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Grudzień i święta to zawsze czas podsumowań. Jak co roku 
o tej porze oddajemy w Państwa ręce informator, opisujący 
działania Urzędu Miasta i miejskich jednostek organi-
zacyjnych podczas kończącego się roku. Mamy nadzieję, że 
ta lektura przybliży Państwu naszą codzienną pracę.

Ile nas jest?
CZYLI TROCHĘ STATYSTYKI NA POCZĄTEK

Według ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Miasta, 
7 grudnia 2011 Sokołów Podlaski miał 18.873 mieszkańców 
zameldowanych na stałe, w tym 15.344 dorosłych i 3.529 nieletnich. 
Nasze miasto szczyci się większą ilością kobiet (9.867) niż mężczyzn 
(9.006). Mieszka tu też 397 obywateli innych gmin, zameldowanych 
u nas czasowo. Na terenie miasta działa 1431 podmiotów gospo-
darczych. 

Od 1 stycznia do 6 grudnia 2011 zarejestrowano 132 nowe podmioty, 
wyrejestrowano 177. Najliczniej reprezentowane branże to sklepy 
z artykułami przemysłowymi (86), transport towarowy (76), usługi 
lekarskie (74) i remontowo-budowlane (59). Usługi różne świadczy 
99 przedsiębiorców.

Ochrona przyrody
W roku 2011 przeprowadzono  szereg prac w zieleni wysokiej 
na terenach zieleni miejskiej. W okresie wiosennym wykonano cięcia 
pielęgnacyjne i zabezpieczające drzewostanu na terenie skweru przy 
ul. Kolejowej i na terenie miejsca pamięci przy Bulwarze. Jednym 
z większych przedsięwzięć z w/w zakresu było wykonanie cięć 
pielęgnacyjnych oraz zabezpieczenie drzewostanu na terenie skweru 
im. A. Mickiewicza i na terenach zieleni przy Urzędzie Miasta i SOK. 
Wykonano również nasadzenia ok. 120 szt. drzew w pasie drogowym 
ul. Kosowskiej i ul. Repkowskiej jak również znacznej ilości krzewów 
na terenie skweru N.M.P.

W roku bieżącym przeprowadzono reorganizację terenu zieleni przy 
ul. M.C. Skłodowskiej. Wykonano także pierwszy etap zagospo-
darowania skweru przy ul.  Kolejowej (wykonanie części alejek 
i założenie części trawnika).

W oczekiwaniu na zbliżające się 

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 

spoglądamy w przyszłość pełni nadziei,

że Boże Dziecię ześle wszystkim radość, 

życzliwość i wzajemne zrozumienie.
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Wesołych
Świąt!

Gospodarka komunalna
Na początku roku 2011 Miasto Sokołów Podlaski po raz kolejny 
pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Środki finansowe 
przeznaczone na demontaż i utylizację eternitu dystrybuowane są 
na terenie naszego miasta od dwóch lat. Do chwili obecnej z pomocy 
skorzystało już 68 właścicieli nieruchomości. W latach 2010 - 2011 

2wywieziono i zutylizowano 11.529 m  eternitu o łącznej wadze ponad 
141 ton. Wartość prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest wyniosła 92.306,08 zł.
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Na terenie naszego miasta w dalszym ciągu znajduje się ponad 
100.000. metrów kwadratowych pokryć dachowych z eternitu. 
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
miasta Sokołów Podlaski na lata 2009 - 2032", przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej w Sokołowie Podlaskim nr XXVIII/151/2009 z 26 marca 
2009 zakłada sukcesywne usuwanie eternitu z Sokołowa Podlas-
kiego, aż do całkowitego oczyszczenia miasta. W tym celu miasto 
corocznie występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji 
przeznaczonej na pomoc mieszkańcom w usuwaniu eternitu.

Oświata
W mieście funkcjonują trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja, które 
w pełni zaspokajają potrzeby uczniów w zakresie realizacji 
obowiązku szkolnego oraz odpowiadają oczekiwaniom rodziców 
w zakresie rozmieszczenia placówek oświatowych na terenie Miasta. 
W roku szkolnym 2011/2012 do w/w placówek uczęszcza  1778 
uczniów w 76 oddziałach, w tym  w szkołach podstawowych 1252, 
tj. 54 oddziały, w gimnazjach 526, tj. 22 oddziały. Uzupełnieniem 
oferty w zakresie realizacji obowiązku szkolnego jest funkcjonujące 
w mieście Publiczne Gimnazjum Salezjańskie do którego w bieżącym 
roku szkolnym uczęszcza 277 dzieci.

Miasto jest organem prowadzącym cztery przedszkola oraz 
3 oddziały przedszkolne zlokalizowane w 2 szkołach podstawowych. 
W roku szkolnym 2011/2012 wychowaniem przedszkolnym 
objętych jest  681 dzieci w 29 oddziałach.

Uzupełnieniem oferty w zakresie wychowania przedszkolnego 
są funkcjonujące w Mieście przedszkola niepubliczne, tj. Niepub-
liczne Przedszkole Sióstr Salezjanek przy ul. Kosowskiej 26,  
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka" przy ul. Długiej 22a, 
uruchomione od 1.01.2011 r.,  Niepubliczne Przedszkole "Chatka 
Puchatka" przy ul. Wojska Polskiego 48, uruchomione od 1.01.2011 r. 
Do w/w przedszkoli w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 139 dzieci, 
łącznie z dziećmi spoza terenu Miasta.

Miasto, uznając za priorytetowe wychowanie i wykształcenie 
młodego pokolenia, stwarza odpowiednie warunki dla realizacji tego 
celu oraz dodatkowo rozszerza ofertę edukacyjną. Każda szkoła 
otrzymuje dodatkowe godziny na realizację zajęć pozalekcyjnych 
(m.in. na koła zainteresowań, koła przedmiotowe, chóry szkolne, 
SKS). W każdej szkole podstawowej prowadzona jest nauka drugiego, 
dodatkowego języka obcego. W każdej szkole funkcjonują oddziały 
realizujące rozszerzony zakres programowy wychowania fizycznego.

W ślad za uruchomieniem w naszym mieście krytej pływalni, 
opracowany został program nauki pływania dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. W ramach programu uczniowie klas 
trzecich szkół podstawowych realizują pełny cykl nauki pływania 
zdobywając odznakę "Już pływam". Nauka i doskonalenie pływania 
uczniów klas trzecich jak również uczniów klas IV-VI oraz 
gimnazjalnych odbywa się na basenie w ramach obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie nieodpłatnie dowożeni są 
na basen.

W ramach realizacji "Programu i Harmonogramu Poprawy 
Efektywności Wychowania" podjęte zostały m.in. działania mające 
na celu poprawę opieki nad uczniami w zakresie udzielania pomocy 
pedagogiczno - psychologicznej. W tym celu w szkołach zatrudniani 
są nauczyciele o specjalnościach: pedagog i psycholog szkolny.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzież 
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizowanych jest szereg 
programów profilaktyczno - edukacyjnych m.in. "Szkoła Przyjazna 
i Bezpieczna", "Szkoła bez przemocy", "Spójrz inaczej", "Bezpie-
czeństwo w sieci", "Bezpieczne dzieciaki na drodze", "Spójrz inaczej 
na agresję", "Trzy koła", "7 kroków". Ponadto w każdej szkole 
organizowany jest Szkolny Dzień Profilaktyki i Szkolny Dzień 
Bezpieczeństwa.

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych 
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  - "RADOSNA 
SZKOŁA"- Miasto Sokołów Podlaski stworzyło miejsca zabaw 
wyposażone w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych: Nr 1, 
Nr 2 i Nr 4.

W 2010 roku, mając na uwadze poprawę usług bibliotecznych 
i informacyjnych dokonano przeniesienia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej z budynku SOK do nowoczesnego odrębnego obiektu przy 
ul. Kolejowej.

Nowe warunki lokalowe umożliwią także poszerzenie oferty 
kulturalno-oświatowej poprzez uatrakcyjnienie i zwiększenie imprez 
bibliotecznych dla lokalnej społeczności. Ponadto w strukturze 
biblioteki uruchomiono Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta.

Projekty 
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Miasto Sokołów Podlaski w 2011r. realizowało następujące 
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz 
środków krajowych:

„Przebudowa i adaptacja starego dworca PKP w Sokołowie 
Podlaskim przy ul. Kolejowej na potrzebny Biblioteki Miejskiej 
i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta" - projekt realizowany 
w ramach Działania 6.1 Kultura RPO WM 2007-2013r. Wartość 
projektu: 2 763 355,49 zł. Wartość dofinansowania: 1 495 936,41 zł. 
Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o dofinansowanie 
zawartą w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Przedmiotem projektu była przebudowa i adaptacja budynku starego 
dworca PKP w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej na potrzeby 
Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, wraz 

Biblioteka w budynku starego dworca PKP



z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu budynku. W rezultacie 
powstała nowoczesna biblioteka, w pełni włączona w strategię 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, która od połowy stycznia 
2011 roku służy mieszkańcom Miasta i okolicznych miejscowości. 
Pięknie zaaranżowana przestrzeń wyremontowanego budynku 
starego dworca kolejowego zachęca czytelników do korzystania 
z bogatych zbiorów książkowych oraz pracowni multimedialnych. 
Projekt dotyczył działań o charakterze inwestycyjnym (inwestycje 
w infrastrukturę i wyposażenie).

"Budowa ulic: Witosa, Malowniczej i Mickiewicza w Sokołowie 
Podlaskim", w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, RPO 
WM 2007 - 2013r. Wartość projektu: 2 707 705,69 zł. Wartość 
dofinansowania: 2 050 646,21 zł.

Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o dofinansowanie 
zawartą w dniu 9 czerwca 2010. Jego przedmiotem była budowa ulic 
Witosa, Malowniczej i Mickiewicza w Sokołowie Podlaskim. Zakres 
inwestycji obejmował najważniejsze aspekty, mające na celu 
poprawę stanu technicznego infrastruktury. W ramach projektu 
zrealizowane zostały cztery główne etapy rzeczowej realizacji 
przedsięwzięcia: wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy 
i krawężników, nawierzchni jezdni i chodnika z kostki oraz pobocza 
i oznakowania stałego. Realizacja projektu przyczyniła się do popra-
wy bezpieczeństwa i komfortu ruchu kierowców, jak i pieszych 
zamieszkujących przy wymienionych ulicach.

Projekt "Park Przemysłowy "SOKOŁÓW PODLASKI", realizowany 
w ramach Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod 
działalność gospodarczą RPO WM 2007-2013r. Wartość projektu: 
27 000 000, 00 zł. Wartość dofinansowania: 22 950 000,00 zł. Projekt 
realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą 
17 czerwca 2010 r.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie zabudowanej powierz-
chni inwestycyjnej (magazynowo - produkcyjno - biurowej) 
na terenach poprzemysłowych. Realizacja projektu ma na celu wzrost 
poziomu inwestycji w Mieście Sokołów Podlaski poprzez wykorzys-
tanie endogenicznego potencjału lokalnych terenów poprze-
mysłowych i udostępnienie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 
w formie Parku Przemysłowego. Ponadto poprawie ulegną warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta, przez 
udostępnienie terenu inwestycyjnego i infrastruktury technicznej 
oraz zastosowanie zachęt inwestycyjnych, co przyczyni się do 
wzrostu liczby przedsiębiorstw działających na terenie Miasta, 
w szczególności inwestorów zewnętrznych.

Działania w ramach projektu obejmą: zakup zabudowanej działki 
Cukrowni (etap już zrealizowany; miasto stało się prawnym 
właścicielem działki pod koniec roku 2010); wyremontowanie 
wszystkich budynków znajdujących się na terenie działki (w tym 

2wyburzenie budynków mniejszych niż 100m );  modernizację 
instalacji sieciowej budynku administracyjnego; modernizację 
instalacji elektrycznej;  wymianę i remont instalacji CO, CW oraz 
kanalizacji; budowę sieci wodociągowej; doprowadzenie sieci 
gazowej do działki; remont dróg wewnątrz Parku Przemysłowego; 
remont ogrodzenia oraz oświetlenia zewnętrznego; połączenie dróg 

wewnętrznych Parku Przemysłowego z drogą krajową nr 62 
(ul. Węgrowska) i drogą powiatową nr 4228W (ul. Fabryczna).

Oferta Sokołowskiego Parku Przemysłowego będzie kierowana 
przede wszystkim do małych i średnich firm z regionu Mazowsza 
i centralnej Polski, jak też inwestorów zagranicznych. Dynamicznie 
rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
rosnący poziom inwestycji wśród tego rodzaju firm stwarzają 
możliwości rozwoju dla obiektów typu parki przemysłowe. Korzyści 
płynące ze zlokalizowania inwestycji właśnie na terenie parku dla 
przedsiębiorstw są rozliczne. Przede wszystkim inwestor otrzymuje 
gotowe hale do wynajęcia. Nie musi kupować i remontować 
nieruchomości, może zatem skupić środki finansowe na inwestycji w 
park maszynowy. Ponadto w parku przemysłowym ma wiarygod-
nego partnera z sektora publicznego, zapewniającego stabilną 
sytuację.

Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców Miasta Sokołów 
Podlaski", realizowany w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Wartość projektu: 1 259 
924,49 zł. Wartość dofinansowania: 999 425,69 zł. Projekt 
realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą 
27 września 2010 roku. 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu miasta, znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej oraz niepełnosprawnych. W ramach 
realizacji projektu Miasto Sokołów Podlaski, przy wsparciu środków 
z Unii Europejskiej, zapewniło 115 gospodarstwom domowym oraz 
6 instytucjom (tj; Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4, 
Publicznemu Gimnazjum Nr 1, Publicznemu Gimnazjum Nr 2 
i Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury) sprzęt komputerowy wraz 
z niezbędnym oprogramowaniem. Ponadto przez cały czas trwania 
projektu, czyli do końca roku 2013, a także w okresie jego trwałości, 
beneficjenci ostateczni mają zapewniony nieodpłatny dostęp 
do szerokopasmowego Internetu.

Projekt Systemowy: Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - 
"Zagrajmy o sukces", w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
POKL. Wartość pojedynczego projektu: 24 483,00 zł. Projekt 
realizowany jest przez Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego 
(1 grupa) i Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika (2 grupy).

Projekt realizowany jest od IV kw. 2010 r do IV kw. 2011r. Celem 
ogólnym jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: zajęcia ICT 
(technologie informacyjne i komunikacyjne); przedmiotów 
przyrodniczo-matematycznych; języków obcych; wsparcia 
psychologiczno -pedagogicznego; zajęć sportowo-wychowawczych.

Teren byłej Cukrowni „Sokołów”

Dystrybucja sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta



"Szkoła dla rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 
w Sokołowie Podlaskim", w ramach Działania 9.5 "Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Wartość projektu: 
50 000,00 zł Projekt realizowany był od 01.02.2011 do 31.07.2011r. 
przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim. 

Projekt miał na celu wspieranie rodziców i wychowawców 
w nabywaniu nowych umiejętności i kompetencji w radzeniu sobie 
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

"Podlasie z widokiem na Polskę - otwarte wrota wiedzy", 
w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty POKL. Projekt realizowany jest od 01.09.2011 
do 30.06.2012r. w Szkole Podstawowej Nr 4 im. ks. gen. Stanisława 
Brzóski w Sokołowie Podlaskim. Wartość projektu: 256 689,65 zł.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
i wzmacnianie kompetencji kluczowych poprzez działania 
skierowane do 190 uczniów szkoły. Z docelowej grupy dzieci 20% 
zostanie objęte zajęciami specjalistycznymi, 27% zajęciami 
dydaktyczno-wyrównawczymi, a 43% będzie uczestniczyć w kołach 
zainteresowań.

"E-belfer - przygotowanie nauczycieli Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Sokołowie 
Podlaskim do stosowania e-learningu w nauczaniu i samo-
kształceniu", w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane 
kadry systemu oświaty POKL. Wartość projektu: 87 946,64 zł Okres 
realizacji: 01.01.- 31.05.2011r. 

Projekt miał na celu poprawę kompetencji metodycznych 
i merytorycznych nauczycieli poprzez specjalistyczne szkolenia 
w zakresie wykorzystywania w szkole zajęć dydaktycznych 
z zastosowaniem platformy e- learningowej.

Projekt "Kreatywne Przedszkole" realizowany przez Miejskie 
Przedszkole nr 4, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Wartość projektu: 50 000,00 zł Okres realizacji: 02.08.2010 - 
30.06.2011r. 

Projekt dotyczył wspierania rozwoju dzieci z przedszkola w zakresie 
nauki czytania, rozwoju intelektualnego oraz rozbudzania pasji do 
nauki przez eksperymentowanie, zwiększenie wiedzy rodziców 
na temat rozwoju psychofizycznego dzieci, poznanie przez 
nauczycieli nowoczesnych metod pracy z dzieckiem.

"Im więcej czytam, tym więcej wiem" - projekt realizowany przez 
Miejskie Przedszkole nr 5, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich. Wartość projektu: 50 000,00 zł Okres realizacji: 
02.08.2010 - 30.06.2011r. 

Głównym celem zajęć była nauka i utrwalenie globalnego czytania 
wyrazów, ale również poszerzenie wiedzy dzieci na temat świata oraz 
wzbudzenie zaciekawienia pewnymi zjawiskami.

Program "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" w 2011 w ramach 
realizacji programu Ministra Sportu i Turystyki "Sport Wszystkich 
Dzieci", ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt dofinansowano w wysokości 6000,00 zł do kosztów 
zatrudnienia Animatora do prowadzenia zajęć sportowo - 
rekreacyjnych na obiekcie "ORLIK SOKOŁÓW PODLASKI".

Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Województwie Mazowieckim "OSP-2011", kwota 
dotacji: 7 000,00 zł.

Miasto dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej "CUKROWNIA" 
Sokołów Podlaski zakupiło zestaw hydrauliczny narzędzi 
ratowniczych tj. nożyc CU4050 za kwotę 23 795,64 zł.

Inwestycje
Najważniejsze inwestycje wykonane w 2011 roku:

- Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: 

ul. Lipowej od ronda do ul. Reymonta (1029 m) 

i Skłodowskiej od ul. Kolejowej do ul. Sienkiewicza 

(310 m) za kwotę 534.000 zł.
2- Alejki na skwerze przy Bibliotece Miejskiej (240 m , 

38.000 zł)
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prostej (223 m, 

73.500 zł)
- Budowa wpustów deszczowych - odwodnienie 

terenów przy ul. Kosowskiej (4 wpusty + 

przykanaliki, 13.000 zł)
- Oświetlenie uliczne w ul. Pastelowej (7 opraw, 30.000 

zł)
- Oświetlenie uliczne w ul. Ks. Bosco od ul. Św. Huberta 

(7 opraw, 33.000 zł)
- Oświetlenie uliczne w ul. Norwida (5 opraw, 10 000 

zł)

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w ul. Polowej (w związku z planowaną budowa 

nawierzchni): wodociąg 156 m i kanalizacja 181 m, 

85.000 zł)
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu 

ul. Przemysłowej (250 m, 53.000 zł)
- Kontynuacja budowy sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w rejonie ul. Cichej (wodociąg 149 m, 

13.900 zł)
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Projektowanej 

od ul. Św. Huberta (153 m, 30.400 zł)
- Przystosowanie pomieszczeń Miejskiego Przedszkola 

Nr 2 do przepisów p. poż. (14.600 zł)

Nowa nawierzchnia ul. Lipowej

Sala obsługi w wyremontowanym budynku Urzędu Miasta



- Kontynuacja remontu pomieszczeń żłobka 

w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 (52.300 zł)
- Kontynuacja modernizacji sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 - ocieplenie budynku 

(25.400 zł)
- Dokończenie adaptacji i remontu siedziby Urzędu 

Miasta (1.300.000 zł)

Wykonanie budżetu
I ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2012 ROK

Przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011:

w Dochody ok. 52.400.000,- zł

 (w tym: dochody bieżące ok. 47.800.000,- zł)

w Wydatki ok. 52.800.000,- zł

 (w tym inwestycje ok. 4.300.000,- zł)

Budżet na rok 2012 na podstawie założeń przyjętych 

w projekcie budżetu na rok 2012. 

Budżet na rok 2012 zaprojektowany został bardzo ostrożnie, 

jego poziom nie odbiega od wykonani budżetu z roku 2011. 

W projekcie budżetu na 2012 rok dochody ogółem stanowią 

52.420.142,- zł, w tym dochody bieżące 49.110.142, - zł. 

Z tego:

w dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawowo: 

4.633.284.- zł

w dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane 

na podstawie porozumień: 1.011.000,- zł

w dochody majątkowe: 3.310.000,- zł,

Mając na uwadze planowanie wydatków budżetowych na rok 

2012 uwzględniono przede wszystkim konieczność zapew-

nienia bieżącego i niezakłóconego funkcjonowania Miasta. 

Przyjęte założenia planistyczne w poszczególnych działach 

i rozdziałach projektu budżetu powinny zapewnić utrzy-

manie do końca roku budżetowego miejskich jednostek 

gospodarki pozabudżetowej i zapewnienie bieżącego 

utrzymania obiektów miejskich jednostek budżetowych w 

stanie nie pogorszonym. Pomimo spodzie-wanego 

znacznego wzrostu wydatków w przyszłym roku (wzrost 

stawek za media, wynagrodzeń w oświacie), w projekcie 

budżetu zakłada się stabilizacje wydatków, co powinno się 

przełożyć na ich racjonalizację i efektywność.

Planowane wydatki w budżecie na 2012 rok:

w wydatki ogółem: 52.224.554,- zł

w z tego wydatki na zadania bieżące: 48.406.329,- zł

w wydatki majątkowe (inwestycje): 3.818.225,- zł

w wydatki na zadania zlecone ustawowo: 4.633.284,- zł

w wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych 

porozumień: 1.011.000,- zł

W 2012 roku przewiduje się następujące nakłady 

na utrzymanie:

w szkół, gimnazjów i przedszkoli: 24.250.374,- zł

w opieka społeczna: 8.058.290,- zł

w infrastruktury drogowej, chodniki, place zieleńce, 

oświetlenie ulic: 2.175.000,- zł

w infrastruktury komunalnej: 1.383.000,- zł

w wydatki na administrację publiczną: 5.036.640,- zł 

(w tym Urząd Miasta, Rada Miejska, Urząd Stanu 

Cywilnego) 

w organizacja imprez masowych: 200.000 zł

w kultura: 2.281.000,- zł

w sport i rekreacja: 1.721.000,- zł

w realizacja założeń Miejskiego programu rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii: 460.000,- zł

w ochotnicza straż pożarna: 126.400,- zł

w obsługa długu: 2.128.000,- zł (odsetki i poręczenia)

w inne: 586.625,- zł (w tym rezerwy obligatoryjne).

Planowane inwestycje: 3.818.225,- zł

Przewiduje się budowę dróg, w tym w porozumieniu 

ze Starostwem Powiatowym, wykonanie kanalizacji wodo-

ciągowej i sanitarnej, remonty w placówkach oświatowych 

i w komunalnych zasobach mieszkaniowych, rozpoczęcie 

budowy systemu monitoringu miejskiego, kontynuację 

projektu "Park Przemysłowy".

Pomoc socjalna

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie 

miasta Sokołowa Podlaskiego zajmuje się Centrum Pomocy 

Socjalnej. Działalność Centrum finansowana jest ze środków 

budżetu Miasta na realizację zadań własnych oraz ze środków 

budżetu państwa. Celem działania placówki jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując 

własne uprawnienia, możliwości i zasoby.

Front budynku Urzędu Miasta po remoncie

Środowiskowy Dom Samopomocy



Centrum realizuje zadania w zakresie:

w ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe oraz pomoc 

w formie opłacania składek za ubezpieczenie zdrowotne, 

zasiłki okresowe, celowe, pomoc na częściowy zakup 

opału, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, 

pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji życiowej, pomoc w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, Domy Pomocy 

Społecznej).

w ustawy o dodatkach mieszkaniowych

wustawy o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz 

w przysługującymi dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, opłacanie składek na ubez-

pieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne 

za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)

w ustawy o Funduszu Alimentacyjnym

wustawy o systemie oświaty i wychowania (stypendia 

socjalne, zasiłki losowe na cele edukacyjne dla dzieci 

z rodzin które dotknęła w roku 2011 klęska żywiołowa 

w postaci deszczy nawalnych).

Dużą pomoc świadczy również funkcjonujący w strukturze 

Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością 

intelektualną. Jest to dom dziennego pobytu, który znajduje się 

przy ulicy Kosowskiej 83. Ze wsparcia SDS korzysta 35 osób. 

Głównym celem pracy na rzecz osób funkcjonujących w tej 

placówce jest przywracanie i kształtowanie zdolności 

i umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku. 

Na rzecz osób uczęszczających do placówki prowadzona jest 

stała praca socjalna, mająca na celu prowadzenie godnego 

poziomu życia, kształtowanie umiejętności życia społecznego. 

Osoby niepełnosprawne będące uczestnikami zajęć terapeu-

tycznych korzystają z różnego rodzaju form terapii prowa-

dzonej przez terapeutów indywidualnie oraz w małych 

grupach, ze względu na zainteresowania oraz możliwości 

uczestników. W ramach terapii odbywają się zajęcia z prac 

ręcznych, zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, 

muzykoterapia, zajęcia techniczne, stolarskie, kulinarne, 

treningi higieny osobistej, treningi czynności praktycznych. 

Uczestnicy zajęć korzystają w ramach terapii z krytej pływalni. 

Oprócz podstawowej działalności terapeutycznej klienci SDS 

aktywnie uczestniczą w imprezach i  spotkaniach 

podtrzymujących tradycje i, zwyczaje kulturowe i religijne oraz 

biorą udział w imprezach rekreacyjno kulturalnych.

Centrum Pomocy Socjalnej współpracuje z Bankiem Żywności, 

pozyskując artykuły żywnościowe dla klientów korzystających 

z pomocy społecznej. W roku bieżącym placówka otrzymała 

z Banku Żywności 36 680 kg żywności, którą przekazano 

osobom potrzebującym.

Placówka realizuje również pomoc w formie usług opie-

kuńczych na rzecz osób potrzebujących, często samotnych, 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pomocą objętych jest 

55 osób. Opiekunki domowe realizujące pomoc robią zakupy, 

przynoszą wodę, rozpalają w piecach, wykonują wszelkie 

czynności związane w utrzymaniem porządku w mieszkaniach 

osób wymagających pomocy. Przy realizacji tej formy pomocy 

udzielają się wolontariusze z miejscowych szkół.

Dużym wsparciem dla mieszkańców miasta, korzystających 

z pomocy społecznej, będących osobami długotrwale bezro-

botnymi jest umożliwienie im uczestnictwa w pracach 

społecznie użytecznych. Organizowane są one od marca 2006 

roku. Wykonywane są przez osoby bezrobotne na terenie 

sokołowskich szkół, przedszkoli, placówek samorządowych. 

Program prac jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu 

wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzeniu negatywnych 

skutków bezrobocia. Ważną ich ideą jest zwiększenie 

aktywności społecznej osób długotrwale bezrobotnych. 

W ramach prac bezrobotni wykonują prace gospodarczo 

porządkowe oraz remontowe w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo. W roku bieżącym do prac społeczno użytecznych 

skierowano 98 osób bezrobotnych. Na realizację tego zadania 

przeznaczono 270 300 zł z budżetu miasta, co stanowi 40% 

realizacji zadania. Pozostałą kwotę stanowią środki 

refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Od 2008 roku Centrum Pomocy Socjalnej realizuje projekt 

systemowy "Od Ciebie zależy Twoja przyszłość". Projekt 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013. Celem ogólnym realizowanego projektu jest 

zwiększenie aktywności społeczno zawodowej, korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej, długotrwałych klientów 

placówki. W ramach projektu osoby będące uczestnikami 

korzystają z warsztatów psychologicznych, warsztatów 

z doradcą zawodowym oraz uczestniczą w wybranych przez 

siebie kursach zawodowych. Koszt projektu od roku 2008 

wynosi 732 772,85 zł. W tym środki własne 76 941,14, 

natomiast kwotę 655 831,71 stanowią środki pochodzące 

z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Centrum Pomocy Socjalnej 

organizuje również 10 dniowe półkolonie letnie dla dzieci 

pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Podczas 

Puchary i nagrody podopiecznych ŚDS

Prace plastyczne podopiecznych ŚDS



organizowanego wypoczynku dzieci uczestniczą w progra-

mach wychowawczych "Trzy Koła" oraz "Spójrz Inaczej". 

Realizację projektów wychowawczych finansuje miasto 

ze środków alkoholowych. Na pozostałe zadania podczas 

wypoczynku przeznaczane są środki pochodzące od soko-

łowskich sponsorów, natomiast środki na obiady podczas 

wypoczynku finansowe pochodzą z "Programu Dożywiania 

Dzieci". W roku bieżącym koszt wypoczynku dla 20 dzieci 

wyniósł łącznie 7850 zł.

Dużą pomoc otrzymują również osoby dotknięte przemocą 

domową. Wsparciem na rzecz osób doznających przemocy 

zajmują się pracownicy socjalni, a także utworzony w placówce 

Zespół Interdyscyplinarny. Składa się z przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych pomocy, członków gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, 

ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów 

sądowych.

Pomoc społeczna na terenie naszego miasta realizowana jest 

w bardzo szerokim zakresie, począwszy od pomocy 

finansowej, rzeczowej, w naturze, pomoc w formie usług, 

terapii w szerokim zakresie po pracę socjalną. W roku 

bieżącym pomocą objęto 3 303 rodziny, które korzystały 

z różnego rodzaju form wsparcia. Ogólny budżet placówki 

w roku 2011 wynosi 8 118 850 zł, z czego 5 243 669 zł stanowią 

środki pochodzące z zadań zleconych oraz dotacji celowych, 

natomiast 2 875 181 to środki własne.

Zapewniając pomoc mieszkańcom miasta, Centrum Pomocy 

Socjalnej w współpracuje z Urzędem Miasta, PCPR-em, 

Sokołowskim Ośrodkiem Kultury, służbą zdrowia, Powia-

towym Urzędem Pracy, organizacjami samorządowymi, 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, placówkami oświaty, Sądem 

Rejonowym, Policją, Prokuraturą, zakładami pracy i innymi 

instytucjami publicznymi

Sport i rekreacja
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim prowadził 

w 2011 r. działalność mającą na celu upowszechnianie kultury 

fizycznej w środowisku lokalnym poprzez organizowanie 

imprez rekreacyjno-sportowych oraz szkolenie dzieci 

i młodzieży w sekcjach sportowych.

W 2011 roku OSiR zorganizował dla mieszkańców naszego 

miasta 21 imprez rekreacyjnych o charakterze masowym, 

m. in. Sokołowskie Igrzyska Dzieci, Przedszkoliada, Sparta-

kiada dla Osób Niepełnosprawnych, akcja "Polska Biega", 

Festyn Rekreacyjny, II Sokołowski Bieg Niepodległości, 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, Mikołajki 

na Basenie. 

Po raz kolejny udanym przedsięwzięciem okazały się 

Sokołowskie Igrzyska Dzieci i Przedszkoliada, w którym 

uczestniczyły przedszkola i szkoły z całego powiatu 

sokołowskiego. Impreza masowa, której najważniejszym 

celem jest wdrażanie do aktywności fizycznej od najmłodszych 

lat, odbywa się w pierwszym półroczu w trzech etapach, 

tj. zabawy w sali gimnastycznej, konkursy na pływalni oraz 

konkurencje lekkoatletyczne na stadionie. Należy zaznaczyć, że 

udział w Sokołowskich Igrzyskach Dzieci wymaga od uczest-

niczących placówek oświatowych wielu wcześniejszych 

przygotowań. Przedszkola i szkoły organizują wewnętrzne 

eliminacje, przygotowują jednolite stroje dla reprezentantów, 

a także transparenty i plakaty z okolicznościowymi hasłami. 

Wszystko to buduje miłą atmosferę, a przede wszystkim 

upowszechnia kulturę fizyczną wśród dzieci. Kulminacyjnym 

momentem imprezy są zawody finałowe, odbywające się 

w Dniu Dziecka na stadionie przy ul. Lipowej, podczas których 

wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody. W trzech etapach 

imprezy łącznie wzięło udział ponad 1000 dzieci.

Dużą imprezą rekreacyjną, którą pragnie promować OSiR był 

zorganizowany na stadionie miejskim po raz drugi Festyn 

Rekreacyjny. Impreza masowa dla mieszkańców miasta ma 

charakter familijny. Przygotowane przez organizatora atrakcje, 

konkurencje rekreacyjne, tory przeszkód wymagają uczest-

nictwa rodzin. Dodatkowo podczas imprezy prezentowane są 

oferty i osiągnięcia OSiR. Atrakcję dla uczestników stanowią 

występy artystyczne i sportowe. W bieżącym roku uczest-

nikom imprezy czas umilał artysta z Centrum Mikołaja 

Kopernika w Warszawie. Na zakończenie odbył się pokaz 

akrobacji rowerowych w wykonaniu uczestników programu 

"Mam Talent" grupy Res-Trial z Rzeszowa.

W zakresie rekreacji OSiR organizuje również dla dzieci 

i dorosłych w budynku krytej pływalni przy ul. Bulwar 

systematyczne zajęcia ruchowe. Pod opieką wykwa-

lifikowanych instruktorów odbywają się zajęcia z indywi-

dualnej i grupowej nauki pływania, aqua-aerobicu i aerobicu. 

W takich formach zorganizowanej rekreacji bierze udział 

regularnie około 150 osób. Dużym zainteresowaniem cieszy 

Spartakiada dla osób niepełnosprawnych

Przedszkoliada 2011



się także znajdujący się w godzinach popołudniowych pod 

opieką OSiR kompleks boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 

2012". Na obiekcie sportowym przy ulicy Kupientyńskiej 

o d b y w a ł y  s i ę  c o d z i e n n i e  w g  h a r m o n o g r a m u  

w okresie maj-listopad zajęcia sportowo-rekreacyjne 

z Animatorem Sportu. Wszyscy korzystający z boisk mogli 

bezpiecznie i pod fachową opieką uczestniczyć w zorga-

nizowanych zajęciach z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki 

oraz gier i zabaw ruchowych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w mijającym roku zorganizował 

również kilka imprez sportowych m.in. Ogólnopolski Turniej 

Koszykówki "Sokół 2011", Mistrzostwa Mazowsza w podno-

szeniu ciężarów, Turniej piłki nożnej "Sokolik", Turniej 

Szachowy Open o Puchar Dyrektora OSiR, Młodzieżową Ligę 

Piłki Nożnej, Mistrzostwa Miasta w pływaniu dzieci. Imprezy 

sportowe miały charakter lokalny, jak również ogólnopolski. 

W turnieju koszykówki rywalizowały zespoły z Bydgoszczy, 

Gdyni, Sosnowca, Wołomina i Żyrardowa. Zawody w podno-

szeniu ciężarów zgromadziły reprezentantów Ostrowi Maz., 

Ciechanowa, Pułtuska, Warszawy, Siedlec, Makowa Maz. 

i Błonia.

Największym przedsięwzięciem OSiR, będącym jednocześnie 

jednym z głównych jego zadań w b. r., było organizowanie 

i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach 

i szkółkach sportowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się 

szkoleniem w sekcjach piłki nożnej, koszykówki, kolarstwa 

i podnoszenia ciężarów. Dodatkowo dzieci mogą rozwijać 

swoje zainteresowania w szkółce szachów oraz pływania.

Zajęcia sportowe odbywają się systematycznie na stadionie 

przy ul. Lipowej, boisku "Orlik", krytej pływalni oraz 

w miejskich salach gimnastycznych. W zajęciach szkole-

niowych uczestniczy ponad 300 dziewcząt i chłopców w wieku 

5-16 lat.

W sekcji piłki nożnej chłopcy mogą rozwijać uzdolnienia 

w pięciu grupach: junior młodszy, trampkarz, młodzik, orlik 

i grupa bramkarzy. Zawodnicy sekcji rywalizują w rozgryw-

kach ligowych mazowieckich (2 zespoły) i okręgu siedleckiego 

(2 zespoły). Zespoły piłkarskie OSiR rozegrały w ciągu roku 

w dwóch rundach 82 mecze ligowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji 

był organizatorem połowy z tych spotkań. Mecze w roli 

gospodarza młodzi piłkarze rozegrali na boisku naturalnym 

przy ul. Lipowej oraz na boisku " Orlik" ze sztuczną 

nawierzchnią. Dodatkowo zespoły piłkarskie z sukcesami 

brały udział w wielu turniejach towarzyskich - w Białymstoku, 

Miętnem, Siemiatyczach, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, 

Węgrowie, Warszawie i Rembertowie.

Szkolenie w sekcji koszykówki dziewcząt odbywa się w 4 

grupach: kadetki, młodziczki starsze i młodsze oraz mini-

koszykówka. Koszykarki rywalizujące z sukcesami w lidze 

mazowieckiej rozegrały łącznie 53 mecze. Mecze w roli 

gospodarza sokołowianki rozgrywają w sali gimnastycznej 

Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Repkowskiej. Oprócz 

rozgrywek ligowych zawodniczki sekcji koszykówki OSiR 

uczestniczyły w kilku turniejach ogólnopolskich w: Poznaniu, 

Elblągu, Żyrardowie, Wołominie, Płocku, Białej Podlaskiej, 

Ostrołęce. W każdym turnieju sokołowianki zajmowały 

czołowe miejsca.

W sekcji kolarskiej trenują zawodniczki i zawodnicy 

w 3 grupach: junior młodszy, młodzik i żak. Kolarze z sekcji 

OSiR uczestniczyli w 20 wyścigach m.in. "Po ziemi Lubar-

towskiej", "Dookoła Podlasia", Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży w Siedlcach, Mistrzostwa Mazowsza w Baranowie, 

Pucharze Polski w Zamościu i Grudziądzu, Międzynarodowym 

wyścigu w Wysokiem Mazowieckim.

Sekcja podnoszenia ciężarów z sukcesami rywalizowała 

w zawodach rangi ogólnopolskiej, m. in. Mistrzostwach Polski 

do lat 17, Pucharze Polski Młodziczek, Międzywojewódzkich 

Mistrzostwach Młodzików do lat 16, Mistrzostwach Mazowsza. 

Z każdej imprezy młodzi ciężarowcy wracali z medalami.

W ramach szkółki szachów odbywają się regularne zajęcia 

edukacyjne w sali na krytej pływalni. Szkółka szachów 

zorganizowała turnieje szachowe i warcabowe podczas ferii 

zimowych, Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 

oraz symultanę szachową w ramach Festynu Rekreacyjnego. 

Największymi imprezami organi-zowanymi przez szkółkę 

szachów OSiR we współpracy z UKS STSzach były w bieżącym 

roku turnieje o Puchar Burmistrza Miasta i Dyrektora OSiR.

Zajęcia na „Orliku”

Mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów

Szachiści OSiR



Zajęcia w szkółce pływania odbywają się na krytej pływalni. 

W nauce i doskonaleniu pływania uczestniczy ponad 100 dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III szkoły 

podstawowej). Zajęcia szkoleniowe prowadzą wykwalifi-

kowani instruktorzy w 9 grupach zróżnicowanych ze względu 

na wiek i stopień zaawansowania. W kwietniu b.r. OSiR 

zorganizował zawody pn. Mistrzostwa Miasta w Pływaniu 

Dzieci. W rywalizacji wzięło udział ponad 50 "małych 

zawodników". Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy potwierdzające 

nabycie podstawowych umiejętności pływackich.

Kultura
Misją Sokołowskiego Ośrodka Kultury jest praca na rzecz 

i z aktywnym udziałem lokalnej społeczności dla podnoszenia 

jej kompetencji kulturalnych i społecznych oraz integracji 

mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i ogólnego rozwoju 

miasta. Instytucja prowadzi szeroką działalność na rzecz 

lokalnej społeczności w zakresie upowszechniania kultury 

oraz promocji Sokołowa Podlaskiego poprzez działalność 

kulturalną.

Sokołowski Ośrodek Kultury rocznie organizuje ponad 100 

przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym 

i międzynarodowym. Do najważniejszych należą "Europejskie 

Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne" - Międzynarodowy 

Festiwal Kultur i Tradycji Krajów Europy Środkowej 

i Wschodniej. Realizowany od 2002 roku w ramach Dni 

Sokołowa festiwal ma na celu popularyzację unikatowego 

dziedzictwa kulturowego tych regionów w Europie, które 

podobnie jak Podlasie Nadbużańskie są pograniczami kultur. 

Wydarzeniami odwołującymi się do korzeni polskiej kultury 

ludowej są także: Świąteczny Jarmark Wielkanocny oraz 

Jarmark Bożonarodzeniowy.

Innym ważnym projektem realizowanym przez SOK są 

Europejskie Dni Dziedzictwa, przebiegające w Sokołowie 

Podlaskim pod hasłem "Wielokulturowość Ziemi Sokołow-

skiej". Warto dodać, że w ramach 220 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja odbyło się także spotkanie pod nazwą 

"Parlamentarzyści Ziemi Sokołowskiej" z udziałem wszystkich 

żyjących posłów i senatorów wywodzących się z Sokołowa 

Podlaskiego i Powiatu Sokołowskiego. Obok uroczystych 

obchodów Święta Niepodległości i obchodów 30-tej rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego wydarzenia te wpływają na 

pobudzenie do refleksji związanej z historią Polski oraz 

patriotyzmem, także w ujęciu lokalnym.

Wydarzeniem niemniej ważnym był koncert w Konkatedrze 

w ramach cyklu "Mazowsze w Koronie". Była to swoista uczta 

muzyczna z udziałem wielkiej orkiestry symfonicznej, a całość 

została poświęcona wielkiemu kompozytorowi i dyrygentowi 

Gustawowi Mehlerowi. Wspominając o tradycji muzycznych 

imprez w Sokołowskim Ośrodku Kultury należy zaznaczyć, że 

w tym roku już po raz 34. odbywały się Zaduszki Jazzowe. 

Gościem specjalnym tegorocznych Zaduszek była Ewa Bem 

z zespołem. To najdłużej funkcjonujące cykliczne wydarzenie 

w SOK.

Po raz pierwszy w 2011 r. odbyły się inne dwa wydarzenia. 

Pierwszym był I Międzynarodowy Turniej Tańców Polskich 

"O Złote Pióro Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego", którego 

głównym celem jest propagowanie polskich tańców naro-

dowych, a także wymiana doświadczeń oraz ochrona 

dziedzictwa narodowego. Drugim było "I Forum Organizacji 

Pozarządowych na Rzecz Kultury". Głównym założeniem 

forum była prezentacja i promocja działalności kulturalno-

społecznej.

Działalność SOK to także szeroka oferta skierowana 

do seniorów. Działają na miejscu Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Klub Seniora oraz zespół wokalny "Seniorynki". Rokrocznie 

obywa się Festiwal Zespołów Kabaretowych Seniorów "eSKa", 

w tym roku odbyła się już 6. edycja, z udziałem aktora 

Stanisława Górki.

SOK to także kino "Sokół", które od lat bierze udział 

w upowszechnianiu kultury filmowej. Przy ośrodku kultury 

działa także reaktywowany w zeszłym roku Dyskusyjny Klub 

Filmowy "Zbyszek". DKF swoją ofertę kieruje do osób, które 

lubią niszowe, niezależne kino. Warto dodać, że po raz 

pierwszy w 2011 r. w Sokołowie Podlaskim został zorga-

nizowany Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. 

Prawa Człowieka w filmie.

Poza wspomnianą powyżej ofertą Sokołowskiego Ośrodka 

Kultury instytucja realizuje działania z zakresu edukacji 

i animacji kulturalnej, w tym także propaguje młodzieżową 

twórczość muzyczną. Po raz pierwszy w lipcu 2011 r. odbyła się 

"animAkcja", cykl wielu działań (warsztatów teatralnych, 

muzycznych, animacyjnych i artystycznych) połączonych przez 

wspólny mianownik, jakim jest integracja osób z różnych 

środowisk.  W ramach akcji odbył się także koncert plenerowy 

Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne
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z udziałem zespołów z Chin, Brazylii i Polski. W dziedzinie 

działań skierowanych dla młodzieży ciekawą ofertą jest 

odbywający się od trzech lat z rzędu Festiwal "Doors Open". 

Inicjatywa propaguje szeroko rozumianą muzykę rockową, ze 

wskazaniem na młodych twórców. Poza festiwalem miało 

miejsce dziesięć edycji imprezy muzycznej pn. "Epicentrum", 

która za każdym razem przyciąga dużą rzeszę osób.

Inne ważne przedsięwzięcia organizowane przez SOK w 2011 

to "Koncert Noworoczny", Diecezjalne Obchody Dnia Papies-

kiego, "Jesień na Mazowszu i Podlasiu - Festiwal Kuchni 

Regionalnej", Niedzielne Koncerty Popołudniowe - koncerty 

muzyki poważnej, spotkania z cyklu "Tu pozostać muszę", 

obchody świąt narodowych, spektakle teatralne, występy 

kabaretów, przeglądy piosenki, teatralne, konkursy recyta-

torskie, wystawy i wernisaże. W imprezach organizowanych 

przez Sokołowski Ośrodek Kultury uczestniczą tak twórcy 

amatorzy i zespoły amatorskie, jak i artyści profesjonalni. 

Zasadą animatorów kultury pracujących w SOK jest promocja 

amatorskiego ruchu artystycznego i motywowanie go do 

aktywności, jak również umożliwienie mieszkańcom Sokołowa 

Podlaskiego uczestnictwa w wydarzeniach z udziałem 

najbardziej znanych polskich i zagranicznych artystów.

Na zakończenie warto dodać informację o działających przy 

Sokołowskim Ośrodku Kultury grupach twórczych. Są nimi: 

Black Code Dance Studio, ZPiT "Sokołowianie", DKF "Zbyszek", 

Formacja Tańca Towarzyskiego "Contra", Sala - Kurs Tańca 

Towarzyskiego, grupa zajęć ze stylizacji i projektowania 

ubioru, Klub Seniora, Koło Plastyczne, Grupa Plastyczna 

"W Drodze", Modelarnia, Ognisko muzyczne, Śpiew solowy, 

Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Studio Piosenki 

"Rozśpiewane nutki", Zespół Wokalny "Seniorynki".

Wszystkie osoby chętne by włączyć się w działania SOK 

serdecznie zapraszamy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i 

propozycje współpracy.

Miejska Biblioteka Publiczna

W 2011 roku biblioteka otrzymała nową siedzibę. Z inicjatywy 

Burmistrza Miasta, wyremontowano i zaadaptowano 

na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej budynek starego 

dworca PKP. Miasto przejęło od spółki "Polskie Koleje 

Państwowe S.A" działkę wraz z budynkiem byłego dworca. 

Z końcem sierpnia 2008 roku do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego złożony został wniosek 

o dofinansowanie projektu "Przebudowa i adaptacja budynku 

starego dworca PKP w Sokołowie Podlaskim na potrzeby 

Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta". 

Wniosek został przyjęty i zrealizowany w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest powstanie nowo-

czesnej Biblioteki, która w pełni włączona została w strategię 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poprawa warunków 

lokalowych spowodowała, że Biblioteka postrzegana jest nie 

tylko jako instytucja umożliwiająca dostęp do dziedzictwa 

kulturowego, czyli udostępniania zbiorów, ale jako ośrodek 

zapewniający mieszkańcom w codziennym życiu dostęp do 

informacji w każdej dziedzinie. Od 17 stycznia czytelnicy 

z miasta i powiatu sokołowskiego mogą wypożyczać książki w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego. 

W zbiorach bibliotecznych znajduje się literatura beletrys-

tyczną dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, książki 

popularnonaukowe z różnych dziedzin, lektury szkolne, 

audiobooki, ekranizacje lektur, a także wersje kinowe 

największych powieści literatury polskiej i światowej.

Z nowej siedziby biblioteki zadowoleni są zarówno jej 

pracownicy, jak i czytelnicy. Budynek jest bardzo przestronny o 

powierzchni użytkowej 844 m2. Znajduje się w nim pięć 

działów Biblioteki: Dział dla Dorosłych, Dział dla Dzieci 

i Młodzieży, Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa, 

Multimedia i Zbiory Specjalne, Pracownia Dokumentacji 

Dziejów Miasta oraz część administracyjna.

Powstanie Czytelni Popularnonaukowej i Internetowej 

z 15 stanowiskami do bezpłatnego korzystania z Internetu, 

poprawiło w dużym stopniu dostęp do usług informacyjnych 

dla społeczności lokalnej. Zaistniała możliwość prowadzenia 

animAkcja 2011

Black Code Dance Studio
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nauki obsługi komputera i korzystania z Internetu dla osób 

powyżej 45 roku życia. Kurs komputerowy prowadzony 

bezpłatnie przez informatyków zatrudnionych w bibliotece, 

zaowocował powstaniem Bibliotecznego Klubu Internetowego 

IKONKA. Członkowie klubu poznają podstawową budowę 

komputera oraz urządzenia podłączane do niego. Zakładają 

skrzynki poczty elektronicznej, uczą się odbierać i wysyłać 

maile. Dowiadują się również, jak zaplanować podróż 

z wykorzystaniem map internetowych, zwiedzają ciekawe 

miejsca na świecie z wykorzystaniem technologii Street View. 

Potrafią korzystać z różnych portali, z apteki internetowej czy 

płacić rachunki przez Internet. Zainteresowanie jest bardzo 

duże, zajęcia prowadzone są w trzech grupach i korzysta z nich 

ok. 50 osób (w tym grupa ze Związku Emerytów i Rencistów).

Nowe warunki lokalowe umożliwiły poszerzenie oferty 

kulturalno-oświatowej, poprzez uatrakcyjnienie i zwiększenie 

ilości imprez bibliotecznych. Powstała młodzieżowa grupa 

teatralna "Wiraż". W ramach Akademii Wiedzy rozpoczęły się 

i będą kontynuowane spotkania z ciekawymi ludźmi, 

pisarzami, naukowcami, podróżnikami, politykami itp. 

Po jednym z takich spotkań z Kamilem Miłoszem Manas-

terskim ukazał się felieton na portalu Klubu Literac-

kiego(Beta). 

Ciekawym spotkaniem była także promocja książki "Dam im 

imię na wieki. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów" 

z udziałem autorów - dr Edwarda Kopówki i ks. Pawła Rytel-

Adrianika.

Stałymi formami pracy są konkursy recytatorskie (Konkurs 

Recytatorski im. K. Makuszyńskiego, Konkurs im. K.I. 

Gałczyńskiego i Konkurs "Między Wierszami"), Międzyszkolny 

Konkurs Literacki "Zabawa z Książką", promujący twórczość 

polskich pisarzy młodzieżowych. Prowadzona jest stała 

współpraca z przedszkolami, (w ramach partnerskich 

projektów "Kreatywne Przedszkole" i "Im więcej czytam, tym 

więcej wiem" z Przedszkolem Nr 4 i Nr 5) dla których odbyły się 

m.in. spotkania z poezją, warsztaty papiernicze, "Spotkanie 

bajkowych postaci". Dzieci z sokołowskich szkół podsta-

wowych zaproszone zostały na spektakle profilaktyczno-

edukacyjne Tatru "Moralitet" z Krakowa. Tematyka spektakli 

dotyczyła ochrony środowiska oraz zasad dobrego wycho-

wania, a także problemu przemocy i agresji w szkole.

Stałą siedzibę w nowym budynku znalazły także działające 

przy Bibliotece Klub Literacki "ERATO" i Społeczny Komitet 

Opieki nad Sokołowskimi Cmentarzami "MEMORIA". 

Bardzo ważnym elementem projektu jest stworzenie w ramach 

Biblioteki Miejskiej - Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, 

w której mieszkańcy Miasta i Powiatu sokołowskiego będą 

mieli możliwość skorzystania z opracowanych zbiorów 

bibliografii regionalnej, dokumentów życia społecznego, 

będących źródłem wiedzy o mieście i powiecie. Powstanie tej 

pracowni pozwoli na aktywne uczestnictwo społeczności 

lokalnej w gromadzeniu materiałów dotyczących historii 

miasta i okolic. W chwili obecnej różne źródła informacji 

o mieście i powiecie są rozproszone po różnych instytucjach, 

organizacjach lub są w posiadaniu osób prywatnych. 

Utworzenie pracowni zapewni zgromadzenie, uporząd-

kowanie, renowację i ochronę przed zniszczeniem tych 

materiałów oraz ich udostępnienie prezencyjne i wystawien-

nicze. Rozpoczęta już digitalizację zbiorów dotyczących 

historii miasta i powiatu sokołowskiego i planowane jest 

powstanie dwóch baz pełnotekstowych: "Sokołów i okolice" 

i "Holocaust i losy Żydów z terenu Sokołowa i powiatu 

sokołowskiego". Powodem dla którego ma powstać baza 

o społeczności żydowskiej jest historia miasta Sokołów 

Podlaski, ściśle związana z narodem żydowskim. W okresie 

międzywojennym i w czasie okupacji ponad połowę ludności 

Sokołowa stanowili Żydzi. W latach okupacji w Sokołowie 

znajdowało się getto a w pobliskiej Treblince, założony w 1942 

r. obóz zagłady.

Pracownia działa od maja br i na chwilę obecną zadaniem 

priorytetem tego działu jest gromadzenie materiałów do 

publikacji "Monografia Cukrowni Sokołów Podlaski", której 

wydawcą będzie Biblioteka. Pracownicy przeprowadzają 

wywiady z byłymi pracownikami Cukrowni, poszukują, 

pozyskują i gromadzą dokumentację historyczną od 

mieszkańców miasta i ze źródeł archiwów.



Biblioteka Miejska jest placówką w pełni skomputeryzowaną. 

Wszystkie prace biblioteczne i obsługa czytelników oparte są 

na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką "SOWA". 

Biblioteka udostępniania czytelnikom katalog w sieci LAN i 

WAN, czyli za pośrednictwem Internetu, oraz umożliwia 

poprzez domenę www.biblsokol.org.pl logowanie i zdalne 

zamawianie i rezerwowanie książek. W zakresie działań 

biblioteki powiatowej Miejska Biblioteka sprawuje nadzór 

merytoryczny nad siecią bibliotek w powiecie, zapewnienia 

dostęp do literatury popularnonaukowej, materiałów 

edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu. 

Biblioteka w Sokołowie kształtuje również sieć komputerową 

w placówkach bibliotecznych na terenie powiatu. W 2008 roku 

w bibliotekach gminnych rozpoczęto wdrażanie programu 

System Informacji Bibliotecznej Powiatu (SIBP) opartego na 

systemie SOWA. Na dzień dzisiejszy wszystkie biblioteki 

gminne objęte zostały tym systemem, a bazy tych bibliotek 

zapisywane są na serwerze Biblioteki Miejskiej. Wkrótce 

katalogi wszystkich bibliotek gminnych udostępnione zostaną 

w sieci poprzez stronę Biblioteki Miejskiej. Prowadzony jest 

także serwis informatyczny dla bibliotek, które wchodzą do 

systemu SIBP i każda biblioteka w powiecie ma własną 

podstronę na www.biblsokol.org.pl. Ustawiczne rozszerzanie 

procesu informatyzacji i komputeryzacji stało się możliwe 

przez utworzenie w nowym budynku własnej serwerowni.

Powstanie nowej siedziby Biblioteki podniosło znacznie  

estetykę miasta. Odrestaurowany (a wcześniej powoli 

dewastowany) budynek dawnego dworca PKP, wraz z 

przyległym terenem, po adaptacji na potrzeby Biblioteki 

Miejskiej wzmocnił rangę tej placówki w mieście i w powiecie. 

Nowa Biblioteka jako odrębna instytucja kultury, poprzez 

atrakcyjność zabudowy i poszerzoną ofertę działań 

informacyjnych, kulturalno-oświatowych i edukacyjnych 

przyciąga więcej niż dotychczas (o 774 wzrosła w ciągu roku 

liczba nowo zarejestrowanych czytelników,) mieszkańców 

naszego miasta i odwiedzających turystów. Ogólna liczba 

czytelników korzystających ze zbiorów w 2011r. to 4535 osób. 

W nowej siedzibie podniesiony został komfort usług 

bibliotecznych i pracownikom polepszyły się zdecydowanie 

warunki pracy. Nowa lokalizacja biblioteki umożliwiła dostęp 

do dóbr kultury również mieszkańcom innej części miasta. 

Zainstalowanie w budynku odpowiednich urządzeń 

i rozwiązań technicznych pozwoliło także w pełni korzystać 

z Biblioteki osobom niepełnosprawnym. Adaptacja i zagospo-

darowanie terenu wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa w tej 

części miasta. Budynek po przebudowie stał się ładną 

wizytówką miasta i regionu.

Złoci Jubilaci

26 października Urząd Miasta po raz kolejny gościł złotych 

jubilatów. Odznaczenia Prezydenta RP za 50 lat pożycia 

małżeńskiego otrzymali od Burmistrza Miasta Bogusława 

Karakuli Państwo:

Maria i Eugeniusz Bezler, Zofia i Zdzisław Borys, Izabela i 

Eugeniusz Flisiuk, Marianna i Wacław Głuszczak, Janina i 

Marian Grudziewscy, Czesława i Zygmunt Kamińscy, Irena i 

Edward Kępa, Wanda i Wiesław Klimczuk, Władysława i 

Roman Krasnodębscy, Zofia i Stanisław Milik, Barbara i Roman 

Omelańczuk, Jadwiga i Roman Pieniak, Irena i Kazimierz 

Remiszewscy, Irena i Józef Sobolewscy, Jolanta i Edward 

Załęscy oraz Celina i Franciszek Zawadzcy.
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