
Kultura jest niezbędna

Sokołowski Ośrodek Kultury na nadchodzące miesiące 2012 
roku przygotował szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych. 
Przełom wiosny i lata sprzyja organizacji różnego rodzaju 
przedsięwzięć, zwłaszcza realizowanych w plenerze. Tym 
najważniejszym będą oczywiście Dni Sokołowa Podlaskiego, 
obchodzone przez cały maj, z finałem przypadającym na ostatni 
weekend tego miesiąca.

Podobnie jak w latach ubiegłych punktem kulminacyjnym Dni Miasta 
będą Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne - 
Międzynarodowy Festiwal Kultur i Tradycji Krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej organizowany w Sokołowie Podlaskim po 
raz jedenasty. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu będą 
Tatarzy Polscy. Stąd w czwartek 24 maja o godz. 18 w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się wieczór etniczny poświęcony historii 
i teraźniejszości naszych Tatarów, którzy choć rozproszeni po całej 
Polsce za swój matecznik uważają Podlasie, gdzie do dziś kultywują 
dawne tradycje i zwyczaje.
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„Wesoły nam dzień dziś nastał
Którego z nas każdy żądał
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał
Alleluja, alleluja”

Na ten wesoły czas świętowania 
tajemnicy Wielkiej Nocy, 

której miłość i dobroć pokonały największe zło, 
pozostawiając nadzieję i wiarę, 

życzymy mieszkańcom Sokołowa Podlaskiego 
i wszystkim Państwu, by nadzieja zawsze 

przewyższała troski i niepokoje, 
a wiara przykryła wszelkie zwątpienia. 

Niech wiosenne słońce rozjaśni mroki codziennego 
życia, napełniając je ciepłem i radością.

Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”

Ks Biskup Antoni Dydycz 
Honorowym Obywatelem miasta

11 marca 2012 odbyło się w Sokołowskim Ośrodku Kultury 
spotkanie z cyklu "Tu pozostać muszę" z Księdzem Biskupem 
Antonim Pacyfikiem Dydyczem, połączone z uroczystym 
odczytaniem uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 
w sprawie przyznania Księdzu Biskupowi tytułu Honorowego 
Obywatela miasta Sokołów Podlaski.

"Tu pozostać muszę" to cykl spotkań organizowanych przez 
Sokołowski Ośrodek Kultury dla zaprezentowania postaci, które na 
trwałe wpisały się w krajobraz życia kulturalnego i społecznego 
miasta i jego okolic. Tematem spotkania była nie tylko kultura, ale też 
wspomnienia z lat dziecięcych i młodzieńczych, a także z czasów 
Solidarności i stanu wojennego, które miały duży wpływ na życie 
Księdza Biskupa.

Nazwa cyklu została zapożyczona z tytułu wiersza Lucyny Woźnicy, 
który autorka recytowała podczas swojego wieczoru poetyckiego. 
Spotkanie to dało impuls do organizacji kolejnych wieczorów 
poświęconych utalentowanych ludziom. Ludziom, którzy poprzez 
swoją twórczość bądź aktywność społeczną wzbogacają kulturę 
miasta, wychowują pokolenia i inspirują do działania.

Uroczystego odczytania i wręczenia Księdzu Biskupowi uchwały 
Rady Miejskiej dokonali przewodniczący rady, p. Wadlemar Hardej 
i Burmistrz Miasta, p. Bogusław Karakula.Ks. Bp Antoni Dydycz i Przewodniczący RM Waldemar Hardej
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Gościem honorowym wieczoru tatarskiego będzie Mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz, który opowie o kilku wiekach pobytu Tatarów na 
ziemiach polskich, o ich religii, obyczajach i współczesności. Tatarską 
muzykę i tance przedstawi Zespół "Buńczuk" z Białegostoku, 
a degustację tradycyjnej kuchni przygotuje Dżenneta Bogdanowicz 
z Kruszynian.

Niewątpliwym wydarzeniem Dni Sokołowa Podlaskiego będzie 
jubileusz 10-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Sokołowianie". 
Koncert jubileuszowy odbędzie się 25 maja o godz. 18 w sali 
widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Wezmą w nim udział 
prawie wszyscy tancerze, związani z zespołem w ciągu dekady jego 
pracy. Gośćmi gali jubileuszowej będą zespoły folklorystyczne m.in. 
z Turcji, z Serbii, z Bułgarii, z Białorusi oraz z Polski.

Finałem festiwalu i Dni Sokołowa będzie koncert plenerowy, który 
tym razem zorganizowany zostanie na placu przed budynkiem 
Sokołowskiego Ośrodka Kultury w sobotę 26 maja 2012 roku. 
Wystąpią zespoły folkowe i folklorystyczne oraz zupełnie wyjątkowa 
Orkiestra Wielkich Bębnów. Orkiestra gra na 12 bębnach, z których 
największy ma prawie 4 metry średnicy. Instrumenty obsługują 
muzycy z kilku krajów Europy. Bębny będzie można oglądać, będzie 
można na nich pograć, a godzinach wieczornych wszyscy będziemy 
podziwiać widowiska finałowe.

Wśród licznych atrakcji, zaplanowanych przez Sokołowski Ośrodek 
Kultury na najbliższe miesiące szczególną uwagę pragniemy zwrócić 
na koncert z cyklu "Mazovia Goes Baroque", który odbędzie się 
17 maja w SOK, a w którym udział wezmą artyści z Danii, w ramach 
Duńskiej Prezydencji w UE. Wystąpi consort fletów prostych pod 
kierownictwem Bolette Roed, a tytuł koncertu brzmi "Muzyka 
na duńskim dworze w XV i XVI wieku".

Niewątpliwym wydarzeniem będzie również "Gala Słowa" z udziałem 
Haliny Łabonarskiej i Jerzego Zelnika. Znakomici aktorzy czytać będą 
fragmenty Kazań Sejmowych Piotra Skargi, a dopełnieniem słowa 
będzie muzyka staropolska i klasyczna w wykonaniu artystów 
z Sokołowa Podlaskiego. "Gala Słowa" odbędzie się w niedzielę 
22 kwietnia w sokołowskiej konkatedrze.

Podobną w charakterze, ale skierowaną do najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta propozycją będzie happening 
muzyczny "Na dworze u księcia Ogińskiego" zaplanowany na 
czerwiec 2012 roku. Happening, który w lekkiej formie ma przybliżyć 
dzieciom postać słynnego kompozytora, związanego z Sokołowem 
Podlaskim, oraz zainteresować muzyką klasyczną przygotowują 
studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie pod kierownictwem sokołowianki Anety Dziewulskiej.

Do najmłodszych dzieci i ich rodziców skierowany jest kolejny 
projekt kulturalny. Jest to "Smykofonnia", koncert muzyczny dla 
maluchów, przygotowany w specjalny sposób przez muzyków 
z filharmonii. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia wszyscy 
siedzą wygodnie na poduchach, można dotykać instrumentów, 
można się bawić i czuć swobodnie. Koncert rozbudza zainte-
resowanie muzyką, pobudza wyobraźnię. Pierwszy zorganizowany 
zostanie w niedzielne popołudnie 29 maja, godz. 15, Galeria Dom 
w Sokołowskim Ośrodku Kultury.
Dopełnieniem propozycji dla dzieci będzie projekt pt. "Dziecięce 
oblicza", realizowany przez dwa kwietniowe weekendy. W ramach 
projektu odbędzie się profesjonalna sesja fotograficzna i wizaż, 
z udziałem dzieci z Sokołowa Podlaskiego, a powstałe fotografie 
zaprezentowane zostaną na wystawie plenerowej w czerwcu w 2012 
roku.

Młodzież zapraszamy na spotkanie z Jackiem Komudą, historykiem, 
pisarzem, autorem gier komputerowych, planowane na 18 kwietnia 
oraz na XIV już Epicentrum z udziałem zespołów rockowych 
z Sokołowa Podlaskiego i innych miast. Ciekawą propozycją będzie 
też niewątpliwie II Black Code Mania - wewnętrzny konkurs tańca 
BCDS w ramach Międzynarodowego Dnia Tańca w dniu 7 maja, 
a także premiera widowiska tanecznego "Król M" w wykonaniu 
tancerzy BCDS, planowana na czerwiec 2012 roku.

Szczegółowe informacje na temat imprez organizowanych przez 
Sokołowski Ośrodek Kultury znajdziecie Państwo na naszej stronie 
www.sok.sokolowpodl.pl oraz w informatorze kulturalnym, zwanym 
niezbędnikiem, wydawanym co dwa miesiące. Jest to publikacja 
bezpłatna, dostępna w Sokołowskim Ośrodku Kultury oraz w wielu 
miejscach w naszym mieście m.in. na basenie, w dużych sklepach, 
a także w szkołach i urzędach. Serdecznie zapraszamy!

Maria Koc, Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury

Ze wszystkich inwestycji zaplanowanych w tegorocznym 
budżecie najbardziej widoczną i mającą największy wpływ 
na funkcjonowanie mieszkańców naszego Miasta będzie 
z pewnością modernizacja Szewskiego Rynku. Postaramy się 
nieco przybliżyć to przedsięwzięcie.

Modernizacja Szewskiego Rynku będzie polegać na przebudowie 
parkingów wraz z drogami dojazdowymi oraz przebudowie schodów 

Będą zmiany w centrum miasta
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„Tu pozostać muszę” z Ks. Bp. Antonim Dydyczem

„Krzyż - drzewo kwitnące” - Anna Seniuk i kwartet Opium

Szewski Rynek dziś



z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Inwestycja spowoduje uporządkowanie ruchu wszystkich jego 
uczestników w obrębie Szewskiego Rynku oraz na ul. Długiej 
i ul. Wilczyńskiego w rejonie skrzyżowań, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz 
zwiększenie płynności przemieszczania się pojazdów.
Efektem modernizacji będzie uporządkowanie układu komuni-
kacyjnego w całym rejonie Szewskiego Rynku. Zlikwidowanie 
jednego zjazdu na Długą zwiększy płynność i bezpieczeństwo ruchu 
na tej ulicy. Wykonanie nowej nawierzchni ulic i parkingu wpłynie 
znacząco na zmniejszenie natężenia hałasu oraz zapylenia. 
Odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni umożliwi szybkie 
i dokładne odprowadzenie wód opadowych, likwidując tym samym 
powstające obecnie i utrzymujące się przez długi czas zastoiny wody.

Planowana przebudowa Szewskiego Rynku, wraz z przebudową 
schodów i podestu przy starych kamienicach, zrealizują założenia 
szczegółowego planu zagospodarowania starej części Sokołowa 
Podlaskiego i w znacznym stopniu podniosą walory estetyczne 
naszego miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego udostępnia 
czytelnikom zbiory biblioteczne, udziela informacji, gromadzi 
i opracowuje dokumenty z dziejów Miasta i powiatu, organizuje 
imprezy popularyzujące czytelnictwo, prowadzi młodzieżową grupę 
teatralną "Wiraż" oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad 
bibliotekami w powiecie sokołowskim. Od marca 2011 r. prowadzony 
jest bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 45-ego roku 
życia. (trzy grupy 15-osobowe). Na bazie uczestników kursu powstał 
w maju Biblioteczny Internetowy Klub "IKONKA". Przy Bibliotece 
działa także Klub Literacki "Erato" i Społeczny Komitet Opieki nad 
Sokołowskimi Cmentarzami "Memoria", współpracujący z Pub-
licznym Gimnazjum Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 2.

Wiosna w bibliotece

Szewski Rynek - widok na schody

Zbiory biblioteczne i czytelnicy
Zbiory biblioteczne liczą 67.736 jednostek inwentarzowych, z czego 
65.320 woluminów stanowią książki, zaś 2.416 egz. stanowią zbiory 
multimedialne i specjalne.

Ze zbiorów bibliotecznych skorzystało w 2011r. 4.579 czytelników, 
odwiedziło Bibliotekę 30.254 czytelników, którzy wypożyczyli 
55.967 egz. (45.581 książek i 2.698 zbiorów multimedialnych), 
ze stanowisk internetowych skorzystało 2.698 osób.

Ze zbiorów bibliotecznych korzystają dzieci, młodzież szkolna, 
studenci i dorośli (pracujący, niepracujący, emeryci i renciści). 
Potrzeby czytelników są bardzo zróżnicowane. Najmłodsi czytelnicy 
poszukują książek bogato ilustrowanych w twardej oprawie, bajek 
i wierszy. Bardzo często wypożyczane są książki o zwierzętach, 
pięknie wydane oraz książki w wersji dwujęzycznej.

Uczniowie klas IV-VI wybierają głównie książki przygodowe 
i obyczajowe, gimnazjaliści natomiast sięgają po książki fantastyczne. 
Dużą popularnością cieszą się też książki edukacyjne oraz 
psychologiczne. Młodzież czyta chętnie książki o narkomanii czy też o 
innych problemach nastolatków oraz poszukuje lektur szkolnych i ich 
opracowań jak również literatury popularnonaukowej, potrzebnej do 
pogłębiania wiadomości szkolnych z poszczególnych przedmiotów. 
Studenci poszukują konkretnych pozycji zgodnych z określonym 
kierunkiem studiów. Dorośli wypożyczają literaturę sensacyjną, 
wojenną, podróżniczą, romanse, sagi, horrory i thrillery. Dużym 
powodzeniem cieszy się literatura popularnonaukowa. Bardzo duże 
zainteresowanie mają książki biograficzne i autobiograficzne. 
Zarówno młodzież szkolna jak i studenci oprócz pozycji potrzebnych 
do kształcenia chętnie czytają inną literaturę (fantastykę, kryminały, 
książki sensacyjne, thrillery, powieści psychologiczne i podróżnicze). 
W miarę zgłaszanych potrzeb prowadzona jest obsługa specjalnych 
grup czytelniczych poprzez dostarczanie książek do domu osobom 
starszym. 

Z działu Multimedia i Zbiory Specjalne najczęściej korzystają dzieci, 
młodzież w wieku szkolnym i studenci. Najmłodsi pytają o filmy 
animowane Disneya oraz bajki edukacyjne. Wzrosło zainteresowanie 
audiobookami z bajkami i lekturami szkolnymi oraz dokumentami 
elektronicznymi z programami do nauki historii, geografii i biologii. 
Młodzież poszukuje ekranizacji lektur szkolnych oraz nowości 
filmowych. Popularnością wśród dorosłych cieszą się filmy 
podróżnicze z serii Boso przez świat oraz filmy dokumentalne 
dotyczące II wojny światowej.

Imprezy czytelnicze, które odbyły się w 2012r.

W styczniu br. grupa teatralna "Wiraż" zaprezentowała "Bajkowe 
Jasełka" dla dzieci ze wszystkich sokołowskich przedszkoli. Były to 
nietypowe jasełka, gdyż do stajenki przybyły złożyć hołd małemu 

Czytelnicy często sięgają do prasy lokalnej, Dziennika 
Gazety Prawnej oraz popularnych tygodników.

Dyskoteka bajkowych postaci

„Wieczór przy świecach” - Adam Końca
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Jezuskowi znane postacie bajkowe: Kopciuszek, Calineczka, 
Dziewczynka z zapałkami, Jaś i Małgosia, Rybak ze złotą rybką, 
Pinokio, Smerfetka, Czerwony Kapturek, Pszczółka Maja i Sierotka 
Marysia. Aniołowie czuwający nad Świętą Rodziną oznajmiali, kto 
zbliża się do stajenki, a Maryja z Józefem witali przybyłych gości. 
Przedszkolaki bardzo chętnie, wspólnie z postaciami bajkowymi 
śpiewały kolędy.

W styczniu odbył się także wieczór kolęd i poezji świątecznej 
pt." Cicha noc". Na wstępie przypomniano historię powstawania 
kolęd i kształtowania się tradycji obchodzenia świąt bożona-
rodzeniowych na przestrzeni wieków. Publiczność wysłuchała 
najpiękniejszych kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Radka 
Świderskiego, Wieczór uświetniły także recytacje wierszy o tematyce 
świątecznej w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej "Wiraż".

10 lutego w ramach spotkań Klubu "Erato" odbył się "Wieczór przy 
świecach". Gościem kolejnego wieczoru był p. Adam Końca z zawodu 
lekarz medycyny, chirurg, z pasji... poeta. Na spotkaniu w sokołow-
skiej bibliotece autor mówił swoje wiersze z pamięci, czym wzbudził 
podziw publiczności. Tłem do wierszy była muzyka, która jeszcze 
bardziej podkreśliła refleksyjny nastrój wieczoru. Utwory muzyczne 
wykonywała p. Agnieszka Bartczak. Po występie poeta odpowiadał 
na liczne pytania, część publiczności zakupiła również ostatni zbiorek 
poezji z dedykacją autora.

15.02.2012 r. Biblioteka po raz kolejny zorganizowała dyskotekę 
"bajkowych postaci". Tym razem w zabawie uczestniczyły dzieci 
z przedszkoli Nr 2 i Nr 3. Na parkiecie nie zabrakło wróżek, 
księżniczek, Spider-Man'ów, Indian, kowbojów, itp. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez pracowników 
Biblioteki. Brały udział w konkursach, odpowiadały na zagadki 
i znakomicie tańczyły do znanych muzycznych przebojów. 
Na zakończenie imprezy przedszkolaki w nagrodę za świetną zabawę 
otrzymały słodycze.

W lutym br. dla młodzieży szkól średnich Biblioteka przygotowała 
poranek poświęcony twórczości Cypriana Kamila Norwida. 
Uczniowie wysłuchali poezji poety w interpretacji p. Mirosława 
Kowalczyka, aktora scen warszawskich. Na wstępie artysta przybliżył 
słuchaczom osobę poety. Recytacja wierszy poety przeplatana była 
muzyką Fryderyka Chopina, z którym Norwid miał okazję spotkać się 
tuż przed śmiercią kompozytora.

16 marca Biblioteka gościła znanego reportera, dziennikarza 
telewizyjnego i prezentera pogody TVP Jarosława Kreta. 
Na spotkaniu, przy bardzo licznie zgromadzonej publiczności (ok.150 
osób) p. Jarosław swoją opowieść o Indiach rozpoczął mówiąc 
o sobie, o tym jak trafił do Telewizji, o swoich pasjach reportersko-
podróżniczo-dziennikarskich. Dalej opowiadał o ludziach, których 
spotykał, o ich zwyczajach, które starał się poznać możliwie 
dokładnie, aby zrozumieć inne zachowania i zwyczaje kulturowe. 
Okazuje się, że poprzez przenikanie kultur zwyczaje te są prawie 
tożsame na całym świecie. Taką wiedzę o krajach, które poznawał 
przekazuje w swoich książkach, min. "Moje Indie', "Mój Egipt"...
Świetny gawędziarz, z dużym poczuciem humoru, swoją opowieścią 
o Indiach ilustrowaną pokazem multimedialnym sprawił, że ponad 
2 godziny trwało spotkanie z sokołowską publicznością. Po spotkaniu 
p. J.Kret chętnie i obszernie odpowiadał jeszcze na pytania i długo 
podpisywał wraz z dedykacjami, swoje książki, które można było 
kupić na miejscu w Bibliotece.

Działalność Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta

Pracownia rozpoczęła funkcjonowanie od 2 maja 2011r. i przez okres 
od maja do końca roku gromadzono materiały dotyczące nie 
funkcjonującej już Cukrowni "Sokołów" oraz fotografie Sokołowa 
Podlaskiego i okolic. Celem głównym, dla którego zbierane były 
materiały dotyczące Cukrowni jest przygotowywanie do wydania 
przez Bibliotekę publikacji pn.: "Monografia Cukrowni Sokołów". 
Dokumentacja gromadzona była poprzez:
wprzeglądanie i selekcję pozostawionych dokumentów na obiekcie 

cukrowni.
wdokumentację fotograficzną i video obecnego stanu obiektu.
wwywiady z pracownikami i osobami związanymi z cukrownią: 

kwerendę akt cukrowni w Archiwum Państwowym w Siedlcach.
wzamawianie skanów na nośnikach elektronicznych w Bibliotece 

Narodowej w Warszawie oraz Archiwum Państwowego 
w Siedlcach.

wuzyskanie zgody od autorów filmów dotyczących Cukrowni 
na wykorzystanie tych filmów w publikacji

wposzukiwanie materiałów w archiwalnych numerach prasowych 
m.in. w: Gazecie Cukrowniczej, Gazecie Powiatowej, Trybunie 
Ludu.

wweryfikację danych zamieszczonych w Internecie.
wpozyskiwanie zdjęć i dokumentów od osób prywatnych.

Coraz więcej osób udostępnia lub oddaje na własność Bibliotece stare 
fotografie z albumów rodzinnych, dokumenty życia społecznego. 
Materiały te są gromadzone, skanowane i będą stanowiły zbiory Spotkanie z twórczością Norwida

Wieczór kolęd i poezji świątecznej

Spotkanie z Jarosławem Kretem



dokumentujące historię miasta i powiatu. Na stronie biblioteki 
przygotowany i udostępniony "Album fotografii starego Sokołowa" 
oraz w "Albumach rodzinnych": drzewo genealogiczne, historia 
i fotografie rodziny Wojciechowskich.

Opieka merytoryczna nad Bibliotekami w powiecie

Biblioteka Miejska i biblioteki gminne powiatu przystąpiły jako 
"Partnerzy " Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Głównej 
Województwa Mazowieckiego, do projektu pn. "Rozwój społe-
czeństwa informacyjnego, dzięki rozbudowie Mazowieckiego 
Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB III).

Katalogi bibliotek gminnych udostępniane są w sieci poprzez stronę 
internetową Biblioteki Miejskiej www.biblsokol.org.pl Czytelnicy 
powiatu sokołowskiego mają dzięki temu możliwość wyszukania 
w zbiorach Katalogu Powiatu Sokołowskiego (SIBP) interesujących 
ich pozycji.

Ponadto Biblioteka Miejska dla każdej biblioteki gminnej prowadzi 
podstronę internetową, gdzie publikowane są dane o bibliotece 
i bieżące informacje wraz z dokumentacją fotograficzną, z wydarzeń 
oraz imprez czytelniczych. (zakładka: Biblioteki w powiecie). 
Biblioteka Miejska sprawuje również stały serwis informatyczny 
i prowadzi archiwizację danych wprowadzanych przez biblioteki 
gminne.

W grudniu 2011r. Biblioteka Miejska zakupiła kolejne trzy licencje dla 
Bibliotek Gminnych (GBP w Ceranowie, GBP w Repkach i GBP 
w Sterdyni) w wersji SOWA 2, format MARC21, tym samym wszystkie 
Biblioteki gminne w powiecie sokołowskim wchodzą w skład 
tworzonego przez MBP Systemu Informacji Bibliotecznej Powiatu 
(SIBP). Nie wszystkie jednakże katalogi bibliotek zostały już 
udostępnione w Internecie, ponieważ część z nich znajduje się 
w początkowej fazie tworzenia swoich katalogów.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony 

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność służącą 
upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców naszego 
miasta i okolic. Zachęca do prowadzenia aktywnego trybu życia 
poprzez organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych, 
szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych oraz 
organizowanie zajęć rekreacyjnych na administrowanych 
obiektach sportowych.

W bieżącym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował dla 
mieszkańców miasta kilka udanych przedsięwzięć o charakterze 
masowym, m.in. Przedszkoliadę, Sokołowskie Igrzyska Dzieci, 
Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych, akcję Ferie z OSiR- em.

W styczniu po raz kolejny Ośrodek Sportu i Rekreacji był 
organizatorem Turnieju Koszykówki "SOKÓŁ 2012" , w którym 
uczestniczyły zespoły z: Łodzi, Białegostoku, Wrocławia, Żyrardowa 
oraz Biarozy (Białoruś).
Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież szkolna wzięła udział 
w akcji "Ferie z OSiR-em". W przerwie od nauki Ośrodek Sportu 
zorganizował dwa turnieje piłki nożnej, turniej szachowy 
i warcabowy, turniej koszykówki, turniej gier i zabaw dla uczniów 
klas I-IV szkoły podstawowej, cykl spotkań na pływalni połączony 
z nauką pływania. Dodatkowo zarówno dzieci jak i dorośli mogli 
skorzystać z naturalnego lodowiska, które dzięki oświetleniu 
i muzyce cieszyło się dużym zainteresowaniem do późnych godzin 
wieczornych.

Niezwykle udaną imprezą była IV już edycja Przedszkoliady 
i Sokołowskich Igrzysk Dzieci. Imprezy te organizowane są 
w 3 etapach, tj. zabawy w sali gimnastycznej, na pływalni oraz 
rywalizacja na stadionie. W I etapie Przedszkoliady i Sokołowskich 
Igrzysk Dzieci uczestnicy brali udział w rywalizacji, która odbyła się 

www.biblsokol.org.pl
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w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Repkowskiej. W sumie w obu imprezach wzięło udział ponad 400 
przedszkolaków i uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. 
Uczestnikami Przedszkoliady były 4 przedszkola miejskie, 
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek oraz przedszkola z Nowej 
Wsi, Skibniewa, Rozbitego Kamienia, Bielan, Skrzeszewa i Repek. 
Dokładnie tydzień po przedszkolakach w Sokołowskich Igrzyskach 
Dzieci rywalizowały dzieci z klas I - III szkoły podstawowej. 
W imprezie tej prócz wszystkich szkół miejskich  uczestniczyły 
szkoły podstawowe z: Repek, Bielan, Sabni, Rozbitego Kamienia, 
Skrzeszewa, Kożuchowa i Nowej Wsi.

W dniu 27 marca Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował imprezę 
rekreacyjną: Sokołowska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, 
impreza ta odbyła się już po raz czwarty. W bieżącym roku 
w spartakiadzie wzięło udział 65 osób z różnym stopniem niepełno-
sprawności. Każdy uczestnik imprezy mógł samodzielnie lub z 
pomocą opiekuna sprawdzić swoje możliwości w wielu różno-
rodnych konkurencjach i zabawach m.in. rzut piłką lekarską, bieg na 
dystansie 2x 25 m, kręgle, rzutki do tarczy, wyciskanie sztangi, 
konkurs plastyczny itp. 

Oprócz imprez rekreacyjnych Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi 
systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych 
(koszykówka, piłka nożna, podnoszenie ciężarów, kolarstwo) oraz 
zajęcia edukacyjne w szkółkach pływania i szachów.

Zajęcia sekcji i szkółek odbywają się na obiektach sportowych 
administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz miejskie 
jednostki oświatowe. Każdy chętny do udziału w zajęciach może 
zapisać się w sekretariacie OSiR przy ul. Lipowej 50.

Z początkiem kwietnia ruszają rozgrywki ligowe zespołów 
młodzieżowej sekcji piłki nożnej. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 
wszystkich sympatyków i kibiców na mecze, które odbywać się będą 

Spartakiada osób niepełnosprawnych

„Orlik” przy SP 4

http://www.biblsokol.org.pl
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publicznych gimnazjów zobowiązani zostali do przeprowadzenia 
rekrutacji do klas pierwszych z uwzględnieniem postanowień 
wymienionego zarządzenia oraz innych przepisów prawa 
dotyczących przyjmowania uczniów do szkół a w szczególności 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz 232 z późn. zm.)

§5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia stanowi, iż do klasy pierwszej 
gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub 
innego należącego do sieci gimnazjów ustalonej przez gminę 
przyjmuje się: z urzędu - absolwentów szkół podstawowych 
zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych 
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy 
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

Przypominam, iż nadal obowiązuje Uchwała Nr VIII/38/99 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Miasto Sokołów Podlaski - zgodnie z którą Miasto Sokołów Podlaski 
prowadziło, prowadzi i prowadzić będzie nadal w kolejnych latach 
dwa gimnazja: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 16 i Publiczne Gimnazjum Nr 2 
im. Mikołaja Kopernika przy ul. Repkowskiej 3. Granice obwodów 
wymienionych gimnazjów zamieszczone są w Uchwale VIII/39/99 
Rady Miejskiej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obwodów 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sokołów 
Podlaski i określone są w sposób następujący:

1) Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego 
przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 16 obejmuje część Miasta na zachód 
od osi wyznaczonej przez ulice: Grunwaldzka, Spółdzielcza, 
Orzeszkowej, odcinek Sadowej do ul. Magistrackiej, Magistracka do 
rzeki Cetynia oraz wzdłuż biegu rzeki Cetynia. Obwód obejmuje 
zatem (z uwzględnieniem nowo powstałych) ulice: 
Aleja 550- lecia, Armii Krajowej, Baczyńskiego, Bajkowa, Błękitna, 
Boczna, Bulwar (od Wolności do Magistrackiej numery parzyste), 
Cmentarna, Dołowa, Działkowa, Fabryczna, Gagarina, Gałczyńskiego, 
Generała Władysława Andersa, Grunwaldzka (numery parzyste), 
Jasna, Jaśminowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kosowska, 
Kościuszki, Krzywa, Kryształowa, Księdza Bosco, Księdza 
Kordeckiego, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Lipowa, Lazurowa, 
Łąkowa, Łowiecka, Magistracka (od rzeki Cetynia do Sadowej numery 
parzyste), Malinowskiego, Miła, 3 Maja, Miłosna, Monte Cassino, 
Okrężna, Oleksiaka Wichury, Olszowa, Orzeszkowej (numery 
parzyste), Parkowa, Pastelowa, Piłsudskiego (od Grunwaldzkiej do 
Wolności), Platynowa, Pogodna, Przemysłowa, Radosna, Reja, Relaks, 
Reymonta, Sadowa, Sienkiewicza, 8 Sierpnia, Skłodowskiej, 
Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza (numery 
nieparzyste), Stadionowa, Szopena, Śniadeckich, Świętego Dominika 
Savio, Świętego Huberta (od Księdza Bosco do Grunwaldzkiej), 
Świętego Rocha, Targowa, Tartaczna, Topolowa, Ustronna, Wesoła, 
Węgrowska, Widokowa, Wiejska, Wojska Polskiego (od Ks. Bosco do 

w weekendy aż do wakacji na naturalnym boisku przy ul. Lipowej 
oraz na boisku ze sztuczną nawierzchnią "Orlik" przy ul. Kupien-
tyńskiej.
Dodatkowo w maju ruszają rozgrywki Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej 
organizowane corocznie na boisku "Orlik" (zapisy u animatora na 
boisku "Orlik" lub biurze OSiR przy ul. Lipowej).

Wszystkich chętnych zainteresowanych aktywnym spędzeniem 
wolnego czasu OSiR zaprasza w godzinach popołudniowych na 
kompleks boisk "Orlik" przy ul. Kupientyńskiej oraz do Młodzie-
żowego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego przy ul. Bulwar. 
Proponujemy różnorodne zajęcia rekreacyjne z zakresu: zespo-
łowych gier sportowych, pływania, aerobicu, aquaerobicu, zabaw 
ruchowych.  Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w kwietniu 
na dwie imprezy rekreacyjno-sportowe, które odbędą się na krytej 
pływalni tj. II etap Sokołowskich Igrzysk Dzieci oraz Mistrzostwa 
Sokołowa w Pływaniu Dzieci.  

W tym roku kończycie Szkołę Podstawową. Przed Wami kolejne 
wyzwanie - Gimnazjum! Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
rozpoczyna się już nabór do klas pierwszych gimnazjalnych. 
W imieniu Samorządu Miasta Sokołów Podlaski zapraszam 
wszystkich szóstoklasistów do Publicznych Gimnazjów 
prowadzonych przez Samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego 
tj. do:

wPublicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego przy 
ul. M.Skłodowskiej-Curie 16

wPublicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy 
ul. Repkowskiej 3.

Wymienione Gimnazja dysponują bardzo dobrymi warunkami 
lokalowymi. Sale lekcyjne są duże, przestronne, bardzo dobrze 
wyposażone w pomoce dydaktyczne (w tym pracownie 
komputerowe). W obu szkołach pracują nauczyciele o wysokich 
kwalifikacjach pedagogicznych, dających gwarancję właściwego 
przeprowadzenia procesu edukacyjnego. W każdej szkole jest 
możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo 
w różnych kołach zainteresowań czy też w innych formach 
organizacyjnych. Szkoły są otwarte na ciekawe pomysły i propozycje 
uczniów służące poszerzaniu ich wiedzy i zainteresowań.

Więcej o tych Gimnazjach, w tym o zasadach rekrutacji w dalszej 
części informacji oraz na stronach www tych szkół: 
http://gimnazjum1.sokolowpodl.pl i http://pg2sokolowpodl.pl

Burmistrz Miasta informuje

W dniu 16 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy Zarządzenia Nr 2 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji 
oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na 
rok szkolny 2012/2013. Mocą powyższego zarządzenia dyrektorzy 
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Grunwaldzkiej), Wolności, Wspólna, Wyspiańskiego, Zacisze, 
Zagłoby, Zaułek, Ząbkowska, Zielna, Złota, Żeromskiego, Żytnia,
oraz miejscowości z Gminy Sokołów Podlaski tj.:
Budy Kupientyńskie, Łubianki, Kolonia Przeździatka, Nowa Wieś, 
Przywózki, Wólka Miedzyńska, Ząbków, Ząbków Kolonia.

2) Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
przy ul. Repkowskiej 3 obejmuje część Miasta na wschód od osi 
wyznaczonej przez ulice: Grunwaldzka, Spółdzielcza, Orzeszkowej, 
odcinek Sadowej do ul. Magistrackiej, Magistracka do rzeki Cetynia 
oraz wzdłuż biegu rzeki Cetynia. Obwód obejmuje zatem 
(z uwzględnieniem nowo powstałych) ulice:
Akacjowa, Bartoszowa, Bohaterów Westerplatte, Bulwar (od 
Wolności do Magistrackiej numery nieparzyste oraz cały Bulwar od 
Magistrackiej do Siedleckiej), Cicha, Chabrowa, Czekanowskiego, 
Cypriana Kamila Norwida, Długa, Graniczna, Grunwaldzka (numery 
nieparzyste), Jana Matejki, Jana Pawła II, Kamińskiego, Kilińskiego, 
Kolbego, Komandora Romanowskiego, Konwaliowa, Kościelna, 
Krótka, Kupientyńska, Kuśnierska, Kwiatowa, Ludwika Górskiego, 
Magistracka (od Długiej do rzeki Cetynia numery parzyste i 
nieparzyste a od rzeki Cetynia do Sadowej numery nieparzyste), 
Malownicza, Mała, Mały Rynek, Mickiewicza, Międzyrzecka, Miłosza, 
Miodowa, Niecała, Nieciecka, Nowa, Ogrodowa, Olszewskiego, 
Orzeszkowej (numery nieparzyste), Osiedlowa, Piękna, Piłsudskiego 
(od Grunwaldzkiej do Bartoszowej), Plac Księdza Brzóski, Plenerowa, 
Polna, Polowa, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, 
Praweckiego, Prosta, Prusa, Próżna, Przechodnia, Przeskok, 
Repkowska, Różana, Siedlecka, Skwer Najświętszej Marii Panny, 
Sosnowa, Spółdzielcza (numery parzyste), Szeroka, Szewski Rynek, 
Szkolna, Świerkowa, Świętego Huberta (od Grunwaldzkiej do 
Bartoszowej), Świtalskiego, Teligi, Tęczowa, Walecznych, Wiatraki, 
Wilczyńskiego, Winnice, Wiosenna, Witosa, Wojska Polskiego (od 
Grunwaldzkiej do Bartoszowej), Zakątek, Zalewskiego, Zdrojowa, 
Źródlana, oraz miejscowości z Gminy Sokołów Podlaski tj.:
Bachorza, Bartosz, Dziegietnia, Karlusin, Krasnodęby Kasmy, 
Krasnodęby Rafały, Krasnodęby Sypytki, Podkupientyn, Podrogów, 
Żanecin.
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji oraz terminów 
składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 
2012/2013 udzielają dyrektorzy szkół gimnazjalnych:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie 
Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. M.C. Skłodowskiej 16, tel. 
(25) 781- 64-24, http://gimnazjum1.sokolowpodl.pl, 
e-mail: dyr._pg1_sokpodl@poczta.onet.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie 
Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Repkowska 3, tel. (25) 787-
31-50, http://pg2sokolowpodl.pl, 
e-mail: gm2sokolow@poczta.onet.pl.

Miasto Sokołów Podlaski jest organem prowadzącym trzy szkoły 
podstawowe, dwa gimnazja, cztery przedszkola oraz 3 oddziały 
przedszkolne zlokalizowane w 2 szkołach podstawowych. 
Utworzona sieć w/w placówek w pełni zaspokaja potrzeby uczniów 
i wychowanków w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego 
i obowiązku szkolnego oraz odpowiada oczekiwaniom rodziców 
w zakresie rozmieszczenia placówek oświatowych na terenie Miasta.

W roku szkolnym 2011/2012 do przedszkoli i szkół prowadzonych 
przez Miasto uczęszcza 2459 dzieci w tym: przedszkola miejskie - 681 
dzieci w 29 oddziałach, szkoły podstawowe -1252 uczniów 
w 54 oddziałów, gimnazja - 526 uczniów w 22 oddziałach.

Budynki, w których mieszczą się placówki oświatowe są 
wyremontowane i zmodernizowane. Corocznie przeprowadzane są 
przeglądy techniczne obiektów, pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych warunków dla uczniów i pracowników. Sale lekcyjne są 
przestronne, corocznie odnawiane, wyposażone w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. Zatrudnieni nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje 
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pedagogiczne dające gwarancje właściwego przeprowadzenia 
procesu edukacyjnego.

Każda szkoła stwarza uczniom odpowiednie warunki dla rozwijania 
zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnych kołach 
zainteresowań oraz innych formach organizacyjnych. Miasto 
dodatkowo rozszerza ofertę edukacyjną przyznając dodatkowe 
godziny na: realizację zajęć pozalekcyjnych (m.in. na koła 
zainteresowań, koła przedmiotowe, chóry szkolne, SKS, itp.), naukę 
drugiego, dodatkowego języka obcego, funkcjonowanie oddziałów 
realizujących rozszerzony zakres programowy wychowania 
fizycznego.

W placówkach oświatowych realizowane były lub są różnorodne 
projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych. Są to m.in. 
następujące projekty:
w"Szkoła dla rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 
w Sokołowie Podlaskim",
w"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" 
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Nr 2,

w"Podlasie z widokiem na Polskę - otwarte wrota wiedzy" w Szkole 
Podstawowej Nr 4,

w"E-belfer- przygotowanie nauczycieli Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie 
Podlaskim",

w"Kreatywne Przedszkole" w Miejskim Przedszkolu Nr 4.
w"Im więcej czytam, tym więcej wiem" w Miejskim Przedszkolu Nr 5,
w"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas

 I - III szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim”
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.

Doceniając rolę informatyki we współczesnym świecie, w celu 
zapewnienia placówkom oświatowym jak najszerszych możliwości 
korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w zakresie 
szeroko rozumianej edukacji, szkoły wyposażone zostały w Pracow-
nie komputerowe oraz w Internetowe centra informacji multi-
medialnej w bibliotekach szkolnych.

Każda szkoła zapewnia opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi 
jak i po nich prowadząc świetlicę szkolną. Uczniowie w bezpiecznych 
i komfortowych warunkach mogą odrabiać zajęcia domowe. Ponadto 
w każdej szkole funkcjonuje stołówka szkolna, gdzie uczniowie mogą 
skorzystać z posiłków. Mając na uwadze prawidłowy rozwój 
zdrowotny uczniów w szkołach utworzono gabinety profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
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Miasto promuje najlepszych uczniów zabezpieczając corocznie 
w budżecie Miasta środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia 
motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - zainstalowano i urucho-
miono "Monitoring wizyjny" z zestawem kamer zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz obiektów szkolnych.

W placówkach oświatowych realizowanych jest szereg programów 
profilaktyczno - edukacyjnych m.in. "Szkoła Przyjazna i Bezpieczna", 
"Szkoła bez przemocy", "Spójrz inaczej", "Bezpieczeństwo w sieci", 
"Bezpieczne dzieciaki na drodze", "Spójrz inaczej na agresję", "Trzy 
koła", "7 kroków". W każdej szkole organizowany jest Szkolny Dzień 
Profilaktyki i Szkolny Dzień Bezpieczeństwa.

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.

ul. M.C.Skłodowskiej 18A, tel. (25) 7872257

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ORPA) realizuje 
zadania Miasta Sokołowa Podlaskiego, wynikające Ustawy 
"O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" 
oraz z Ustawy "O przeciwdziałaniu narkomanii".

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alko-
holowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych i współu-
zależnionych. Jedną z głównych form działalności ORPA jest 
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania (25/787-
29-99) dla ofiar przemocy domowej, osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, współuzależnionych oraz dzieci sprawiających 
problemy wychowawcze. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 20.00, w niedzielę w godzinach 15.00 - 19.00.

Ośrodek jest siedzibą Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W skład MKRPA wchodzą specjaliści 
zajmujący się z racji swego zawodu profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu - są to pracownicy 
socjalni, kurator sądowy, policjant, prawnik, terapeuta uzależnień, 
psycholog, członek grup AA, nauczyciele. Do ustawowych zadań 
MKRPA należą między innymi: motywowanie do podjęcia leczenia 
odwykowego, kierowanie na badania specjalistyczne w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu, kierowanie spraw do sądu w celu 
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, opiniowanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrola przestrze-
gania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

Ośrodek Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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alkoholowych, inicjowanie działań na rzecz ograniczania spożywania 
alkoholu.

Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mogą w Ośrodku uzyskać pomoc 
specjalistyczną:
wprawnika (poniedziałki w godz. 17.00-19.00) - udziela porad 

prawnych z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, 
pomaga w sporządzaniu pism procesowych;

wsocjoterapeuty (wtorki w godzinach: 16.00-19.00) - udziela 
porad dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki 
i pomaga w problemach z nauką, szkołą, przystosowaniem się 
otoczenia, nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, 
prowadzi terapie rodzinne;

wterapeuty ofiar przemocy domowej (czwartki w godzinach: 
16.00-20.00) prowadzi grupę pomocową dla ofiar przemocy 
domowej działającą na zasadach doradczo-edukacyjnych. 
Spotkania grupy odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 
17.00 do 19.00. W czwartki w godzinach 16.00 - 17.00 oraz 19.00 - 
20.00 ofiary i sprawcy przemocy domowej mogą uzyskać pomoc 
psychologiczną podczas konsultacji indywidualnych.

wpsychologa (poniedziałki, środy, piątki godz. 12.00 - 20.00, 
wtorki, czwartki godz. 8.00 - 16.00), który udziela porad i wsparcia 
dla dzieci i dorosłych z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, problemu uzależnień i współuzależnień, prowadzi 
interwencje kryzysowe, przekazuje wiedzę na temat alkoholu 
i jego działania na organizm, uzależnień i problemów z nich 
wynikających, zapoznaje z objawami choroby alkoholowej, 
mechanizmami uzależnienia, diagnozuje picie rozsądne 
i nadużywanie alkoholu, zapoznaje ze sposobami ograniczania 
picia, pomaga w uznaniu faktu uzależnienia, poznaniu etapów 
leczenia odwykowego, sposobów leczenia (stacjonarny, ambu-
latoryjny), informuje o ofertach lecznictwa odwykowego. Udziela 
informacji na temat rodzajów, cyklu przemocy i informuje jak jej 
przeciwdziałać oraz radzić sobie, gdy już zaistnieje.

wterapeuty uzależnień, który prowadzi grupę edukacyjno-
terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 
Uczestnicy grupy, osoby uzależnione, po przebytej podstawowej 
terapii odwykowej, uczą się umiejętności zapobiegania skutkom 
nawrotu głodu alkoholowego oraz narkotykowego, nabywają 
umiejętności praktyczne potrzebnych do życia bez alkoholu. 
Grupa spotyka się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 
10.00.

wterapeuty uzależnień prowadzącego zajęcia grupowe dla osób 
mających problem alkoholowy w rodzinie. Grupa realizuje 
warsztat: "Program rozwoju osobistego". Na zajęciach pracuje się 
nad kształtowaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
rozpoznawania własnych uczuć, budowaniem własnej samo-
oceny. Grupa spotyka się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca 
o godzinie 10.00.

W Ośrodku mają swe spotkania grupy samopomocowe:
wAnonimowych Żarłoków (AŻ) - poniedziałek godz. 17.00,
wosób współuzależnionych (AL-Anon) - czwartki godz. 17.30
wAnonimowych Alkoholików (AA) - środy godz. 17.00, piątki 

godz. 18.00, niedziele godz. 16.00

Specjaliści z Ośrodka kładą duży nacisk na prowadzenie 
profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, 
wspierają szkoły w tych działaniach m.in. poprzez finansowanie 
programów profilaktycznych, spektakli profilaktycznych, spotkań ze 
specjalistami z różnych dziedzin, prowadzenie zajęć profilaktyczne, 
organizowanie sesji naukowych i konferencji metodycznych. Wiele 
działań skierowanych jest również do nauczycieli i rodziców.

W maju rozpoczną się SOKOŁOWSKIE DNI PROFILAKTYKI, które 
mają na celu przeciwdziałać problemom wychowawczym 
i uzależnieniom wśród nieletnich, podnieść wiedzę i umiejętności 
nauczycieli, pedagogów, psychologów w zakresie diagnozy 
i przeciwdziałaniu nowym uzależnieniom:

ww maju, czerwcu i wrześniu - odbędą się zajęcia edukacyjne dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu 
profilaktyki narkomanii: "Nie dopalaj się, bo się spalisz",
ww maju - konferencja metodyczna "Narkotyki i substancje 
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zastępcze (dopalacze) - zjawisko i zagrożenia, rozpoz-
nawanie zachowań, zasady postępowania",

ww maju -kampania edukacyjna skierowana do naszych 
mieszkańców pod hasłem "Warto wiedzieć - jak zapobiegać 
nałogom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży".

ww czerwcu - spotkania z dziewczętami w gimnazjach na temat: 
"Baw się z głową - profilaktyka niebezpiecznych zachowań 
seksualnych",

wwe wrześniu - spotkania z rodzicami klas pierwszych 
gimnazjalnych na temat: "Dopalacze i para narkotyki”

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty - Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Latem ubiegłego roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 
uchwaloną przez poprzedni Sejm na wniosek Ministerstwa 
Środowiska nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, która radykalnie zmieni rzeczywistość "śmieciową" 
w Polsce. Najważniejsze zmiany czekają nas wszystkich co prawda 
dopiero w 2013 r., ale już dzisiaj musimy się do nich intensywnie 
przygotowywać, a przede wszystkim poinformować mieszkańców, 
których zmiany te dotyczą w pierwszym rzędzie. 

Zgodnie z nowymi regulacjami odpowiedzialność za całokształt 
gospodarki śmieciowej w naszym mieście ponosić będzie właśnie 
samorząd Miasta, który m.in. będzie musiał wykonać takie zadania, 
jak:
wstworzenie obejmującego wszystkich właścicieli nieruchomości 

na terenie Miasta systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi,

wnadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym 
koordynacja odbiorów odpadów od właścicieli nieruchomości,

worganizowanie odbioru odpadów segregowanych: papieru, 
metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. 

Co to tak naprawdę oznacza dla nas wszystkich? Otóż Sejm w podjętej 
ustawie przewidział, że kosztami funkcjonowania nowego systemu 
odbierania odpadów obciążeni zostaną wszyscy mieszkańcy, którzy 
będą ponosić tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami:
wbędzie ustalana przez Radę Miejską w Sokołowie Podlaskim 

w drodze uchwały,
wbędzie płacona co miesiąc na konto Urzędu Miasta Sokołów 

Podlaski,
wRada Miejska ustalając wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami może uzależnić ją od jednej z trzech danych: liczby 
mieszkańców w gospodarstwie domowym, powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub ilość wody zużytej w gospodarstwie domowym, 

Wielka rewolucja śmieciowa 
za pasem

wbędzie naliczana na identycznych warunkach dla wszystkich 
mieszkańców.

Z ww. opłaty Miasto będzie musiało pokryć wszelkie koszty 
funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, a więc 
przede wszystkim odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także tworzenia 
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi 
administracyjnej tego systemu.

Ponadto nowe przepisy przewidują szereg obowiązków, jakie 
nałożone zostały na urzędy gmin oraz mieszkańców.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW
wokresowe uiszczanie opłaty śmieciowej poprzedzane złożeniem 

jednorazowej deklaracji do Urzędu.

OBOWIĄZKI URZĘDU MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI
worganizacja przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
wpodpisanie umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą 

wyłonionym w drodze przetargu,
wustalanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla mieszkańców, którzy nie złożą 
deklaracji.

wpobieranie opłat za wywóz odpadów,
wegzekwowanie opłat w trybie odrębnych przepisów na zasadach 

analogicznych jak w przypadku podatków i opłat lokalnych,
wprowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
wprowadzenie działalności sprawozdawczej w zakresie 

gospodarki śmieciowej,
wkontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy,
wnaliczanie kar pieniężnych,
wprowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.

OBOWIĄZKI RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
wzabezpieczenie środków w budżecie Miasta na gospodarkę 
śmieciową,
wuchwalenie regulaminu utrzymania porządki i czystości 
na terenie miasta Sokołów Podlaski,
wokreślenie wysokości opłat za odbiór odpadów, 
wokreślenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wokreślenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich 
zagospodarowania.

PLANOWANY 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 - do 31 grudnia 2012 roku. Tym 
samym przed nami bardzo intensywny czas prac wdrożeniowych 
i legislacyjnych, który całkowicie zmieni „krajobraz” śmieciowy 
w naszym mieście. 
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Miasto wspiera PKS i SP ZOZ

Szanowni Państwo, mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego,

W związki z krytyką decyzji Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski 
w sprawach umorzeń podatku od środków transportowych firmie 
PKS "Sokołów" S.A. oraz podatku od nieruchomości SP ZOZ 
w Sokołowie Podlaskim, zawartej w artykule aut. Krzysztofa Czarnec-
kiego pt. Ważne decyzje w sprawie umorzeń podatkowych 
opublikowanym w Gazecie Sokołowskiej nr 287, uprzejmie 
wyjaśniam:

1. Sytuacja, w jakiej znalazł się sokołowski PKS od kilku lat bardzo 
niepokoi władze Miasta. Dlatego też po przeanalizowaniu "za" 
i "przeciw" Miasto Sokołów Podlaski wystąpiło do Ministra Skarbu 
z wnioskiem o komunalizację PKS, proponując udziały pozostałym 
samorządom gminnym z zachowaniem na rzecz Miasta pakietu 
kontrolnego akcji Spółki. Za takim rozdziałem akcji Spółki 
przemawia przede wszystkim jasne sprecyzowanie odpo-
wiedzialności zarządczej wspólników (jeden samorząd, 
w proponowanym przez Miasto wariancie, miało to być Miasto 
Sokołów Podlaski), a także 
siedziba firmy i położenie 
gros nieruchomości na tere-
nie Sokołowa Podlaskiego. 
Proponowany podział akcji 
oraz plany restrukturyza-
c y j n e ,  p o z w a l a j ą c e  n a  
w y p r o w a d z e n i e  S p ó ł k i  
z trudnej sytuacji finansowej 
zostały zaprezentowane 
wszystkim samorządom 
Powiatu. Nasze plany nie 
zakładały w żadnym razie 
likwidacji PKS "Sokołów" S.A. lecz dostosowanie firmy do 
aktualnych warunków na rynku przewozowym, gdyż w dotych-
czasowych strukturach, szczególnie zasobów taboru, nie jest 
w stanie sprostać oczekiwaniom klientów i rozwijającej się 
konkurencji. Niestety pomimo aktywnych starań u Ministra Skarbu 
sokołowski PKS nie został skomunalizowany na rzecz Miasta 
Sokołów Podlaski, notabene - nie otrzymaliśmy do dzisiaj żadnej 
odpowiedzi na wniosek komunalizacyjny. W tzw. "międzyczasie", 
PKS "Sokołów" S.A. został skomunalizowany na rzecz Powiatu 
Sokołowskiego. I tutaj pragnę podkreślić, że Miasto Sokołów 
Podlaski nie posiada żadnych akcji (udziałów) sokołowskiego PKS.

2. Odnosząc się do słów komentarza Starosty Sokołowskiego ("...Jest 
to zakład bardzo duży, w dość trudnej sytuacji finansowej i niestety, 
my - jako samorządowcy, powinniśmy zrobić wszystko, by ten zakład 
dalej istniał, a miejsca pracy były zachowane...") uprzejmie 
informuję, co w tej sprawie zrobił Burmistrz Sokołowa Podlaskiego:

a) Od 9 września 1999r. nieprzerwanie PKS "Sokołów" S.A. świadczy 
usługi przewozowe na zamówienie Miasta Sokołów Podlaski 
w zakresie dowozu dzieci na zajęcia lekcyjne na krytej pływalni. 
Wartość wykonanych usług w 2011 r. wyniosła 39 204 zł.

b) Od 2 stycznia 2007r. na podstawie zawartej umowy z PKS 
"Sokołów" na terenie Miasta została uruchomiona miejska linia 
komunikacyjna, dofinansowywana co roku z budżetu Miasta. 
Wartość dofinansowania wyniosła w 2011r. 54 496,80 zł.

c) Od około czterech lat Miasto Sokołów Podlaski finansuje zakup 
biletów miesięcznych dla uczniów sokołowskich szkół 
podstawowych i gimnazjów. W 2011 roku na rachunek PKS-u 
wpłynęła z tego tytułu kwota ponad 3 000 zł.

d) Ponadto w 2011r. Miasto Sokołów Podlaski zakupiło dodatkowe, 
jednorazowe usługi transportowe osób na kwotę 14 661 zł.

Ogółem wartość zamówionych usług w sokołowskim PKS w 2011r. 
wyniosła 111 361 zł. Wartość zakupionych usług w latach 
poprzednich była analogiczna. Mam nadzieję, że pozostałe 
samorządy, w tym Powiat Sokołowski udzieliły podobnego wsparcia 
firmie PKS.

3. Moją decyzję o odmowie umorzenia podatku firmie PKS 
"Sokołów" S.A. uważam za słuszną ze względu na interes Miasta oraz 
przyszłość Spółki. Uzasadnienie decyzji zostało zacytowane 
w przedmiotowym artykule w Gazecie Sokołowskiej. W ramach 
uzupełnienia stanowiska w powyższej sprawie pragnę dodać, że w 
mojej ocenie ewentualne umorzenie podatku od środków 
transportowych w aspekcie pozostałych, nieporównywalnych pod 
względem wartości pozostałych obciążeń tego podmiotu 
gospodarczego, nie ma istotnego wpływu na radykalną i stałą 
poprawę kondycji finansowej. Zarząd Spółki oraz jej właściciel - 
Powiat Sokołowski - nie przedstawili programu restrukturyzacji, 
obejmującego kompleksowe działania naprawcze, służące 
wyprowadzeniu firmy PKS "Sokołów" z trudnej sytuacji finansowej 
i zapewnieniu utrzymania w przyszłości dodatniego wyniku 
finansowego. Dlatego też brak jest podstaw domniemać, 
iż umorzona kwota podatku 89 329 zł. będzie wykorzystana jako 
istotny wkład we wdrażaniu całego systemu działań naprawczych 
i nie zostanie skonsumowana na doraźne pokrycie części strat 
Spółki. Zadeklarowana przeze mnie wola rozłożenia na raty 
zobowiązań PKS-u wobec Miasta w moim przeświadczeniu jest 
decyzją, która z jednej strony zabezpiecza dochody budżetu Miasta 
z tytułu podatków lokalnych, a z drugiej - mobilizuje Zarząd Spółki 
i właściciela do poszukiwania docelowych rozwiązań w zarządzaniu 
zmierzających do wdrożenia kompleksowej i skutecznej 
restrukturyzacji Spółki. Przedstawiony jako załącznik do wniosku 
o umorzenie Plan rozwoju PKS "Sokołów" S.A. opracowany przez 
pracowników przedsiębiorstwa zawiera zaledwie krótki rozdział, 
w którym zawarto ogólnikowe stwierdzenia dotyczące plano-
wanych działań, które będą służyć pozyskaniu środków finan-
sowych. Dokument ten nie zawiera konkretnych wniosków, w tym 
rzutujących w dłuższej perspektywie czasowej na poprawę wyniku 
finansowego firmy.

4. Odnośnie pomocy Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w Sokołowie 
Podlaskim ze strony samorządu Sokołowa Podlaskiego uprzejmie 
informuję, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat miały miejsce 
umorzenia podatku od nieruchomości:
a) 2003r. - 50 000 zł.
b) 2005r. - 116 665,94 zł.
c) 2007r. - 54 432 zł.
d) 2008r. - 15 000 zł.
Łączna kwota umorzonego podatku od nieruchomości SP ZOZ 
w Sokołowie Podlaskim wynosi 236 097,94 zł.

Ponadto Miasto Sokołów Podlaski udzieliło wsparcia finansowego 
na zakupy sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ:
- w 1998r. 70 000 zł. na zakup aparatury medycznej,
- w 2010r. 50 000 zł. dofinansowanie zakupu tomografu 
komputerowego.

Ogółem wartość udzielonej pomocy przez Miasto Sokołów Podlaski 
dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim wynosi 356 097,94 zł.

Jednocześnie nawiązując do niepraw-
dziwych informacji podanych w artykule 
aut. Krzysztofa Czarneckiego (cyt.: „Los 
s o k o ł o w s k i e g o  s z p i t a l a  p o w i n i e n  
szczególnie leżeć na sercu burmistrzowi, 
wszak jego żona także pracuje w służbie 
zdrowia, miasto zaś ma prawie 18,5 tyś. 
mieszkańców i to mieszkańcy miasta 
stanowią większość pacjentów sokołow-
skiego szpitala”) informuję, że Sokołów 
Podlaski liczy prawie 19,5 tyś. miesz-
kańców, co stanowi około 1/3 liczby 
mieszkańców Powiatu Sokołowskiego. 
Zgodnie z wyliczeniem autora artykułu, to 
mieszkańcy Miasta stanowią około jednej 

trzeciej części pacjentów szpitala, a nie "większość" jak podaje autor. 
Idąc dalej tym tokiem myślowym należałoby się spodziewać 
adekwatnej pomocy finansowej dla szpitala ze strony pozostałych 
samorządów i Powiatu Sokołowskiego. Informacja o zakresie tej 
pomocy byłaby dla samorządu miejskiego bardzo interesująca.

DOFINANSOWANIE PKS 
PRZEZ MIASTO

Dowóz dzieci na basen: 39.204,00
Dofinansowanie linii miejskiej:54.496,80
Bilety miesięczne:   3.000,00
Zakup dodatkowych usług: 14.661,00

Razem: 111361,80

DOFINANSO-
WANIE SP ZOZ 
PRZEZ MIASTO

1998:   70.000,00
2003:   50.000,00
2005: 116.665,94
2007:   54.432,00
2008:   15.000,00
2010:   50.000,00

Razem: 356097,94
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17 marca 2012 Senator Rzeczypospolitej Polskiej p. Waldemar 
Kraska i Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski p. Bogusław 
Karakula wzięli udział w walnym zgromadzeniu Związku 
Polaków na Łotwie, które odbyło się w Jekabpils na Łotwie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Republice Łotewskiej, p. Jerzy Nowakowski i Radca 
Minister do Sprawy Konsularnych, p. Janusz Dawidowicz.

Oprócz spraw wyborczych, dyskusja na zgromadzeniu dotyczyła 
sytuacji Związku, a zwłaszcza istnienia i funkcjonowania szkół 
polskich na Łotwie.

Współpraca między Jekabpils a Sokołowem Podlaskim datuje się od 
1987 roku. 5 maja 2004 podpisano oficjalną umowę partnerską. 
Kontakty obejmują wymianę młodzieży, wymianę doświadczeń 
w dziedzinie biznesu i między samorządami lokalnymi obu miast.

Jekabpils (pol. Jakubów, niem. Jakobstadt, lit. Jekabpilis) - siedziba 
okręgu, położone nad rzeką Dźwiną, po obu jej stronach, podzielone 
między Łatgalię (brzeg prawy) i Semigalię (brzeg lewy), 9. według 
liczby mieszkańców miasto Łotwy, zamieszkiwane przez ok. 27.000 
mieszkańców. Jekabpils leży przy drodze krajowej nr 6, łączącej Rygę 
z Dyneburgiem. 

Senator Kraska i Burmistrz Karakula na Łotwie

Nagrody Rady Miejskiej - 
dziewiąta edycja

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza do zgłaszania 
kandydatów do dziewiątej edycji Nagród Rady Miejskiej, 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w terminie do 30 
kwietnia 2012.

Regulamin i formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta, ul. Wolności 21 lub pobrać ze strony 
internetowej miasta http://sokolowpodl.pl.

Burmistrz Bogusław Karakula

Statuetka Sokoła



12

Znicz dla Sokołowian 
zamordowanych w Katyniu - 
10 kwietnia 2012

Dla każdego Polaka Katyń zawsze będzie symbolem wielkiego 
zła, jakie wyrządzono naszemu narodowi. Sokołów Podlaski 
również pamięta o tej zbrodni. Utworzono żywy pomnik pamięci 
pomordowanych na Wschodzie - Aleję Pamięci przy soko-
łowskiej konkatedrze.

Nie zapominajmy zatem o dacie 10 kwietnia, która naznaczyła się 
również wielką tragedią współczesnej Polski. Znicz - symbol pamięci 
niech pojawi się przy każdym dębie Alei Pamięci w Sokołowie 
Podlaskim. Dajmy przykład naszym dzieciom i młodzieży, pokażmy, 
że dla nas Polaków pamięć o naszych elitach pomordowanych na 
Wschodzie jest wieczna.

W tym dniu o godz. 18:00 sprawowana będzie w sokołowskiej 
konkatedrze Msza Święta za ojczyznę i pomordowanych na 
Wschodzie. Zapraszamy na tę uroczystość szczególnie wszystkie 
instytucje, które sadziły dęby. Po Mszy Świętej każda instytucja 
otrzyma certyfikat posadzenia dębu. Zachęcamy również do spaceru 
wzdłuż Alei Pamięci i zapalenia znicza - symbolu naszej pamięci 
o pomordowanych sokołowianach.

Komitet Organizacyjny „Katyń...ocalić od zapomnienia"
w Sokołowie Podlaskim

23 marca ruszył fanpage sokolowpodl.pl na Facebooku. Chcemy żeby 
to miejsce miało charakter luźniejszy i bardziej otwarty niż oficjalny 
serwis internetowy miasta. Zapraszamy do współpracy w redago-
waniu zawartości strony. Chcesz zaprosić sokołowian na ciekawe 
wydarzenie? Podzielić się zdjęciami czy wrażeniami? To miejsce dla 
Ciebie: www.facebook.com/sokolowpodl.

Sokołów Podlaski na Facebooku

INFORMATOR
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski 
um(at)sokolowpodl.pl
http://sokolowpodl.pl

Biuro Obsługi Interesantów: 
Kancelaria Ogólna: 25 7817500
Planowanie Przestrzenne, Mienie Komunalne: 25 7817502
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: 25 7817503
Podatki: 25 7817504
Kasa: 25 7817505
Ewidencja Działalności Gospodarczej: 25 7817506
Ewidencja Ludności: 25 7817507
Sekretariat Burmistrza Miasta: 510 25 7817510
Fax: 25 7817508
Przewodniczący Rady Miejskiej: 25 7817520 

Wydział Organizacyjny: 
Sekretarz Miasta: 25 7817514
Sekretariat Urzędu: 25 7817510
Sekretariat Rady Miejskiej: 25 7817516
Stanowisko ds. organizacyjnych i kancelarii tajnej: 25 7817517
Promocja Miasta: 25 7817518
Archiwum: 25 7817519 

Samodzielne stanowiska: 
Radca prawny: 25 7817525
Mienie komunalne: 25 7817526
Planowanie przestrzenne: 25 7817527
Obrona cywilna: 25 7817528
Związek komunalny: 25 7817529 

Wydział Finansowo-Budżetowy: 
Skarbnik Miasta: 25 7817515
Naczelnik Wydziału: 25 7817537
Księgowość budżetowa: 25 7817532
Księgowość budżetowa: 25 7817533
Wymiar Podatków: 25 7817534
Księgowość podatkowa: 25 7817535 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: 
Naczelnik Wydziału: 25 7817541
Ewidencja Ludności: 25 7817542
Ewidencja Diałalności Gospodarczej: 25 7817543
Oświata: 25 7817544 

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej: 
Naczelnik Wydziału: 25 7817551
Inwestycje: 25 7817552
Ochrona środowiska: 25 7817554
Gospodarka komunalna: 25 7817556
Komunalne zasoby mieszkaniowe: 25 7817557 

Wydział Funduszy i Zamówień Publicznych: 
Naczelnik FZP: 25 7817561
Zamówienia publiczne: 25 7817562

Urząd Stanu Cywilnego:
Kierownik Urzędu: 25 7817571 
Obsługa interesantów: 25 7817572

Kurier miejski nr 1/2012 (kwiecień)
Autorzy tekstów: Krzysztof Iwański, Bogusław Karakula, Maria Koc, Hanna Lecyk, 
Szymon Leśniczuk, Piotr Miller, Elżbieta Świszczewska, Janusz Tokarski, Jarosław 

Tokarski, Maria Truszkowska
Nadzór merytoryczny: Maria Truszkowska

Skład: Piotr Miller

Okładka książki J. Odziemczyka „Śladami ludobójstwa”

Sokołów Podlaski na Facebooku
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