
Sokołowskie
inwestycje
Zobacz jak zmieniał się Sokołów 
od 2014 roku. Prezentujemy prze-
gląd inwestycji zrealizowanych 
w bieżącej kadencji samorządu.

Oświata jest
naszym atutem
Sokołowskie szkoły wyróżniają się 
innowacyjnością. Realizowane są 
w nich ciekawe programy uatrak-
cyjniające zajęcia uczniów.

Zagospodarowanie
przestrzenne
Na ostatniej sesji radni podję-
li uchwałę w sprawie zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
rozwoju Sokołowa Podlaskiego.

Ogólnopolski
konkurs
W przedszkolu nr 5 odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie ogólnopol-
skiego konkursu dla nauczycieli 
„Za co kocham Polskę?”.

OSiR zachęca
do aktywności
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapra-
sza do korzystania ze swej infra-
struktury. Podsumowuje też przy-
gotowania do wiosennej rundy.

Miliony zdobyte dla miasta
Działamy wielotorowo, ze świadomo-
ścią, że każda złotówka zainwestowa-
na w edukację, w kulturę, w bezpieczeń-
stwo zaowocuje także wzrostem efek-
tów gospodarczych – stwierdza w wy-
wiadzie burmistrz Bogusław Karakula.

Nienajlepiej z segregacją
Jeżeli segregacja śmieci w zabudowie 
wielolokalowej szybko się nie popra-
wi – opłata za ich odbiór wnoszona przez 
mieszkańców będzie niewystarczają-
ca. Wówczas może być konieczne 
podniesienie opłat za śmieci.

Uporządkowali miejskie finanse
To prawdopodobnie ostatnia perspektywa 
unijna, w której możemy pozyskać fundu-
sze. Sokołowski samorząd chce je wyko-
rzystać maksymalnie. Chodzi o to, aby 
miasto się rozwijało a nie zostawa-
ło w tyle. 
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Z okazji 
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego życzenia 
radości i nadziei płynącej 

z triumfu Chrystusa, 
zwycięstwa 

dobra nad złem, 
życia nad śmiercią 

o poranku wielkanocnym 
oraz spokojnego 

świętowania każdej 
Sokołowskiej Rodzinie 

i Czytelnikom

składają

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Hardej

wraz z radnymi Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
Bogusław Karakula

oraz pracownicy Urzędu MiastaNowa placówka artystyczna w naszym mieście – Szko-
ła Muzyczna I stopnia z siedzibą w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Repkowskiej – rozpoczyna 
swoją działalność od 1 września 2018 r.

Postępowanie rekrutacyj-
ne do szkoły przeprowadzi 
Komisja Rekrutacyjna po-
wołana przez Burmistrza 
Miasta Sokołów Podlaski. 
Kwalifikacja kandydatów 
odbywać się będzie w dro-
dze sprawdzianu uzdolnień 
ogólno-muzycznych (słu-
chu muzycznego, poczucia 
rytmu, itp.). Szczegółowe 
terminy i miejsce postępo-
wania rekrutacyjnego, po-
stępowania uzupełniające-
go oraz badania przydatno-
ści kandydatów dostępne 
będą na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Sokołów 
Podlaski (sokolowpodl.pl) 

w zakładce „Szkoła Muzycz-
na I st. w Sokołowie Podla-
skim”. Natomiast formula-
rze wniosków o przyjęcie do 
szkoły muzycznej już są do-
stępne w Punkcie Informa-
cji Sokołowskiego Ośrod-
ka Kultury. Możliwy jest do 
nich dostęp także poprzez 
stronę internetową SOK 
(sokolowskakultura.pl) 
oraz przez stronę interneto-
wą Urzędu Miasta Sokołów 
Podlaski (sokolowpodl.pl).
Wypełnione wnioski na-
leży składać w Punkcie 
Informacji Sokołowskie-
go Ośrodka Kultury do 
30 kwietnia 2018 r.

MŁODZIEŻ Z SOKOŁOWA PODLASKIEGO NA SPOTKANIU Z PARĄ PREZYDENCKĄNARODOWE CZYTANIE 2018

NABÓR DO KOŃCA KWIETNIAUWAGA!

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SOKOŁOWIE PODLASKIMNABÓR DO 

Sokołowscy licealiści z wizytą w Pałacu Prezydenckim
Uczniowie z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Sokołowie 
Podlaskim 28 lutego uczest-
niczyli w uroczystej inaugu-
racji Narodowego Czytania 

2018 r. Z tej okazji w Sali Ko-
lumnowej Pałacu Prezydenc-
kiego obecni byli ministrowie, 
członkowie Narodowej Rady 
Kultury, wybitni profesoro-
wie literatury z Instytutu Ba-

dań Literackich Polskiej Aka-
demii Nauk. Oczywiście także 
gospodarze, czyli prezydenc-
ka para. Po oficjalnej czę-
ści uroczystości Pani Agata 
Kornhauser-Duda pytała na-

szych licealistów o plany na 
przyszłość, wspominała okres 
własnych studiów oraz mło-
dość spędzoną przy ojcu 
– literacie, poecie Nowej Fali 
Julianie Kornhauserze.

W KWIETNIU REKRUTACJA DO SOKOŁOWSKIEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ
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Bieżący rok jest rekordowy,
jeśli chodzi o liczbę gospodarstw domowych, które 
zdecydowały się na modernizację swoich kotłowni 
z palenisk węglowych na rzecz ekologicznych źródeł ciepła, 
w szczególności kotłów gazowych. Miasto Sokołów jest 
w trakcie aplikowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu 
kotłów dla ponad 100 gospodarstw domowych.

Czy
wiesz,
że...

Nowoczesny sprzęt trafił do sokołowskich szkół. Miasto 
Sokołów Podlaski zrealizowało projekt „Aktywna tablica” w ramach 
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury. Dzięki temu 
6 tablic interaktywnych, 3 nowoczesne projektory, 2 monitory interak-
tywne oraz 3 zestawy specjalistycznych głośników trafiły do dzieci z: 
PSP Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, PSP Nr 2, PSP Nr 3 i PSP Nr 4.

Gabinety medyczne zostały doposażone w trzech sokołowskich 
szkołach. Dzięki dotacji Wojewody Mazowieckiego Miasto Sokołów 
Podlaski zakupiło m.in. szafy medyczne, szafy kartoteczne, aparaty 
do pomiaru ciśnienia, tablice do badania wzroku, przenośny zestaw 
pierwszej pomocy, apteczki itp.

Sokołowski Tygiel Kulturalny – to projekt, na którego reali-
zację niebawem zostanie ogłoszony przetarg. Przedsięwzięcie zakłada 
przebudowę i modernizację wydzielonych pomieszczeń piwnic i parte-
ru Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Powstanie tam część resteuracyj-
no-kawiarniana, nawiązującą do Wielkiego Gościńca Litewskiego, a tak-
że umiejscowiona na parterze część ekspozycyjna z punktem informa-
cji i obsługi dla odwiedzających. Na realizację projektu Miasto Sokołów 
Podlaski otrzymało dofinansowanie w ramach RPO Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020.

Termomodernizacja SP Nr 2 rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. Jest to część szerszego przedsięwzięcia w tej części miasta, 
możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu na rewitalizację trzech kolejnych 
zabytkowych budynków z terenu dawnej cukrowni. Miasto Sokołów 
Podlaski chce dzięki temu przeprowadzić m.in. docieplenie powierzchni 
użytkowych szkoły, modernizację stropodachu, przegrody stropu 
wewnętrznego ostatniej kondygnacji, przegrody stropu łącznika, prze-
grody ściany zewnętrznej itp.

starczająca. Wówczas może 
być konieczne obciążanie 
mieszkańców danej wspólnoty 
wyższą opłatą za śmieci.

Jarosław TOKARSKI – Naczelnik gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
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TYTULIKINWESTYCJE

Koszt realizacji 
projektu wyniósł 
39 046,84 zł 
z czego 
dofinansowanie 
stanowiło 
31 237,47 zł

Zapewniamy 
sokołowskim 
uczniom opiekę 
medyczną na terenie 
naszych placówek 
oświatowych

Wartość inwestycji
opiewa na kwotę
ponad 2 mln zł

Wartość całego
projektu szacuje się 
na ponad 6,5 mln zł Pragniemy zwrócić uwagę 

Mieszkańców naszego mia-
sta na dwa ważne realizo-
wane przez CPS przedsię-
wzięcia. Pierwsze to:

KOPERTA ŻYCIA
• to ogólnopolska akcja, której 
celem jest pomoc służbom ra-
towniczym w szybkim i skutecz-
nym ratowaniu życia ludzkiego. 
„Koperta życia” to potwierdzona 
przez lekarza informacja o sta-
nie zdrowia oraz przyjmowanych

lekach. Program jest szczególnie 
skierowany do osób w wieku se-
nioralnym, samotnych, niepełno-
sprawnych oraz przewlekle cho-
rych. Wszystkich zainteresowa-
nych otrzymaniem „Koperty ży-
cia” zapraszamy do CPS przy ul. 
Wolności 26 w godz. 8-15 od po-
niedziałku do piątku. Osoby, któ-
re z powodów zdrowotnych nie 
mogą osobiście odebrać „Ko-
perty życia”, prosimy o kontakt 
telefoniczny na nr 25 781 65 99
lub 537 450 111.

Wówczas pracownik socjalny 
dostarczy dokumentację. Udział 
w programie jest nieodpłatny.

NIEBIESKI TYDZIEŃ
• to coroczna akcja, którą 
w okresie wiosennym pracow-
nicy CPS i Komendy Powiatowej 
Policji kierują do osób doświad-
czających przemocy, sprawców 
oraz świadków. W jej ramach 
prowadzony jest dodatkowy dy-
żur specjalistów poza siedziba-
mi instytucji oraz organizowa-

ne spotkania tematyczne z mło-
dzieżą i seniorami. „Niebieski ty-
dzień” to czas skonfrontowania 
się z problemami występującymi 
w rodzinie. Poza czasem trwa-
nia wspomnianej akcji, osoby 
doświadczające przemocy do-
mowej, osoby stosujące prze-
moc oraz świadkowie takich za-
chowań, mogą zgłaszać się po 
wsparcie i informacje w godzi-
nach urzędowania pracowników 
socjalnych CPS lub w godzinach 
służby dzielnicowych.

Jarosław TOKARSKI – Naczelnik gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

NIENAJLEPIEJ Z SEGREGACJĄ

ILE KOSZTUJĄ NAS ŚMIECI?
• papier – 7 zł za tonę netto
• szkło – 7 zł za tonę netto
• plastik – 7 zł za tonę netto
• metal – 7 zł za tonę netto
•  odpady pozostałe po segrego-

waniu – 210 zł za tonę netto
•  odpady zmieszane zanie-

czyszczone popiołem 
– ponad 330 zł za tonę

•  odpady zmieszane zanieczysz-
czone odpadami biodegrado-
walnymi – ponad 330 zł 
za tonę

WAŻNE! Od maja Zakład Utyli-
zacji Odpadów w Siedlcach pro-
wadzący Regionalną Instalację 
Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych zapowiedział podniesie-
nie cen zagospodarowania odpa-
dów zmieszanych o ponad 28%.

Od kilku lat w naszym 
mieście obowiązuje
kompleksowy system 
odbierania i zagospoda-
rowania odpadów komu-
nalnych, który zakłada, 
że odpady wytwarza-
ne przez mieszkańców 
będą przez nich wstęp-
nie segregowane. Taki 
system jest najtańszy, 
ponieważ przekazujemy 
do odbioru odpady, któ-
re mogą być kierowane 
bezpośrednio do odzy-
sku lub utylizacji. Ma to 
bezpośredni wpływ na 
koszt zagospodarowa-
nia śmieci, a więc też na 
cenę, jaką płacimy za 
ich odbieranie.
Niestety, nie wszyscy rozu-
mieją tą zależność i nie przy-
kładają należytej wagi do sor-
towania odpadów. Najlepiej 
sytuacja wygląda jeszcze

w budownictwie jednorodzin-
nym, gdzie rzadko zdarza się, 
że śmieci segregowane są nie-
właściwie. Mieszkańcy domów 
jednorodzinnych szybko na-
uczyli się prawidłowego po-
stępowania z odpadami. Pew-
ną nowością jest wprowadzo-
ny w ubiegłym roku obowiązek 
oddzielnego gromadzenia od-
padów ulegających biodegra-
dacji. Ale z czasem na pew-
no wszyscy wyrobimy w so-
bie nawyk gromadzenia resz-
tek kuchennych w brązowych 
workach. Zagospodarowanie 
jednej tony bioodpadów w ZUO 
w Siedlcach to koszt poniżej 
75 zł, gdy tymczasem tona od-
padów zmieszanych jest aż 
trzykrotnie droższa. Dlatego 
tak ważne jest, by jak najmniej 
odpadów biodegradowalnych 
trafiało do czarnych pojemni-
ków z odpadami zmieszanymi.
Segregacja śmieci wypada jed-
nak najgorzej w budownictwie

wielorodzinnym. Mieszkańcy 
bloków i kamienic korzysta-
ją ze wspólnych altanek śmiet-
nikowych. Zatem trudno jest 
wskazać kto z mieszkańców 
wcale nie segreguje śmie-
ci, kto robi to tylko częścio-
wo, a kto rzetelnie rozdziela je 
do właściwych pojemników. 
W efekcie tylko część tych od-
padów nadaje się do powtór-
nego przetworzenia. Nato-
miast opłata za śmieci (9 zł od 
mieszkańca miesięcznie) jest 
skalkulowana w taki sposób, 
że pokrywa koszty ich odbioru 
i zagospodarowania przy zało-
żeniu, iż są one segregowane 
właściwie. Przypomnę, koszt 
zagospodarowania śmieci nie-
segregowanych jest kilkukrot-
nie wyższy (patrz ramka).
Jeżeli segregacja śmieci w za-
budowie wielolokalowej szyb-
ko się nie poprawi – opłata 
za ich odbiór wnoszona przez 
mieszkańców będzie niewy-

Monika KRZEMIENIEWSKA – Kierownik CPS

CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sokołowie Podlaskim informuje:
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Karty Dużej Rodziny
– można się ubiegać o kartę w formie elektronicznej. Rodziny, które 
do tej pory posiadały kartę plastikową, a chcą mieć elektroniczną, muszą 
złożyć wniosek o wydanie takiej karty w Urzędzie Miasta. Do końca 
2019 roku wszystkim rodzinom posiadającym tradycyjne karty przysługuje 
możliwość uzyskania bezpłatnie kart elektronicznych. Rodziny, które po raz 
pierwszy ubiegają się o Kartę Dużej Rodziny, mogą wnioskować o karty 
w formie tradycyjnej, elektronicznej bądź tradycyjnej i elektronicznej.

Czy
wiesz,
że...

W SOKOŁOWIE PODLASKIM JESTEŚMY GOTOWI NA PRZYROST NATURALNYŻŁOBEK

BOGUSŁAW KARAKULA
BURMISTRZ SOKOŁOWA PODLASKIEGO

NA PYTANIA
ODPOWIADA

Żłobek czeka rozbudowa. Ilości miejsc wzrośnie aż o 50
Po wprowadzeniu programu 
500 plus w mieście utrzymuje 
się przyrost naturalny. Nie ma 
problemu z miejscami w przed-

szkolach, ale brakuje ich 
w żłobku. Ten problem jeszcze 
w tym roku zostanie rozwiąza-
ny. Samorząd miejski na roz-

budowę żłobka zdobył milion 
złotych z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, 
z programu „Maluch+”.

Celem wprowadzanych 
zmian jest uwolnienie 
nowych terenów inwe-
stycyjnych, a co za tym 
idzie – wyjście naprze-
ciw potrzebom inwesto-
rów i umożliwienie szer-
szego rozwoju miasta.

Dotychczasowe studium 
obowiązywało od blisko 
dwudziestu lat. Uchwalo-
no je w 1999 roku zgodnie 
z obowiązującą wtedy usta-
wą z 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzen-
nym. Od tamtego czasu wie-
le się jednak zmieniło w sa-
mych przepisach o plano-
waniu przestrzennym na po-
ziomie lokalnym. Obecnie 
studium musi spełniać nie 
tylko wymogi ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, czy Roz-
porządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 28 kwietnia 
2004 r., ale także wielu do-
pełniających ją dokumentów

– wprowadzonych sto-
sunkowo niedawno. Usta-
wa z 24 kwietnia 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobra-
zu, a także ustawa z 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitali-
zacji zmieniły zakres w ja-
kim powinno być sporządza-
ne studium. Reasumując, 
obowiązujący dotychczas 
dokument był zgodny ze sta-
nem prawnym w jakim po-
wstawał, niemniej dziś już 
w sposób znaczący odbiegał 
od aktualnych przepisów. 

W trakcie ostatniej sesji ra-
dy miasta, na wniosek bur-
mistrza, radni podjęli uchwa-
łę w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
rozwoju Sokołowa Podlaskie-
go. Składając wniosek bur-
mistrz powoływał się na Art. 
9 ust. 1 obowiązującej dziś 
ustawy, który precyzuje stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego jako dokument

określający politykę prze-
strzenną miasta. A ta na 
przestrzeni minionych 
dwóch dekad również ewolu-
owała, dostosowując się do 
zmieniających się warunków 
i oczekiwań społecznych. 
Zmianom uległy podstawo-
we zasoby miasta, a m.in.: 
stan ludności, obiekty przy-
rodnicze objęte ochroną czy 
stan wyposażenia w infra-
strukturę techniczną. Wy-
magania dotyczące zawarto-
ści studium są dziś znacznie 
większe, niż przed dwudzie-
stu laty. Zasadnicza różnica 
polega na wymogu bilanso-
wania ilości terenów rozwoju 
z prognozowanymi potrzeba-
mi w tym zakresie. Również, 
bilansowania ich z możliwo-
ściami przygotowania tere-
nów do realizacji nowych in-
westycji. Stąd konieczność 
zmiany studium była podyk-
towana zapotrzebowaniem 
na nowe tereny inwestycyjne 
oraz zmianą funkcji niektó-
rych obszarów.

OPTYMIZM I WYTRWAŁOŚĆ
PRZYNOSZĄ EFEKTY
Ten rok rozpoczął się obiecują-
co. 6 mln 200 tys. zł unijnej do-
tacji na inwestycje w mieście 
robi wrażenie. Ale dlaczego 
znów na Park Przemysłowy?
Ponieważ jest on „jak ogrom-
ne koło zamachowe, które da-
je szanse i pole do popisu dla 
przedsiębiorców, szanse i wa-
runki na rozwój gospodar-
czy Sokołowa” – tak go celnie 
określiła Elżbieta Lanc z za-
rządu województwa. A nam 
właśnie chodzi o rozwój mia-
sta. Uściślę, że z wymienio-
nej kwoty 4,8 mln zł zasili 
inwestycje związane z Par-
kiem.
I co będziemy mieli za 
te pieniądze?
Termomodernizację i remont 
szkoły nr 2, która stanowi 
część kompleksu Parkowego. 
Reszta zostanie wydana na 
Muzeum Wielkiego Gościńca 
Litewskiego w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury.
Muzeum?
To przedsięwzięcie przekra-
czające stereotypowe mu-
zeum i głęboko przekonany 
jestem, że umocni życie kul-
turalne oraz atrakcyjność 
miasta. Zresztą nie tylko ja 
tak sądzę. W końcu przygoto-
wany przez nas projekt zdo-
był uznanie władz wojewódz-
twa, zaś Wicemarszałek Ma-
zowsza, Janina Ewa Orze-
łowska, komplementowała 
naszą inwencję, mówiąc o jej 
„mobilizującym wpływie na 
lokalną gospodarkę”. Dzia-

łamy wielotorowo, ze świa-
domością, że każda złotówka 
zainwestowana w edukację, 
w kulturę, w bezpieczeństwo 
zaowocuje także wzrostem 
efektów gospodarczych.
Kolejny milion udało się zdo-
być na rozbudowę żłobka.
Otrzymaliśmy tę sumę z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Pie-
niądze pochodzą z progra-
mu „Maluch+”. To również 
jest elementem naszej polity-
ki rozwoju Sokołowa. Nie bez 
przyczyny w mieście utrzy-
muje się przyrost natural-
ny, co odbieram jako twar-
dy dowód słuszności również 
wielu innych naszych dzia-
łań. Tak jak konsekwentnie, 
krok po kroku, od lat zdoby-
wamy pieniądze i inwestuje-
my w Park Przemysłowy, tak 
z równą konsekwencją two-
rzymy programy wspierają-
ce rodziny, rozwijamy kul-
turę, a nad to wszystko inwe-
stujemy w oświatę. Widać to 
po budżecie miasta, którego 
największa część idzie wła-
śnie na oświatę.
Czy w związku z tym jeszcze 
dodatkowa Szkoła Muzyczna 
to dobry pomysł?
Jestem o tym głęboko prze-
konany. Zresztą odpowied-
nio wcześniej przeprowadzi-
liśmy wśród mieszkańców 
badania ankietowe, z któ-
rych wniosek wypływał jed-
noznaczny – na taką szko-
łę w naszym mieście jest 

wyraźne zapotrzebowanie. 
Po wielomiesięcznych stara-
niach udało nam się uzyskać 
zgodę Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go na otwarcie placówki. Pu-
bliczna, bezpłatna Szkoła 
Muzyczna w Sokołowie roz-
pocznie działalność już we 
wrześniu, o czym informuję 
z nieskrywaną dumą.
No dobrze, a co z obwodni-
cą Sokołowa?
To bardzo ważna, ale też 
niezwykle droga inwesty-
cja. Pracujemy nad nią już 
od kilku lat. Wykupujemy 
grunty niezbędne do budo-
wy. Jej pierwszym etapem 
będzie przedłużenie ulicy 
Piłsudskiego aż do Siedlec-
kiej w Żanęcinie. Utrud-
nieniem jest przebiegają-
cy w pobliżu ropociąg i wa-
runki, jakie stawia jego ope-
rator. Ale są duże szanse, 
że tym odcinkiem przyszłe-
go obwodu pojedziemy już 
w przyszłym roku.
Brzmi optymistycznie.
Wiem, że wiele osób w to nie-
dowierza, tak jak przed la-
ty nie wierzyło w powsta-
nie Parku Przemysłowego, 
który jest sukcesem. Tylko 
optymizm i konsekwencja 
w zmierzaniu do celu przy-
nosi efekty. Gdybyśmy tego 
przed laty nie mieli, ruiny 
cukrowni straszyłyby nadal. 
Choć zabrało to sporo czasu. 
Podobnie będzie z obwodnicą 
naszego miasta.

Tak jak konsekwentnie, 
krok po kroku, od lat 
zdobywamy pieniądze 
i inwestujemy w Park 
Przemysłowy, tak 
z równą konsekwencją 
tworzymy programy 
wspierające rodziny, 
rozwijamy kulturę, 
a nad to wszystko 
inwestujemy w oświatę

NOWE STUDIUM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Czy
wiesz,
że...

Nowe boisko na osiedlu Gałczyńskiego
zmieniło obraz tej części miasta

Skatepark – dziś jedno z ulubionych
miejsc sokołowskiej młodzieży

Rada Miejska 14 marca przyjęła trzy uchwały ważne dla budże-
tu miasta. Oto one: uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2018-2035; w sprawie zmian w bu-
dżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2018; w sprawie zacią-
gnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań; w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.

Burmistrz Bogusław Karakula kierując do przewodniczącego Rady Miej-
skiej Waldemara Hardeja, projekty tych uchwał, wyjaśnił, że w zmia-
nach w budżecie na 2018 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej chodzi 
o obniżenie wydatków bieżących i przesunięciu funduszy na inwestycje.
To pozwoli miastu wypracować nadwyżkę operacyjną.
To prawdopodobnie ostatnia perspektywa unijna, w której Sokołów Pod-
laski może pozyskać fundusze. Sokołowski samorząd chce je wykorzy-
stać maksymalnie, jak powiedział podczas sesji burmistrz, „chodzi o to 
aby miasto się rozwijało, a nie zostawało w tyle”.
Radni podjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego w wyso-
kości  23 ml. 218 tys. zł.
Nowy kredyt zastąpi 6 innych, mniejszych. Nie zwiększy wielkości za-
dłużenia, ale wydłuży okres spłaty. Pozwoli na przejrzystość, zoptymali-
zuje spłatę długu, ale też otworzy możliwości finansowania kolejnych in-
westycji.
Rada zadecydowała o emisji obligacji na łączną kwotę 11 mln,. 146 tys. zł. 
Obligacje będą wyemitowane i sprzedane w 22 seriach o wartości od 450 
do 700 tys. zł. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r. a wy-
kupiona w latach 2022-2033.
Gdy radni pytali burmistrza, czemu ma służyć konsolidacja, wyjaśniał to tak:
„Konsolidacja ma poprawić kondycję finansową miasta. Zmiana planów 
spłat i rozłożenie ich w czasie poprawi naszą płynność. Teraz realizujemy 
wiele inwestycji. Nie chodzi tylko o rozbudowę Żłobka Miejskiego, na któ-
rą pozyskaliśmy milion zł, ani o Regionalne Inwestycje Terytorialne. Pie-
niądze są potrzebne na wiele projektów. To zapewne ostatnia perspekty-
wa unijna, z której możemy skorzystać. Nie chcemy zostawać w tyle i po-
zwalać, żeby pieniądze nam uciekały. Musimy mieć fundusze na wkład 
własny a maksymalnie wykorzystać możliwości”.

Prorozwojowy i stabilny, a jednocześnie gospodarny i rekordowy.
Taki jest budżet miasta Sokołów Podlaski na 2018 rok. Rekor-

dowy przede wszystkim pod względem inwestycji, których wartość 
ustalona została na kwotę przeszło 23 mln zł.

Dotacje z Unii Europejskiej na 2018 r. to kwota przeszło 7 mln zł, nato-
miast dotacje z budżetu państwa to ponad 2 mln. Dzięki temu miasto, 
przy udziale pieniędzy z zewnątrz, sfinansuje modernizację i przebudo-
wę oświetlenia na drogach miejskich w ramach RIT, remont i przebudo-
wę budynków na budynki mieszkalne z mieszkaniami socjalnymi, kolej-
ny etap rewitalizacji miasta, w tym kontynuację budowy Parku Przemy-
słowego oraz termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, 
regulację rzeki Kościółek – kolejny etap, rozbudowę Żłobka Miejskiego, 
a także modernizację stadionu miejskiego, czy budowę systemu wcze-
snego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. Wszystkie inwe-
stycje mają za zadanie realizację obowiązków jakie stoją przed naszym 
samorządem, który z jednej strony jest opiekuńczy, a z drugiej strony 
przedsiębiorczy, aktywny i dynamiczny w rozwoju. Naszą rolą jest po-
godzić te różne potrzeby, usytuowane niekiedy na dwóch różnych bie-
gunach. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, różnych jak różni są lu-
dzie, powinno pozostawać w stanie równowagi.

Radni uporządkowali 
miejskie finanse

23 miliony złotych
na inwestycje

W 2018 ROKU
BOOM
INWESTYCJI
Wraz z rozpoczynającym się sezonem 
budowlanym rozpocznie się realizacja 
nowego budżetu miasta w zakresie inwe-
stycji. Informujemy poniżej o tych najważ-
niejszych, które ruszą lada chwila.
Bardzo istotną częścią 
w planie inwestycyj-
nym miasta są pienią-
dze z Regionalnych In-
westycji Terytorialnych 
(RIT). Powiat Sokołow-
ski już rozpoczął proce-
dury przetargowe. Nie-
mniej wymagane krót-
kie terminy realizacji 
oraz sytuacja na rynku 
wykonawców robót spo-
wodowały przesunięcia 
rozstrzygnięć przetar-
gów. Po rozstrzygnię-
ciu przetargów powiato-
wych przetargi na swo-
ją część zadania ogło-
si Miasto.

REMONT DRÓG
Kontynuujemy prace 
projektowe przebudowy 
ulic Bartoszowej i Lazu-
rowej, a także przedłu-
żenia ul. Piłsudskiego do 
ul Siedleckiej. Ta ostat-
nia z wymienionych in-
westycji będzie wymaga-
ła zaangażowania finan-
sowego pozostałych za-
rządców dróg, np. przy 
budowie ronda na skrzy-

żowaniu ul. Piłsudskie-
go i Bartoszowej (wspól-
nie z Powiatem), a bu-
dowa ronda u zbiegu ul. 
Siedleckiej i ul. Roma-
nowskiego wymaga za-
angażowania General-
nej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.
Po ubiegłorocznym re-
moncie sieci kanaliza-
cyjnej w pasie ul. Sien-
kiewicza przystąpimy do 
remontu jej nawierzch-
ni. Latem zaplanowano 
też remont nawierzchni 
ul. Słonecznej, a po wy-
konaniu przez Powiat 
parkingu przy ul. Olek-
siaka Wichury, zosta-
nie zmieniona organiza-
cja ruchu w ulicy Żołnie-
rzy Niezłomnych.
W ramach RIT 80% 
kosztów sfinansowa-
ne będzie ze środków 
unijnych, a 20% pokry-
ją miasto i powiat. Za-
planowane remonty są 
wynikiem uzgodnień 
z GDDKiA. W pierwszej 
kolejności ruszy kapi-
talny remont ul. Długiej 

od ul. Repkowskiej do 
Placu Ks. Brzóski oraz 
remont ul. Wolności od 
Placu NMP do skrzy-
żowania z ul. Lipową. 
W ramach przebudowy 
skrzyżowania ul. Wol-
ności z ul. Kosowską, 
powstanie sygnaliza-
cja świetlna. Rozpocz-
nie się też przebudo-
wa ronda u zbiegu ulic 
Wolności i Piłsudskiego 
z zaplanowanymi pra-
woskrętami. W dalszej 
kolejności planowana 

jest przebudowa skrzy-
żowania ul. Fabrycz-
nej z ul. Węgrowską, 
remont chodnika w ul. 
Węgrowskiej, budowa 
chodników w ul. Sie-
dleckiej i wiele innych. 
Prócz tego jeszcze budo-
wa nowych linii oświe-
tlenia ulicznego.

WODOCIĄGI, 
KANALIZACJE 
I ODWODNIENIE
Podobnie jak w latach 
ubiegłych, będą rozbu-

Plany 
inwestycyjne 

miasta na 
2018 rok mogą 
ulec zmianie. 

W zależności od 
rozwoju sytuacji, 

szczególnie 
w zakresie 

branży drogowej, 
przewidziany 

zakres zadań do 
realizacji będzie 
modyfikowany 
w trakcie roku 
budżetowego

PRACE JUŻ ZREALIZOWANE NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI OD ROKU 2014MAPA INWESTYCJI

Maria GRĄDZKA – Skarbnik Miasta Sokołów Podlaski

Krzysztof DĄBROWSKI – Zastępca Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

NOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA SOKOŁOWSKIEGO T.B.S.
W roku 2018 Sokołowskie T.B.S. planuje rozpocząć budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 3487/113 
i 3487/114 przy ul. Oleksiaka Wichury z lokalami na wynajem i sprzedaż. W budynku 7-kondygnacyjnym znajdować się będą 
63 lokale mieszkalne w pełni wykończone, tj. glazura, terakota, panele, instalacja sanitarna, wodociągowa, cieplna, elektryczna, 
powłoki malarskie. Budynek wyposażony będzie w windę. Do każdego lokalu przynależeć będzie pomieszczenie gospodarcze. 
Lokale będą mieć powierzchnię użytkową od 30 do 90 m2 (istnieje możliwość łączenia lokali). Planowany termin oddania 
budynku do użytku to IV kwartał 2020 roku. LECH PENCAK, PREZES STBS

https://sokolowpodl.pl/inwestycje/

Tu zobaczysz wszystkie
inwestycje od roku 2014
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Inwestując w OSP „Cukrownia”
poprawiamy bezpieczeństwo mieszkańców

Plac zabaw przy bulwarze
to dziś ulubiony cel rodzinnych spacerów

Ulica Ząbkowska 
z nową nawierzchnią i oświetleniem

Nowy blok Sokołowskiego T.B.S., 
a już planowany jest kolejny

Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 1
jeden z wielu takich w naszym mieście

Bulwar nad Cetynią
stał się wizytówką Sokołowa

Jesienią zakończono budowę bieżni
lekkoatletycznej przy ul. Lipowej

dowywane sieci wodo-
ciągowe i kanalizacji sa-
nitarnej. To m.in.: budo-
wa sieci w ulicy od ul. 
Prostej, rozbudowa ka-
nalizacji w ulicy Żołnie-
rzy Niezłomnych, a także 
– w zależności od zaan-
gażowania mieszkańców 
– rozbudowa sieci w uli-
cy bocznej od Lazurowej, 
czy rozbudowa wodocią-
gu w ul. Matejki.
Prócz tego kontynuowa-
ne są prace związane z re-
gulacją koryta rzeki Ko-

ściółek. Regulacja ma na 
celu usprawnienie wy-
pływu wody poza teren 
miasta i ograniczenie za-
lewania działek położo-
nych w sąsiedztwie rze-
ki. To zadanie było dofi-
nansowywane w 50% ze 
środków WFOŚ. 

SZKOŁY, 
PRZEDSZKOLA 
I ŻŁOBKI
Wykonana zostanie ter-
momodernizacja PSP Nr 
2 przy ul. Węgrowskiej.

Drugim znaczącym za-
daniem będzie rozbudo-
wa żłobka, który wraz 
z Przedszkolem Nr 3 
mieści się w budynku 
przy ul. Ks. Bosco. Po-
zwoli to na przyjęcie 
w przyszłym roku do 
placówki dodatkowych 
pięćdziesięciorga dzieci. 
Jesienią działalność roz-
pocznie nowa szkoła mu-
zyczna I stopnia, która 
będzie miała siedzibę na 
terenie SP Nr 3 przy ul. 
Repkowskiej. Prace ada-

ptacyjne zostaną wyko-
nane w okresie wakacyj-
nym, aby nie zaburzać 
funkcjonowania szko-
ły. Oprócz tego pracuje-
my nad zdobyciem pie-
niędzy z rządowego pro-
gramu na budowę pla-
cu zabaw z siłownią ze-
wnętrzną na terenie SP 
Nr 6 przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie.

Więcej o inwestycjach 
przeczytasz tu:

https://sokolowpodl.pl/
inwestycje/

PRACE JUŻ ZREALIZOWANE NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI OD ROKU 2014MAPA INWESTYCJI

ROBOTY RUSZĄ PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW
W tym roku ruszą roboty drogowe objęte programem Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych (RIT). Powiat Sokołowski przy finansowym udziale części gmin, w tym 
naszego miasta, zdobył pieniądze unijne na budowę w Sokołowie centrum przesiadkowego 
wraz z siecią ścieżek rowerowych. W ramach inwestycji przewidziano poprawienie stanu 
nawierzchni wielu ulic oraz przebudowę i uzupełnienie niektórych chodników.
 KRZYSZTOF GÓRAL, NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI I DRÓG

https://sokolowpodl.pl/inwestycje/

Tu zobaczysz wszystkie
inwestycje od roku 2014
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
jako jedyna w mieście może pochwalić się prężnie działającą 
spółdzielnią uczniowską o nazwie „Jarzębinka”. Sklepik, pod 
czujnym okiem opiekunów, prowadzą uczniowie najstarszych 
klas. Jego asortyment stanowią produkty wartościowe pod 
względem odżywczym. Oprócz propagowania zdrowego 
odżywiania uczniowie w spółdzielni rozwijają umiejętności 
z zakresu przedsiębiorczości.

„Otwarta szkoła” to projekt realizowany w Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim, którego celem 
jest popularyzowanie wśród uczniów aktywnych form spędzania 
czasu w dni wolne od zajęć edukacyjnych. W jego ramach nasi 
wychowankowie m.in. oglądali mecz Ligi Mistrzów, w którym 
Wisła Płock w Orlen Arenie podejmowała HC Zagrzeb.

SZKOŁA, KTÓREJ NIE OGRANICZAJĄ SZKOLNE MURYPSP NR 2

Efektowna przedmeczowa oprawa wprowadziła mło-
dych kibiców w nastrój sportowego święta. Cały mecz żywioło-
wo dopingowali płockich nafciarzy. Duże wrażenie robiły na nich 
kombinacyjnie rozgrywane akcje gospodarzy zakończone „bom-
bami” reprezentanta Polski Tomasz Gębali, przy których bramkarz 
chorwackiej drużyny był bezradny. Potrafili docenić także szybkie 
kontrataki szczypiornistów HC Zagrzeb efektownie kończone rzu-
tami ze skrzydeł.

Zaopatrzeni 
w niezbędne 
akcesoria kibica, 
udaliśmy się 
na trybuny

Lekcje historii stają się dla uczniów ciekawe, 
jeśli angażują ich do działania – poszukiwań i twórczej pracy. Okazję 
ku temu miały klasy VI naszej szkoły, które w ramach podsumowa-
nia działu „Odrodzenie państwa polskiego” otrzymały od nauczyciel-
ki historii Katarzyny Jadczuk zadanie przygotowania prezentacji pt. 
„Portrety niepodległości”. Uczniowie w grupach zbierali i opracowy-
wali informacje o Polakach i ich walce o niepodległość. Każda pre-
zentacja kończyła się przygotowanym dla klasy quizem, a po rundzie 
pytań najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeni ocenami.

Płock oczarował 
nas swoim urokiem. 
To najstarsze miasto 
na Mazowszu

Wizyta naszych uczniów w Płocku pozwoliła im bliżej 
zapoznać się z urokiem tego miasta. Uczestnicy naszej wyciecz-
ki z uwagą zwiedzali płocką starówkę, gdzie mieli okazję podziwiać 
licznie zachowane zabytki posiadającej ponad 800-letnią historię 
w najstarszej części miasta.

Nasze kibicowanie 
pomogło zawodnikom 
Wisły Orlen odnieść 
zwycięstwo

Cykl lekcji wpisuje 
się w realizowany 
w „Dwójce” 
projekt „Rok 
dla Niepodległej”

To zaszczytne imię nasza pla-
cówka otrzymała 22 maja 1993 
roku. Corocznie czcimy pamięć 
ks. gen. Stanisława Brzóski, or-
ganizując uroczyste obchody 
Dnia Patrona.

Towarzyszy im własny hymn 
szkoły oraz wiele przedsięwzięć 
przybliżających wychowankom 
patriotyzm i odwagę tego wiel-
kiego Polaka. W tym celu orga-
nizujemy konkursy wiedzy o na-
szym Patronie, opracowujemy 
szkolne tomiki poezji, przygoto-
wujemy przedstawienia teatralne

poświecone Jego postaci. 
W tradycje szkoły wpisały się 
imprezy środowiskowe ,,Ma-
jówki w Czwórce”, w trakcie 
których prezentujemy również 
dorobek naszej szkoły.
Tegoroczne uroczystości będą 
miały miejsce 18 maja. Do tego 
wyjątkowego dnia przygotowu-
jemy się przez cały rok – ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice oraz 
nasi absolwenci. Staramy się, 
aby tegoroczne obchody, przy-
padające w setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, były wyjątkowe. 

To zaszczytne imię nasza pla- poświecone Jego postaci. 
25-LECIA NADANIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IMIENIA KS. GEN. STANISŁAWA BRZÓSKIJUBILEUSZ

Zapraszamy wszystkich do świętowania wspólnie z całą społecznością
Czwórki jubileuszu 25-lecia nadania szkole imienia ks. gen. Stanisława Brzóski

„SZÓSTKA” NA SZÓSTKĘ
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 im. Pawła Kamiń-
skiego cieszy się z wielu odniesionych sukcesów, ale też 
nie spoczywa na laurach. Mamy jeszcze wiele planów 
i zadań do wykonania. Tu prezentujemy tylko niektóre.

Dbamy o wysoki poziom na-
uczania i wszechstronny 
rozwój dziecka. Nasi ucznio-
wie osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce i rozwijają 
swoje zdolności poprzez pra-
cę w kołach zainteresowań 
oraz udział w konkursach 
i zawodach. W marcu uczest-
niczyli w Międzynarodo-
wym Konkursie Matema-
tycznym „Kangur”. W ma-
ju wezmą udział w Powia-
towym Konkursie organi-
zowanym przez LO w Soko-
łowie Podlaskim. Ci, którzy 
wyróżniają się szczególny-
mi wynikami dydaktyczny-
mi, objęci zostali Mazowiec-
kim Programem Stypen-
dialnym dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych – „Naj-
lepsza inwestycja w człowie-
ka”. Najzdolniejsi otrzymali 
również stypendia Caritas 
Polska – „Dwa Talenty”.
Podejmujemy wiele dzia-
łań, które składają się na 
tradycję naszej szkoły. Co 
roku organizujemy Dni 
Otwarte. W marcu  go-
ściliśmy sześciolatków ze 
wszystkich sokołowskich 
przedszkoli wraz z wy-
chowawcami i rodzica-
mi. Cyklicznie odbywa-
ją się Szkolne Dni Profi-
laktyki. Wielką atrakcją 
staje się „Noc w szkole”, 
w trakcie której ucznio-
wie pod opieką nauczycie-
li oglądają filmy i dysku-
tują o problemach, które 
są w nich poruszane. Wa-
runkiem uczestnictwa są 

wysokie oceny. Na kwie-
cień zaplanowaliśmy im-
prezę „Heca w szóstce”, 
podczas której uczniowie 
będą mieli możliwość za-
prezentowania swoich ta-
lentów.
Nasi wychowankowie w lu-
tym uczestniczyli w III Ma-
zowieckich Zawodach Strze-
leckich Klas Mundurowych. 
Zajęli I miejsce i uzyskali 
prawo do noszenia złotych, 
srebrnych i brązowych od-
znak strzeleckich nadanych 
przez Polski Związek Strze-
lectwa Sportowego.
Bardzo ważną rolę w naszej 
szkole odgrywa sport. Od 
12 lat zajmujemy I miejsce 
w klasyfikacji punktowej 
w Mistrzostwach Powiatu 
oraz czołowe miejsca w Mi-
strzostwach Regionu Sie-
dleckiego. Szczególne osią-
gnięcia mamy w pływa-
niu, lekkiej atletyce i koszy-
kówce. Największym ostat-
nim sukcesem jest 7 miej-
sce w sztafetowych biegach 
chłopców w Mistrzostwach 
Województwa Mazowiec-
kiego. 
Uczymy dzieci empatii 
i wrażliwości. W szkole ak-
tywnie działa Szkolne Ko-
ło Caritas. Nasi wolonta-
riusze licznie uczestniczą 
w zbiórkach żywności dla 
potrzebujących, odwiedza-
ją podopiecznych Domu 
Dziecka w Julinie i Siedl-
cach, wspierają pacjentów 
oddziału dziecięcego soko-
łowskiego szpitala.

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach wiedzy

Bardzo ważną rolę w naszej szkole odgrywa sport

Serdecznie zapraszamy do „szóstki” na szóstkę



7KURIER MIEJSKIKWIECIEŃ 2018 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Miejskie Przedszkole Nr 4 
rozpoczęło akcję „Miś Wędrowniczek z Leśnej Krainy odwiedza 
leśne rodziny”. Jej celem jest zachęcenie do poznawania wspólnie 
z misiem bohaterów polskiej literatury dziecięcej, a poprzez 
to rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Maskotka Misia 
Wędrowniczka podróżuje wśród Rodzin dzieci z Leśnej Krainy 
z pamiętnikiem, w którym zapisywane są jego przygody i lektury 
w domach przedszkolaków.

Czy
wiesz,
że...

NAUKA KODOWANIA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ

Gdzie ukrył się kod? Jak go zna-
leźć? Jak go stworzyć? To py-
tania, na które odpowiedzi szu-
kają wszyscy uczniowie szkół 
podstawowych, ponieważ nauka 
programowania została wpro-

wadzona jako obowiązkowa od 
września 2017 roku. W Miej-
skim Przedszkolu nr 2 podsta-
wowe zagadnienia programi-
styczne wdrażamy podczas za-
bawy, bazujących wyłącznie na 

aktywności dzieci. Nasze przed-
szkolaki swoją przygodę z ko-
dowaniem rozpoczynają grając 
w sudoku, ustawiając logiczne 
wieże, bawiąc się z dyktandami 
graficznymi itp.

ŻYCIE NA SPORTOWO

ROZSTRZYGNIĘCIE OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU LITERACKIEGO DLA NAUCZYCIELI
W Miejskim Przedszkolu nr 5 
im. Kubusia Puchatka 3 mar-
ca odbyło się uroczyste roz-
strzygnięcie ogólnopolskie-
go konkursu literackiego dla 
nauczycieli „Za co kocham 
Polskę?”. Konkurs został zor-
ganizowany w związku z ob-
chodzoną w tym roku roczni-
cą 100-lecia odzyskania nie-
podległości.
Celem konkursu było rozwijanie twór-
czości literackiej wśród nauczycie-
li wychowania przedszkolnego oraz 
propagowanie postaw patriotycznych. 
W konkursie wzięły udział 62 nauczy-
cielki z całego kraju, w tym 9 nauczy-
cielek z Sokołowa Podlaskiego. Zo-
stały one zaproszone na uroczystość, 
podczas której obejrzały część arty-
styczną w wykonaniu dzieci 4 i 5-let-
nich z grup „Tygryski” oraz „Misie”. 
Do konkursu zgłoszono 68 wierszy 
62 autorek z całej Polski. Ze wzglę-
du na tak dużą ilość prac, ich oce-
nianie odbyło się w dwóch etapach. 
Pierwszy rozstrzygnęło głosowanie 
nauczycielek z naszego przedszkola 
na 10 najlepszych utworów. W etapie 
drugim 3 najlepsze utwory oraz kilka 
wyróżnień wyłoniła Bożena Mrozow-
ską-Gozdołek, wieloletnia pracowni-
ca Biblioteki Miejskiej w Sokołowie 

Podlaskim i zarazem autorka wierszy 
dla dzieci. Przy ocenie jury konkur-
sowe zwracało uwagę na zgodność 

utworu z tematem konkursu oraz do-
stosowanie treści do dzieci w wie-
ku przedszkolnym.

Sokołowski OSiR nie spuszcza z tonu. 
W ferie zimowe zapraszał dzieci i mło-
dzież oferując m.in. wejścia na pływalnię 
za symboliczną złotówkę, szkółkę sza-
chową, turniej piłki nożnej oraz zajęcia 
fitness. Zaś koszykarki i piłkarze popra-
wiali w tym czasie formę na obozie zimo-
wym w Białymstoku – przed rundą wio-
senną swych rozgrywek ligowych. 

PIŁKA NOŻNA
Zespoły Trampkarzy do lat 15 trenera Krzysztofa Woź-
niaka oraz Juniorów do lat 19 trenera Marka Szybki 
rozpoczęły serię spotkań kontrolnych na sztucznej 
nawierzchni przed Rundą Wiosenną w 1 Mazowieckiej 
Lidze Wojewódzkiej. Pozostałe zespoły (Orlik U10 tre-
nera Cezarego Horowicza, Młodzik U12 Marka Pogo-
rzelskiego, Trampkarz Młodszych U14 Krzysztofa 
Świnarskiego) wystąpią w Siedleckiej Lidze Okręgowej, 
walcząc o awans do 1 Mazowieckiej Ligi Wojewódzkiej. 
Zapraszamy chłopców z roczników 2010/2011 na tre-
ningi w nowopowstalej Grupie Naborowej.

KOSZYKÓWKA
OSIR współorganizował (19-21 stycznia) turniej 
Europejskiej Ligi Koszykówki Dziewcząt do lat 15 
w hali Zespołu Szkół Nr1. Sokołowskie zawodnicz-
ki mierzyły się z zespołami z Czech, Słowacji, Łotwy, 
Białorusi oraz Sopotu i Ostrołęki. W ciągu trzech dni 
rozegrano 20 międzynarodowych spotkań.
W lidze „Pierwszy Krok” do lat 11 zadebiutował zespół 
naszych najmłodszych koszykarek, prowadzony przez 
trenera Karola Krakowskiego, demolując wszystkich 
przeciwników różnicą kilkudziesięciu punktów. 
Natomiast zawodniczki Minikoszykówki do lat 12 tre-
ner Beaty Jasińskiej awansowały do II etapu rozgry-
wek o mistrzostwo Mazowsza. Młodziczki trenera 
Rafała Haponika uczestniczyły w lidze do lat 14, gdzie 
awansowały do II etapu rozgrywek rywalizując ze 
starszymi  zawodniczkami. Zespół do lat 16, prowa-
dzony przez Krzysztofa Iwańskiego, zdobył Mistrzo-
stwo Mazowsza Kadetek i awansował do turnieju pół-
finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

REKREACJA
Pod koniec lutego odbył się pierwszy etap Przedszko-
liady oraz Sokołowskich Szkolnych Igrzysk Dzieci. 
W hali ZS Nr 1 rywalizowało ponad 130 dzieci 
z 11 szkół podstawowych oraz ponad 150 maluchów 
z 13 przedszkoli uczestniczyło w serii konkurencji 
sprawnościowych. Drugi etap zmagań odbędzie się 
pod koniec kwietnia na naszej pływalni.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH 
OBIEKTÓW I OFERTY REKREACYJNEJ:
�  sauna przy ulicy Lipowej 50
�  beżnia poliuretanowa przy ulicy Lipowej 50
�  pływalnia przy ulicy Bulwar 1
�  zajęcia fitness prowadzone przez instruktora

Marcina Zauniaka
�  nauka pływania dla dzieci prowadzona 

przez naszych ratowników
�  aqua aerobic prowadzony przez Elżbietę Lech

Szczegóły na naszej stronie internetowej:
www.osir.sokolowpodl.pl

PROJEKT EDUKACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3MÓJ PRZYJACIEL PIES

ŻYCIE NA SPORTOWO
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOKOŁOWIE PODLASKIMŻYJ AKTYWNIE!

W realizacji projektu udział 
biorą wszystkie dzieci w wie-
ku od 3 do 6 lat, a głównymi 
jego celami jest kształtowanie 
u dzieci postaw odpowiedzial-
ności za innych ludzi i zwierzę-
ta, zapoznanie z podstawowy-
mi zasadami opieki nad zwie-
rzętami, zapoznanie z rolą jaką 
pies odegrał w historii człowie-
ka, poznanie i utrwalenie zasad 
bezpiecznego zachowania się 
w kontaktach z psami zwłasz-
cza obcymi, zachęcanie do włą-
czania się do akcji wspiera-
nia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt oraz propagowanie 
czynnego wypoczynku.

„Tygryski” oraz „Misie” zachwyciły zebranych
swoim wspaniałym programem artystycznym

I MIEJSCE: Marta Grucela za wiersz „Za co Polskę kocham?” Przedszko-
le Samorządowe nr 3 w Dobczycach.
II MIEJSCE: Ewa Antolik za wiersz „Za co kocham Polskę?” Miejskie 
Przedszkole nr 5 im. Kubusia Puchatka w Sokołowie Podlaskim.
III MIEJSCE: Iwona Romanowska za wiersz „Moja kochana Ojczyzna” 
Przedszkole Samorządowe nr 81 „Brzoskwiniowy raj” w Białymstoku.
WYRÓŻNIENIE: Anna Cięciwa-Kapułka za wiersz „Mała miłość Ojczyzny” 
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kraina Marzeń” w Nowym Sączu.
WYRÓŻNIENIE: Teresa Augustyn za wiersz „Wycieczka po Polsce” 
Przedszkole w Nędzy.
WYRÓŻNIENIE: Beata Osial za wiersz „Polska – moja Ojczyzna” Miejskie 
Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
a laureatom serdecznie gratulujemy!
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Tegoroczna wiosna będzie 
obfitowała w wiele rozma-
itych wydarzeń kultural-
nych, zarówno realizowa-
nych w plenerze, jak też sta-
cjonarnie – w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury.

Już 6 kwietnia zapraszamy Państwa 
do Galerii „Dom” na wernisaż Anny Ka-
czor. Jej wystawa „Ku światłu” będzie 
stanowić dla każdego miłośnika dobre-
go malarstwa ciekawą podróż przez abs-
trakcyjne przestrzenie, które wywołają 
wiele wrażeń.

W kwietniu szykują się u nas wielkie 
urodziny! Mianowicie Jubileusz 15-lecia
działalności Zespołu Wokalnego 
„Seniorynki”. Dojrzali mieszkańcy, któ-
rzy pragną śpiewać, tańczyć, prezento-
wać na scenie dobry humor oraz kul-
turę żywego słowa, znajdują doskona-
łe miejsce na realizację swoich marzeń 
właśnie w tym zespole. 17 kwietnia
w sali widowiskowej SOK będziecie 
Państwo mogli po raz kolejny podziwiać 
„Seniorynki” i ich przyjaciół podczas 
uroczystego koncertu.

Poza lokalnymi artystami na naszej sce-
nie bardzo często goszczą aktorzy i mu-
zycy znani ze szklanego i wielkiego ekra-
nu. Po raz kolejny pojawią się u nas już 
18 kwietnia podczas spektaklu „Klub 
mężusiów”. Bilety już są dostępne 
w punkcie informacji SOK. 

Kolejną muzyczną ucztę szykuje dla nas 
także formacja „Voci Cantati”. Jej kon-
certem „Powróćmy jak za dawnych lat” 
w niedzielę 22 kwietnia cofniemy się 
w czasie i usłyszymy takie przeboje jak: 
„Ada to nie wypada”, „W małym kinie” 
czy „Jak za dawnych lat”.

Dzień później z kolei zapraszamy wszyst-
kich na obchody Międzynarodowego Dnia 
Tańca. Na taneczną galę 23 kwietnia 
zapraszamy Państwa wspólnie z zespo-
łami: Black Code Dance Studio, Hip Hop 
Dance Family, ZPiT „Sokołowianie” oraz 
grup baletowych.

Już drugi rok, raz po raz mamy przyjem-
ność zapraszać Państwa na kameralne 
koncerty realizowane w ramach projek-
tu „Jazz z Wami” realizowanego wspól-
nie z Programem 3 Polskiego Radia. Go-
ściem najbliższej edycji 26 kwietnia

będzie Dan Tepfer Trio – to pianista i kom-
pozytor pochodzenia amerykańskie-
go, jeden z najznakomitszych muzy-
ków międzynarodowej sceny jazzowej, 
w towarzystwie Michała Barańskiego oraz 
Arthura Hnatka. 

Maj rozpoczniemy wspaniałym koncer-
tem z cyklu „Mazowsze w Koronie”. Te-
goroczna, piętnasta już edycja, jako że to 
rok wielkiego jubileuszu 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości, od-
będzie się pod hasłem „Wieczór Polski”.
Sokołów Podlaski gościć będzie znako-
mitą orkiestrę „SinfoniaViva” z jej dyry-
gentem Tomaszem Radziwonowiczem 
oraz światowej sławy pianistę Karola Ra-
dziwonowicza. Podczas tego niezwykłe-
go wieczoru usłyszymy utwory wielkich 
polskich kompozytorów: Karola Szyma-
nowskiego, Ignacego Jana Paderewskie-
go, Fryderyka Chopina, Witolda Luto-
sławskiego i Wojciecha Kilara. Serdecz-
nie zapraszamy na to niepowtarzalne wy-
darzenie artystyczne do sokołowskiej 
konkatedry 3 maja.

W sobotę 12 maja zapraszamy do Par-
ku Przemysłowego na „Park&Roll i Mo-
toserce” – dynamiczną imprezę z mu-
zycznymi i motoryzacyjnymi atrakcjami 
dla całej rodziny. Dzień później wielbicie-
li dobrego humoru rozbawi kolejna edycja 
Festiwalu Zespołów Kabaretowych Se-
niorów „eSka”. Naszym gościem będzie 
Maciej Miecznikowski, który z pewnością 
zachwyci sokołowską publiczność swo-
im recitalem.

Niedługo potem, 16 maja, odbędą się 
u nas niecodzienne warsztaty akorde-
onowe, które poprowadzi wybitny fa-
chowiec w tej dziedzinie – Marcin Wy-
rostek, zwycięzca telewizyjnego show, 
członek Amerykańskiego Stowarzysze-
nia Akordeonistów.

Natomiast w sobotę 19 maja odbę-
dzie się tradycyjny koncert plenerowy. Na 
Trawniku Coolturalnym, poza grupami ar-
tystycznymi działającymi w SOK, pojawią 
się członkowie kabaretu „Jurki”, a gwiaz-
dą wieczoru będzie MARGARET! 

Serdecznie zapraszamy Państwa
na wszystkie organizowane 
przez nas przedsięwzięcia.

Wspólnie tworzymy
SOKOŁOWSKĄ KULTURĘ!

ZAPRASZAMY

W pierwszych 
dniach stycznia uli-
cami naszego mia-
sta po raz drugi 
przeszedł barwny 
Orszak Trzech Króli, 
w którym uczestni-
czyły ogromne rze-
sze mieszkańców. 

Dzień później odbył 
się tradycyjny Kon-
cert Noworoczny, na 
którym gościliśmy 
wspaniałą orkiestrę 
pod batutą wybitne-
go polskiego dyry-
genta Macieja Nie-
siołowskiego. 

 „Ferie z SOKiem” 
uwiodły swą bogata 
ofertą setki młodych 
mieszkańców nasze-
go miasta. W Soko-
łowskim Ośrodku 
Kultury czekały ich 
ciekawe warsztaty 
artystyczne i zaję-
cia rekreacyjne.

Obchody setnej 
rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości rozpoczęli-
śmy konferencją 
„Niepodległość 
na Podlasiu”. 
Jej gościem specjal-
nym była pisarka, 

„Mistrzyni Mowy Polskiej”, niezwykła propagatorka 
patriotyzmu – Barbara Wachowicz.

Wielką gratką dla 
naszych widzów był 
koncert pt. „Impre-
sje podlaskie – folk-
lor i jazz”, w którym 
zaprezentowali swe 
umiejętności człon-
kowie ZPiT „Sokoło-
wianie” oraz goście 

– tancerze ZPiT „Podlasie” z Białej Podlaskiej. 

Jak co roku w Nie-
dzielę Palmową, 
wielkie rzesze 
mieszkańców mia-
sta odwiedziły Jar-
mark Wielkanocny.

Wszystkich Państwa
gorąco zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej: www.sokolowskakultura.pl, 
a także do słuchania naszych audycji w Radiu „Podlasie” i Radiu Dla Ciebie oraz 
do częstego zaglądania na oba nasze profile na Facebooku: facebook.com/ sokolowski.
osrodek.kultury i facebook.com/sokol.kino. Znajdą tam Państwo wszelkie nowinki 
dotyczące naszej działalności. Wszak poniżej przedstawiamy jedynie niewielką jej część!

MARCIN CELIŃSKI – DYREKTOR SOK

WIOSNA W SOKOŁOWSKIEJ KULTURZE
DAN TEPFER TRIO W KOLEJNEJ ODSŁONIE CYKLU „JAZZ Z WAMI”26 KWIETNIA

MARGARET WYSTĄPI W SOKOŁOWIE Z PLENEROWYM KONCERTEM19 MAJA

SPEKTAKL INAUGURUJĄCY MIEJSKIE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCIBIBLIOTEKA MIEJSKA

Przed sokołowską publicznością 4 marca wystąpili aktorzy teatru Tm 
w spektaklu „Krasiński  – wieszcz niepodległości”. Psalmy i poematy 
tego trzeciego z naszych romantycznych wieszczów, po prawie dwustu
latach od ich napisania, wciąż wydają się aktualne.
Dynamika i uczuciowość poezji Zyg-
munta Krasińskiego w wykonaniu 
Agnieszki Sitek i Tomasza Mędrza-
ka (zarazem reżysera spektaklu), nasy-
cenie słów emocjami, przemyślany kon-
tekst utworów i dobór muzyki, także gra-
nej na żywo w fantastycznym wykonaniu 
Moniki Rosci i Krzysztofa Woźniczko 
– wszystko to wywarło ogromne wraże-

nie na publiczności. Oprawę muzyczną 
stanowiła muzyka Fryderyka Chopina, 
a także muzyka filmowa, m.in. z seriali 
„Dom” i „Polskie drogi”. Koncert w wy-
konaniu znanej interpretatorki utworów 
Chopina, wielokrotnej stypendystki im. 
Fryderyka Chopina i rewelacyjnego 
skrzypka podkreślił wymowę i przesła-
nie całego przedstawienia.

Widzom bardzo spodobała się interpretacja w dialogowej formie
fragmentów twórczości Krasińskiego współbrzmiących z piękną muzyką

W pierwszych 

BARDZO AKTYWNIE 
ROZPOCZĘLIŚMY 2018 ROK

SOKOŁOWSKA 
KULTURA

Czy
wiesz,
że...
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