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Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce
www.zsrsokolka.pl / zsrsok@zsrsokolka.pl / tel. 85 711 20 44 / facebook.com/ZSRwSokolce
Szukasz fajnej szkoły? „Rolnik” może być dla Ciebie!
Pora wybrać szkołę. Po co
szukać daleko, poza granicami
naszego malowniczego powiatu, skoro można kształcić się blisko domu. Dla wielu z uczniów
dobrym rozwiązaniem może
być Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce. O mocnych
stronach „Rolnika” opowiada
Wicedyrektor ds. CKZ Barbara
Czechowicz, a więc…
Dlaczego akurat „Rolnik”?
Jest to szkoła, która ma ponad 50-letnią tradycję. Została
założona w 1968 roku i od tego
czasu stale, bardzo dynamicznie
się rozwija, wprowadzając nowe
kierunki kształcenia. Na chwilę
obecną kształcimy w 5 kierunkach, w tym jest jedna nowość…
Kształcimy w zawodach
technik ekonomista, technik
rolnik, technik żywienia usług
gastronomicznych,
technik
hotelarstwa oraz na nowy rok
szkolny - wprowadzamy nowy
kierunek kształcenia – technik
przemysłu mody.
Nasza szkoła ma wysoko
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, świetnie przygotowanych, nie tylko merytorycznie,
nauczycieli, ale również bardzo
otwartych, skupiających się na
problemach młodzieży.
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Taka ilość zawodów wymaga chyba dużej ilości różnorodnego sprzętu?
Mamy bardzo dobrze wyposażoną bazę techniczną w
ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”
szkoła została doposażona w
nowoczesne sprzęty, takie jak:
kombajn zbożowy, maszyny do
uprawy bezpłużnej, nowoczesne
pracownie hotelarskie. Mamy też
dwie nowe pracownie komputerowe, zakupione w ramach tego
projektu. Oprócz zajęć edukacyjnych, prowadzone są różne
zajęcia pozalekcyjne takie jak
warsztaty, wyjazdy – na targi,
szkolenia. Zapraszamy też ciekawych ludzi, którzy są z branż, w
których kształci szkoła.
Młodzież ma możliwość
wyjazdów?
Uczniowie mogą się doskonalić podczas praktyk zawodowych za granicą. W ramach
projektu „Erasmus+” wyjeżdżamy – najczęściej do Grecji – na
praktyki zagraniczne, oprócz
tego realizujemy projekt, w którym młodzież z zawodu technik
żywienia i usług gastronomicznych wyjeżdża na Litwę (do
Wilna), by odbywać praktyki w
renomowanych hotelach. Zło-

żyliśmy również projekt na wymianę kulturową młodzieży z
Węgier. Umożliwi to poznanie
tradycji i kultury węgierskiej.
Jak wygląda zdawalność
egzaminów?
Zdawalność jest na wysokim poziomie, dostajemy także
informacją zwrotną od pracodawców, że nasza młodzież jest
dobrze przygotowana do wejścia
na rynek pracy, orientuje się w
zawodach, które ma wykonywać, że są świetnie zorganizowani. Nasza młodzież chętnie
jest przyjmowana na praktyki w
ramach kształcenia zawodowego. Młodzież w ramach praktyk
wyjeżdża również do renomowanych hoteli nad morzem, w
górach, na Mazurach, także do
ośrodków stricte turystycznych.
Uczniowie wracają z nich bardzo
zadowoleni, ale też dostajemy listy z podziękowaniami od pracodawców, za to jak są przygotowani pod kątem zawodowym,
ale również mentalnym, jak np.
chęci do pracy.

Uczniowie uczestniczą w
jakichś konkursach?
Teraz, ze względu na pandemię są pewne ograniczenia
jeśli chodzi o olimpiady i konkursy, ale rzeczywiście mamy
osiągnięcia - 3. miejsce w finale ogólnopolskim uczennicy w
konkursie organizowanym przez
PIP „Poznaj swoje prawa w pracy”. Byliśmy również dwukrotnie
finalistami olimpiady organizowanej przez ZUS. Dwa razy
reprezentowaliśmy województwo na szczeblu ogólnopolskim.
Mieliśmy osiągnięcia na szczeblu
ogólnopolskim w konkursach
pn. „Gotuj z klasą”, w którym
nasze uczennice odbywały później staż u Karola Okrasy. Jeszcze konkurs „Młody hotelarz”
z sukcesem na szczeblu ogólnopolskim oraz „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, na
którym uczniowie oprócz tego że
zdobywali wiedzę merytoryczną
to uczyli się również bezpieczeństwa prac polowych w gospodarstwach rolnych.
Czy uczniowie realizują się
w kółkach zainteresowań?

Mamy drużynę futsalu
chłopców, futsalu dziewcząt,
mamy drużynę piłki siatkowej
dziewcząt. Młodzież chętnie
bierze udział w zawodach lekkoatletycznych. Tu rzeczywiście
mamy duże sukcesy w ubiegłym
roku szkolnym w Licealiadzie
Województwa Podlaskiego nasza szkoła uplasowała się na 11.
miejscu – bardzo wysoko, jeśli
bierzemy pod uwagę wszystkie
szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne w województwie. Drużyny futsalu grają w
ligach międzyszkolnych. Mamy
szkolne koło PCK, które organizuje akcje związane z oddawaniem krwi, czy szpiku kostnego.
W szkole prężnie działa koło
wolontariatu, corocznie współpracujemy ze Stowarzyszeniem
Osób Niewidomych i uczestniczymy w święcie Białej Laski.
Również wolontariat uczestniczy
w zbiórkach na rzecz potrzebujących. W szkole działa koło recytatorsko-teatralne, w którym
młodzież może realizować się
artystycznie. Zajęć pozalekcyjnych jest sporo, także przygotowujących do matury i egzaminu
zawodowego - dla nas jest to
ważne, ponieważ wypuszczamy
w dorosłe życie ludzi dobrze
przygotowanych.
Może coś więcej o nowym
kierunku?
Technik przemysłu mody
to nie jest tylko krawiectwo w
znaczeniu: „wykształcimy krawcowe”. Oczywiście, jednym z elementów jest krawiectwo, ale to
również nauka projektowania,
stylizacji, programów komputerowych, organizacji sprzedaży w
branży odzieżowej. Czyli od projektu do uszycia, dobrania materiału i dodatków aż po sprzedaż.
Pytał P. Białomyzy
fot. zasoby ZSR w Sokółce
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Zespół Szkół Zawodowych
im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
www.zszsokolka.pl / zszsokolka@zszsokolka.pl / tel. 85 711 25 08 / facebook.com/ZSZSokolka
W Technikum nr 1 nauczane są następujące zawody:
- Technik informatyk – zawód
daje przydatne kwalifikacje z
zakresu budowy, instalacji i konfigurowania sprzętu komputerowego, tworzenia i konfiguracji
sieci komputerowych oraz tworzenia stron internetowych i baz
danych.
- Technik mechanik z profilem CNC – zawód daje szerokie
kwalifikacje z zakresu obróbki z
wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie.
- Technik usług fryzjerskich
– ucząc się tego zawodu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z
zakresu pielęgnacji, nietrwałego
i trwałego przekształcania włosów a także koloryzacji, strzyżenia oraz przedłużania i zagęszczania włosów.
- Technik logistyk to nowoczesny zawód skierowany do osób
przedsiębiorczych, kreatywnych,
z wyobraźnią i umiejętnościami
planowania oraz organizowania
różnego rodzaju przedsięwzięć.
Absolwenci tego kierunku są
bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i
potrafiącego szybko reagować
oraz dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.
Dla tych absolwentów szkoły podstawowej, którzy nie chcą
się kształcić w szkole kończącej
się maturą, oferujemy 3-letni
oddział wielozawodowy w ramach BRANŻOWEJ SZKOŁY
I STOPNIA. Uczniowie - pracownicy młodociani od początku nauki odbywają praktyki
w wybranym zakładzie pracy,
otrzymując wynagrodzenie. Do
wyboru są następujące zawody
i pracodawcy: Metal-Fach sp. z
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nując elementy z metaloplastyki,
czy tworząc ekologiczne kosmetyki.
Bardzo prężnie działa w
szkole wolontariat, wspomagając m.in. sąsiednie SOSW, białostocki Szpital Onkologiczny czy
sokólskie Schronisko dla zwierząt. Wysoko wykwalifikowana

o.o - operator obrabiarek skrawających / mechanik - monter
maszyn i urządzeń; „Jaskółka“
sp. z o.o - sprzedawca, cukiernik, piekarz; MGP Auto: zakład
mechaniki pojazdowej - mechanik pojazdów samochodowych;
„Bortech” Piotr Borowski - elektryk; „Wramstal” Sp. z o.o. - ślusarz; Zakład Stolarski Andrzej
Kunda - stolarz; P.P.U.H. Andrzej
Puchalski - stolarz.
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.

ZAINTERESOWANIA
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, wyko-

i przyjazna uczniom kadra pedagogiczna sprawia, że w szkole
panuje miła atmosfera przy zachowaniu wysokiej zdawalności
egzaminów zewnętrznych.
PROJEKTY KRAJOWE
I ZAGRANICZNE
Młodzież ma możliwość
uczestnictwa w projektach
krajowych, jak np. realizowany obecnie „Kompetentni w
działaniu, konkurencyjni na
rynku pracy”, w ramach którego uczniowie mogą mieć następujące formy wsparcia: zajęcia
dodatkowe z jęz. angielskiego,
warsztaty tematyczne w zakresie
narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
kursy specjalistyczne (np. obsługa koparko-ładowarki, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kursy: kosmetyczny,
fryzjerski, spawacza, prawa jaz-

dy kat. B, grafiki komputerowej),
dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, stypendia
na odbycie staży i praktyk zawodowych u pracodawców i pomoc
stypendialna. W roku szkolnym
2020/21 roczne stypendia w
wysokości 120 zł miesięcznie
otrzymało aż 68 uczniów naszej
szkoły.
Chlubą naszej szkoły są natomiast projekty zagraniczne.
W styczniu 2018 r. w ramach
projektu „Doświadczenie kluczem do sukcesu” z programu
Erasmus+ odbyły się miesięczne praktyki zawodowe dla 30
uczniów ZSZ w Sokółce. Uczniowie pracowali w zakładach przemysłowych w Bolonii we Włoszech. W grudniu 2018 roku w
ramach projektu „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro” z
programu Erasmus+ odbyły się
miesięczne praktyki zawodowe
dla 18 uczniów, tym razem na
Malcie. Obecnie realizujemy 3.
projekt zagraniczny pn. „Europejskie staże szansa na zdobycie doświadczenia” w ramach
programu Erasmus+, w którym
weźmie udział 40 uczniów z zawodów: technik mechanik, technik informatyk, technik usług
fryzjerskich oraz technik logistyk. Wyjadą oni na czterotygodniowe staże do Włoch. Praktyki
na Sycylii będą realizowane w latach 2021 oraz 2022.
Już po raz drugi z rzędu
Technikum nr 1 w ZSZ im. E.
Orzeszkowej w Sokółce pojawiło się w ogólnopolskim
rankingu najlepszych liceów i
techników miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”! W kategorii techników w województwie
podlaskim nasza szkoła zajęła 25.
miejsce!
Materiał i fot. ZSZ w Sokółce

24 marca 2021 r.

3

fot. Rama Krishna Karumanchi / Pixabay

KIERUNEK: EDUKACJA
Przewodnik ósmoklasisty

Powiat Sokólski

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej
www.liceum-dabrowa.pl / liceum@data.pl / tel. 85 71 21 124 / facebook.com/liceumdabrowa
Drodzy uczniowie klasy ósmej!

Przed Wami bardzo ważna decyzja. Za kilka miesięcy zadecydujecie o wyborze szkoły ponadpodstawowej, w której będziecie kontynuować swoją dalszą naukę. Spośród wielu propozycji chciałbym,
abyście poważnie rozważyli ofertę edukacyjną Zespołu Szkół im. gen.
Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w formie dwóch typów
szkół: Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia.
W ramach liceum ogólnokształcącego możecie przygotować się
do egzaminu maturalnego i zdać go, stawiając pierwsze kroki w dalszym kształceniu na poziomie studiów. Możecie także samodzielnie,
co jest wyjątkową innowacją, dokonać wyboru przedmiotów rozszerzonych zgodnie ze swoim planem na dalsze kształcenie. W ramach
naboru do liceum ogólnokształcącego powołamy w 2021 roku trzy klasy pierwsze: prawniczo-dziennikarską, politechniczno-medyczną i oddział przygotowania wojskowego. Klasa prawniczo-medialna to oferta
dla uczniów, którzy czerpią szczególną satysfakcję z nauki języków
obcych oraz przedmiotów humanistycznych (historia, wiedza o społeczeństwie, język polski). Klasa politechniczno-medyczna jest ofertą
dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi (matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka). Oddział przygotowania wojskowego
funkcjonujący od poprzedniego roku szkolnego w naszej szkole jest
realizowany pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i jest
pierwszym krokiem do dalszej kariery w służbach mundurowych.
Branżowa Szkoła I Stopnia realizowana jest w ramach klasy wielozawodowej, w której będziecie mogli wybrać zawód z dość długiej
listy, zgodny z Waszymi zainteresowaniami (kucharz, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, rolnik, piekarz, fryzjer i inne)
następnie, zaś we współpracy z wybranym pracodawcą realizować
kształcenie zawodowe.
Zapraszam Was do szkoły bezpiecznej i nowoczesnej, nastawionej na realizację projektów wzmacniających kształcenie, w tym
projektów międzynarodowych powiązanych z wymianą młodzieży (z
Litwą, Turcją i Grecją). Szkoły stawiającej na rozwój sportu, w sposób szczególny piłki ręcznej (w 2020 roku dwa pierwsze miejsca w
województwie w Licealiadzie Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt).
Szkoły, która dba o zaplecze sportowe i stale poprawia swoją bazę
(hala sportowa, strzelnica na broń pneumatyczną, sala sportów walki
po remoncie w 2020 roku i od tego samego roku nowoczesna siłownia).
Szkoły, która w roku 2019 miała najwyższą zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie sokólskim. Zapraszam Was do szkoły, w której
uczyły się moje dzieci, a to stanowi naprawdę poważną rekomendację.
Jarosław Budnik - dyrektor szkoły

Nasza szkoła, Twój wybór, wspólny plan!
Liceum Ogólnokształcące oddział przygotowania
wojskowego

klasa powołana do życia decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej,
po zakończeniu nauki w
szkole certyﬁkat potwierdzający
umiejętności, dający dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół
wyższych i jednostek wojskowych
oraz ułatwienia w skróconej służbie przygotowawczej,
- zakup mundurów ze środków
MON i powiatu sokólskiego,
- udział w comiesiecznych zajęciach prowadzonych przez żołnierzy z jednostki wojskowej (1
Podlaskiej Brygady WOT),
udział w poligonowych obozach sportowych,
zajęcia z samoobrony i strzelectwa sportowego.
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- klasa rozwijająca zainteresowania przedmiotami ścisłymi,
współpraca w realizacji programu nauczania w uczelniami
realizującymi zajęcia z uczniami
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka itp.),
udział w szkolnym konkursie Ekstraklasa Matematyczna,
realizacja projektów międzynarodowych służących rozwojowi wiedzy oraz wyjazdom
edukacyjnym za granicę: „Królowa jest tylko jedna - Matematyka”
z programu Erasmus+.

Ci, którzy zgubią się w drodze do szkoły, nigdy nie znajdą drogi przez życie.
(przysłowie niemieckie)

Liceum Ogólnokształcące klasa prawniczo-medialna

klasa rozwijająca zainteresowania humanistyczne i artystyczne,
współpraca w realizacji programu nauczania w uczelniami
realizującymi zajęcia z uczniami (Uniwersytet w Białymstoku,
Uniwersytet Jagielloński)
udział w konkursach literackich,
realizacja projektów międzynarodowych
służących
rozwojowi wiedzy oraz wyjazdom edukacyjnym za granicę:
„Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku
Apollina” z programu PO WER,
udział w olimpiadach
przedmiotowych i tematycznych.
udział w projektach wielokulturowych.

Materiał i fot.
ZS w Dąbrowie Biał.
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Liceum Ogólnokształcące klasa politechnicznomedyczna

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa wielozawodowa

- możliwość wyboru zawodu
(kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych, piekarz, fryzjer,
murarz-tynkarz, rolnik, stolarz i
inne),
- możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych w
ramach realizowanych projektów,
- możliwość otrzymania stypendium naukowego oraz wsparcia

poprzez zajęcia dodatkowe i kursy
zawodowe,
otrzymywanie wynagrodzenia za realizowaną pracę w ramach nauki zawodu,
w każdym roku miesięczny
wyjazd na teoretyczne kursy zawodowe,
w przypadku zawodu kucharz możliwość realizacji nauki
zawodu w kuchni szkolnej.
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Staroście Sokólskiemu

Panu Piotrowi Rećko oraz Rodzinie
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci
siostry śp. Kamili

składa Dyrektor ZSZ im. E.Orzeszkowej
Grzegorz Zalewski
wraz z całą społecznością szkoły
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Umowy na realizację odcinka
ekspresówki S19 Kuźnica - Sokółka

Firma PORR S.A wykona
prawie 16 km drogi w trybie
„Projektuj i Buduj” za kwotę
przekraczającą 520 mln zł. W
ramach kontraktu powstaną

dwa węzły drogowe: Kuźnica
oraz Sokółka-Północ, 12 obiektów inżynieryjnych, w tym most
nad rz. Łosośna i wiadukt kolejowy a także dwa miejsca obsługi podróżnych.
KGA

Choć jeszcze małe,
wielkie serca mają...

Na przejściu granicznym w
Kuźnicy 12 marca zorganizowana została konferencja prasowa
związana z podpisaniem umowy na realizację odcinka drogi
ekspresowej S19 Kuźnica – Sokółka. Uczestniczyli w niej m.in.
Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Edukacji i Nauki
Poseł Ziemi Podlaskiej Dariusz
Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Senator RP Mariusz Gromko, Poseł
RP Jarosław Zieliński, Starosta
Sokólski Piotr Rećko, Dyrektor GDDKiA Wojciech Borzuchowski, Komendant Placówki
SG w Kuźnicy Zbigniew Awdziej, Prezes firmy PORR Piotr
Kledzik, samorządowcy oraz
funkcjonariusze SG.

Minister Adamczyk: Deklarowaliśmy budowę drogi ekspresowej do granicy państwa,
począwszy od granicy południowej do granicy wschodniej i tak
się właśnie dzieje. (...) Inwestycja
zostanie zrealizowana do 2025
roku, podobnie jak cała Via
Carpatia. (…) Są ze mną parlamentarzyści, którzy o tą drogę
zabiegali od dawna. Dziękuję
wam za to, że dziś możemy liczyć
na środki finansowe z Krajowego
Funduszu Drogowego.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał
Weber: Inwestujemy tutaj, ponieważ są tu takie potrzeby, ponieważ, nasi poprzednicy, takich
inwestycji nie prowadzili. Zależy
nam, aby każdy region naszego
kraju miał dostęp do dróg szybkiego ruchu i był skomunikowany w sposób spójny, komfortowy
i bezpieczny.

Sekretarz Stanu w MEiN
Dariusz Piontkowski: To dobry moment dla Podlasia, dla
Sokółki, dla Białegostoku i całej
Europy.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko: Ten dzień jest jednym z
ważniejszych w historii Powiatu. Możemy śmiało powiedzieć,
że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa i pamięta
o ludziach z Powiatu Sokólskiego. Jeszcze parę lat temu nikt nie
wierzył, że uda się zrealizować
tę inwestycję. Chciałbym podziękować panu Ministrowi
Adamczykowi, panu Ministrowi Piontkowskiemu, panu Senatorowi Gromko, Dyrektorowi
GDDKiA Borzuchowskiemu i
wszystkim parlamentarzystom,
bez ich zaangażowania nie bylibyśmy dziś w tym miejscu. Od
tej inwestycji zależy rozwój całego regionu.

Nowe kompleksy sportowe
powstaną przy ZSZ w Sokółce
11 marca została zawarta
umowa pomiędzy Powiatem
Sokólskim reprezentowanym
przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarostę Jerzego
Białomyzego a wykonawcą –
firmą Eversport Sp. z o.o, reprezentowaną przez Wiceprezesa
Tomasza Zabornego.
Umowa dotyczy budowy
kompleksu sportowego przy
ZSZ im. E. Orzeszkowej w Sokółce w ramach projektu pn.
„Modernizacja infrastruktury
sportowej przy Zespole Szkół
Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce finansowany
m.in. z RPO Woj. Podlaskiego
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej”.
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Wartość zadania to niespełna 3,5 mln zł brutto. W zakresie przewidziano wykonanie
m.in.: boiska lekkoatletycznego,
bieżni lekkoatletycznej wraz ze
skocznią do skoków wzwyż oraz
rzutnią do pchnięcia kulą z infrastrukturą towarzyszącą, monta-

żem sprzętu lekkoatletycznego
jak również boiska wielofunkcyjnego. Przewidziano również
budowę siłowni zewnętrznej –
mówił Wiceprezes Zaborny.
Cieszę się, że została podpisana kluczowa dla nas umowa
na realizacje kompleksów przy

W Przedszkolu nr 3 w
Sokółce od kilku lat działa
klub wolontariusza „Pomocna dłoń”. Akcje charytatywne
przeprowadzane w placówce
uczą dzieci wrażliwości na
potrzeby innych, rozwijają
empatię i kształtują pozytywną postawę wobec potrzebujących. Cała społeczność przedszkolna aktywnie włącza się w
prowadzone akcje.
Góra Grosza – ogólnopolska zbiórka monet (trwa do
31.05.2021r.) na rzecz dzieci
wychowujących się w domach
dziecka oraz rodzinach zastępczych.

Bliżej Pieska - coroczna
zbiórka karmy i innych artykułów dla podopiecznych schroniska w Sokółce.
Pomoc dla Marcina O. - na
początku roku szkolnego przedszkole włączyło się w akcję charytatywną na rzecz rehabilitacji
Marcina, który uległ ciężkiemu
wypadkowi, zebrano kwotę 650
zł.
Pomoc dla Bartusia B. - od
początku marca trwała zbiórka
środków na operację wady serca
Bartusia, w kilka dni udało się
zebrać 1100 zł.
tekst na podst. Marta Olechno

Serdecznie dziękujemy całej społeczności przedszkolnej: rodzicom, przedszkolakom, pracownikom przedszkola za życzliwość oraz
wsparcie finansowe podczas zorganizowanych akcji. Wyrazy uznania kierujemy pod adresem Pani dyrektor Janiny Olechno za podejmowanie inicjatywy wolontariatu w placówce oraz jej szlachetną
misję na rzecz innych.
ZSZ. Są one bardzo potrzebne
naszym uczniom. Boiska, które
mamy obecnie, liczą sobie ok.
50 lat. Mam nadzieję, że budowa nowych obiektów pomoże
naszym uczniom w zdobywaniu
coraz lepszych wyników sportowych. Dziękuję Staroście Piotrowi Rećko, całemu Zarządowi
Powiatu za sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego - mówił Dyrektor ZSZ w
Sokółce Grzegorz Zalewski.
Roboty obejmą: budowę
boiska lekkoatletycznego o pow.
49,95x102,01m z nawierzchnią
ze sztucznej trawy. Przewidziano boiska wielofunkcyjne do
gry w piłkę nożną, ręczną, do
siatkówki (o nawierzchni ze
sztucznej trawy), bieżnię okrężną, 4-tor. o dł. 200m, z bieżnią

prostą, 4-tor. o dł. 60 m, zeskok
do skoku w dal, ogrodzenie z piłkochwytami. W ramach boiska
wielofunkcyjnego przewidziano
boisko do tenisa, do koszykówki
(o nawierzchni poliuretanowej).
Siłownia zewnętrzna obejmuje
montaż urządzeń typu: prasa
nożna, wioślarz, wyciskanie
siedząc, ławka skośna. Strefa
street workout obejmuje budowę zestawu do ćwiczeń oraz
nawierzchni z mat gumowych.
Wykonane będą roboty towarzyszące: budowa ciągów komunikacyjnych, rekultywacja
istniejących i założenie nowych
trawników, budowa instalacji
oświetleniowej, montaż monitoringu i elementów małej
architektury, a także prace rozbiórkowe.
Budowa kompleksów ma
się zakończyć w sierpniu tego
roku.
ASA
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Metal-Fach LP Sokółka - fenomenalny start sezonu
Najlepsi polscy bilardziści
rozpoczęli rywalizację drużynową, 9 zespołów walczy o tytuł
drużynowego Mistrza Polski.
Hotel Tęczowy Młyn w Kielcach przez kilka ostatnich dni
był miejscem zmagań najlepszych drużyn w kraju w Polskiej
Ekstraklasie Bilardowej. Już od
wielu lat w tym doborowym towarzystwie mamy nasz zespół
„Metal-Fach LP Pool Bilard
Sokółka I”.
Po dobrym otwarciu sezonu w rywalizacji indywidualnej,
jaki i w II Polskiej Lidze Bilardowej, wierzyliśmy, że to dobry
prognostyk na dalsze coraz bardziej wymagające starty naszych
bilardzistów. I rzeczywiście,
panowie nie zwalniają tempa.
Można mówić o rewelacyjnym
otwarciu sezonu w Ekstraklasie.
Nasz zespół w składzie: Konrad
Piekarski, Hubert Łopotko, Dominik Zając, Grzegorz Lasota
oraz trener Lech Piekarski rozegrał w czasie pierwszego zjazdu Bilardowej Ekstraklasy trzy

Ręczne pranie
mózgu
Chociaż mój znajomy Japończyk żył już jakiś czas w
Polsce, zdziwiłem się gdy go po
słowiańsku zaokrągliło. Tak naprawdę, poznałem go tylko po
goglach pływackich, które cały
czas nosił na czole.
- O kurczę, aż tak dobre są te
placki ziemniaczane? – spytałem
go, gdy przyszedł mi zwrócić
książki.
- Żeby to od placków… - westchnął, patrząc smętnie na swoją
zimową oponkę – to jeszcze bym
to zaakceptował…
- To, co się stało? – postawiłem
herbatę na stół – Słodzisz?
- Już nie… To wszystko przez
Amerykę…
- No bez przesady, nie wszystko.
- Mówię o tym – poklepał się
po brzuchu – Byłem tam dwa
tygodnie… Wyobraź sobie, do
wszystkiego tam wrzucają cukier.
Do soli chyba też. Słodki chleb,
słodkie płatki, słodkie wszystko,
tylko ludzie jacyś gorzcy…
- No to sobie urlop załatwiłeś…
- Nie urlop. Wyobraź sobie, wywieźli mnie tam tajniacy. Krawędziowo, co nie?
- Co? Jak to? Po co? – zdziwiłem
się.
- Znalazłem się w złym miejscu
i w złym czasie. Wyszło na to, że
przez przypadek podsłuchałem
ich rozmowę. No, ale zamiast

INFO Sokółka nr 235

mecze we wszystkich odnosząc
cenne zwycięstwa.
12 marca z „Kosmopell Arkadia Tczew” - 14:12, 13 marca
z „TBC Investment BSB Maximus Bydgoszcz” - 14:2, 14 marca z „Baribal Zagłębie Lubin” 14:11, zwycięstwa tym bardziej
cenne, gdyż zespół z Lubina to
zwycięzca Ekstraklasy 2019, a
tczewianie to aktualni brązowi
medaliści tych rozgrywek.
Sokółczanie po 3 meczach
otwierają tabelę Polskiej Ekstraklasy Bilardowej. (...)

prawdziwe

prawdziwk

mnie sprzątnąć zastosowali pranie mózgu. Kazali siedzieć w
USA dwa tygodnie, no i teraz
wróciłem.
- Jak niby siedzenie w Ameryce
ma wyprać mózg? – spytałem. Po
chwili przypomniałem sobie ich
programy telewizyjne.
- Agenci tłumaczyli, że jak ktoś
przebywa za granicą dłużej niż
miesiąc, to zapomina języka polskiego. Wiesz, zaczyna się gadać
jakbyś żuł całą tubę gumy do żucia, wtrącasz błędnie wypowiadane zagraniczne wyrazy i tak
dalej. No, to smutni panowie w
garniturach wywnioskowali, że
dwa tygodnie wystarczy żebym
zapomniał o czym gadali.
- I jak, pomogło?
- Niezbyt, ale nie chcę im robić
przykrości i nic nie powiem.
Dobre bilety załatwili, ogarnęli
przewodnika…
- W sumie dziwne, że nasi rodacy zapominają polskiego skoro
trochę ich tam siedzi… Mają z
kim gadać.
- A no – westchnął – Sporo. Dlatego wróciłem parę dni wcześniej, bo mnie gonili aż na lotnisko, żebym ich nie pouczał co do
wykorzystywania zaimków.
- A może dlatego pranie mózgu nie zadziałało? Bo wiesz, za
wcześnie wróciłeś.
- Ha! Może. Krawędziowo.
Kamyk

13 marca rozegrana została
również II kolejka II Polskiej Ligi
Bilardowej. Zespół Metal-Fach
LP II Sokółka, w meczu wyjazdowym, zmierzył się z mocną
drużyną „Montownia Rozrywki Warszawa”. Naszych barw
bronili: Krystian Piekarski, Szymon Miroń, Karol Zielenkiewicz oraz Haruty-un Sahakyan.
Po wielu zaciętych pojedynkach
drużyna z Warszawy zwyciężyła
4:2. Dwa bardzo cenne punkty
zdobył dla sokółczan Krystian
Piekarski. Po dwóch kolejkach
drużyna Metal-Fach LP II Sokółka zajmuje 3. miejsce. Już 17
kwietnia na własnym podwórku sokółczanie podejmą drugi
warszawski zespół „147 Break
autazeszwajcarii.pl Warszawa”.
Lech Piekarski
Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe

W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce zaobserwował
zwiększoną ilość skarg i wniosków Konsumentów tyczących
się obecnej sytuacji w kraju i
związanych z tym realizacji
umów, wykonywania usług,
zwrotu zaliczek itp.
W związku z tym Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przedstawia najważniejsze informacje dotyczące najczęściej
pojawiających się problemów.
ZAWIERANIE UMÓW
W LOKALU
PRZEDSIĘBIORSTWA
Jak wygląda sytuacja ze
zwrotem towaru zakupionego
w sklepie stacjonarnym? Czy
istnieje możliwość zwrotu towaru zakupionego w takim
sklepie?
W obecnym ustawodawstwie nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego

100 tys. dotacji podzielone
między klubami sportowymi
Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu (11.03.2021
roku) przyznał dofinansowanie
klubom sportowym: Sokólskie
Stowarzyszenie Bilardowe przy
Klubie Bilardowym LP otrzymało 6 200 zł na „Kontynuację
zadania: Sokółczanie w drodze
po Mistrzostwo Świata w sporcie bilardowym”; LKS „Dąb”
w Dąbrowie Białostockiej - 10
000 zł - „Piłka nożna jako forma
rozwoju dzieci i młodzieży oraz
dorosłych na terenie Powiatu
Sokólskiego”; UKS „Boxing
Sokółka” - 11 000 zł – „Sport
jako zdrowy styl życia”; Combat Sports Academy - 8 000 zł
– „Powiat Sokólski – przyjazny
wojownikom 2021”; Uczniowski Klub Sportowy „Orliki”
w Starej Kamionce - 2 000 zł
– „Narciarz biegowy 2021”;
Uczniowski Klub Sportowy
„Start” w Malawiczach Dolnych - 2 000 zł - Narciarz sokólski 2021”; Akademia Sportu Falcon Sokółka - 4 000 zł
– „W świat sportu z Akademią
Sportu Falcon - edycja 2021”;
Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka” - 3 000
zł – „Szachy – królewska gra dla
wszystkich – edycja 2021”; Ludowy Uczniowski Klub Sporto-

towaru zakupionego w tradycyjny sposób. Kupując daną rzecz
klient może się z nią zapoznać,
obejrzeć dokładnie czy też przymierzyć. Często jednak znane
marki sklepów, szczególnie tak
zwane „sieciówki’’, ze względów
wizerunkowych oraz większych
możliwości finansowych, pozwalają na zwrot zakupionych
towarów. Warunki takiego
zwrotu ustala jednak właściciel
sklepu. Najczęściej sieciówki
umożliwiają swoim klientom
zwrot towaru w przeciągu 30
dni od daty zakupu lub na tzw.
„kartę podarunkową”.
Sprzedawca może żądać od
klienta dołączenia paragonu czy
też faktury, ponieważ to on określa warunki zwrotu. Sprzedawca
w sklepie stacjonarnym może
także zastrzec, iż towary przecenione nie podlegają zwrotom.
Reklamację towaru zakupionego w sklepie internetowym
oraz w sklepie stacjonarnym

wy Krynki - 3 000 zł – „Rozwijamy swoją pasję do piłki nożnej
w Krynkach”; Uczniowski Klub
Sportowy „Feniks” w Krynkach
- 2 500 zł - „Mam tę moc!”; KS
„Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka - 10 000 zł – „Promocja sportu na terenie Powiatu
Sokólskiego”; Uczniowski Klub
Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie - 3 000 zł – „Wychowanie
przez sport - upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców powiatu sokólskiego”; Sokólski Klub Kolarski
„Sokół” - 4 000 zł – „Kolarska
przygoda z SKK Sokół 2021”;
Uczniowski Klub Sportowy
„Mikolo” w Sokółce - 8 000
zł –„Z siatkówką po sukcesy, z
siatkówką po zdrowie – edycja
2021”; Sokólski Klub Tenisa
Stołowego - 1 800 zł – „Wzmocnij siebie z tenisem stołowym”;
Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka - 1 000 zł – „Regaty – wyścigi ludzi i sprzętu”; Uczniowski
Klub Sportowy „Omega” w Sokółce - 8 000 zł – „Pływaj Jak
Mistrz VII”; Klub Sportowy
„Sokół 1946 Sokółka” - 12 500
zł – „Osiągnąć sukces w duchu
sportowej rywalizacji - edycja
V”.
na podst. AK
można zrealizować w oparciu o
przepisy rękojmi. Towar z tytułu
rękojmi można co do zasady reklamować w okresie 2 lat od daty
wydania towaru, chyba że jest to
towar używany, wówczas sprzedawca może ograniczyć swoją
odpowiedzialność do roku.
Bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach konsumenckich udziela Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce
(budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce) pod numerem
telefonu 85-711-08-53, od poniedziałku do piątku, w godz.
7:30 – 15:30.
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Sokółce
Marcin Orciuch
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Kreatywne podejście:
rycerz i księżniczka

9 marca 2021 roku w ramach zajęć dodatkowych pn.
„Gry i zabawy rozwijające”
dziewczynki z SOSW w Sokółce bawiły się papieroplastyką.
Wykonały według własnego pomysłu stroje rycerza i księżniczki, które zaprezentowały koleżankom i kolegom z internatu
naszego ośrodka. Prezentacja
przebrania przed dziećmi i wychowawcami internatu sprawiła
im wiele radości.
Zajęcia dodatkowe ph.
„Gry i zabawy rozwijające” odbywają się raz w miesiącu, we
wtorek w godzinach 16.45-17.30
i mają na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, uruchamianie pozytywnych emocji, rozwój ruchowy w obrębie
dużej i małej motoryki, poprawę
koncentracji uwagi, ćwiczenie

spostrzegawczości, rozwijanie
wyobraźni i ekspresji ciała, budowanie zaufania we własne
siły i możliwości, poznawanie
swoich mocnych stron oraz
odreagowanie napięć przez
uczestników. W formie gier i
zabaw dzieci rozwijają swoją
aktywność indywidualną oraz
grupową. Taka organizacja zajęć umożliwia zabranie głosu
każdemu uczestnikowi, ułatwia
wzajemne poznanie, buduje
klimat zaufania i otwartości.
Efekt zaskoczenia, nowości, zabawowy charakter proponowanych zadań wzmaga zaangażowanie uczestników. Atmosfera
życzliwości sprzyja aktywności
dzieci, wzmaga efekt społecznego uczenia się.
Elżbieta Januszko-Szymaniuk

Opieka wytchnieniowa
i Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej

Miło nam poinformować,
iż Powiat Sokólski pozyskał ponad 160 000,00 zł na działania
skierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Po
raz kolejny realizowany będzie
rządowy program „Opieka wytchnieniowa” oraz nowy program „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”.
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Plany obchodów 70-lecia zawodowej Straży Pożarnej
Jesienią tego roku Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Sokółce na
czele z Komendantem st. bryg.
Dariuszem Wojteckim wraz
Powiatem Sokólskim na czele ze Starostą Piotrem Rećko
planują organizację obchodów
70-lecia zawodowej Straży Pożarnej. Przewidziane są uroczystości oficjalne oraz m.in.
zawody sportowe, promujące
sport pożarniczy. Pamiątką obchodów rocznicy ma być wydana specjalnie na tę okoliczność
publikacja książkowa, której
wydawcą będzie Stowarzyszenie „Ziemia Sokólska”, a treścią - historia pożarnictwa na
Sokólszczyźnie od lat 70. XIX
wieku po czasy współczesne.
Część historyczną publikacji
opracuje dr Przemysław Borowik, z którym prezes stowa-

rzyszenia Ewa Dębko podpisała
stosowną umowę.
Pragnieniem organizatorów jest także stworzenie bazy
zdjęciowej docelowo dostępnej
w Internecie związanej z historią lokalnego pożarnictwa.
Komendant Powiatowy
PSP oraz Starosta Sokólski
proszą o podzielnie się fotografiami (kopiami), artefaktami oraz wspomnieniami zwią-

O pewnym misiu Albercie...
Uczniowie SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce realizują Międzynarodowy Projekt
eTwinning pt. „Zabawy książkami” wspólnie z placówkami
edukacyjnymi z Turcji. Jest to
projekt czytelniczo-kreatywny,
w którym poprzez działania plastyczne oraz przy wykorzystaniu narzędzi TiK prezentowane
są wybrane książki z literatury
dziecięcej.
W projekcie wzięli udział
m.in. nauczyciele SOSW, pielęgniarki, funkcjonariusze policji

zanymi z początkami ochrony
przeciwpożarowej na naszych
ziemiach, które zostaną wykorzystane na potrzeby publikacji, zdigitalizowane, ale przede
wszystkim wzbogacą wiedzę o
lokalnym pożarnictwie.
Fotografie i wspomnienia
można przesyłać pod adres:
aneta.tumiel@sokolka-powiat.pl,
tel. 85 711 08 50.
AT, fot. KG

pracownicy miejscowych bibliotek. Zaproszony został także
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
który czytał książkę pt. „Albert
L Blanc” autorstwa N. Butterworth’a o przygodzie misia Alberta, co zostało zarejestrowane
i odtworzone dzieciom.
Założenia projektu to m.in.
zainteresowanie uczniów książkami i czytelnictwem, rozwijanie sprawności czytania, rozwijanie zdolności motorycznych
i kreatywności uczniów oraz
doskonalenie umiejętności wykorzystywania narzędzi TiK.
KGA, JS

Realizatorem
obydwu
programów będzie Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce. Zachęcamy wszystkie
osoby potrzebujące wsparcia
do zapoznania się z treścią programów. O terminach składania wniosków poinformujemy.
Iwona Woronowicz
Referat Rozwoju
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