom czy grafikom, ale także
twórcom stron internetowych,
video i osobom rozpoczynającym swoją pracę z Adobe PS,
więc szczerze polecam!

Zamierza Pani jeszcze poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w temacie fotografii?
Uważam, że fotografii należy uczyć się całe życie. Jest ona
nieskończenie szeroką dziedziną sztuki, dlatego staram
się przynajmniej 2 razy w roku
korzystać z różnych warsztatów
czy szkoleń, po to m.in. żeby
„odświeżyć umysł”, udoskonalić się jeszcze, poznać nowych
ludzi, z którymi można wymieniać doświadczenia. Uważam,
że trzeba być na bieżąco z tym,
co dzieje się w świecie fotografii,
którą się uprawia, dlatego jeśli
pojawią się interesujące szkolenia, związane z fotografią, na
pewno skorzystam, a dofinansowanie, o którym była mowa - to
wisienka na torcie!
Opr. Patrycja A. Zalewska

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w
wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt.
„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania
3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita
wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego
ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.
Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie
wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie
z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim
oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO”
Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i
kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na
terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych
zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, kursach umiejętności zawodowych,
studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz
języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest
etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem
www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków,
nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 roku.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Podlaskie dla Dudy

Pod takim hasłem w niedzielę w Sokółce przebiegała
akcja przygotowana przez podlaskich samorządowców, która
miała na celu wsparcie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 28 czerwca. Jednym
z jej inicjatorów był Marszałek
Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. W akcji poparcia
wzięli udział m.in. wspomniany Marszałek Województwa,
Członek Zarządu Województwa Wiesława Burnos, Starosta
Sokólski Piotr Rećko, Europoseł Karol Karski, samorządowcy, burmistrzowie, wójtowie,
sołtysi, strażacy jednostek OSP
oraz mieszkańcy powiatu.

innych. Duda to też rozwój samorządności, wspomniany FDS,
piękne drogi, które powstają na
terenie powiatu. Wybudowaliśmy 200 km dróg, od 2015 roku,
od kiedy Duda jest Prezydentem. Duda to przede wszystkim
Polak, który pamięta o swojej
narodowości, naszej przeszłości,
ale też przyszłości, ma jasny cel
na rozwój Polski. Andrzej Duda
dla naszego regionu - to też budowa ciągów komunikacyjnych
Via Baltica i Via Carpatia, czy
też obwodnicy Suchowoli. Dzięki
Dudzie nasi rodacy, nasi ludzie
z powiatu sokólskiego mogą bez
żadnych ograniczeń pojechać do
Stanów Zjednoczonych.

Duda to człowiek odpowiedzialny, dlatego, że tylko on
jest gwarancją tego, że wszystkie programy, które są teraz
wdrażane, z których Państwo
korzystacie, korzystają przedsiębiorcy, będą dalej kontynuowane. Andrzej Duda to osoba
skuteczna politycznie, zarówno
na arenie międzynarodowej
tj. zniesienie wiz dla Polaków,
obecność wojsk amerykańskich
w Polsce, inicjatywa Trójmorza,
tak ważna dla całego powiatu,
ale też wiele programów społecznych, programów mniej znanych, takich jak FDS, Fundusz
Rozwoju Przewozów Autobusowych, tak mocno potrzebny dla
mieszkańców Sokółki. - mówił
Marszałek.

Zagłosuję na Andrzeja
Dudę, dlatego, że w wieku 60 lat,
nabyłam prawo do emerytury,
mój mąż w wieku 65 lat otrzymał emeryturę, a moje wnuki

O Prezydencie mówił także Starosta Piotr Rećko. Andrzej
Duda wspierał nas na każdym
kroku, poprzez programy społeczne tj. 500+,300+ oraz wiele
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otrzymują co miesiąc wsparcie z
programu 500 +, co nie jest tylko
pomocą materialną, ale gwarancją bezpieczeństwa, stabilizacji i
jedności rodziny. - mówiła Wiesława Burnos.
Swoje poparcie zadeklarowali również strażacy z OSP Zubrzyca Wielka, OSP Kamionka
oraz OSP Sidra.
Na zakończenie samorządowcy podpisali symboliczną
deklarację poparcia dla obecnego prezydenta.
Sokółka była czwartym
przystankiem kampanii „Podlaskie dla Dudy”.
***
Kolejnym aktem przed
zbliżającymi się wyborami była
sobotnia konferencja przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce. W spotkaniu

wzięli udział: Minister Edukacji
Narodowej Dariusz Piontkowski, Senator RP Mariusz Gromko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława
Burnos, Starosta Sokólski Piotr
Rećko oraz samorządowcy, pracownicy urzędów i mieszkańcy
miasta.
Z naszego punktu widzenia oczywistym kandydatem jest
Andrzej Duda. Prezydent, który
potrafi doprowadzić do tego, że
we współpracy z rządem, Polska
zaczyna odgrywać coraz większą rolę. To on w dużej mierze
przyczynił się do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Współpracował przy ustawach, które
uszczelniają system podatkowy,
a jednocześnie współpracował
przy ogromnym programie polityki społecznej. – mówił Minister Piontkowski.

O osiągnięciach Andrzeja
wypowiadał się również Senator Gromko: Prezydent Andrzej
Duda udowodnił, że jest prezydentem wiarygodnym, obietnice
z którymi szedł do wyborów zostały spełnione. Program 500+,
300+ czy chociażby Maluch+
- dzięki któremu można budować kolejne miejsca w żłobkach.
Tego typu programy udowodniły, że jest to dobra zmiana.
Ponownie głos zabrała
Członek Zarządu Województwa Wiesława Burnos. Miałam
możliwość spotkania osobiście
pary prezydenckiej. Zwróciłam
uwagę na ich naturalność, możliwość nawiązania bezpośredniej relacji. Postrzegam tego prezydenta jako odpowiedzialnego,
kompetentnego i któremu zależy
na ojczyźnie.
Andrzej Duda jest bardzo
bliski samorządowcom. Fundusz Dróg Samorządowych to
projekt, który odmienił podejście samorządowców do budowy
dróg. – podsumował Starosta
Piotr Rećko. Dla mieszkańców
Powiatu Sokólskiego najważniejsza jest budowa dwóch ciągów komunikacyjnych: Via Baltica i Via Carpatia. Obwodnica
Sokółki i połączenie z Kuźnicą, a
także – w co głęboko wierzymy –
połączenie nas z Białymstokiem
dwupasmową, piękną trasą będzie przebiegać po starodrożu.
- kontynuował Starosta.
Konferencja zakończyła
się zrobieniem pamiątkowego
zdjęcia.
Materiał: JS/AS/PB
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Wirtualny bieg Monte Cassino
12 czerwca wziąłem udział
we wspaniałej inicjatywie z okazji 76. rocznicy Bitwy pod Monte
Cassino. W tym roku organizatorzy ze względu na trwającą
pandemię koronawirusa zorganizowali bieg w zupełnie nowej
i innej formie – można było
przebiec dystans 10 km – na dowolnej trasie oraz w dowolnej
chwili. Organizatorzy zastrzegli
sobie tylko, że bieg ma odbyć się
od 18 maja do 14 czerwca. W
biegu mogło uczestniczyć maksymalnie 1057 biegaczy – bo tylu
jest pochowanych żołnierzy na
cmentarzu wojennym na Monte
Cassino. Można było wybrać w
intencji kogo odbywa się bieg –
wybrałem Bernarda Snarskiego
– swojego krajana.

Bernard Snarski urodził
się w 1918 roku w miejscowości Krasne, gmina Janów. Był
żołnierzem 3-go batalionu
strzelców 2 Korpusu Armii gen.
Władysława Andersa. Zginął
13 maja 1944 r. Wystartowałem
przy granicy Państwa Polskiego
a bieg zakończyłem w m. Nowy
Dwór, gdzie na co dzień pełnię służbę jako funkcjonariusz
Straży Granicznej. Dziękuję
wszystkim, którzy zaangażowali
się oraz umożliwili mi odbycie
tego biegu właśnie w tym miejscu. Udział w biegu wiązał się z
opłatą startową, która w 100 %
zostanie przeznaczona na budowę pomnika gen. Władysława
Andersa w centrum miasta Cassino we Włoszech.
źródło: FB Andrzej Bielec

Odbiór techniczny ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze

Sokólski Klub Karate Kyokushin zaprasza dzieci od 4
lat, młodzież i dorosłych na
„WAKACJE Z KARATE” czyli
treningi Karate Kyokushin w
lipcu i sierpniu 2020 r.
Treningi odbywają się w
nowej sali „DOJO” na ul. Bohaterów Monte Cassino 12A / 1
p. w Sokółce. Sala „DOJO” jest
urządzona na wzór japoński,
jest wyposażona w maty tatami,
lustra i inny sprzęt potrzebny
do efektywnego treningu karate
kyokushin.
Treningi odbywają się 3 x
w tygodniu w 2 grupach treningowych: gr. I (4-9 lat) - wtorki,
czwartki i soboty, 17.30-18.30;
gr. II (10 lat i powyżej i dorośli)
- wt., czw. i sob. 19.00-20.30.
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Przyjdź i rozpocznij swoją
przygodę z Karate Kyokushin,
które ma naprawdę wiele zalet: uczy dyscypliny i szacunku, uczy spokoju i równowagi,
usprawnia ciało, rozwija mózg,
jest dla każdego, bez względu
na wiek, uczy stawiania sobie
wyzwań i osiągania celów, podnosi samoocenę, eliminuje napięcie, podnosi odporność na
stres, integruje dzieci, młodzież
i dorosłych podczas wspólnych
treningów i uczy samoobrony.
Sokólski Klub Karate Kyokushin
ul. Boh. Monte Cassino 12A,
Sokółka, tel. 666 380 666
facebook.com/kyokushin.sokolka/

Ulica Sidrzańska w Nowym Dworze może się cieszyć
nowym wyglądem, wszystko
dzięki przebudowie.
10 czerwca miał miejsce
odbiór techniczny inwestycji
pod nazwą „Przebudowa ulicy
Sidrzańskiej w Nowym Dworze
w ciągu drogi powiatowej nr
1249B”. Inwestorem był Powiat
Sokólski, a współinwestorem
gmina Nowy Dwór.
Łączna wartość zadania
wyniosła 1 575 614,01 zł, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
wyniosło 787 807,00 zł. Wkład
Powiatu Sokólskiego wyniósł
393 903,51 zł, a gminy Nowy
Dwór - 393 903,50 zł. Wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk.
W odbiorze wziął udział
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Jerzy Białomy-

zy, Wójt Gminy Nowy Dwór
Andrzej Humienny, Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w
Sokółce Grzegorz Pul, Kierownik Budowy Bogusław Szymczyk, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Elżbieta Grygorczuk,
Koordynator Michał Rećko,
kierownik Obwodu Mirosław
Grabowicz, Właściciel P.U.H.
KAMPOL Barbara Szymczyk,
p.o. Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg Andrzej Tomaszczyk oraz pracownicy Urzędu
Gminy w Nowym Dworze: Rafał
Jarmoszko i Marek Humienny.
Długość przebudowanego odcinka wynosi 1,155 km
(szerokość jezdni bitumicznej
– 6m). Zakres przebudowy drogi obejmował: warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego gr.
4cm, warstwę ścieralną z betonu
asfaltowego gr. 4cm, przepust
korytkowy na ławie betonowej

– 10 m, przepust jednootworowy średnicy 60cm, przepusty
rurowe pod zjazdami o średnicy
40cm, umocnienie skarp wlotów
i wylotów przepustów brukowcem grubości 16-20cm, oznakowanie poziome, znaki pionowe
wraz ze słupkami, 2 aktywne
znaki D-6 z własnym zasilaniem
solarnym i turbina wiatrową,
radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym, tablicę informacyjną o realizacji
zadania, bariery chodnikowe
typ olsztyński, ustawienie krawężników betonowych na ławie
betonowej, chodniki z kostki betonowej z kostki gr. 6cm,
obrzeża betonowe o wymiarach
20x6cm, wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm, trawniki dywanowe
z uprzednim humusowaniem,
umocnienie skarp gabionami
kamiennymi, zjazdy gospodarcze żwirowe – 450m2. PB
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Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w
Sokółce jest bezpłatną placówką
edukacyjną kształcącą młodzież
w nowoczesnych i potrzebnych
na rynku pracy zawodach. Tworzą ją Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 i
Branżowa Szkoła II stopnia.
W Technikum nr 1 nauczane są następujące zawody:
- TECHNIK INFORMATYK
– zawód daje kwalifikacje z zakresu budowy, instalacji i konfigurowania sprzętu komputerowego, tworzenia i konfiguracji
sieci komputerowych oraz tworzenia stron internetowych i baz
danych.
Dobra baza dydaktyczna,
specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie
(w tym druk 3D i grawerowanie
laserowe) gwarantują wysoki
poziom wiedzy i umiejętności
absolwentów tego kierunku.
Uczniowie
odbywają
praktyki w firmach branży IT
doskonaląc swoje umiejętności.
Możliwość dalszego kształcenie w szkolnictwie wyższym.
Uczniowie zdają egzaminy w 2 kwalifikacjach: INF.02.
Administracja i eksploatacja
systemów
komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych.
Przedmiot rozszerzony:
język angielski.
Możliwości zatrudnienia
jako: administrator sieci, serwisant sprzętu komputerowego,
programista, grafik komputerowy lub webmaster.
- TECHNIK MECHANIK Z
PROFILEM CNC – zawód daje
szerokie kwalifikacje z zakresu
obróbki z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Sokółce
Dobra baza dydaktyczna,
specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie
wsparte zajęciami w warsztatach
szkolnych gwarantują wysoki
poziom wiedzy i umiejętności
absolwentów tego kierunku.
Uczniowie zdają egzaminy w 2 kwalifikacjach: MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Przedmiot rozszerzony:
język angielski.
- TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji, nietrwałego i trwałego
przekształcania
włosów
a
także
koloryzacji,
strzyżenia
oraz
przedłużania
i zagęszczania włosów.
Możliwość dalszego kształcenie w szkolnictwie wyższym.
Uczennice zdają egzaminy
w 2 kwalifikacjach: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.
Przedmiot rozszerzony:
język angielski.
Możliwości
zatrudnienia w zakładzie fryzjerskim,
salonie fryzjerskim lub kosmetycznym oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

- TECHNIK LOGISTYK to
nowoczesny zawód skierowany
do osób przedsiębiorczych, kreatywnych, z wyobraźnią i umiejętnościami planowania oraz
organizowania różnego rodzaju
przedsięwzięć.
Absolwenci są bardzo poszukiwani przez pracodawców,
którzy cenią pracownika dobrze
wykształconego i potrafiącego
szybko reagować oraz dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.
Kształcenie teoretyczne i
praktyczne odbywa się w nowo
utworzonej pracowni logistycznej.

nia. Uczniowie - pracownicy
młodociani od początku nauki
odbywają praktyki w wybranym
zakładzie pracy, otrzymując wynagrodzenie.
Po ukończeniu Branżowej
Szkoły I stopnia uczniowie kierunków mechanicznych mogą
się kształcić dalej w 2-letniej
Branżowej Szkole II stopnia,
mając możliwość zdania egzaminu maturalnego i zdobycie
tytułu technika mechanika.
Uczniowie
odbywają
praktyki w największych sokólskich firmach z branży magazynowo-transportowej.
Możliwość dalszego kształcenie w szkolnictwie wyższym.
Możliwości zatrudnienia
przy przygotowywaniu procesu logistycznego, sporządzaniu
dokumentów
logistycznych,
ustalaniu należności za usługi
logistyczne, przygotowywaniu
taryf przewozowych i spedycyjnych.
Absolwent potrafi organizować procesy zaopatrzenia,
magazynowania, transportu i
dystrybucji. Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane
z ubezpieczeniem krajowym i
zagranicznym towarów i osób.
Oblicza koszty dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.
Uczniowie zdają egzaminy w 2 kwalifikacjach:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Przedmiotem
rozszerzonym
jest język angielski.
- TECHNIK MECHATRONIK
- to nowoczesny, wymagający i
poszukiwany zawód na rynku
pracy. Mechatronik to osoba,
która umie projektować nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności z wielu dziedzin nauki,
bo tego wymaga nowoczesny
przemysł.
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
projektowania i konstruowania
urządzeń z wykorzystaniem
technik komputerowych; obsługi i programowania robotów
przemysłowych; obsługi i programowania sterowników PLC;
automatyki i obsługi urządzeń
współczesnych linii produkcyjnych i montażowych; diagnostyki i naprawy urządzeń z
zastosowaniem nowoczesnych

urządzeń pomiarowych; montażu i demontażu urządzeń i
systemów mechatronicznych;
projektowania i serwisu układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Uczniowie zdają egzaminy w 2 kwalifikacjach:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i
systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych
Przedmiot rozszerzony:
matematyka lub fizyka.
***
3-LETNI ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY W RAMACH
BRANŻOWEJ SZKOŁY I
STOPNIA
Dla absolwentów szkoły
podstawowej, którzy nie chcą
się kształcić w szkole kończącej
się maturą, oferujemy 3-letni
oddział wielozawodowy w ramach Branżowej Szkoły I stop-

***
W ZSZ uczniowie mogą
rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w rozgrywkach sportowych na poziomie
wojewódzkim (futsal, siatkówka, piłka ręczna, szachy, narciarstwo biegowe), projektując
i tworząc wydruki na drukarce
3D, wykonując elementy z metaloplastyki czy tworząc ekologiczne kosmetyki.
Bardzo prężnie działa w
szkole wolontariat, wspomagając m.in. sąsiedni Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, białostocki Szpital Onkologiczny czy sokólskie Schronisko
dla Zwierząt.
Wysoko wykwalifikowana
i przyjazna uczniom kadra pedagogiczna sprawia, że w szkole
panuje miła atmosfera przy zachowaniu wysokiej zdawalności
egzaminów zewnętrznych.
ZSZ w Sokółce
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ZESPÓŁ SZKÓŁ w Suchowoli

W
roku
szkolnym
2020/2021 planowane jest
stworzenie 2 klas:
LO Technikum – jedna
klasa z podziałem na dwa zawody – ROLNIK I HANDLOWIEC. Językiem wiodącym
jest angielski (realizowany na
poziomie podstawowym i rozszerzonym). Drugim językiem
jest niemiecki i rosyjski.
Realizacja przedmiotów
rozszerzonych: dla klasy I LO

przygotowano ofertę 4 przedmiotów: geografia, biologia,
matematyka, język angielski.
Mamy nadzieję, że wzorem lat ubiegłych da się rozszerzyć ofertę o chemię i WOS,
dzięki wsparciu Gminy.
W Technikum w zakresie
rozszerzonym realizowane są
matematyka i geografia.
Uczestniczymy w realizacji programu unijnego: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” dla
techników: stypendia po 120zł
miesięcznie / kursy m.in. kurs
prawa jazdy kat. B / obsługa
koparko ładowarek, kombaj-
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nisty itp. / dodatkowe kursy z
jęz. angielskiego, podnoszenia
kompetencji cyfrowych, zajęcia
wyrównawcze z przedmiotów
ogólnokształcących, a także
przedmiotów
zawodowych

(przygotowanie do egzaminów
zawodowych) / staże w technikum. Za 150 h stażu 2000 zł, za
300 h – podwójnie czyli 4000 zł.
W szkole przyznawane są
Stypendia Starosty Sokólskiego
za naukę, osiągnięcia artystyczne i sportowe, wolontariat.
W czasie wolnym oferujemy uczniom szereg zajęć
dodatkowych: orkiestra dęta,
tamburmajorki,
mażoretki,
zajęcia sportowe (liczne sukcesy na szczeblu powiatu, województwa), zajęcia drużyny
ratowniczej (I miejsce w Polsce
Mistrzostw Pierwszej Pomocy

Polskiego Czerwonego Krzyża
– Rzeszów 2017), zaangażowanie szkoły, wraz z uczniami, w
liczne działania społeczne i kulturalne (WOŚP, pisanie listów
w obronie więźniów sumienia,
wolontariat, drużyna ratownicza, „Młoda krew ratuje życie”
itp).
Bardzo dobra baza lokalowa: dużo wyposażonych klas
lekcyjnych (w każdej komputer,
projektor ew. tablice multimedialne) / pełnowymiarowa hala
sportowa z siłownią / nowoczesne i bezpieczne boisko sporto-

we / siłownia zewnętrzna (po
chmurką) / pracownia stolarska
/ planowane doposażenie pracowni handlowej i rolniczych /
wysoka zdawalność egzaminu
maturalnego i egzaminów zawodowych.
W listopadzie 2020 r. zostanie zakończona termomodernizacja głównego budynku szkoły,
pozwoli to na naukę w dużo lepszych warunkach. Zapraszamy!
ZS w Suchowoli
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Sokółce
Zajęliśmy 13. msc. w województwie podlaskim, w Rankingu PERSPEKTYW - Technikum
2020 jako najwyżej notowane
technikum w powiecie sokólskim i zdobyliśmy brązowy medal.
Zostaliśmy laureatem plebiscytu „Orły edukacji 2020”,
wyróżniającego najlepsze szkoły
i placówki, liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, sta-

Historia Zespołu Szkół
Rolniczych im. mjr. Henryka
Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce rozpoczęła się 1 października 1968 r. powołaniem do
życia Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Sokółce. I tak już od 52
lat szkoła ciągle się rozwijała,
zmieniając i dostosowując kierunki kształcenia do potrzeb
młodzieży i rynku pracy, tworząc przyjazną atmosferę pracy
wśród zżytej społeczności szkolnej i dając poczucie bezpieczeństwa uczniom.
NOWOCZESNA BAZA
W skład bazy dydaktycznej
wchodzą 2 obiekty, w których
znajduje się 13 sal lekcyjnych,
5 pomieszczeń biurowych, aula,
dwie pracownie komputerowe,
biblioteka z czytelnią, szatnia.
Bazę rolniczego kształcenia
praktycznego stanowią magazyny i garaż, w którym przechowywane są maszyny rolnicze. W
roku 2019 w ramach projektu
„Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie
Sokólskim” szkoła wzbogaciła
się o nowoczesne wyposażenie
pracowni zawodowych, które
stanowi: w zawodzie technika
rolnika: przyczepa 2-osiowa,
ładowacz czołowy, sprężarki,
spawarki, kombajn zbożowy
marki New Holland; w zawodzie technik hotelarstwa: nowa
pracownia hotelarska z pełnym
wyposażeniem oraz pracownia
do przygotowywania śniadań ;
w zawodzie technik żywienia i
usług gastronomicznych: nowa
pracownia obsługi klienta – sala
restauracyjna, która uzupełni
już istniejące wyposażenie.

cy” organizowanym przez PIP
Okręgowy Inspektorat w Białymstoku i udział w finale konkursu na szczeblu centralnym w
Warszawie; II msc. ucznia klasy
maturalnej i III msc. uczennicy
klasy trzeciej w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Matematyka pasją
technika” dla uczniów klas III i
IV; III msc. uczennic klasy trzeciej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu „Bitwa na
drobiowe smaki” w Warszawie; wyróżnienie 2 uczennic
w Ogólnopolskim Konkursie
Geograficznym Geo-Planeta,
finaliści Wojewódzkiego Etapu Olimpiady HIV/AIDS, III
miejsce w etapie centralnym
konkursu „Poznaj swoje prawa
w pracy”, wyróżnienie w etapie
centralnym Olimpiady „Warto
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, I msc. w
Wojewódzkim Konkursie Podlaskie Gotowanie „Gotuj z klasą”, II msc. w Ogólnopolskim
Konkursie „Wyzwanie MAKRO
Chefa”, I msc.w Ogólnopolskim
Konkursie „Niepodległa piękna
smakiem”.
Szkoła uzyskuje wysokie
wyniki zdawalności egzaminów klasyfikacji w poszczególnych zawodach, m.in. w kwalifikacjach: T.6-97 %, T.15-91
%, R.3-100 %, TG.12-77,2 %,
AU.35-95,3 %, A.36-86 %.

wiają na rozwój i podnoszenie
swoich kwalifikacji oraz wiedzy
i umiejętności uczniów.
Kształcenie zawodowe
Realizujemy zajęcia praktyczne we współpracy z pracodawcami z powiatu, jak i kraju:
w zawodzie technik ekonomista
współpracujemy z 36 przedsiębiorstwami i instytucjami, w
zawodzie technik hotelarstwa
współpracujemy z 20 przedsiębiorstwami; w zawodzie technik rolnik współpracujemy z
20 przedsiębiorstwami; w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych z 18 przedsiębiorstwami.
Szkoła realizuje również
praktyki zagraniczne w ramach programów Erasmus+
oraz POWER. Jest to projekt
GASTROTECHNICY, w którym uczniowie skorzystają
z 3-tygod. praktyk na Litwie
oraz projekt „Uczniowie ZSR
w Sokółce mobilni w Europie”,
w ramach którego 84 uczniów
wyjedzie na 2-tyg. praktyki do
Grecji.

Szkoła umożliwia zdobywanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności na kursach zawodowych takich jak kurs: operatorów kombajnów zbożowych,
małej rachunkowości, obsługi
koparko-ładowarki, magazyniera z obsługa wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B, obsługi programów księgowych,
stosowanie środków ochrony
roślin; gotowania, barmański,
carvingu,czy baristy.
W ramach realizacji podstawy programowej uczniowie
odbywają szereg wycieczek i
wyjazdów edukacyjnych związanych z zawodem, w którym się
kształcą, m.in. były to wyjazdy
na: „Mazurskie AGRO SHOW”
w Ostródzie, Targi Agro TECH
w Kielcach, Targi Rolnicze w
Nadarzynie, Targi POLAGRA
Gastro w Poznaniu, Targi Expo
Sweet w Warszawie, warsztaty
Kulinarne w Wilanowie i inne.
Uczniowie szkoły objęci
są pomocą stypendialną: stypendium Starosty Sokólskiego
w ramach Lokalnego programu

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 28 uczniów
uzyskało stypendium sportowo-artystyczne, a 11 uczniów
– naukowe w roku szkolnym
2019/2020; stypendium w ramach projektu „Kompetentni
w działaniu, konkurencyjni na
rynku pracy” –korzysta z niego
90 uczniów szkoły; stypendium
Prezesa Rady Ministrów – 1
uczennica.
Szkoła rozwija uzdolnienia, zainteresowania uczniów
oraz kształtuje postawy prospołeczne. W szkole prężnie działają i funkcjonują: koło recytatorsko-teatralne, sekcje sportowe,
wolontariat szkolny, szkolne
koło PCK, warsztaty artystyczne, Samorząd Uczniowski.
Współpracujemy z wieloma instytucjami, m.in. są to: Polski Związek Niewidomych Koło
Terenowe w Sokółce, Fundacja
SFL, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Odział w
Sokółce, Biblioteka Publiczna w
Sokółce, Polski Związek Wędkarski Koło w Sokółce i inne.
Młodzież aktywnie uczestniczy w szkolnych i lokalnych
uroczystościach patriotycznych
z udziałem sztandaru szkoły.
Bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących. Zapraszamy!
ZSR w Sokółce

Osiągnięcia naukowe i
sportowe za rok 2018 i 2019
W olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodowych: II msc. uczennicy
w Wojewódzkim Konkursie
„Poznaj swoje prawa w pra-
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NAJWYŻSZA W POWIECIE ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W
2019 ROKU!
Drodzy Absolwenci, przed
Wami jedna z najważniejszych
decyzji. W najbliższym czasie
musicie dokonać wyboru. Nie
tylko nowej szkoły, ale także
swojej przyszłości i miejsca w
dorosłej rzeczywistości. Może
warto w tej chwili postawić pytanie: dlaczego tak wielu młodych
ludzi nie odnajduje się zarówno
na studiach, jak i w szkole ponadpodstawowej? Może to wynik nieprzemyślanego wyboru,
przed którym teraz stajesz.
W planach zawsze warto
stawiać cele, które są do osiągnięcia – ani nazbyt ambitne,
ani za mało ambitne. Bo czy
warto wybierać szkołę, w której pogoń za wynikami będzie
okupiona czterema latami korepetycji, albo szkołę, w której
zdawalność matury i egzaminu
zawodowego nie przekracza
50%. Albo taką w której będziesz całkowicie anonimowy,
a Twoje problemy co najmniej
marginalne. Może nie warto.
Proponujemy Ci szkołę w
której możesz realizować własny plan rozwoju. Szkołę, w której to TY decydujesz o wyborze
przedmiotów rozszerzonych a
wyniki osiągane przez naszych
uczniów w ramach egzaminu
maturalnego są bardzo wysokie
na tle innych szkół powiatu.
W naszej szkole powstaną
klasy w ramach następujących
profili:
KLASA IA o profilu prawniczo-medialnym
To typowa klasa humanistyczna. Uczniowie tej klasy
uczestniczą w wielu projektach
społecznych oraz działaniach
wolontariackich. W ramach
zajęć istnieje możliwość redagowania strony www i szkolnego Facebooka, uczestnictwa w
szkoleniach, wykładach i warsztatach prowadzonych przez
dziennikarzy,
wykładowców
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Dąbrowie Biał.
- SUKCESY – nasi uczniowie
odnoszą wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej szczególnie w dziedzinach:
artystycznej, naukowej i sportowej
- PROJEKTY - aktualnie realizujemy 5 projektów finansowanych ze środków UE
- STYPENDIA - szansa na udział
w programie stypendialnym (na
poziomie powiatu i województwa) – w 2019 r. nasi uczniowie
otrzymali 87 stypendiów: 38 naukowych i 49 artystyczno-sportowych.

wyższych uczelni, ekspertów.
Najwięcej stypendiów Starosty
Sokólskiego za osiągnięcia artystyczne trafia do uczniów z
tego profilu. Sugerowane studia: filologia polska, prawo,
historia, administracja, politologia, socjologia, filozofia,
dziennikarstwo, pedagogika,
kulturoznawstwo,
stosunki
międzynarodowe, itp.
KLASA IB o profilu politechniczno-medycznym
To klasa dla chętnych
do poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.
Uczniom gwarantujemy możliwość udziału w projektach edukacyjnych np. w realizowanym
aktualnie projekcie w ramach
programu Erasmus+: „Królowa
jest tylko jedna – Matematyka”
a także w comiesięcznej rywalizacji z najlepszymi w konkursie
„Ekstraklasa matematyczna”.
Najwięcej ww stypendiów za
osiągniecia naukowe trafia do
uczniów z tego profilu. Sugerowane studia: politechnika i
inne uczelnie techniczne oraz
uniwersytety na wszystkie kierunki politechniczne m.in. na
informatykę, matematykę, elektronikę, automatykę, mechanikę, budownictwo, medycyna,
farmacja, ochrona środowiska,

biologia, chemia na uniwersytetach, akademiach medycznych i
uczelniach rolniczych, itp.
KLASA IC oddział przygotowania wojskowego / klasa
mundurowa
Po 2 latach udziału w
„Programie Wspierania Szkół
Ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych
wojskowych klas mundurowych” (udział jako jedna z 5
szkół w województwie) realizowanym przez MON, zamierzamy od 1 września 2020 r.
stworzyć nowy typ klasy mundurowej, czyli oddział przygotowania wojskowego. Zgodę na
jego powstanie udziela MON
na podstawie dotychczasowych
osiągnięć w pracy na rzecz
uczniów klas mundurowych.
MON wspiera finansowo szkoły
biorące udział w tym projekcie.
Czekamy na decyzję w tej sprawie, jeśli zaś będzie negatywna
to wzorem lat ubiegłych powołamy do życia klasę sportowo-mundurową.
Nasi uczniowie od 10 lat
biorą udział w manewrach i
obozach wojskowych, regularnych zajęciach z żołnierzami
zaprzyjaźnionych
jednostek
wojskowych z Białegostoku,
Gołdapi, Bartoszyc czy Giżycka,
funkcjonariuszami SG, policji
oraz przedstawicielami innych
służb mundurowych. W ramach
klasy mundurowej organizowane są szkolenia z samoobrony i
technik interwencji, strzelania,
kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry, topografii.
W ramach dni mundurowych
klasa przychodzi na zajęcia
szkolne w mundurach, które od
obecnego roku szkolnego zabezpieczone zostaną przez szko-

łę, dzięki czemu rodzice unikną
poważnych wydatków. Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują certyfikat potwierdzający
umiejętności jako załącznik do
świadectwa. Udział w tej klasie
to prawdziwa mundurowa przygoda.
Nasze główne atuty:
- MATURA – ubiegłoroczne
wyniki egzaminu potwierdzają bardzo wysoką zdawalność
(98,5 %) oraz wysokie wyniki
egzaminów maturalnych
- WYBÓR - możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów
rozszerzonych (unikalne w skali
kraju rozwiązanie)

- BEZPIECZEŃSTWO - wysoki poziom bezpieczeństwa
uczniów (potwierdzony poprzez
wyniki ewaluacji zewnętrznej
Kuratorium Oświaty) osiągnięty m.in. poprzez bliski kontakt
z rodzicami a także dziennik
elektroniczny i comiesięczne
dyżury nauczycieli oraz monitoring,

- NOWOCZESNA BAZA przestronna hala sportowa
(arena 45x27m), strzelnica na
broń pneumatyczną w budynku
szkoły, nowoczesna siłownia i
sala do sportów walki, świetnie
wyposażone klasy (m.in. zestawy multimedialne, tablice interaktywne), baza noclegowa w
internacie z dziennym kosztem
pobytu wynoszącym 12 zł (cena
z pełnym wyżywieniem).
- WYJAZDY ZAGRANICZNE
- wyjazdy do szkół partnerskich
do Grecji i Turcji, na Litwę i Białoruś.
- ZAJĘCIA DODATKOWE bogata oferta zajęć pozalekcyj-

nych, w ramach sekcji sportowych: piłki ręcznej, taekwon-do,
samoobrony i sztuk walki. Rozwijanie zainteresowań w ramach
wolontariatu, harcerstwa i grupy
wokalno – muzycznej.
Szukaj nas na www.liceum-dabrowa.pl i szkolnym
facebooku, liceum@data.pl
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EDU OFERTA
dla ósmoklasistów

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI
Uwaga, zarażamy pasjami!

Jeśli jesteś społecznikiem,
lubisz pomagać, angażujesz się
chętnie w różne działania i akcje
charytatywne – wybierz Liceum
Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce. Tu będziesz mógł

rozwijać swoje zainteresowania,
poznawać ciekawych ludzi, realizować swoje pasje, zdobywać
nowe doświadczenia i wraz z
innymi pracować w szkolnym
wolontariacie. Reagujemy spontanicznie na apele i prośby różnych instytucji i stowarzyszeń
wspierających osoby potrzebujące, opiekujemy się dziećmi
w szpitalu, bierzemy udział w
akcjach, kwestach i zbiórkach.
Dołącz do nas!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Sokółce
solwentów. Właśnie mijają trzy
lata od ostatniego - V Zjazdu
Absolwentów, który zgromadził
tysiące osób i stał się okazją zarówno do wspomnień, refleksji, jak i dobrej zabawy. Dołącz
do nas, Ósmoklasisto, abyś i Ty
po latach mógł uczestniczyć
w kolejnym zjeździe i stać się

cząstką historii naszego liceum.
Serdecznie zapraszamy!
Od kilku lat, w ramach
współpracy z Fundacją DKMS
i ogólnopolskiej akcji #KOMÓRKOMANIA, regularnie
organizujemy w naszym liceum
Dzień Dawcy. Rejestrujemy
wówczas potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek
macierzystych i szpiku. Wszyst-
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tyfikat „SZKOŁY Z ŻYCIEM”,
potwierdzający niezwykłą wręcz
wrażliwość naszych uczniów i
bezinteresowną gotowość niesienia pomocy innym.
Źródło tekstu:
FB Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Sokółce

Klasa mundurowa jest
to propozycja specjalnie dla
Ciebie. Interesujesz się bezpieczeństwem państwa, planujesz
podjęcie pracy w służbach mundurowych? Dołącz do nas! Nasi
uczniowie mają stały cykl zajęć i
szkoleń z formacjami mundurowymi. Czekamy!
Czy wiesz, że nasze liceum
jest szkołą z ponad 70-letnią
tradycją? Absolwenci, nawet po
wielu latach, chętnie tu wracają,
siadają w szkolnych ławkach i
wspominają uczniowskie czasy. Organizują spotkania, Złote
Matury oraz kolejne Zjazdy Ab-

potrzebujących przeszczepienia
od Dawcy niespokrewnionego. I taką szansę otrzymał od
zarejestrowanego przez wolontariuszy z klasy IIB, naszego
Ucznia chory z Anglii! Dawcy
serdecznie gratulujemy i bardzo się cieszymy, że chęć niesienia pomocy innym stała się
realna i że się do tego przyczyniliśmy, szerząc ideę dawstwa.
Nasz Dawca obiecał, że już
we wrześniu odwiedzi liceum
i mamy nadzieję wesprze nas
podczas kolejnej akcji.
#KOMÓRKOMANIA
i
Dzień Dawcy należą już do tradycji szkoły. Za ich organizację
nasze liceum otrzymuje Cer-

***
PROPONOWANE PROFILE
W ROKU SZKOLNYM
2020/2021:
HUMANISTYCZNY
Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, wiedza o
społeczeństwie

Języki obce: angielski, rosyjski lub niemiecki
POLITECHNICZNY
Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka, fizyka
Języki obce: angielski, rosyjski lub niemiecki
MEDYCZNY
Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język angielski
Języki obce: angielski, rosyjski lub niemiecki
MUNDUROWY
Przedmioty rozszerzone:
wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
Języki obce: angielski, rosyjski lub niemiecki.

ko po to, by pomóc chorym na
nowotwory krwi. Każda zarejestrowana osoba może być szansą
na powrót do zdrowia dla osób
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Bieganie i pomaganie to się dobrze rymuje!
Bieg
electrum
EKIDEN virtual również w Sokółce!

Bieg electrum EKIDEN
virtual pomimo swej nazwy
jest jak najbardziej realny. W
sobotę 13 czerwca na ścieżce
pieszo-rowerowej wokół Zalewu Sokólskiego trzy sztafety

z Sokólskiej Grupy Biegowej
przebiegły pełny dystans maratoński. Zespoły liczyły po sześć
osób, z których każda miała do
przebiegnięcia swój wyznaczony
dystans. Dzięki technice wyniki
zostały odnotowane i biegacze
będą mogli porównać się z około
200 zespołami z całej Polski.
źródło:
FB OSiR w Sokółce

Dołącz do Klubu „SENIOR+”
Jeśli ukończyłaś/-eś 60 lat,
jesteś nieaktywnym zawodowo
mieszkańcem Powiatu Sokólskiego -

zapraszamy do KLUBU „SENIOR+”
w Sokółce.

Chciałbym być
sobą wreszcie
Przewodnicy życiowi i mędrcy często mówią, że trzeba być
sobą. Kiedy odnajdujesz odwagę
i w końcu jesteś sobą, wszyscy,
łącznie z mędrcem pędzą by cię
powstrzymać i krzyczą: „Bądź,
bądź, ale nie tak!” Chociaż z
drugiej strony, medytowanie do
góry nogami w kisielu jest częścią osobowości, do której nikt
nie powinien mieć dostępu…
Nieważne. Wracałem ze sklepu, gdy natrafiłem na osobliwy
pochód. Ludzie maszerowali z
pochodniami, widłami i innymi
cudami średniowiecznej technologii. Pochód zatrzymał się
na środku ulicy, a jego członkowie prowadzili bardzo ożywioną
dyskusję. Zainteresowany (kiedyś za tą ciekawość ktoś mi w
gębę zamaluje, to tylko kwestia
czasu) podszedłem do obywateli
w kominiarkach.
- Dzień dobry, a to jakieś święto,
czy co? – spytałem.
- Jakie święto – odezwał się jeden
z nich – Nie widzi pan gówniarza? Zmrużyłem oczy. Faktycznie, w środku tłumu tkwiła jakaś
mała osoba zawinięta w tyle lin,
bandaży i strzępów materiału, że
można było ją wziąć za mumię
na wybiegu pokazów mody dla
wysublimowanych faraonów.
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prawdziwe

prawdziwk
- No widzę, a co się stało?
- No, mamy dylemat. Bo w jedną
stronę jest ksiądz i tam mógłby
mu strzelić egzorcyzm. A z drugiej strony możemy go zaprowadzić od razu do tartaku, żeby z
desek zrobić stos i spalić.
- Co? Ale cym on sobie zasłużył? - Jak to czym! Czarami! To
znaczy, gnojek powiedział, że
jak dorośnie to zostanie czarodziejem jak w Harrym Potterze!
Zaklęcia będzie rzucać, tfu! Na
stos! Na razie się tak tylko bawi,
ale za rok pewnie kogoś zaczaruje!
- Ale… – nieco zaniepokoiłem
się swoim losem – Jak byłem
mały to chciałem zostać żołnierzem i strzelać do ludzi. No i się
tak bawiłem jako mały dzieciak.
Czy ze mną jest coś nie tak?
- Nie! Udawanie, że się zabija innych jest naturalne.
- To pan mi powie, bo kiedyś
też chciałem być policjantem.
Nawet bawiłem się masakrując
kolejnych przestępców. Nic mi
nie będzie?
- A nie. To bardzo normalne.
Powiedziałbym, że nawet chwalebne!
- A kiedyś bawiłem się jeszcze w
kosmicznego kupca. - Ooooo, to

pan do psychologa musi iść, bo
te fikcje literackie tylko schizofrenie, rozdwojenie jaźni i wysypkę robi!
- A to nie po prostu zabawa? –
zaryzykowałem – Żołnierz, czarodziej czy kosmiczny kupiec…
i tak to wszystko polega na bieganiu z patykiem o zróżnicowanym wymiarze.
- Panie – do rozmowy wtrącił
się drugi uczestnik pochodu
– To tak nie działa. Ja na przykład naczytałem się w młodości
Hobbita. No i bawiłem się, że jestem smokiem. No i teraz nim
jestem proszę pana.
- Co za bzdury! – fuknąłem –
Na smoka pan nie wygląda.
- A bo teraz się bawię w bycie
człowiekiem – odparł z dumą.
Potem prychnął ogniem, wyciągnął ogon ze spodni, rozwinął
skrzydła i poleciał.

Czekają na Ciebie
BEZPŁATNE ZAJĘCIA: ruchowe,
integracyjne, kulinarne i artystyczne,
które odbywać się będą w poniedziałki,
środy i piątki, w godz. 7.30 -15.30.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
należy POBIERAĆ i SKŁADAĆ
w holu Starostwa Powiatowego
w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8,
od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00-14.00.
ZGŁOSZENIA do 15 lipca 2020 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
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Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
MA NOWY ADRES: OS. ZIELONE 1B
W sprawach pilnych prosimy o kontakt
mejlowy

pppsokolka@interia.pl

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
wraz z pracownikami
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