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Od początku września 
trwa remont Sokołow-

skiego Ośrodka Kultury. 
Zakres robót jest bardzo 
obszerny i obejmuje m.in. 
osuszenie fundamentów 
budynku, wymianę stro-
podachu, przebudowę 
hallu, wejścia, schodów  
i tarasów, a także ciągów 
komunikacyjnych i galerii.  

W podziemiach ośrodka 
powstaną dwie duże, no-
woczesne łazienki. Gene-
ralny remont przechodzi 
też sala widowiskowa. Po-
prawiona będzie akustyka, 
wymieniona posadzka i fo-
tele, zamontowana zostanie 
klimatyzacja. Prace obejmą 
też dostosowanie budynku 
ośrodka dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz 
wykonanie nowej elewacji. 
Mimo to, podczas remontu  
jedynie kino nie działa. 
Koncerty, spotkania i inne 
przedsięwzięcia odbywają się  
w innych miejscach. Podob-
nie jest z zajęciami dla grup 
artystycznych i twórczych, 
kół, klubów i sekcji.

http://sok.sokolowpodl.pl

IV Sokołowski Bieg Niepodległości
Burmistrz Miasta Sokołów 
Podlaski zaprasza na 
obchody Narodowego Święta 
Niepodległości 11 listopada 
2013 roku.
Po Mszy Świętej i uroczys-
tościach pod Pomnikiem 
Czynu Niepodległościowego, 
o godz. 14:00 wystartuje 
IV Sokołowski Bieg 
Niepodległości.  
Zapisy w miejscu startu  
(przed budynkiem sądu),  
w godz. 12:30 - 13:30. 

Rozdaliśmy już 1000 kart Rodzina 3+
Blisko 200 rodzin z Sokołowa Podlaskiego uczestniczy w programie „Sokołowska Rodzina 3+”. 
Wydano już ponad 1000 kart członkowskich i podpisano 25 umów z partnerami programu.

Kultura w generalnym remoncie

BUDUJEMY KOALICJĘ DLA SĄDU
Wiele emocji budzi za-

miar Prezesa Sądu 
Rejonowego w Węgrowie 
dotyczący likwidacji VIII 
Zamiejscowego Wydzia-
łu Rodzinnego i Nieletnich  
z siedzibą w Sokołowie 
Podlaskim i przeniesie-
nia wszystkich prowadzo-
nych tu spraw do wydziału  
w Węgrowie. 
Rada Miejska na paź-
dziernikowej sesji wyra-
ziła wobec tego zamia-
ru stanowczy sprzeciw.  
29 października burmistrz 
Bogusław Karakula i prze-
wodniczący Waldemar Har-
dej spotkali się w tej sprawie  
z poseł Stanisławą Prządką, 
przewodniczącą sejmowej 
Komisji Sprawiedliwości  
i Praw Człowieka.

W komisji trwają prace 
nad prezydenckim projek-
tem ustawy. Przewiduje on 
możliwość przywrócenia 
sądów rejonowych, które 
spełniają jeden z warun-
ków: powiat powinien liczyć  

co najmniej 60 tys. miesz-
kańców - i tego warunku  
na pewno nie spełnimy - albo 
sąd musi rozpatrywać co naj-
mniej 7000 spraw rocznie. 
Ten drugi warunek nasz sąd 
spełnia już w tej chwili. 

W dniach 25-27 październi-
ka w Sokołowie Podla-

skim odbył się Turniej Europej-
skiej Młodzieżowej Koszykówki   
Dziewcząt U-15 (II dywizji),  
w którym sokołowianki otrzy-
mały prawo startu po zdobyciu 
w minionym sezonie Mistrzo-
stwa Polski. 
Sokołowianki zwyciężyły w wiel-
kim stylu, wygrywając więk-
szość meczów z dużą przewagą 
i zdobywając wyróżnienia indy-
widualne: MVP i Król strzelców 
- Aleksandra Iwaniuk, najlepszy 
gracz zespołu - Alicja Falkowska, 
piątka ALL Star - Anna Makurat  
i Magdalena Szkop.
W cyklu turniejów EYBL-a wy-
stępują z Polski tylko dwa ze-
społy: Mazowia SOKOŁÓW S.A. 
(koszykarki MKK SOKOŁÓW 
S.A.OSiR Sokołów Podlaski, re-
prezentujące również Mazow-

sze na arenie międzynarodowej) 
oraz Pomerania (reprezenta-
cja województwa Pomorskie-
go). Na uwagę zasługuje fakt,  
że w rozgrywkach uczestniczą 
drużyny z  olbrzymich aglomera-
cji miejskich. Sokołowianki przy 
takich miastach jak Moskwa, 
Sankt Petersburg, Wilno, Talin 
czy Ryga to kropla w morzu, 
jeśli chodzi o potencjał ludzki 
przy dokonywaniu koszykarskiej 
selekcji. Wyniki jakie osiągają 
zawodniczki MKK SOKOŁÓW 
S.A.OSiR Sokołów Podlaski nie 
są dziełem przypadku. To efekt 
współpracy zarządu klubu i dy-
rekcji OSiR z władzami miasta 
oraz sponsorami, jak również 
właściwa praca szkoleniowa ka-
dry trenerskiej. Po raz pierwszy 
w historii Sokołowa Podlaskiego 
odbył się tu koszykarski turniej 
takiej rangi. 

Dolny hall Sokołowskiego Ośrodka Kultury w remoncie

Wielu naszych parlamentarzystów już obiecało swą pomoc



Blisko 200 rodzin z miasta So-
kołów Podlaski uczestniczy  
w Programie „Sokołowska Ro-
dzina 3+”. Są to rodziny wielo-
dzietne, posiadające troje lub 
więcej dzieci, osoby samotnie 
wychowujące przynajmniej 
troje dzieci i rodziny zastęp-
cze. Miasto  podpisało już  
25 umów z partnerami i wyda-
ło ponad 1000 kart dla człon-
ków programu.
W ramach programu zostało 
podpisanych 25 umów part-
nerskich. Nie jest to ostatecz-
na lista, gdyż zainteresowanie 
programem wśród lokalnych 
przedsiębiorców wciąż jest duże.  
W ostatnim czasie do partnerów 
Programu „Sokołowska Rodzina 
3+” dołączyło Przedsiębiorstwo 
Handlowe „GALANT”. Karty „So-
kołowska Rodzina 3+” u nowe-
go partnera są honorowane od  
1 października.
Partnerzy, którzy dołączyli do 
programu, reprezentują rozmai-

te branże, świadcząc usługi bądź 
zajmując się handlem z zakresu:  
artykułów spożywczych, 
artykułów RTV i AGD,  
artykułów elektronicznych  
i usług informatycznych, motory-
zacji, akcesoriów telefonicznych, 
budownictwa - usług i sprzedaży 
towarów, gastronomii, kultury, 
rekreacji, artykułów przemy-
słowych, paliw, wypoczynku 
rodzinnego, stomatologii, me-
dycyny, artykułów biurowych 
i papierniczych, nauki jazdy,  
a teraz także odzieży i obuwia.
Ze strony miasta rodzi-
ny uczestniczące w progra-
mie mogą liczyć na 50% 
ulgę w opłacie za odbieranie  
i zagospodarowanie odpadów, 
a także 50% ulgę na ofertę 
miejskich jednostek, takich jak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Sokołowski Ośrodek Kultury. 
Więcej informacji o Progra-
mie „Sokołowska Rodzina 3+”  
w serwisie internetowym miasta  
sokolowpodl.pl.

25 umów 
ponad 1000 kart
Ewelina Śmiejkowska 
podinsp. d/s promocji, rozwoju i informacji

Czy można uratować sąd?

Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim domaga się natychmiastowego zaniechania 
czynności likwidacyjnych i pozostawienia VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich w Sokołowie Podlaskim - czytamy w stanowisku przedstawionym na sesji 
10 października 2013.

Część posłów skłonnych jest po-
przeć zmniejszenie wymaganej 
liczby mieszkańców do 55 tys.,  
co pozwoliłoby Sokołowowi 
spełnić oba kryteria. Do momen-
tu przyjęcia lub odrzucenia pro-
jektu ustawy, zmiany dotyczące 
likwidacji wydziałów zamiejsco-
wych zostały wstrzymane. Pani 
poseł otrzymała od naszych 
samorządowców komplet in-
formacji i dokumentów doty-
czących sądu w Sokołowie Pod-
laskim, w tym na temat roli jaką 
odegrały starania samorządów  
w adaptacji i przekazaniu bu-
dynku.

Przez wiele 
lat poma-

gałem bur-
m i s t r z o w i 
Bogusławowi 
Karakuli w 
s t a r a n i a c h 
o poprawę 
warunków pracy Sądu Rejono-
wego w Sokołowie Podlaskim. 
Byliśmy bardzo szczęśliwi gdy 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
wpisało Sąd Rejonowy w Soko-
łowie na listę swoich inwestycji. 
Wraz z mieszkańcami mieliśmy 
satysfakcję z tej inwestycji, da-
jącej bardzo dobre warunki dla 
funkcjonowania Sądu. Z tych 
powodów w ubiegłym roku 
protestowaliśmy przeciwko 
przygotowywanej jego likwida-
cji. Ustawę utrzymującą Sąd Re-
jonowy w Sokołowie i w wielu 
innych miastach powiatowych 
zawetował Prezydent Broni-
sław Komorowski, na wnio-
sek Platformy Obywatelskiej. 
Otrzymaliśmy obietnicę Mini-
stra Sprawiedliwości, że - mimo 
likwidacji Sądu Rejonowego 
- miejsca pracy w Sokołowie 
zostaną utrzymane. Obecny 
zamiar likwidacji VIII Zamiej-
scowego Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich z siedzibą w Soko-
łowie Podlaskim i włączenia 
go do Wydziału Rodzinnego  
i Nieletnich Sądu Rejonowe-
go w Węgrowie nie tylko jest 
złamaniem tej obietnicy, ale 
mocno utrudni życie wielu nie-
zbyt zamożnym mieszkańcom, 
którzy często są w złych warun-
kach materialnych, są pokrzyw-
dzeni i nie mają za co dojechać 

do Węgrowa. Może to być tak-
że sygnał o zamiarze całkowi-
tej likwidacji Zamiejscowych 
Wydziałów w Sokołowie Pod-
laskim. Przekonany jestem, że  
w przyszłości ten ewidentny 
błąd zostanie naprawiony. 
Prawo i Sprawiedliwość jest 
za tym, aby siedzibą Sadu Re-
jonowego było każde miasto 
powiatowe. Tak jak starałem 
się o dobry budynek, tak będę 
wspierał burmistrza Karakulę 
w staraniach o przywrócenie 
Sądu Rejonowego w Sokołowie 
Podlaskim.

Jako instytu-
cja działa-

jąca na rzecz 
rodzin, wyra-
żamy głębo-
ki niepokój 
w związku z 
p l a n o w a n ą 
r e o rga n i za -
cją pracy Sądu, zmierzającą  
do przeniesienia Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich przy 
Sądzie Rejonowym Wydział 
Zamiejscowy w Sokołowie Pod-
laskim do tożsamego Wydziału, 
który znajduje się w budynku 
Sądu Rejonowego w Węgrowie.
Nasza instytucja blisko współ-
pracuje z całym wydziałem pod 
kątem zapewnienia wszech-
stronnej opieki nad dzieckiem 
i rodziną. Bezpośredni kontakt 
gwarantował sprawną współ-
pracę, szybki przekaz informa-
cji i co z tym związane, szybką 
reakcję w zakresie kompetencji 
obu instytucji. Działania nasze 
się uzupełniają i wspierają.

Z usług Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich korzystają klienci 
pomocy społecznej, których 
sytuacja finansowa jest różna. 
Obawiamy się, iż może zaist-
nieć taka sytuacja, że nie będzie 
stać mieszkańców na dojazd do 

Węgrowa. Likwidacja Wydziału 
spowoduje tym samym utrud-
nienie, ograniczenie, a często 
nawet pozbawienie możliwo-
ści korzystania z dostępu do 
sądownictwa. Obawiamy się,  
że w momencie przeniesienia 
Wydziału Rodzinnego i Nielet-
nich wiele osób utraci nadzie-
ję na sprawne rozwiązanie ich 
problemów.

Reforma są-
downicza 

p r z e p r o w a -
dzona przez 
poprzedniego 
ministra spra-
wiedliwości, 
zgodnie z za-
pewnieniami rządu i ministra, 
nie miała na celu likwidacji są-
dów lub ich wydziałów. Nieste-
ty zamiary likwidacji wydziału 
w naszym sądzie przez Prezesa 
Sądu Rejonowego w Węgrowie 
świadczą o czymś innym. Sąd 
Rejonowy w Sokołowie Podla-
skim znajduje się w nowoczes-
nym budynku, spełniającym 
wszystkie standardy potrzebne 
do funkcjonowania Sądu Rejo-
nowego. Budynek ten jest nie 
tylko wizytówką powiatu soko-
łowskiego i miasta, ale także 
wymiaru sprawiedliwości. Po-
wstał dzięki dużemu zaangażo-
waniu władz samorządowych  
i społeczności lokalnej. Zmiana 
w nastawieniu co do trwałości 
funkcjonowania Sądu Rejono-
wego w Sokołowie Podlaskim 
jest zupełnie niezrozumiała  
i jest zerwaniem wcześniejszej 
umowy między samorządem 
lokalnym a resortem spra-
wiedliwości - działaniem nie-
honorowym, niweczącym do-
tychczasowy ogromny wkład 
finansowy i organizacyjny.
Dbałość o Polskę, nie tylko 
o wielko- i średniomiejską 
winna być naczelnym celem 
władz państwa. W Sokołowie 
Podlaskim zarówno w okresie 
międzywojennym, jak i powo-
jennym była siedziba sądu. 
Mieściła się tam również pro-
kuratura. Jedynie w latach 
1975-1989 na skutek arbitral-
nej decyzji ówczesnych władz 
komunistycznych Sokołów Pod-
laski został pozbawiony sądu  
i prokuratury.

Krzysztof Tchórzewski
Poseł RP

Monika Krzemieniewska
Kierownik  CPS

Waldemar Kraska
Senator RP

Zmiana (...) jest  
zupełnie niezrozumiała 
i jest zerwaniem wcześ-
niejszej umowy między 
samorządem lokalnym  
a resortem sprawiedli-
wości.

Waldemar Kraska

Uwaga na włamywaczy

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy na terenie 
miasta zaobserwować można wzrost liczby 
włamań do domów jednorodzinnych. Najczęś-
ciej łupem złodziei padają biżuteria, pieniądze  
i alkohol. 

Sprawcy przedostają się przez niedomknięte okno lub po prostu wypy-
chają drzwi balkonowe. Włamania dokonywane są przeważnie w trakcie 
chwilowej nieobecności domowników, głównie w godzinach popołu-
dniowych. 
Pomimo plotek mówiących o kradzieży w  nawet stu domach, ilość wła-
mań jest o wiele niższa: możemy mówić jedynie o kilkunastu. W żaden 
sposób nie zmniejsza to jednak zainteresowania policji problemem. Zda-
jemy sobie sprawę, że jest bardzo poważny. Strata materialna, nie jest tak 
dotkliwa, jak naruszenie własności osobistej. Często po takim włama-
niu w domu, w którym powinniśmy się czuć bezpiecznie, czujemy się 
całkiem inaczej. Boimy się, czy złodziej nie czai się by wtargnąć po raz 
kolejny.
Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców naszego mia-
sta: reagujmy na osoby poruszające się w pobliżu naszych domów. 
Zwracajmy uwagę na posesje sąsiadów w czasie kiedy wyjeżdżają  
z domu. Pamiętajmy, że pomoc sąsiedzka w takich sytuacjach czę-
sto okazuje się bezcenna. W każdy przypadku, kiedy widzimy coś 
nas niepokojącego, reagujmy i dzwońmy pod numer telefonu 997.

Wiesław Nasiłowski
Komendant KPP Policji

Podsumowując cieszącą się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców akcję związaną z możliwością przyłączenia do sieci  
gazowej, dla miasta Sokołów Podlaski:
• wydano 680 decyzji o warunkach lokalizacji sieci gazowych; 
• podpisano 380 umów;
(na podstawie danych Mazowieckiej Spółki Gazowej).



Trwają prace w Parku 
Przemysłowym na te-

renie dawnej cukrowni.  
Zakończono opracowanie 
dokumentacji drugiego eta-
pu, na podstawie której jesz-
cze w tym roku miasto po-
winno uzyskać pozwolenia 
na budowę. 

Obecnie nadal trwają prace 
rozbiórkowe i porządkowe,  
a jednocześnie na plac budo-
wy został wprowadzony wy-
konawca pierwszego etapu. 
Wykonywane jest uzbrojenie 
terenu, tj. sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne, deszczowe,  
teletechniczne i oświetle-
niowe. Następnym etapem 
będą drogi dojazdowe i miej-
sca postojowe. Realizacja 
pierwszego etapu powinna 
potrwać około roku. Prace 
wykonywane są przez firmy  
z terenu naszego miasta, któ-

re zatrudniają łącznie kilka-
dziesiąt osób. Wartość robót 
jest liczona w milionach zło-
tych. Na początku 2014 roku 
planowane jest ogłoszenie 
przetargu na wykonanie dru-
giego etapu budowy Parku.

We wrześniu, po podpisaniu 
z Powiatem Sokołowskim 
porozumienia o wspólnym 
finansowaniu inwestycji, 
miasto rozpoczęło przygoto-
wania do przebudowy ciągu 
ulic Ks. Bosco i Armii Krajo-
wej. W roku bieżącym plano-
wane jest, o ile pozwolą na to  
warunki pogodowe, wyko-
nanie pierwszego etapu in-
westycji, tzn. przebudowy  
nawierzchni ulicy Ks. Bosco 
na odcinku od Piłsudskiego 
do Wojska Polskiego. Wyko-
nawca - firma z terenu nasze-
go miasta - wybuduje kana-
lizację deszczową i wykona 
nową nawierzchnię z kost-
ki betonowej. Łączny koszt 
wyniesie około 600 tysięcy 
złotych. Ciąg ul. Ks. Bosco 
i Armii Krajowej jest drogą 
kategorii powiatowej. Prace 
są współfinansowane w 50% 
przez miasto i w 50% przez 
Starostwo Powiatowe.
W ramach porozumienia  
z powiatem miasto wykonało  
też malowanie oznakowania 
poziomego ulicy Piłsudskie-
go.

Obecne zadłużenie, sięgające 
58,5 procent przychodów -  
pisze Podlasie24.pl, za pismem 
„Wspólnota” - to ciągle pokło-
sie deficytu z lat 2009-2010, 
a zwłaszcza roku 2009. Wów-
czas wydatki były o ponad 
10,5 miliona złotych wyższe od 
przychodów budżetu miasta,  
a całkowity dług wzrósł o 2/3  
i wynosił 61%. W rankingu naj-
bardziej zadłużonych miast po-
wiatowych Sokołów zajmował 
wówczas trzecie miejsce.

Teraz systematycznie spada 
w tej klasyfikacji. W ostatnich 
dwóch latach samorząd noto-
wał nawet nadwyżki budże-
towe odpowiednio - w wyso-
kości ponad dwóch milionów  
i niespełna dwustu tysięcy zło-
tych.

Władze miasta tłumaczą,  
że to zadłużenie nie jest niczym 
niepokojącym. Zaciągane po-
życzki czy emitowane obliga-
cje pokrywały wkład własny 

do inwestycji realizowanych  
z funduszy unijnych. Teraz, gdy 
takiego boomu inwestycyjne-
go nie ma, a fundusze europej-
skie nie są dostępne, miasto 
stara się redukować zadłużenie 
i faktycznie, w ciągu dwóch lat 
zmalało ono o prawie półto-
ra miliona złotych, czyli mniej 
więcej pięć procent. (KSkib)

To suma, jaką Sokołów Podlaski zaoszczędzi dzięki wypuszczeniu 
obligacji komunalnych.

Celem restrukturyzacji dłu-
gu miasta, zaplanowano 

emisję obligacji komunal-
nych na kwotę 12.000.000 zł.  
Posłuży ona wykupowi obliga-
cji, które miasto wyemitowało  
w latach 2009 -2010. 
Warunki nowej emisji pozwolą 
rozłożyć wykupy poszczególnych 
serii obligacji zdecydowanie ko-
rzystniej, niż to wynika z umowy 
z 2009 roku. Miasto zaoszczę-
dzi w kolejnych latach ok. 120 
- 150 tysięcy rocznie na kosztach  

obsługi, po-
nieważ marża 
nowej emisji 
będzie dużo 
niższa (aktu-
alna marża to 2,4%, nowa będzie 
oscylować w przedziale 1,4 - 1,7%).  
Z tytułu nowej emisji nie ulegnie 
zmianie kwota długu, ponieważ  
w istocie starą emisje zastąpi nowa 
na korzystniejszych warunkach. 
Restrukturyzacja długu pozwo-
li zmniejszyć wskaźnik obciążeń 
budżetu w latach 2014-2028.

Po co nowe obligacje?
Grażyna Grądzka Skarbnik MiastaPodlasie24: dług Sokołowa maleje

Stopa bezrobocia w powiecie 
sokołowskim wynosi 11,1 % 

i jest najniższa w regionie (stan 
na koniec sierpnia). Porównu-
jąc okoliczne powiaty, w po-
wiecie węgrowskim stopa bez-
robocia w sierpniu wyniosła 
15,9%, a w siedleckim 12,6%. 
W subregionie ostrołęcko 
- siedleckim w końcu sierp-
nia bezrobocie pozostawało  
na poziomie 16,1%, w woje-
wództwie mazowieckim 11,1%,  
a w Polsce 13%.

 

Transport i łączność: 
1,1% Gospodarka 

mieszkaniowa: 1,6% Administracja 
publiczna: 8,9% 
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Obsługa długu 
publicznego: 3,2% Inne: 1,5% 

WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2013 ROK Park przemysłowy i ul. Ks. Bosco
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Stopa bezrobocia w powiatach  (sierpnień 2013r.) 

600 000 zł

Mamy dobre ceny

Wprowadzenie nowych regulacji warunków 
odbioru śmieci w naszym mieście przebie-
gło dość płynnie. Udało nam się ustalić ceny, 
które mieszczą się w średniej krajowej. Nale-
ży pamiętać, że odbiór śmieci w mieście zawsze będzie droższy 
niż na wsi. W Sokołowie Podlaskim śmieci odbieramy dwa razy  
w tygodniu. W gminach ościennych wywożone są raz na miesiąc 
i raz na kwartał.
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Wysokość opłat za odpady w miastach 
Sokołów Podlaski Siedlce Węgrów 

Jarosław Tokarski
Naczelnik Wydział Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska

10 mln zł rocznie 
miasto dokłada do oświaty



Pomimo remontu, sekcje i koła 
zainteresowań rozpoczęły pla-

nowo zajęcia - w zaprzyjaźnio-
nych instytucjach na terenie mia-
sta. SOK nawet powiększył ofertę  
o nowe formy aktywności, jak 
nauka gry na skrzypcach, taniec 
hip-hop Dance Academy Ponad 
Norme Crew i młodzieżowy Teatr 
Rzeczywisty.
Przed nami: w listopadzie obchody 
Dnia Niepodległości oraz III Bieg 
Niepodległości; w grudniu Jarmark 
Bożonarodzeniowy, Spotkanie Wigi-
lijne dla sokołowskich Seniorów oraz  
odbywające się raz w miesiącu Smy-
kofonia - koncert dla melomalusz-
ków, pokazy filmów w ramach DKF 
„Zbyszek” dla młodzieży i dorosłych 
oraz spotkania Sokołowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

„Na scenie i estradzie” to magazyn 
kulturalny Sokołowskiego Ośrodka 
Kultury emitowany w Katolickim 
Radiu Podlasie. Audycję, od lute-

go 2012 roku, prowadzą Maria Koc 
- Dyrektor SOK oraz Paweł Krysz-
czuk - animator kultury. Magazyn 
otwiera serwis kulturalny „Poczuj 
w sobie pociąg do kultury”. Zachę-
camy do włączenia odbiorników  
w każdą pierwszą sobotę miesią-
ca w godzinach od 21.40 do 23.00. 
Podczas programu można włączyć 
się do dyskusji oraz wygrać ciekawe 
nagrody.

W październiku w Małaszewi-
czach odbyły się I Mistrzo-

stwa Polski Młodziczek i Młodzi-
ków do lat 15. Miejski Ludowy Klub 
Podnoszenia Ciężarów z Sokołowa 
Podlaskiego w kategorii wagowej 
63 kg reprezentowała Maria Wrzo-
sek. Nasza zawodniczka stoczyła 
zaciętą walkę o złoty medal z Alek-
sandrą Pepłowską z CLKS Mazovia 
Ciechanów - reprezentantką Polski, 
szóstą zawodniczką Mistrzostw 
Europy Juniorek i Juniorów do lat 
15 w Kłajpedzie. 151 kg zdobyte  
w rwaniu i podrzucie dały zwycię-
stwo Marii Wrzosek. Walka między 
zawodniczkami była bardzo zacięta 
i wyrównana. 

Szkoła na mocnych fundamentach
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące ma już 20 lat.  
28 września obchodzony był jubileusz, w którym 
uczestniczyło wielu gości i absolwentów. Z tej oka-
zji poprosiliśmy o komentarz Księdza Dyrektora  
Dariusza Matuszyńskiego.

Ks. Dyrektor
Dariusz Matuszyński

24 października sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta 17 par mał-
żeńskich otrzymało przyznane 
przez Prezydenta RP odznaczenia 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie. 

Medale z rąk burmistrza otrzymali: 
Państwo Lucyna i Eugeniusz Banaszek, 
Krystyna i Władysław Borysiak, Zofia  
i Stanisław Brzozowscy, Maria i Henryk 
Jałkowscy, Maria i Antoni Janiccy, Mi-
rosława i Zygmunt Jankowscy, Krystyna 
i Andrzej Kublik, Józefa i Józef Kulesza, 

Henryka i Bolesław Lesisz, Irena i Ste-
fan Ładziak, Pelagia i Zygmunt Pielech, 
Marta i Stanisław Romańczuk, Józefa  
i Jerzy Urban, Wanda i Marian Wyszomir-
scy, Barbara i Włodzimierz Wyszyńscy,  
Teresa i Józef Załęscy, Zofia i Edmund 
Zdanowscy. Serdecznie gratulujemy!

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia rekreacyjne. W Podlaskim Młodzieżowym 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Bulwar odbywa się indywidualna i grupo-

wa nauki pływania, zajęcia aquaaerobic, aerobic i step-aerobic. Zajęcia o charakterze re-
kreacyjnym odbywają się także na kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”. 
OSiR pragnie zachęcić dzieci, młodzież i osoby dorosłe do aktywności ruchowej. Każdy 
chętny może zapisać się w sekretariacie przy ul. Lipowej, kasie biletowej na pływalni przy 

ul. Bulwar lub u animatora sportu na boisku „Orlik”. Zapraszamy też na mecze ligowe zespołów sekcji koszyków-
ki dziewcząt (PG nr 2) oraz piłki nożnej chłopców (stadion przy ul. Lipowej i boisko „Orlik”). Szczegóły na stronie  
osir.sokolowpodl.pl.

Sokołowski Ośrodek Kultury poleca

Szkoła salezjańska powstała na 
fundamentach przedwojenne-
go gimnazjum salezjańskiego.  
Czy mógłby Ksiądz w kilku zda-
niach przypomnieć jej historię?
Salezjanie przybyli na ziemie 
polskie pod koniec XIX wieku. 
Chcieli realizować charyzmat 
swojego założyciela, św. Jana Bo-
sco. Przybyli w 1898, najpierw 
do Oświęcimia – to jest taka na-
sza placówka-matka, pierwsza  
w Polsce. Potem były już następ-
ne. Przybyli po to, by propago-
wać różne formy działalności o 
charakterze wychowawczym i 
oświatowym. Dlatego też zakła-
dali szkoły rzemieślnicze – i taka 
szkoła powstała w Oświęcimiu. 
Ona funkcjonuje do dzisiaj, choć 
zmieniała w pewien sposób cha-
rakter, w zależności od potrzeb, 
jakie niosło za sobą życie. Salezja-
nie zakładali również gimnazja, 
licea, a przy tym internaty i siero-
cińce. Na szczególną uwagę zasłu-
gują oratoria, funkcjonujące przy 
każdej placówce salezjańskiej, tak 
jak u nas w Sokołowie Podlaskim.  
A system prewencyjny Księdza 
Bosco i inne środki wychowawcze, 
jak muzyka, sport, przechadzki, 
śpiew, miały na celu wychowanie 
młodzieży na dobrych chrześcijan 
i uczciwych obywateli. W latach 
dwudziestych XX wieku sejmik 
sokołowski powierzył księżom 
Salezjanom prowadzenie gimna-
zjum męskiego. Przybyliśmy do 
Sokołowa w 1925 roku. Nasz dom 
zakonny został erygowany kano-
nicznie 24 maja 1926 roku, przez 
ówczesnego przełożonego, Filipa 
Rinaldiego, dlatego też oratorium, 
które znajduje się w Sokołowie 
Podlaskim, jest pod jego wezwa-
niem – błogosławionego Filipa Ri-
naldiego. Pierwszym dyrektorem 
był ksiądz Jan Bogdański. Wtedy 
powstał nowy budynek szkolny 
i internat dla około 80 uczniów, 
którzy pochodzili z okolicznych 
miejscowości. Potem internat roz-
budowano i powiększono do 150 
miejsc, a od tych, którzy uczyli 
w szkole salezjańskiej wymagano 
wysokich kompetencji, ale też od-
powiedniej postawy moralnej.
Które z osiągnięć ma Ksiądz  
za najważniejsze?
Szkoła ma różne osiągnięcia, 
również naukowe, co można zna-
leźć w naszej publikacji na 20-le-
cie działalności wychowawczej 
i dydaktycznej. Jesteśmy po to, 
żeby uczniowie osiągali sukcesy.  
Po to są budynki, zaplecze i ludzie 
– dla ucznia. Gdyby go nie było 
– i nas by w tym wszystkim nie 
było. Wszystko co robimy, robi-
my wyłącznie dla uczniów, którzy 
uczęszczają do naszej szkoły. A ich 
się przez te wszystkie lata przewi-
nęło bardzo dużo, choć na samym 
początku klasy były małe: w 1993 

pojedyncze. Potem, gdy zostali-
śmy szkołą publiczną, przybyło 
klas, a tym samym i uczniów. Dzi-
siaj mamy ich 443 w dziesięciu od-
działach gimnazjalnych i siedmiu 
licealnych. Jest to znacząca liczba 
na terenie naszego miasta: w tych 
budynkach każdego dnia przewija 
się pół tysiąca ludzi. Najważniej-
szy jest jednak nie wymiar ilościo-
wy, a jakościowy. Zarówno gimna-
zjum, jak i liceum osiągają bardzo 
dobre wyniki na poziomie ogól-
nokrajowym. W ubiegłym roku 
nasze liceum było na 46. miejscu 
w województwie mazowieckim,  
a na 192. jeśli chodzi o cały kraj – 
mimo, że nie jest to bardzo duża 
szkoła. Dajemy możliwość startu 
młodzieży, która następnie wy-
biera studia, kończy je i podejmu-
je pracę. Mamy z nimi kontakt,  
są zadowoleni. Przypominam 
sobie rozmowę z uczniem, który 
kończył nasze liceum 5-6 lat temu. 
W czasie jubileuszu podszedł  
do mnie i mówi: „Proszę Księdza. 
Chciałbym podziękować za jedno 
– że gdybym nie wybrał tej szkoły, 
nie byłbym takim człowiekiem, 
jakim jestem dzisiaj. To wiem po 
sobie doskonale. Ta szkoła dała mi 
mocne fundamenty i kręgosłup, 
który potem tak bardzo był mi 
potrzebny”.  To uważam za sukces. 
Wszystkie wyniki  są ważne, ale 
każdy uczeń ma własny życiorys, 
jeden i niepowtarzalny.
Proszę jeszcze o dwa słowa  
na temat planów na przyszłość.
Myślę, że dysponujemy dosyć 
dużym i dla nas wystarczającym 
zapleczem sportowym, z które-
go korzystają także mieszkańcy 
naszego miasta oraz różne grupy 
sportowe.  Od strony materialnej 
marzy mi się boisko wielofunk-
cyjne. Chciałbym, aby powstało 
ono w miejsce obecnego boiska 
asfaltowego. Boisko do koszyków-
ki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego 
z typowo sportową nawierzch-
nią, by to boisko było oświetlone, 
ogrodzone, takie z prawdziwego 
zdarzenia. To jedno marzenie. 
Drugie to sala widowiskowa, taka 
na 300-400 miejsc, aby młodzież 
mogła się realizować od strony te-
atralnej, muzycznej, artystycznej. 
Jest to bardzo ważna część skła-
dowa systemu wychowawczego 
św. Jana Bosco. Realizując jakieś 
przedstawienie uczymy się pracy 
w grupie, nawiązujemy wzajemne 
relacje międzyosobowe, otwiera-
my się na potrzeby kolegów i ko-
leżanek. Ponad wszystko jednak 
pragnę nieustannie pomagać na-
szej młodzieży otwierać okno na 
świat, który tak szybko się zmie-
nia. Chcę im towarzyszyć i wspie-
rać w ich drodze życia, by się nie 
pogubili.
Rozmawiał Piotr Miller

Maria Wrzosek została mistrzynią Polski młodziczek

Złote gody sokołowskich małżonków - gratulujemy!

Krzysztof Iwański
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza


