
Jaki był rok 2012?
Bogusław Karakula

Mijający rok zdominowały prace projekto-
we inwestycji kluczowych dla miejskiego 

samorządu i mieszkańców Sokołowa Podla-
skiego. 

Doprowadziliśmy do końca procedurę 
uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla znacznego obszaru Miasta pomię-
dzy ulicami Piłsudskiego i Wojska Polskiego. Na ukończeniu są 
opracowania projektów: budowy Parku Przemysłowego po zli-
kwidowanej cukrowni oraz modernizacji gmachu ośrodka kul-
tury, które będą dofinansowane z pieniędzy unijnych i Funduszu 
Ochrony Środowiska. Dzięki aktywności lokalnego i zewnętrz-
nego biznesu życie gospodarcze zaczyna wracać na teren Par-
ku, ale także na sąsiednie tereny inwestycyjne wykupione przez 
miejscowych przedsiębiorców.
Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie inwestorów ze-
wnętrznych ofertami inwestycyjnymi naszego Miasta. Mam 
podstawy poinformować, że w przyszłym roku w Sokołowie po-
wstanie największa w Europie Wschodniej elektrownia fotowol-
taiczna produkująca energię ekologiczną z baterii słonecznych, 
które zostaną zainstalowane na powierzchni około 20 hektarów. 
To dobrze rokuje dla miejskiego budżetu, ale także dla rynku 
pracy.
Konsekwentnie poprawiamy estetykę starego Miasta. Po kom-
pleksowej wymianie nawierzchni ulic i chodników w tym roku 
rozpoczęliśmy modernizację Szewskiego Rynku. Zakończyli-

śmy już remont nawierzchni części parkingowej, a w przyszłym 
roku zostaną wyremontowane schody wraz z pasażem biegnące 
wzdłuż ciągu kamienic. Moim nieśmiałym marzeniem jest przy-
wrócenie odpowiedniego wyglądu kamienicom, ujednolicenie 
materiałów elewacyjnych, elementów architektonicznych tak, 
aby tworzyły cieszącą oko pierzeję starego Miasta. Osiągnięcie 
całościowego efektu nie będzie łatwe, bowiem kamienice w więk-
szości mają różnych właścicieli. Zaczniemy od wykonania ele-
wacji na budynkach komunalnych i mam nadzieję, że ich nowy 
wygląd zachęci również prywatnych właścicieli. Mam już dekla-
racje kilku osób.
Poza tzw. sztandarowymi inwestycjami w tym roku rozbudowa-
liśmy sieć wodno-kanalizacyjną i wykonaliśmy niezbędne re-
monty obiektów oświatowych.
W grudniu został zainstalowany system monitoringu, z ośmio-
ma kamerami w newralgicznych punktach miasta. W następnym 
etapie planujemy zwiększenie ich liczby, aby Sokołów stał się cał-
kowicie bezpieczny.
Dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowym i uzgod-
nieniu wspólnego finansowania została wykonana nowa na-
wierzchnia ulicy Piłsudskiego, a w przyszłym roku zaplanowa-
liśmy modernizację ulicy Armii Krajowej i skrzyżowania z ulicą 
Ks. Bosko oraz nawierzchnię ulicy Ks. Bosko od Piłsudskiego do 
Wojska Polskiego.
Tak jak wszystkie gminy w Polsce do połowy 2013 roku musimy 
zmierzyć się z wdrożeniem rozwiązań systemowych gospodarki 
odpadami i podjęciem kilku niepopularnych decyzji, jak wpro-
wadzenie tzw. podatku śmieciowego. Od strony formalnej jeste-
śmy do tego przygotowani i zrobimy wszystko, aby odbyło się to 
w sposób jak najmniej odczuwalny dla mieszkańców.
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Miejskie inwestycje w roku 2012
Przedstawiamy krótkie zestawienie inwestycji zrealizowa-

nych w mijającym roku i plany na rok nastepny.
W zakresie wodociągów i kanalizacji: rozbudowano sieć wo-
dociągową i kanalizację sanitarną na przedłużeniu ul. Miłej, w 
ul. Projektowanej od Chabrowej, ul. Widokowej i szmaragdowej. 
Rozbudowano sieć wodociągową w ul. Andersa. Łączny koszt: 
ponad 140.000 zł.
W zakresie remontów i modernizacji budynków oświaty wy-
konano m.in. remont i przebudowę dachu Szkoły Podstawowej 
nr 4 (140.000 zł), ocieplenie części dydaktycznej Przedszkola nr 
4 i odwodnienie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 (40.000 
zł). Wykonano część prac związanych z przystosowaniem przed-
szkoli nr 2 i nr 5 do przepisów przeciwpożarowych (40.000 zł). 
Przedszkole nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 
wykonały remonty budynków w ramach środków finansowych 
przekazanych dyrektorom (60.000 zł).

W zakresie budowy i modernizacji obiektów użyteczności 
publicznej wykonano projekt modernizacji budynku Sokołow-
skiego Ośrodka Kultury (ponad 100.000 zł), rozpoczęto prace 
projektowe dla Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na te-
renach dawnej cukrowni. Łączny koszt dokumentacji wyniesie 
ok. 650.000 zł. W budynki krytej pływalni OSiR zamontowany 
został system kontroli wejść. Wykonano też część modernizacji 
skweru przed Miejską Biblioteką Publiczną (ok. 50.000 zł) oraz 
rozbiórkę sceny plenerowej przy ul. Piłsudskiego.
Inwestycje w zakresie dróg miejskich objęły w tym roku rozpo-
częcie modernizacji Szewskiego Rynku (500.000 zł). Wykonano 
też roboty związane z rozbudową oświetlenia ulicznego m.in. w 
ulicach Savio, Lazurowej, Oleksiaka-Wichury i Projektowanej od 
Kolejowej, za łączną kwotę ok. 100.000 zł.
W zakresie dróg powiatowych przebiegających na terenie mia-
sta wykonano wspólnie z Powiatem Sokołowskim remont na-

wierzchni ul. Piłsudskiego, za łączną kwotę ok. 1.350.000 zł. Roz-
poczęto też prace projektowe związane z modernizacją ul. Armii 
Krajowej. Będą one kosztować ok. 30.000 zł.
Plany na 2013
Na przyszły rok w zakresie sieci uzbrojenia terenu i dróg zapla-
nowano dokończenie modernizacji Szewskiego Rynku, a także 
dalszą rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci 
oświetlenia ulicznego oraz remonty nawierzchni ulic miejskich 
- odpowiednio do posiadanych środków. Przewiduje się także 
inwestycje w zakresie dróg powiatowych na terenie miasta przy 
współfinansowaniu powiatu sokołowskiego.
Pozostałe przyszłoroczne inwestycje obejmą dalsze prace nad 
projektem Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski oraz rozpo-
częcie pierwszego etapu realizacji projektu, obejmującego budo-
wę infrastruktury drogowej i sieciowej. Kontynuowane będą też 
prace związane z modernizacją Sokołowskiego Ośrodka Kultury 
oraz remonty bieżące obiektów oświatowych.

Projekty współfinansowane 
ze środków zewnętrznych
W kończącym się roku budżetowym miasto Sokołów Pod-

laski realizowało projekty współfinansowane ze środ-
ków zewnętrznych, obejmujące następujące działania:
W ramach projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców 
Miasta Sokołów Podlaski", zapewniono uczniom szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, niepełnosprawnym oraz sześciu insty-
tucjom sprzęt komputerowy i bezpłatny dostęp do szerokopas-
mowego Internetu do roku 2013. Wartość projektu 1.259.924,49 
zł, współfinansowanie POIG, realizowany do 2013r.

Wyłoniony został wykonawca dokumentacji technicznej pro-
jektu "Park Przemysłowy Sokołów Podlaski". W pierwszym 
kwartale 2013 miasto rozpocznie procedurę związaną z wybo-
rem wykonawcy pierwszego etapu robót budowlanych. Wartość 
projektu: 24.898.071,40 zł, współfinansowanie RPOWM, reali-
zowany do 2015r.
Projekty "Podlasie z widokiem na Polskę - otwarte wrota wie-
dzy", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania 
uczniów klas I - III szkół podstawowych w Sokołowie Podla-
skim" i "Dziecięca akademia przyszłości", realizowane w szko-
łach podstawowych, zapewniły każdemu dziecku nową ofertę za-
jęć dodatkowych, zgodnych z jego indywidualnymi potrzebami 
i możliwościami. Wartość projektów: 595.223,23 zł, współfinan-
sowanie POKL, realizowane do 2013r.



Projekt "Cyfrowa szkoła", obejmujący zakup pomocy dydak-
tycznych do realizacji nauczania z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 
(m.in. 51 przenośnych komputerów dla uczniów, 8 komputerów 
dla nauczycieli, 4 tablice interaktywne, 4 projektory krótkoogni-
skowe, 4 routery, projektor multimedialny, ekran projekcyjny). 
Wartość projektu 261.437,50 zł, współfinansowany w ramach 
rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych "Cyfrowa szkoła", realizowany w 2012r.

Projekt "Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z gmin 
wiejskich i miejskiej z terenu powiatu sokołowskiego" zapew-
nił kompleksowy program nauki pływania dla uczniów z terenu 
miasta oraz grupie z terenu powiatu. Współfinansowanie: Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, realizowany w 2012r., kolejny wnio-
sek złożono na 2013r.
Miasto jest w trakcie aplikowania o środki zewnętrzne z przezna-
czeniem na dofinansowanie modernizacji budynku Sokołow-
skiego Ośrodka Kultury. Przewidywany koszt inwestycji to ok. 
7 mln zł.

Oświata
W ramach realizacji "Programu i Harmonogramu Popra-

wy Efektywności Wychowania", podjęte zostały dzia-
łania 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. W szkołach podstawowych realizowany jest 
projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I -III". Dodatkowo realizowane są zajęcia w zakre-
sie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
finansowane z budżetu miasta.
W szkołach podstawowych i gimnazjach zapewnia się uczniom 
opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, prowadząc świetlicę 
szkolną. Uczniowie w bezpiecznych i komfortowych warunkach 
mogą odrabiać zajęcia domowe. W świetlicach funkcjonują sto-
łówki szkolne, gdzie uczniowie mogą skorzystać z posiłków. W 
ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania 316 ucz-
niów i wychowanków sokołowskich przedszkoli i szkół zostało 
objętych pomocą w postaci refundacji kosztów obiadów.
W ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna w 2012 
r." przyznano dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup pod-
ręczników szkolnych dla 172 uczniów szkół podstawowych i po-
nadgimnazjalnych oraz dla 40 uczniów niepełnosprawnych.
Miasto promuje najlepszych uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, zabezpieczając w budżecie środki na stypendia mo-
tywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. W roku 
2012 nagrodzono 98 uczniów za wyniki w nauce i 32 uczniów za 
osiągnięcia sportowe.
Szkoły, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
i Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizu-
ją szereg programów profilaktyczno - edukacyjnych, jak "Szko-
ła Przyjazna i Bezpieczna", "Szkoła bez przemocy", "Spójrz 
inaczej", "Bezpieczeństwo w sieci", "Bezpieczne dzieciaki na 
drodze", "Spójrz inaczej na agresję", "Trzy koła", "7 kroków", 
"Bezpieczne, przyjazne miasto Sokołów Podlaski". W każdej 
szkole organizowany jest Szkolny Dzień Profilaktyki i Szkolny 
Dzień Bezpieczeństwa.
Szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto Sokołów Podlaski 
mogą poszczycić się sukcesami i dużymi osiągnięciami nie tylko 
w lokalnym środowisku ale i w skali kraju. Miejskie Przedszkole 

Nr 2 zostało finalistą na Mazowszu i laureatem etapu ogólnopol-
skiego ogłoszonego przez MEN konkursu "Mam 6 lat". Szkoła 
Podstawowa Nr 1 od wielu lat współpracuje z Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, podejmując szereg inicjatyw, które jako dobre 
praktyki prezentowane są na forum ogólnopolskim. Aktualnie 
realizuje się tam program "Praca z klasą", którego celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości i 
atrakcyjności oferty edukacyjnej. Szkoła otrzymała też na kolej-
ne trzy lata certyfikat programu „Szkoła ucząca się”.

Kultura
Maria Koc

Misją Sokołowskiego Ośrodka Kultury jest praca na rzecz 
i z aktywnym udziałem lokalnej społeczności dla pod-

noszenia jej kompetencji kulturalnych i społecznych oraz in-
tegracji mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i ogólnego roz-
woju 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 Wschod-
niej. Realizowany od 2002 roku w ramach Dni Sokołowa festiwal 
ma na celu popularyzację unikatowego dziedzictwa kulturowego 
tych regionów w Europie, które podobnie jak Podlasie Nadbu-
żańskie 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 Sokołowskiej".
Ważnym wydarzeniem artystycznym 2012 roku był koncert w 
Konkatedrze w ramach cyklu "Mazowsze w Koronie". Była to 
swoista uczta muzyczna z udziałem wielkiej Orkiestry Symfo-
nicznej i Chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją samego 
Maestro Antoniego Wita a poświęcona Karolowi Szymanow-
skiemu i Jego największym dziełom. Był to jedyny koncert sym-
foniczny tegorocznej edycji projektu i zarazem największy, bo z 
udziałem 190 artystów. W koncercie "Karol Szymanowski - Wiel-
kie Dzieła" udział wzięli także wybitni soliści: - Aleksandra Kuls - 
skrzypce, Marta Boberska- sopran, Ewa Marciniec - alt i Jarosław 
Bręk - bas/baryton.

Wspominając o tradycji muzycznych imprez w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury należy zaznaczyć, że w tym roku już po raz 
35. odbywały się Zaduszki Jazzowe. Gościem specjalnym te-
gorocznych, Jubileuszowych, Zaduszek była Krystyna Prońko z 
zespołem w składzie: Adam Wendt - saksofon oraz Przemysław 
Raminiak - instrumenty klawiszowe. To najdłużej funkcjonujące 
cykliczne wydarzenie w SOK.
Działalność SOK to także szeroka oferta skierowana do Senio-
rów. 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 7. edycja, z udziałem Katarzyny Łaniewskiej 
- aktorki telewizyjnej, filmowej i teatralnej, znana jako Babcia Jó-
zia z serialu "Plebania". W ramach Sokołowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na Inauguracji Roku Akademickiego mieliśmy 
przyjemność gościć, legendę polskiego radia i telewizji, dzienni-
karkę muzyczną Marię Szabłowską.
SOK to także kino "Sokół", które od lat bierze udział w upo-
wszechnianiu kultury filmowej. Kino "Sokół" w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury przeszło kolejną na przestrzeni dwóch lat me-
tamorfozę techniczną. Od początku września kino było niedo-
stępne dla widzów z powodu remontu kabiny projekcyjnej oraz 
montażu nowych projektorów. Do projektora analogowego i sy-
stemu nagłośnienia Dolby Digital Surround dołączył projektor 
cyfrowy Barco II model DP 2K - 20C, działający w cyfrowym 
systemie odtwarzania filmów w technologii 3D. Zamontowany 
został również nowy wyjątkowy ekran perełkowy, jeden z 5 zain-
stalowanych w tym roku przez dostawcę wyłonionego w przetar-
gu, na terenie kraju.
Od kilku lat liczba filmów produkowanych na kopiach analogo-
wych maleje, co ograniczało nam dostęp do nowych produkcji. 
Aby móc zaoferować mieszkańcom naszego miasta i powiatu 
ciekawy i aktualny repertuar kinowy, zdecydowaliśmy się na za-
kup nowego sprzętu kinowego. Dzięki staraniom Sokołowskiego 

Ośrodka Kultury inwestycję dofinansował Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. Zapraszamy serdecznie, oferujemy premierowy reper-
tuar i bardzo atrakcyjne ceny biletów kinowych.
Przy ośrodku kultury działa także reaktywowany Dyskusyjny 
Klub Filmowy "Zbyszek". DKF swoja ofertę kieruje do osób, 
które lubią niszowe, niezależne kino.
Poza wspomnianą powyżej ofertą Sokołowskiego Ośrodka Kul-
tury instytucja realizuje działania z zakresu edukacji i animacji 
kulturalnej, w tym także propaguje młodzieżową twórczość mu-
zyczną.
"Epicentrum" to inicjatywa, która propaguje szeroko rozumia-
na muzykę rockową, ze wskazaniem na młodych twórców. Do 
tej pory miało miejsce piętnaście edycji, która za każdym razem 
przyciąga dużą rzesze osób.
Inne ważne przedsięwzięcia organizowane przez SOK w 2012 
to "Koncert Noworoczny", Diecezjalne Obchody Dnia Papie-
skiego, "Jesień na Mazowszu i Podlasiu - Festiwal Kuchni Regio-
nalnej", Niedzielne Koncerty Popołudniowe - koncerty muzyki 
poważnej, spotkania z cyklu "Tu pozostać musze", obchody świąt 
narodowych, spektakle teatralne, występy kabaretów, przeglądy 
piosenki, teatralne, konkursy recytatorskie, wystawy i wernisaże. 
W imprezach organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kul-
tury uczestniczą tak twórcy amatorzy i zespoły amatorskie, jak 
i artyści profesjonalni. Zasada animatorów kultury pracujących 
w SOK jest promocja amatorskiego ruchu artystycznego i mo-
tywowanie go do aktywności, jak również umożliwienie miesz-
kańcom Sokołowa Podlaskiego uczestnictwa w wydarzeniach z 
udziałem najbardziej znanych polskich i zagranicznych artystów.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności Miasta było spot-
kanie w ramach cyklu "Tu pozostać muszę" z Biskupem Diecezji 
Drohiczyńskiej J.E. Księdzem Antonim Pacyfikiem Dydyczem. 
Ksiądz Biskup to osoba szczególna dla Sokołowa a zwłaszcza 
dla kultury, jest to wielki humanista i znawca sztuki, osoba za-
przyjaźniona z wieloma środowiskami artystycznymi. Chętnie 
wspiera i uczestniczy w ciekawych i pożytecznych inicjatywach 
służących człowiekowi. Spotkanie była doniosłym wydarzeniem 
artystycznym. Tego wieczoru Ks. Biskup otrzymał przyznany 
przez Rade Miasta Sokołowa Podl. odznaczenie Honorowego 
Obywatela Sokołowa Podlaskiego.
"Krzyż - drzewo kwitnące" to koncert pasyjny w wykonaniu 
znakomitej polskiej aktorki Anny Seniuk oraz kwartetu smycz-
kowego OPIUM. Koncert, który oprócz wartości artystycznych 
dostarczył każdemu kto był tego niedzielnego popołudnia w koś-
ciele Księży Salezjanów, zarówno głębokich przeżyć artystycz-
nych jak i duchowych.
Równie ważnym wydarzeniem, nie tylko artystycznym ale i pa-
triotycznym oraz duchowym, było wielkie czytanie "Kazań Sej-



mowych" księdza Piotra Skargi z racji roku poświęconego tej 
wybitnej Postaci. To wyjątkowy koncert z racji wagi słów Wiel-
kiego Kaznodziei oraz ze względu na czytających, którymi byli 
wybitni artyści: Halina Łabonarska i Jerzy Zelnik. Dopełnieniem 
słowa była muzyka i pieśni w wykonaniu sokołowskich artystów, 
którzy wykonali m.in. "Bogurodzicę", "Gaude Mater Polonia", 
"Dumę rycerską" i utwory anonimowych twórców.
Sokołowski Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty nowe 
przedsięwzięcia: Klub Ciekawej Książki, Smykofonia, czyli "Na 
muzykę nigdy nie jest za wcześnie" oraz spotkania z cyklu "Hi-
storie prawdziwe" a w ramach współpracy z Katolickim Radiem 
"Podlasie" przygotowuje w każda pierwszą sobotę miesiąca au-
dycję radiową na żywo. Audycję otwiera serwis kulturalny SOK 
a tematem wiodącym dalszej części magazynu są wydarzenia 
kulturalne i inicjatywy z życia kulturalnego naszego miasta i po-
wiatu. Jest to także doskonała forma promocji imprez realizowa-
nych przez SOK. Audycje prowadzone są od lutego br.

W lutym br. odbyła się także inauguracja Klubu Ciekawej Książ-
ki przy Sokołowskim Ośrodku Kultury. Gościem pierwszego 
spotkania był Bronisław Wildstein, polski publicysta, dzienni-
karz, pisarz, autor książki "Czas niedokonany". W ramach Klubu 
Ciekawej Książki gościliśmy także tak znakomite postacie pol-
skiej literatury jak: Jacek Komuda - jeden z najbardziej popu-
larnych pisarzy w środowisku młodzieżowym. Autor powieści 
i opowiadań historycznych osadzonych w realiach XVII wieku 
oraz powieści z gatunku fantasy oraz Rafał Ziemkiewicz - pi-
sarz, krytyk, felietonista, komentator ekonomiczny i polityczny, 
dziennikarz. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych komenta-
torów polskiego życia politycznego. Celem nowo powołanego 
klubu jest przybliżenie osobom z Sokołowa Podlaskiego i okolic 
różnych ciekawych wydawnictw literackich.
Ponadto SOK ogłosił dwa konkursy: Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny dla dzieci i młodzieży poświęcony Januszowi Korczako-
wi "Dieci - Januszowi Korczakowi" oraz dla Słuchaczy Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
"Józef Ignacy Kraszewski - ojciec powieści polskiej - reportaż 
fotograficzny".
Na zakończenie warto dodać informacje o działających przy So-
kołowskim Ośrodku Kultury grupach twórczych. Są nimi: Black 
Code Dance Studio, ZPiT "Sokołowianie", DKF "Zbyszek", gru-
pa zajęć ze stylizacji i projektowania ubioru, Klub Seniora, Koło 
Plastyczne, Grupa Plastyczna "W Drodze", Modelarnia, Ognisko 
muzyczne, Śpiew solowy, Sokołowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, zespoły wokalne: Voci Cantati i Voci Bambini, Grupa 
Teatralna "KOLEJ-NA", Studio Piosenki, Zespół Wokalny "Se-
niorynki".
Wszystkie osoby chętne by włączyć się w działania SOK serdecz-
nie zapraszamy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje 
współpracy.

Sport i rekreacja
Krzysztof Iwański

Ośrodek Sportu i Rekreacji upowszechnia kulturę fizyczną 
wśród mieszkańców miasta. Wspiera jednostki oświa-

towe, stowarzyszenia sportowe, instytucje i zakłady pracy w 
zakresie sportu i rekreacji. Ośrodek zachęca dzieci i młodzież 
oraz osoby dorosłe do aktywnego trybu życia, poprzez organi-
zowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Zajęcia sportowe odbywają się w ramach sekcji i szkółek sporto-
wych. Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje i prowadzi zajęcia 
w sekcjach piłki nożnej, koszykówki, kolarstwa i podnoszenia 
ciężarów. Dodatkowo dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowa-
nia w szkółce szachów oraz szkółce pływania. Zajęcia sportowe 
odbywają się systematycznie na stadionie przy ul. Lipowej, boi-
sku "Orlik", krytej pływalni oraz w salach gimnastycznych miej-
skich jednostek oświatowych. W odbywających się w godzinach 
popołudniowych zajęciach sportowych uczestniczy ponad 250 
dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do18 lat.
Uczestnicy zajęć sportowych rywalizują z rówieśnikami z innych 
ośrodków szkoleniowych biorąc udział w rozgrywkach i zawo-
dach sportowych na etapie regionalnym, województwa mazo-
wieckiego i ogólnopolskim.

Młodzi piłkarze w bieżącym roku rozegrali 83 mecze ligowe u 
siebie i na wyjeździe rywalizując wielokrotnie z powodzeniem 
m.in. z takimi potęgami piłkarskimi, jak Polonia Warszawa, Le-
gia Warszawa czy Wisła Płock. W okresach poza sezonem pił-
karze OSiR brali udział z dużymi sukcesami w turniejach towa-
rzyskich w: Warszawie, Międzyrzecu Podlaskim, Siemiatyczach, 
Węgrowie, Mińsku Mazowieckim, Łukowie, Siedlcach, Sobole-
wie. W kadrze województwa mazowieckiego juniorów jest Hu-
bert Lemieszek.
Koszykarki od lat utrzymujące wysoki poziom sportowy rów-
nież w tym roku osiągnęły wiele znaczących sukcesów. Rywalizu-
jące w różnych kategoriach wiekowych sokołowskie koszykarki 
rozegrały 78 meczy ligowych z przeciwniczkami reprezentują-
cymi kluby sportowe z terenu województwa mazowieckiego. Do 
największych sukcesów sekcji koszykówki należy zaliczyć: Mi-
strzostwo Mazowsza w Mini-Koszykówce, V-ce Mistrzostwo 
Mazowsza Młodziczek oraz I miejsce w lidze "Pierwszy Krok". 
Młodziczki OSiR reprezentowały Mazowsze w 1/4 finału Mi-
strzostw Polski Młodziczek w Kolbudach. Oprócz rozgrywek 
ligowych zawodniczki sekcji koszykówki OSiR uczestniczyły 
z wieloma sukcesami w turniejach ogólnopolskich. Młode ko-
szykarki OSiR zwyciężyły w turniejach w Elblągu, Białymstoku, 
Bydgoszczy, Płocku, Łodzi, Koszycach i Sokołowie Podlaskim, 
drugie miejsce zajęły w turnieju mini-koszykówki w Piasecznie, 



zaś trzecie miejsce w turnieju młodziczek w Sosnowcu. W ka-
drze województwa mazowieckiego są Olga Dziewulska, Maria 
Kaczmarczyk, Paulina Grzymała, Barbara Zieniewska i Magda-
lena Szkop.
Kolarze z sekcji OSiR uczestniczyli w 17 wyścigach kolarskich, 
m.in. "Po ziemi Lubartowskiej", "Dookoła Podlasia", Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży w Turawie, Pucharze Polski w 
Ciechanowie, Międzynarodowych Wyścigach w Wysokim Ma-
zowieckim, Wilkołazach i Sernikach. W kręgu zainteresowań 
trenerów kadry Mazowsza w kolarstwie są Wioletta Mróz i Paweł 
Iwanowski

Sekcja podnoszenia ciężarów z sukcesami rywalizowała w za-
wodach rangi ogólnopolskiej, m. in. Mistrzostwach Polski do 
lat 17 w Katowicach (I miejsce Eliza Wcisłak, II miejsce Aneta 
Jankowska), Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Muszynie 
(III miejsce Eliza Wcisłak), Pucharze Polski Młodziczek w Teres-
polu (II miejsca Marii Wrzosek i Elizy Wcisłak). Sukcesy Anety 
Jankowskiej i Elizy Wcisłak zostały docenione przez Polski Zwią-
zek Podnoszenia Ciężarów, gdyż obie sokołowskie sztangistki 
zostały powołane do kadry Polski do lat 17 i uczestniczyły w 
Mistrzostwach Europy w Bukareszcie (Rumunia) oraz Mistrzo-
stwach Świata w Koszycach (Słowacja).

Ośrodek Sportu i Rekreacji prócz zajęć sportowych organizuje 
również zajęcia rekreacyjne mające na celu popularyzację róż-
nych form aktywnego spędzenia czasu wolnego. W Podlaskim 
Młodzieżowym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Bul-
war systematycznie odbywają się zajęcia z indywidualnej i gru-
powej nauki pływania, zajęcia aquaaerobic, aerobic i step-aero-
bic. Największym zainteresowaniem cieszy się szkółka pływania 
dla przedszkolaków i dzieci oraz indywidualna nauka pływania 
głównie dla dorosłych. Z obu tych form nauki pływania korzysta 
co miesiąc około 200 osób. Ponadto z ofert na pływalni korzystają 
dzieci ze szkół miejskich i szkół powiatu sokołowskiego oraz do-

rośli z sokołowskich zakładów pracy (Stalfa, PUiK, Urząd Skar-
bowy). Na pływalni Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje pro-
gram nauki pływania "Już pływam" dla klas III z sokołowskich 
szkół podstawowych oraz projekt dofinansowany z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla 
Uczniów "Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z gmin 
wiejskich i miejskich z terenu powiatu sokołowskiego". OSiR 
dodatkowo realizuje programy partnerskie z firmami obsługu-
jącymi w zakresie rekreacji klientów korporacyjnych - Benefit-
System i FitProfit. W lipcu br. na pływalni uruchomiony został 
Elektroniczny System Obsługi Klienta, który w znaczny sposób 
poprawił płynność korzystania i dostęp do pływalni.

Zajęcia o charakterze rekreacyjnym odbywają się także na kom-
pleksie boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012". Na obiek-
cie sportowym przy ulicy Kupientyńskiej odbywały się codzien-
nie wg harmonogramu w okresie kwiecień-listopad zajęcia z 
Animatorem Sportu. Wszyscy korzystający z boisk mogli bez-
piecznie i pod fachową opieką uczestniczyć w zorganizowanych 
zajęciach z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz gier i zabaw 
ruchowych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji popularyzuje sport i rekreację wśród 
mieszkańców miasta organizując szereg imprez masowych. W 
bieżącym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował i prze-
prowadził dla mieszkańców naszego miasta wiele udanych im-
prez rekreacyjno-sportowych, m.in.: Sokołowskie Igrzyska Dzie-
ci, Przedszkoliada, cykl imprez "Ferie z OSiR-em", Spartakiada 
dla Osób Niepełnosprawnych, akcja "Polska Biega", Festyn Re-
kreacyjny, cykl zajęć i imprez "Wakacje z OSiR", III Sokołowski 
Bieg Niepodległości, Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, 
Mikołajki na Basenie. Szlagierową imprezą okazały się po raz ko-
lejny Sokołowskie Igrzyska Dzieci i Przedszkoliada, które zgro-
madziły w 4 spotkaniach ponad 1000 dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych miasta i powiatu sokołowskiego. Impreza maso-
wa, 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.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w mijającym roku zorganizował 
również kilka imprez sportowych m.in. Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki "Sokół 2012", eliminacje do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w podnoszeniu 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 oprócz gospodarza rywa-
lizowały zespoły z: Białegostoku, Łodzi, Wrocławia, Żyrardowa, 
Biarozy (Białoruś). Zawody w podnoszeniu ciężarów zgroma-
dziły reprezentantów 21 klubów z województw: mazowieckiego, 
łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji pragnie zachęcić dzieci, młodzież i 
osoby dorosłe do aktywności ruchowej. Każdy chętny do udzia-
łu w opisywanych wyżej zajęciach sportowych i rekreacyjnych 
może zapisać się w sekretariacie OSiR przy ul. Lipowej oraz kasie 
biletowej na pływalni przy ul. Bulwar. Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza również na odbywające się w najbliższym czasie 
imprezy: IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki "Sokół 2013", 
Grand Prix Sokołowa Podlaskiego w pływaniu, Sokołowskie 
Igrzyska Dzieci, cykl zajęć i imprez "Ferie z OSiR-em", mecze li-
gowe zespołów sekcji koszykówki dziewcząt. Szczegóły podane 
zostaną na plakatach i stronie internetowej osir.sokolowpodl.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna
Hanna Lecyk
Biblioteka Miejska oprócz codziennej, warsztatowej pracy po-
legającej na gromadzeniu, opracowywaniu księgozbioru i two-
rzeniu katalogu komputerowego oraz na obsłudze i rejestracji 
czytelników i wypożyczeń, prowadziła w ciągu całego roku 2012 
również różne formy działalności popularyzującej czytelnictwo. 

Przygotowano spotkania autorskie. Gośćmi byli min. Jarosław 
Kret, znany reporter, dziennikarz telewizyjny i prezenter pogody 
TVP; Magdalena Zawadzka, wybitna i znana aktorka teatralna, 
filmowa i telewizyjna; pisarka Maria Ulatowska - autorka powie-
ści "Sosnowe dziedzictwo", "Pensjonat Sosnówka", "Domek nad 
morzem", " Przypadki pani Eustaszyny".; Mirosław Kowalczyk, 
aktor scen warszawskich., który przygotował poranek poświęco-
ny twórczości Cypriana Kamila Norwida dla uczniów sokołow-
skich szkół średnich.; Tadeusz Ross - znany aktor kabaretowy; 
prof. Jan Izdebski, wybitny naukowiec z dziedziny nauk mate-
matyczno-fizycznych, Adam Końca, z zawodu lekarz medycyny, 
chirurg, z pasji... poeta.

W połowie stycznia odbył się wieczór kolęd i poezji świątecznej 
pt." Cicha noc", na którym przypomniano historię powstawania 
kolęd i kształtowania się tradycji obchodzenia świąt bożonaro-
dzeniowych na przestrzeni wieków. Publiczność wysłuchała naj-
piękniejszych kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Radka 
Świderskiego, który muzyką zainteresował się mając 14 lat, a gry 
na gitarze uczył się samodzielnie słuchając płyt. Wraz ze swoim 
zespołem Radek Blues Band zagrał wiele koncertów klubowych 
w całym kraju. Wieczór uświetniły także recytacje wierszy o te-
matyce świątecznej w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej 
"Wiraż", działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Grupa Teatralna "Wiraż" działająca przy Bibliotece, prowadzo-
na przez Bożenę Mrozowską - prac. Biblioteki zaprezentowała 6 
razy przedstawienie "Kopciuszka" według Jana Brzechwy Spek-
takl wzbogacony został efektami audiowizualnymi. Grupa ta 
prezentowała również scenki z książek K. Makuszyńskiego: "Sza-
leństwa panny Ewy" i "Panna z mokrą głową" i współczesną wer-
sję bajki o "Czerwonym Kapturku", a także fragmenty z Małego 
Księcia " i Chaty za wsią". Dla dzieci z sokołowskich przedszkoli: 
Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5. "Wiraż" przygotował także nietypowe 
"Bajkowe jasełka".
W maju i w listopadzie odbyły się eliminacje miejskie i powiato-
we konkursów recytatorskich im. Kornela Makuszyńskiego K.I.
10 października Biblioteka uczciła 70-tą rocznicę likwidacji so-
kołowskiego getta podniosłą uroczystością. Słuchacze w wiel-
kiej ciszy i skupieniu wysłuchali kolejno: wiersza Haliny Biren-
baum: "Jedźcie do Treblinki", "Ściana płaczu" Marii Rochowicz i 
innych oraz wspomnień jednego z mieszkańców sokołowskiego 
getta, Joska Kopyto; Noacha Lasman, autora fabularyzowanej 
powieści pt. "Masza" oraz fragmentu wstrząsającej relacji Arona 
Elstera. Widać było powagę i wzruszenie na twarzach ludzi, kie-
dy wiersze i wspomnienia czytał aktor Mirosław Kowalczyk. Rys 
historyczny dotyczący getta w Sokołowie Podlaskim przedstawił 
dr Rafał Dmowski pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodni-
czo -Humanistycznego w Siedlcach.



Zaprezentowany został krótki film: "...kolorowe cukierki w skle-
pie u Żyda" przygotowany przez Bibliotekę. Mieszkańcy naszego 
miasta różnie zapamiętali życie z żydowskimi sąsiadami, życie 
w getcie i jego likwidację. Film to fragmenty wywiadów prze-
prowadzonych przez pracowników Biblioteki z Pracowni Doku-
mentacji Dziejów Miasta.
Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy. Jedna to "Janusz Kor-
czak w malarstwie Wolfganga Hergetha", stanowiąca własność 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Otwarcia wystawy 
dokonał Sławomir Kordaczuk wicedyrektor Muzeum Regional-
nego w Siedlcach. Druga wystawa - fotograficzna pn. "...okruchy 
pamięci! "została przygotowana i wykonana przez pracowników 
Biblioteki Miejskiej. Zdjęcia na wystawie pochodzą od miesz-
kańców naszego miasta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, 
Muzeum Holocaustu w USA i Instytutu Yad Vashem.

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta przygotowała także 
wirtualne albumy: Starych Fotografii Sokołowa Podlaskiego i 
Albumy rodzinne, które dostępne są na stronie biblsokol.org.pl.
Bibliotekę odwiedzają ustawicznie dzieci z sokołowskich przed-
szkoli. Dla nich oprócz wspomnianych jasełek przygotowano 
dzień dziecka, dyskotekę "bajkowych postaci". Na wszystkie 
dzieci 6 grudnia czekał w Bibliotece Święty Mikołaj z Aniołkiem 
i pomocnikami- Elfami.
Światowy Dzień Książki to doroczne święto organizowane przez 
UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony 
własności za pomocą praw autorskich.
W tym roku po raz pierwszy dzień ten świętowany był w na-
szym mieście. Biblioteka zorganizowała w niedzielę 22 kwietnia 
"Czytanie pod chmurką" w parku pod pomnikiem ks. Brzóski. W 
całej Polsce o godzinie 17:00 czytano ten sam fragment książki 
Marii Pruszkowskiej „Przyślę Panu list i klucz”, wybrany przez 
internautów. Mieszkańcy naszego miasta, którzy zebrali się pod 
pomnikiem otrzymali kartki z tekstem, a fragment wybranej 
książki czytali: Burmistrz Sokołowa- Bogusław Karakula oraz 
Ksiądz proboszcz Parafii Niepokalanego Serca NMP -Andrzej 
Krupa.
24 kwietnia dalsze obchody Światowego Dnia Książki miały 
miejsce przed budynkiem Biblioteki. Na wspólne czytanie oraz 
słuchanie utworów literackich przybyły dzieci z Przedszkola Nr 2 
oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4. Gościem honorowym była 
Pani Lidia Sadowa - aktorka filmowa i teatralna. Czytała razem z 
dziećmi opowiadania Renaty Piątkowskiej.
Biblioteka prowadziła i prowadzi nadal kursy komputerowe dla 
początkujących i dla zaawansowanych w Klubie "SOWA3".
Do Obsługi czytelników i tworzenia katalogu zmieniony został 
program komputerowy z " Sowy" na Sowa MARC21 w świato-
wym standardzie formatu zapisu. Wszystkie Biblioteki Gminne 

w powiecie sokołowskim należą już do SIBP-u (Systemu Infor-
macji Bibliotecznej Powiatu), który jest prowadzony przez Bi-
bliotekę.
Od stycznia 2013 roku Biblioteka uruchomi dla swych czytelni-
ków bezpłatną usługę korzystania z Biblioteki cyfrowej "i-buk 
PWN". Czytelnicy będą mieli początkowo dostęp do pełnej wer-
sji 28 pozycji książek popularnonaukowych. Jeżeli będzie zainte-
resowanie taką forma udostępniania to w ciągu roku zwiększana 
będzie ilość książek. Zapraszamy do Biblioteki.

Rewolucja śmieciowa za pasem

Ze względu na duże zainteresowanie, jakie budzą wśród 
mieszkańców zmiany w gospodarce śmieciowej, jakie wejdą 

w życie w 2013 roku, podajemy jeszcze raz informacje na ten 
temat.

Latem tego roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 
uchwaloną przez poprzedni Sejm na wniosek Ministerstwa Śro-
dowiska nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, która radykalnie zmieni rzeczywistość "śmieciową" 
w Polsce. Najważniejsze zmiany czekają nas wszystkich co praw-
da dopiero w 2013 r., ale już dzisiaj musimy się do nich powoli 
przygotować, a przede wszystkim poinformować mieszkańców, 
których zmiany te dotyczą w pierwszym rzędzie.
Zgodnie z nowymi regulacjami odpowiedzialność za całokształt 
gospodarki śmieciowej przejmie w 2013 roku samorząd miasta. 
Będzie on musiał wykonać takie zadania, jak stworzenie obejmu-
jącego wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Miasta 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzór nad 
gospodarką odpadami komunalnymi, w tym koordynacja odbio-
rów odpadów od właścicieli nieruchomości, organizacja odbioru 
odpadów segregowanych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, 
szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji.
Co to oznacza dla nas wszystkich? Otóż Sejm w podjętej ustawie 
przewidział, że kosztami funkcjonowania nowego systemu odbie-
rania odpadów obciążeni zostaną wszyscy mieszkańcy, wnosząc 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta, 
płacona co miesiąc na konto Urzędu Miasta, będzie ustalana przez 
Radę Miejską w Sokołowie Podlaskim w drodze uchwały.
Rada Miejska, ustalając wysokość opłaty za gospodarowanie, może 
uzależnić ją od jednego z trzech wskaźników: liczby mieszkańców 
w gospodarstwie domowym, powierzchni lokalu mieszkalnego lub 
ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym. Będzie ona na-
liczana na identycznych warunkach dla wszystkich mieszkańców. 
Z wpływów z opłaty miasto będzie musiało pokryć koszty funkcjo-
nowania nowego systemu gospodarowania odpadami - odbierania, 
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych, a także tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Harmonogram zmian
Zgodnie z decyzją Sejmu nowe zasady funkcjonowania gospodarki 
śmieciowej w gminach wchodzą w życie 1 lipca 2013 roku, z tym że 
Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim będzie musiała podjąć stosowne 
uchwały - w tym dotyczące opłat śmieciowych oraz zasad prowadzenia 
gospodarki odpadami - jeszcze w tym roku. Konsultacje społeczne z or-
ganizacjami pozarządowymi i mieszkańcami miasta zostały przeprowa-
dzone w listopadzie i grudniu, a uchwała znajdzie się w porządku obrad 
sesji Rady Miejskiej 28 grudnia 2012. Przed nami bardzo intensywny 
czas prac wdrożeniowych i legislacyjnych, który całkowicie zmieni kra-
jobraz śmieciowy w naszym mieście.
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