
Polskie Radio RDC
O szkOłach
Sokołów może szczycić się, że nie za-
mknięto tu ani jednej szkoły, a wręcz 
powstają nowe – co nas wyróżnia 
wśród miast podobnej wielkości.

szkoły i przedszkola
Oświata działa wzOrOwO
Samorząd miasta dba o podległe 
mu placówki, uważając – i słusz-
nie – inwestowanie w edukację 
młodych za najlepszy kapitał.

Burmistrz Karakula
Nie wszystkO się udaje
Kilka naszych projektów, mimo po-
zytywnych ocen komisji konkurso-
wych, trafiło na listy oczekujących na 
realizację. Ale nie tracimy zapału.

Nie tylko ścieżki rowerowe
remONty dróg i rit
Szacowany koszt inwestycji RIT na 
terenie miasta to niemal 30 mln zł. 
Wysokość dofinansowania z ze-
wnątrz może wynieść nawet 90 proc. 

sokołowski tBs
NOwe iNwestycje!
Rusza budowa kolejnego budynku 
mieszkalnego z lokalami na sprze-
daż i wynajem, liczącego 7 kondy-
gnacji i 62 lokale mieszkalne.

inwestujemy w oświatę
Inwestycje związane tylko z utworzeniem szkoły mu-
zycznej to koszt ponad 700 tys. zł. Kolejny milion zło-
tych przeznaczono na rozbudowę żłobka. Stale popra-
wiamy warunki w sokołowskich szkołach i przedszko-
lach, uważając inwestowanie w edukację mło-
dych za najlepszy kapitał.

remont stadionu
Zwłoka w modernizacji boiska przy ul. Lipowej 
wynika z przedłużającej się oceny wniosku 
o dofinansowanie złożonego w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki. Rozpoczęcie prac przed uzy-
skaniem promesy o dotacji skutkuje odrzuce-
niem wniosku. Zatem opłaca się poczekać.

Obwodnica sokołowa
Nad tym projektem pracujemy od kilku lat. Inwesty-
cja jest skomplikowana, konieczne będzie zaangażowa-
nie m.in. GDDKiA. Przygotowano wstępną koncepcję ob-
wodnicy i rozpoczęto starania o wykup gruntów.  Jednym 
z elementów poprawy sytuacji komunikacyjnej będzie 
przedłużenie ul. Piłsudskiego do ul. Siedleckiej.
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Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na 
obszarze naszego województwa ograniczenia i zaka-
zy spalania określonych paliw. Za naruszenie wpro-
wadzonych przepisów grożą surowe kary.
Uchwała zakazuje sto-
sowania następujących 
paliw: mułów i flotokon-
centratów węglowych 
oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wyko-
rzystaniem, węgla bru-
natnego oraz paliw pro-
dukowanych z wykorzy-
staniem tego węgla, wę-
gla kamiennego w posta-
ci sypkiej o uziarnieniu 
0-3 mm, paliw zawierają-
cych biomasę o wilgotno-

ści powyżej 20 proc. (np. 
mokrego drewna). Kupu-
jąc opał domagaj się od 
sprzedawcy dokumen-
tów potwierdzających 
odpowiednie parame-
try zakupionego towa-
ru. Naruszający przepisy 
uchwały mogą być uka-
rani mandatem 500 zł 
lub grzywną do 5000 zł, 
a utrudnianie kontro-
li jest przestępstwem za-
grożonym karą aresztu.

wakacyjNe remONty zOstały juŻ ukOńczONeNOwy rOk szkOlNyuwaga! juŻ OBOwiązuje
mazOwiecka uchwała aNtysmOgOwa

sokołowskie dzieci i młodzież rozpoczynają naukę w odświeżonych salach
jak co roku w wakacje re-
alizowane były zaplanowane 
bieżące remonty w budynkach 
żłobka, przedszkoli i szkół 
podstawowych podlegających 
miastu. większość prac wy-
konywana jest właśnie w cza-

sie wolnym od nauki. średnio 
na prace remontowe w każ-
dej z placówek przypada rocz-
nie kwota od 30 do 50 tys. zł. 
w tym roku największą inwe-
stycją z tej puli jest rozbudo-
wa miejskiego żłobka, na któ-

rą władze samorządu miej-
skiego zdobyły milion złotych 
dofinansowania. Niemniej nie 
zapomniano również o wypo-
sażeniu wszystkich placówek 
w potrzebne pomoce naukowe 
i sprzęty. 

to wielki sukces sokołowskiego samorządu
dzieci z sokołowa podlaskiego i okolic będą 
mogły teraz korzystać z dobra kultury, jakim 
jest muzyka – mówi aneta mroczek, dyrek-
tor nowoutworzonej szkoły muzycznej i Stop-
nia. szkołę - z dofinansowaniem ministerstwa 

kultury i dziedzictwa Narodowego - prowadzi 
miasto. zajęcia w niej są bezpłatne i odbywa-
ją się po południu, nie kolidując z pracą szkół 
podstawowych. placówka daje podstawy wy-
kształcenia muzycznego i przygotowanie do 

kolejnego etapu kształcenia zawodowego. 
Oprócz działalności dydaktycznej będzie pro-
wadziła działalność koncertową. Obecnie 
trwają jeszcze prace nad przystosowaniem 
sali koncertowej.

mieczysław sOBieszczak, naczelnik wydziału Oświaty i spraw społecznychkrzysztof góral, naczelnik wydziału inwestycji i drógDariusz Flisiuk, naczelnik wydziału Funduszy

270 tys. zł
– tyle przeznaczyło 
miasto na bieżące 

remonty w szkołach 
i przedszkolach
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Poza tym w II półroczu br. zostały ustabilizowane finanse naszego mia-
sta. uporządkowano zobowiązania samorządu przez konsolidację kre-
dytu, dzięki czemu przyszłe spłaty będą dostosowane do uwarunkowań 
zewnętrznych, z zachowaniem wskaźników WPf.
Mówiąc o miejskich finansach warto zauważyć, że Park Przemysło-
wy obsługujący tereny po byłej cukrowni stał się inwestycją przynoszą-
cą dochody samorządowi Sokołowa. Miejski budżet zasilają pieniądze 
z podatku od nieruchomości rzędu 550 933 zł rocznie. Nie wspominając 
już, że rozwija się tam wiele sokołowskich firm zatrudniających miesz-
kańców naszego miasta.

czy
wiesz,
że...

czy
wiesz,
że...

amerykańscy dyplOmaci z wizytą w sOkOłOwieamBasada usa

tak przed laty mieszkańcy Określali działająca w mieście cukrOwNięNasza FaBryka BOgusław karakula 
Burmistrz miasta sOkOłów pOdlaski

Na pytaNia 
OdpOwiada

Nazwali sokołów „miastem zielonym, czystym i zadbanym”
radca ds. ekonomicznych 
ambasady usa w warszawie 
john lowell armstrong i rad-
ca ds. prasy i kultury Frank 
j. Finver w czwartek 2 sierp-

nia złożyli kurtuazyjną wi-
zytę burmistrzowi sokoło-
wa. interesowała ich sytu-
acja ekonomiczna i bizneso-
wa miasta sokołów podlaski, 

a przede wszystkim klaster 
energetyczny i park przemy-
słowy. we wrześniu przyjadą 
do nas ponownie na szczegó-
łowe rozmowy.

w sokołowie powstał największy po tej stronie wisły mural
jest nie tylko największy, ale i najpiękniejszy, 
o czym nie mamy wątpliwości ani my, ani go-
ście, którzy odwiedzają nasze miasto i robią so-
bie przy nim zdjęcia. mural sfinansował mazo-

wiecki instytut kultury, krajowa spółka cukro-
wa - staraniem burmistrza. park przemysłowy 
wygląda coraz piękniej i wciąż się rozwija, co 
doceniono również w „tygodniku siedleckim”.

OBwOdNica 
dla sokołowa podlaskiego
krzysztof góral, naczelnik wydziału inwestycji i dróg 
trasa śródmiejska i obwodnica to projekty nad którymi pracujemy od 
kilku lat. inwestycja jest bardzo skomplikowana, wymaga zaangażo-
wania wielu zarządców dróg, m.in. generalnej dyrekcji dróg krajowych 
i autostrad, powiatu, czy też operatora ropociągu. gotowy  jest już pro-
jekt trasy śródmiejskiej, w najbliższym czasie rozpoczną się wykupy 
gruntów. pierwszy element to przedłużenie ulicy piłsudskiego aż do ul. 
siedleckiej. Nieustannie aplikujemy o konieczne dofinansowanie ze-
wnętrzne. są duże szanse, że prace na tym odcinku rozpoczniemy już 
w przyszłym roku. powstające obecnie  na skrzyżowaniu ul. piłsudskie-
go i Bartoszowej rondo realizowane jest wspólnie z powiatem w ramach 
rit. władze miasta pozostają w  kontakcie z gddkia i cały czas budują 
lobby w  sprawie obwodnicy, jest to niezbędne dla jej realizacji. 

dzięki rOzBudOwie przyBędzie 50 miejscŻłOBek miejski

rozbudowa budynku Żłobka miejskiego przy ul. ks. Bosko 6
trwa rozbudowa istniejącego bu-
dynku żłobka miejskiego. dobu-
dowane zostaną dwie sale zabaw 

i wypoczynku dla dzieci wraz z nie-
zbędnym wyposażeniem. realizacja 
projektu przyczyni się do zapewnie-

nia w żłobku 50 nowych miejsc dla 
dzieci z terenu miasta. koszt inwe-
stycji przekroczy 1 mln zł.

trwają prace przy rit 
– regionalnych inwe-
stycjach terytorialnych 
– projekcie starostwa 
powiatowego, współfi-
nansowanym przez mia-
sto. w ciągu ul. Barto-
szowej powstaje kanali-
zacja deszczowa, będzie 
tam też nowa nawierzch-
nia. Na skrzyżowaniu ulic: 
Bartoszowej i piłsudskie-
go budowane jest  ron-
do. dlatego ul. Bartoszo-
wa nadal pozostaje za-
mknięta.
Również rondo powstaje w ra-
mach RIT. Jest ono zarazem 
pierwszym etapem budo-
wy planowanej i zapowiadanej 
przez burmistrza Trasy Śród-
miejskiej - inwestycji, o którą 
burmistrz konsekwentnie zabie-
ga w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Ma ona 
być przedłużeniem drogi po-
wiatowej, którą jest ul. Piłsud-
skiego i łączyć ją z ul. Siedlec-
ką oraz Żanecinem poprzez ul. 
Romanowskiego. Trasa Śród-
miejska to jeszcze nie plano-
wana obwodnica. jednak zgod-
nie z planem, będzie się łączyła 
z przyszłą obwodnicą Sokoło-
wa Podlaskiego, kiedy obwod-
nica już powstanie. Trasa bę-
dzie prowadziła bezpośrednio 
do niej. W chwili obecnej cze-
kamy na inwestycję planowaną 
przez GDDKiA, a władze miasta 
starają się, aby ją przyspieszyć  
wykorzystując ku temu wszyst-
kie okazje.

wykOrzystujemy wszelkie
szaNse Na dOFiNaNsOwaNie

W kalendarzu mamy wrze-
sień, a miasto jest wciąż roz-
kopane.
I będzie bardziej. Mia-
łem nadzieję, że inwesty-
cje związane z RIT w tym 
czasie będziemy mieli już 
dawno za sobą. Ale nieste-
ty, procedura przetargowa, 
duże problemy ze znalezie-
niem wykonawców robót 
wpływa na opóźnienia. Czę-
sto firmy startujące w prze-
targach nawet dwukrotnie 
przekraczają swoją ofertą 
kwoty, jakie w RIT zostały 
przewidziane na realizację 
zadań. Wspólnie z powia-
tem działamy więc etapa-
mi. Przebudowa ulic utrud-
ni życie mieszkańcom, ale 
myślę, że przyjmą to ze zro-
zumieniem. W każdym ra-
zie jesteśmy konsekwentni 
i nie odpuszczamy.

Kiedy pojedziemy Bartoszową?
Prace na tej ulicy mają być 
zakończone przed 1 listopa-
da, tak aby nie było żadnych 
problemów choćby z dojaz-
dem do cmentarza.

A z nowego ronda w Siedlecką?
Myślę, że szybciej, niż się 
wielu wydaje. Oczywiście, 
zdaję sobie sprawę, że - jak to 
zwykle bywa pod koniec ka-
dencji – „wątpiący” mówią 
głośniej. Ale przypomnę, że 
przed laty krytykowano po-
mysł na Park Przemysłowy, 
a dziś obwodnicę. Nie ma 

czym się przejmować i trzeba 
dalej konsekwentnie temat 
drążyć. Park Przemysłowy 
w Sokołowie już mamy. Krok 
po kroku obwodnica też bę-
dzie. Szkoła Muzyczna, którą 
właśnie otworzyliśmy tak-
że miała swoich krytyków, 
a proszę spojrzeć jak trafnie 
odczytaliśmy społeczne za-
potrzebowanie na nią.

Pomówmy zatem o tym, 
co się w mijającej kadencji 
nie udało.
Przede wszystkim liczy-
liśmy, że prace związane 
z RIT pójdą szybciej. Ale 
są one w trakcie, więc nie 
ma co narzekać. Czuję nie-
co zawodu z niedotrzymy-
wania obietnic złożonych 
przez GDDKiA, ale konse-
kwentnie naciskamy na 
ich realizację. Tu w pierw-
szej kolejności chodzi o re-
monty i przebudowy dróg 
podległych GDDKiA. Tak 
się składa, że aż 10 km so-
kołowskich dróg to „kra-
jówki”, sami nic nie może-
my na nich zrobić. Ale tu 
sprawa nie jest zamknięta 
i przebudowa choćby ron-
da na Wolności, z budową 
prawoskrętów, ruszy w naj-
bliższych miesiącach. Na-
tomiast mam poczucie za-
wodu, że nasz projekt na 
budowę ogólnodostępnych 
placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych w różnych czę-
ściach miasta, który zło-

żyliśmy do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki od-
padł. Przygotowaliśmy go 
prawidłowo, ale nie uzy-
skał wsparcia, gdyż jedy-
nym kryterium oceny by-
ła wysokość dochodów 
miasta w przeliczeniu na 
mieszkańca – co ogłoszo-
no po aplikacji. Próg dostę-
pu ustalony przez minister-
stwo to 1350 zł, tymczasem 
w Sokołowie mamy 1803,11. 
Cóż, kilka innych naszych 
projektów, mimo pozytyw-
nych ocen komisji konkur-
sowych, trafiło na listy 
oczekujących na realiza-
cję. Ale nie tracimy energii 
i wciąż wyszukujemy in-
nych możliwości realizacji 
założonych planów.

Z funduszy unijnych?
Oczywiście też. Mamy 
w tym spore osiągnięcia, 
że przypomnę choćby 6 mln 
200 tys. zł unijnej dotacji na 
inwestycje w mieście, któ-
re zdobyliśmy kilka mie-
sięcy temu. Stale występu-
jemy o dotacje ministerial-
ne, aplikujemy do wszyst-
kich możliwych konkur-
sów o dofinansowanie. Tak 
bowiem wygląda dziś sa-
morządowa codzienność. 
W końcu nie drukujemy 
pieniędzy, ani też nie chce-
my obciążać mieszkańców 
zbyt wysokimi podatkami. 
Niestety, nie wszyscy zdają 
sobie z tego sprawę.

maria grażyna grądzka, skarbnik miasta sokołów podlaski

dawniej krytykowano 
pomysł na park 
przemysłowy,  
a dziś obwodnicę. 
Nie ma czym się 
przejmować i trzeba 
dalej drążyć temat. 
park przemysłowy 
już mamy. 
Obwodnica też będzie.

zNaczNa NadwyŻka OperacyjNaBudŻet

ponad pół miliona 
złotych rocznie wpływa 
do budżetu miasta 
z podatków z terenów 
po dawnej cukrowni. 
to najlepiej pokazuje 
jak dalekowzroczny jest 
to projekt.

miastO Nadal
jest rOzkOpaNe

w programie „łosiowisko” na 
antenie regionalnej pr radio 
dla ciebie w niedzielę 19 sierp-
nia rozmawiano o sokołowskiej 
oświacie. gośćmi audycji byli: 
zofia steć, dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej nr 1 im. 
j.kusocińskiego (szkoła z kla-
sami dwujęzycznymi) oraz da-
riusz cybul, dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej nr 2 w So-
kołowie Podlaskim.

W audycji doceniono wzorcowe za-
angażowanie Miasta, jako orga-
nu prowadzącego podległych mu 
szkół. od lat Sokołów może szczy-
cić się, że mimo zmiennych warun-
ków na terenie miasta nie zamknię-
to ani jednej szkoły, a wręcz po-
wstają wciąż nowe – co jest ewe-
nementem w skali miast podobnej 
wielkości. Jak zauważył dyrektor 
Dariusz cybul, w naszym mieście 
dzieci młodzież mają szeroki wy-
bór w ofercie edukacyjnej. Stale też 
wzrasta jej jakość, co przyciąga 
uczniów z okolicznych miejscowo-
ści powiatu sokołowskiego.
Nasze placówki edukacyjne dość 
płynnie przeszły przez reformę 
i związaną z nią zmianą rejoniza-
cji. – Potraktowaliśmy zmiany jako 
szansę, a nie zagrożenie i wykorzy-
staliśmy w jak najlepszy sposób 
– stwierdziła dyrektor Zofia Steć. 
W jej szkole wdrożono nowatorski 
program nauczania dwujęzycznego 
również w przedmiotach ogólnych. 
Program jest atrakcyjny dla dzieci, 
jak i dla nauczycieli, którzy mają do-
datkowy bodziec do rozwoju wła-
snych kompetencji zawodowych.
Goście przekonywali, że w Soko-
łowie zajęcia szkolne wykracza-
ją daleko poza standard. Wielki na-
cisk kładziony jest na budowanie 
kreatywności uczniów, ich szero-
ki rozwój, umiejętność współpra-
cy, a nadto przekazanie im właści-
wych wartości. Wielki ukłon nale-
ży się władzom miasta, które (poza 
niewystarczającą subwencją edu-
kacyjną) finansują pracę nauczy-
cieli wspierających, pedagogów, lo-
gopedów, psychologów i terapeu-
tów, także opiekę medyczną, bo-
wiem w każdej szkole działa w pełni 
wyposażony gabinet higieny, 
a w SP nr 1 przez cały rok gabinet 
stomatologiczny. – Pomysł władz 
miasta był dobry. W moim budyn-
ku działa przedszkole, a w SP nr 3 
przedszkole i szkoła muzyczna, któ-
ra za chwilę będzie chlubą miasta 
– dodał dyr. cybul.

Ogródek jordanowski nad cetynią
odpowiadając na potrzeby mieszkańców jeszcze w roku ubie-
głym nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna zlokalizowane  
za pływalnią miejską przy ul. Bulwar zostały rozbudowane o do-
datkowe urządzenia dla dzieci i dorosłych. Dzięki inwestycji po-
prawiono estetykę tej części miasta. Prace modernizacyjne w tym 
zakresie w miarę posiadanych środków finansowych oraz możli-
wości terenowych będą kontynuowane też w najbliższym czasie.

park im. ks. m. k. Ogińskiego
Do 2020 r. rozłożone są prace konserwatorskie na terenie par-
ku. obejmują w sumie konserwację 815 szt. drzew oraz 206 m² po-
wierzchni krzewiastej. Zakres prac został określony na podstawie in-
wentaryzacji drzewostanu, zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Mazo-
wieckiego Konserwatora Zabytków. Pieniądze na ten cel są corocznie 
zdobywane z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, który refunduje 90 proc. kosztów zadania.

Choć z roku, na rok coraz trudniej jest pozyskać pienią-
dze na realizację naszych inwestycji, samorząd miejski 
może pochwalić się niemałymi osiągnięciami. Nie spo-
sób wymienić tu wszystkie zrealizowane projekty, nawet 
na przestrzeni ostatnich czterech lat. Przypomnimy więc 
tylko te najbardziej widoczne.
Już w 2015 roku Miasto otrzymało zwrot poniesionych 
kosztów w wysokości ok. 1 mln zł za budowę ulicy Ander-
sa. Kolejne blisko 1,3 mln zł dofinansowania zdobyliśmy 
na projekt „Sokołowski tygiel kulturalny”, którego celem 
jest zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kultu-
rowych regionu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej. 
W ramach tego w SOK powstaje centrum informacji hi-
storycznej i o potencjale turystycznym regionu. Projekt 
„Park Przemysłowy „SOKOŁÓW PODLASKI” uzyskał do-
tację opiewającą na ponad 21 mln zł, która w całości zo-
stała rozliczona przed trzema laty. Niemniej wciąż zdoby-
wamy fundusze na inwestycje uzupełniające. W ten oto 
sposób udało nam się pozyskać ponad 4,8 mln zł dofi-
nansowania na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta 
Sokołów Podlaski – kontynuacja budowy Parku Przemy-
słowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrow-
ni, I etap wraz z termomodernizacją Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 2”. Na przebudowę budynku gospo-
darczego przy ul. ul. Oleksiaka Wichury na lokale socjal-
ne (powstały 4 mieszkania) zdobyliśmy dofinansowanie 

85 tys. zł. Więcej, bo równy 1 mln zł dofinansowania uzy-
skaliśmy na rozbudowę Żłobka Miejskiego, dzięki czemu 
w mieście przybędzie tam 50 nowych miejsc dla soko-
łowskich maluchów. Następne 807 tys.  zł dofinansowa-
nia zdobyliśmy na przebudowę stadionu miejskiego. Zo-
stała tam wybudowana 4-torowa bieżnia okrężna, bież-
nia prosta, rzutnia do pchnięcia kulą i skocznie do skoku 
w dal, trójskoku oraz skoku wzwyż.
Pozostając w dziedzinie sportu, pragniemy uspokoić, że 
zwłoka w modernizacji nawierzchni płyty boiska przy 
ulicy Lipowej spowodowana jest przedłużającą się oce-
ną wniosku o dofinansowanie złożonego w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki. Rozpoczęcie robót przed uzyskaniem 
promesy o przyznaniu dotacji skutkuje bezwzględnym 
odrzuceniem wniosku. Zatem opłaca się poczekać.
Na uwagę zasługuje fakt, że nasz samorząd, dzięki uzy-
skanemu wsparciu, jako jeden z pierwszych w woje-
wództwie, opracował kluczowe dokumenty strategicz-
ne, tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Rewi-
talizacji. Były to kosztowne opracowania, które wskazu-
ją kierunki rozwoju naszego miasta i umożliwiają nam 
udział w nowoogłaszanych konkursach i naborach.
Jesteśmy zdeterminowani w swoim działaniu i pełni 
optymizmu, że wszystkie zaplanowane, a jeszcze nie 
zrealizowane zamierzenia, dzięki zdobywanym pienią-
dzom, zostaną osiągnięte.

Bez pieNiędzy z zewNątrz, 
ByłOBy trudNO…

W parku 
zamontowano 
ekologiczne 
urządzenia 
gimnastyczne 
dla tych 
mieszkańców, 
którym sam 
spacer nie 
wystarczy

Mieszkańcy 
Sokołowa 
zyskali położone 
w centrum miejsce 
do rekreacji 
ruchowej, 
spacerów 
i bezpiecznej 
jazdy rowerami

tą trasą dojedziemy do Żanecina 
być może już w przyszłym roku

w trakcie przebudowy montowana jest m.in.
energooszczędna linia oświetlenia ulicznego

Dariusz Flisiuk, naczelnik wydziału Funduszy

krzysztof dąBrOwski, zastępca Burmistrza miasta sokołów podlaski

upłynął już rok od oddania nowej strażnicy Ochotniczej 
straży pożarnej „cukrownia” sokołów podlaski. Nasz sa-
morząd nie ustaje w doposażaniu tej jednostki w sprzęt, 
korzystając przy tym z pieniędzy zdobytych z zewnątrz. 
uważamy bowiem, że życie 
i bezpieczeństwo mieszkań-
ców miasta jest wartością 
bezcenną. Dlatego np. zło-
żyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie zakupu wyposaże-
nia dla jednostki oSP w So-
kołowie Podlaskim w ramach 
ogłoszonego IX naboru wnio-
sków na powierzenie realizacji zadań ze środków funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – funduszu Spra-
wiedliwości. Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent fun-
duszu Sprawiedliwości, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji 
wniosków podjął decyzję o przyznaniu nam dotacji celowej na zakup 
wyposażenia i urządzeń ratowniczych, niezbędnych do udzielenia po-
mocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku czy prze-
stępstwa (defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu).
oSP „cukrownia” od przeszło stu lat czynnie działa na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców. Dziś to bardzo prężnie działają-
ca jednostka z wyszkoloną kadrą, która na dobre wpisała się w na-
szą codzienność. Każdego roku nasi strażacy uczestniczą w dzie-
siątkach akcji o różnym charakterze (pożary, zdarzenia drogowe, 
podtopienia, zabezpieczenia różnego rodzaju wydarzeń itp.). Zaan-
gażowanie strażaków ochotników jest znaczącym wsparciem dla 
jednostek zawodowych, a ilość i jakość sprzętu, jakim dysponu-
ją, odgrywa niezwykle ważną rolę przy ratowaniu życia, zdrowia 
i mienia. Jednostka ta często jako pierwsza pojawia się na miejscu 
zdarzenia, zatem w wielu przypadkach od jej wyposażenia zależy 
powodzenie całej akcji. Przyznana dotacja z ministerstwa stanowi 
99 proc. całkowitych kosztów wnioskowanego projektu. Jego re-
alizacja odbędzie się jeszcze w tym roku.

Życie i bezpieczeństwo sokołowian
jest dla nas najważniejsze

wyniki wykonania budżetu za pierwsze półrocze są bardzo 
optymistyczne. Osiągnięto znaczną nadwyżkę operacyjną. 
również dochody, jakie przysporzył miejski majątek, są wyso-
kie i przekraczają plan na ten okres, co dobrze wróży realizacji 
budżetu za rok 2018.

strażacy Osp „cukrownia”
otrzymają nowy sprzęt ratowniczy

sytuacja 
FiNaNsOwa
sOkOłOwa pOdlaskiegO
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Będzie gOtOwa w paŹdzierNikusala kONcertOwa

pierwszy rOk NauczaNia rOzpOczęty!iNauguracja

zapewNiliśmy całe pOtrzeBNe wypOsaŻeNiesale Ćwiczeń

ta szkOła Będzie Nas łączyĆ iNtegracja

w tym miejscu swe pierwsze koncerty
dawać będą nasi uczniowie

sukces będzie wspólnym wysiłkiem
uczniów, rodziców i nauczycieli

są też pulpity i podnóżki
dla dzieci do fortepianu

Otwarcie szkoły mocno wpisuje się w historię miasta

szkoła została wyposażona
w trzy pianina akustyczne

mamy piękne akordeony klawiszowe
i guzikowy o różnej ilości basów

jeszcze w ostatnich dniach
wszystkie instrumenty były strojone

profesjonalne sale zapewniają
najlepsze warunki do nauki

mamy już flet poprzeczny z akcesoriami,
gitary, skrzypce i trąbkę

SZkoła MuZycZna ruSZyła
inaugurację roku szkolnego nowej pla-
cówki uświetnił występ jej nauczycie-
li – martyny chojnackiej (akordeon) i to-
masza mirowskiego (skrzypce). w przy-
szłych latach zapewne zastąpią ich w tym 
już uczniowie.
– Gdy 2 lata temu po-
wstał pomysł utworze-
nia w Sokołowie Podla-
skim szkoły muzycznej, 
to nawet ci, którzy od 
dawna o niej myśleli nie 
do końca byli przekona-
ni, że uda nam się to zro-
bić – przypomina bur-
mistrz Bogusław kara-

kula. – Sprawa wcale nie 
była prosta, wymagała 
uzyskania wielu zgód, 
ale jak widać – udało 
się. Dziś możemy rozpo-
cząć rok szkolny w Szko-
le Muzycznej I Stopnia. 
Z tej okazji chciałbym ży-
czyć wszystkim uczniom 
efektywnej edukacji i te-

go, by zostali porządny-
mi muzykami, a peda-
gogom – dumy z wycho-
wanków.

w BłyskawiczNym 
tempie
Prace nad stworzeniem 
w Sokołowie szkoły mu-
zycznej ruszyły pełną 
parą w ubiegłym roku. 
Wcześniej władze samo-
rządowe przeprowadziły 
badania ankietowe wśród 
uczniów, rodziców i miesz-
kańców miasta, z których 
jasno wynikała potrze-
ba uruchomienia takiej 

właśnie placówki. Speł-
niono więc wolę miesz-
kańców. Dzięki osobiste-
mu zaangażowaniu bur-
mistrza i jego kontaktom 
w lutym br. podpisano 
stosowne porozumienie 
pomiędzy wicepremierem 
prof. Piotrem Glińskim 
a burmistrzem Bogusła-
wem karakulą, repre-
zentującym Miasto So-
kołów Podlaski. W mar-
cu zgodę na uruchomie-
nie Szkoły Muzycznej 
I Stopnia wydało Mini-
sterstwo kultury i Dzie-
dzictwa narodowego. na 

jej siedzibę wybrano bu-
dynek wygaszanego gim-
nazjum przy ul. repkow-
skiej, które przekształco-
ne zostało w Szkołę Pod-
stawową nr 3. Władze sa-
morządowe szybko zna-
lazł pieniądze na remont 
stosownych pomieszczeń 
i zakup instrumentów.

patrON 
w paŹdzierNiku
– Wierzę w niezwykły po-
tencjał naszej młodzieży. 
Wierzę w rozwój naszej 
Szkoły, jako ważnej pla-
cówki kształcenia arty-

stycznego. Mam nadzie-
ję, że społeczność Sokoło-
wa Podlaskiego, władze 
miasta, będą razem z na-
mi cieszyć się z sukcesów 
naszych uczniów – mówiła 
na inauguracji roku szkol-
nego dyrektor nowej pla-
cówki, aneta Mroczek. – 
Życzę nam wszystkim, by-
śmy tę Szkołę wszyscy po-
kochali, byli w tym miej-
scu szczęśliwi i bogaci tą 
piękną sztuką, jaką jest 
muzyka. razem stworzy-
my szkołę marzeń, z któ-
rej będzie Pan, Panie Bur-
mistrzu, dumny! – dodała 

zapowiadając, że uroczy-
ste otwarcie Szkoły odbę-
dzie się w październiku po 
ukończeniu sali koncer-
towej. Wówczas to Szkoła 
otrzyma swe imię.
Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Sokołowie Pod-
laskim jest samorządo-
wą, publiczną jednost-
ką oświatową prowadzo-
ną przez Miasto Sokołów 
Podlaski i nauka w niej 
jest bezpłatna. Zajęcia 
będą odbywać się popołu-
dniami w godzinach nie-
kolidujących z zajęciami 
w szkole podstawowej.

Szkoła to nie 
tylko budynek 
i instrumenty. 

To nade wszystko 
ludzie, którzy 

ją tworzą: 
uczniowie, rodzice 

i nauczyciele. 
Bez Was byłaby 
tylko pustym 

tworem. Wspólnie 
nadamy jej sens.

tO prestiŻ
dla naszego miasta
siła ziemi sokołow-
skiej tkwi w jej tra-
dycji i kulturze, 
a nasza szkoła mu-
zyczna z całą pew-
nością będzie bu-
dować tradycje mu-
zyczne w naszej ma-
łej Ojczyźnie. z ca-
łym przekonaniem 
mogę stwierdzić, że 
będzie ona odgry-
wać znaczącą ro-
lę w życiu kultural-
nym miasta i regionu 
– zapewnia dyrektor 
aneta mroczek.

dla dzieci z sOkOłOwa i OkOlicBezpłatNa szkOła 

mam wielką przyjemność przywitać wszystkich tu zgromadzonych na szcze-
gólnie uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. jest to wydarzenie, które 
właśnie wpisuje się na karty historii naszego miasta sokołowa podlaskiego 
– zwróciła uwagę dyrektor aneta mroczek witając zebranych.

skorzystają z dobra kultury, jakim jest muzyka

dO kOńca czerwca wyBieraNO NajzdOlNiejszychNaBór w szkOle uczyĆ Będą wyłączNie dyplOmOwaNi muzycykadra
zainteresowanie naborem było ogromne. jeszcze przed wakacjami przeprowadzo-
no badania przydatności, polegające na sprawdzeniu uzdolnień ogólno-muzycz-
nych (słuchu muzycznego, poczucia rytmu, itp.) oraz predyspozycji do nauki gry na 
określonym instrumencie. w pierwszym roku działalności szkoły naukę rozpocznie 
w niej 58 uczniów. są wśród nich mieszkańcy miasta sokołów podlaski, powiatu, 
ale też m.in. węgrowa. uczniowie będą się kształcić w cyklu 4- lub 6-letnim.

maja rumocka i piotr szczepanik – fortepian, krzysztof 
stępień – gitara, tomasz mirowski – skrzypce, martyna 
chojnacka – akordeon, jarosław wójcik – trąbka i Ka-
tarzyna grodzicka – flet poprzeczny. zajęcia ze słuchu 
i rytmiki – joanna dawidziuk, kształcenie słuchu – le-
chosław ryszczuk, chór – aneta mroczek.

podnosimy sokołowską kulturę na wyższy poziom
Dzięki tej nowo powstałej Szkole Sokołów Podlaski i jego okolice będą mogły ko-
rzystać z dobra kultury, jakim jest muzyka. Muzyka, która towarzyszy człowiekowi 
od zarania dziejów. Muzyka, która czyni świat piękniejszym, która czyni nas lep-
szymi. Muzyka, która łączy. Muzyka, która jest językiem uniwersalnym, językiem 
rozumianym przez wszystkich. Nasze dzieci i młodzież już niebawem zaczną prze-
mawiać tymże językiem.
Aneta MROCZEK, dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokołowie Podlaskim

ta szkoła jest pasem startowym dla utalentowanych
Jest to niebagatelna sprawa, że naszemu miastu udało się uzyskać zgodę ministra 
na utworzenie tej placówki. Jako dyrektor Sokołowskiego ośrodka Kultury wyrażam 
wielką wdzięczność dla burmistrza i władz miasta za poczynienie tak ogromnych 
starań w tym kierunku. cieszymy się, że młodzież, która ukończy naszą Szkołę, bę-
dzie mogła otrzymać dokument państwowy, który będzie ich przepustką do dalszej ar-
tystycznej edukacji.

Marcin CELIŃSKI, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury

gOtOwi Na NOwy rOk szkOlNy Oświata

Ostatnie cztery lata to czas głębokich zmian sokołowskiej 
oświaty. po wejściu ubiegłorocznej reformy dostosowaliśmy 
sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. Obecnie samorząd 
miejski prowadzi pięć szkół podstawowych o pełnej strukturze 
organizacyjnej i samodzielnych budynkach. 

w szkole 
podstawowej 
Nr 3 utworzono 
oddział przedszkola 
miejskiego Nr 2. 
wyremontowano 
i przystosowano 
dwie sale dla 
młodszych dzieci wraz 
z sanitariatem

W 2017 r. zwiększona została liczba oddziałów przedszkolnych Przed-
szkola Nr 2 o dwa nowe oddziały, usytuowane w budynku Szkoły Pod-
stawowej Nr 3. Było to konieczne ze względu na bardzo dużą liczbę 
dzieci, których rodzice pragnęli umieścić swoje dzieci wyłącznie w miej-
skich przedszkolach.
Samorząd miejski stale rozszerza ofertę edukacyjną w prowadzonych 
placówkach przyznając im dodatkowe pieniądze na: realizację zajęć po-
zalekcyjnych (m.in. na koła zainteresowań, koła przedmiotowe, chó-
ry szkolne, SKS), naukę drugiego, dodatkowego języka obcego w szko-
łach, realizację rozszerzonego zakresu programu wychowania fizycz-
nego, zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach, 
naukę języka angielskiego i rytmikę w przedszkolach.
Kontynuowany jest program nauki pływania dla uczniów szkół podsta-
wowych. uczniowie klas trzecich realizują pełny cykl nauki pływania 
zdobywając odznakę „Już pływam” – w ramach obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego. uczniowie na basen dowożeni są bezpłatnie 
a transport organizuje im samorząd miejski.

Miasto konsekwentnie od lat wspiera i rozszerza opiekę nad ucznia-
mi w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Za-
trudniani są nauczyciele o specjalnościach: pedagog, psycholog szkol-
ny, logopeda. Z uwagi na niepełnosprawnych uczniów, którzy wymaga-
ją wsparcia ze względu na swe indywidualne potrzeby samorząd finan-
suje dodatkowe zajęcia w zakresie pedagogiki specjalnej. Prócz tego od 
lat w budżecie miejskim rezerwowane są pieniądze na stypendia moty-
wacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Każda z naszych 
szkół zapewnia opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi jak i po nich 
– prowadząc świetlicę szkolną. W każdej szkole funkcjonuje stołów-
ka. W każdej szkole mamy gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej, które razem z fachowym personelem zapewniają pra-
widłowy rozwój zdrowotny uczniów. Bardzo ważnym wydarzeniem było 
uruchomienie w SP Nr 1 jedynego w powiecie gabinetu stomatologicz-
nego służącego uczniom wszystkich szkół podstawowych.
Jakość pracy naszych placówek oświatowych doceniana jest przez 
dzieci, rodziców i organy zewnętrzne. Nasze przedszkola przedstawia-
ne są przez Kuratorium oświaty jako wzór. Nic zatem dziwnego, że do 
naszych przedszkoli uczęszcza tak wysoki (rok szkolny 2017/2018 – 
95 proc.) odsetek dzieci spośród wszystkich uprawnionych. Również 
oceny zewnętrzne naszych szkół potwierdzają wzorowe zarządzanie 
tymi placówkami. To najlepszy dowód pokazujący jak dużą wagę i rolę 
władze samorządowe przykładają stałemu rozwojowi miejskiej oświaty 
i stwarzaniu najlepszych warunków do jeszcze bardziej efektywnej reali-
zacji zadań oświatowych, uważając – i słusznie – inwestowanie w edu-
kację młodych za najlepszy kapitał.

mieczysław sOBieszczak, naczelnik wydziału Oświaty i spraw społecznych

koszt prac 
adaptacyjnych 
wykonanych przez 
miasto wyniósł ok. 
50 tys. zł. część prac 
remontowych i zakup 
wyposażenia wykonało 
miejskie przedszkole 
Nr 2 w ramach swojego 
budżetu

sokołowska 
oświata 
działa wzorowo
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system gospodarki odpa-
dami wprowadzono w roku 
2013, aby w optymalny 
sposób umożliwić miesz-
kańcom pozbywanie się od-
padów komunalnych. 

Do najważniejszych dzia-
łań w tym obszarze zali-
czyć należy oddanie do 
użytku Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) 
przy ul. Fabrycznej oraz 
wyposażenie wszystkich 
nieruchomości w kosze 
do gromadzenia odpadów. 
Właściwie posegregowa-
ne odpady mogą bezpo-
średnio, bez wtórnej se-

gregacji, trafiać do miejsc, 
w których zostaną prze-
tworzone na surowiec pro-
dukcyjny. To, że odpady ze 
szkła, papieru i tworzyw 
sztucznych należy oddzie-

lać od pozostałych śmie-
ci wie właściwie już każdy, 
lecz to samo dotyczy odpa-
dów biodegradowalnych. 
Należy je spakować w od-
dzielny worek i dostar-

czyć do PSZOK, gdzie zo-
staną bezpłatnie odebra-
ne. Mieszanie odpadów po-
draża funkcjonowanie sys-
temu. Zagospodarowanie 
tony bioodpadów w ZUO 
w Siedlcach to koszt poni-
żej 75 zł, gdy tymczasem to-
na odpadów zmieszanych 
kosztuje już 270 zł. Najgo-
rzej segregacja śmieci wy-
pada w budownictwie wie-
lorodzinnym, w blokach 
i kamienicach. Mieszkań-
cy takiej zabudowy korzy-
stają ze wspólnych altanek 
śmietnikowych i nie ma 
możliwości wskazania, kto 
z mieszkańców rzetelnie 
rozdziela odpady, a kto nie.

rachuNki za śmieci mOgą wzrOsNąĆ
przez Niewłaściwą segregację

jarosław tOkarski, naczelnik wydziału Ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

czy
wiesz,
że...

czy
wiesz,
że...

Kosze betonowe 
są likwidowane 
i zastępowane 
nowymi, 
począwszy 
od centrum 
w kierunku 
obrzeży ulic 
wylotowych

trwają iNwestycje z ritdrOgi w mieście

Na wstępie przypomnę, że ulice i drogi w naszym mieście mają 
aż czterech zarządców, którzy odpowiadają za ich stan. głów-
ne arterie miejskie nie podlegają pod urząd miasta. trzeba 
wiedzieć, że blisko 10 km tutejszych dróg, to drogi krajowe, ko-
lejne 3 km – wojewódzkie i ponad 19 km dróg powiatowych. 

plan rozwoju i modernizacji urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących w po-
siadaniu przedsiębiorstwa został skrupulatnie opracowany przy uwzględnieniu wszelkich aktu-
alnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. Nasza spółka zaplanowała realizacje zadań 
inwestycyjno-renowacyjnych na kolejne 5 lat w wysokości około 30 mln zł. można je podzielić na 
trzy główne bloki.

Oświetlenie 
ul. kosowska 
(180 000 zł)

30 mln zł. Wysokość dofinansowania z zewnątrz może wynieść nawet 90 proc. 
wartości inwestycji. Pozostałe koszty (wkład własny) na drogach powiatowych 
pokryją po równo starostwo i miasto, natomiast na drogach miejskich i w za-
kresie modernizacji oświetlenia całość pokryje Miasto.
Władze miasta podjęły rozmowy z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad w sprawie remontów dróg krajowych na naszym terenie. Niestety, do 
dnia dzisiejszego GDDKiA nie udało się zrealizować żadnej z obietnic. W zakres 
prac w ciągach dróg nr 62 i 63 wchodził, m.in. remont ul. Długiej, ul. Wolności, 
czy montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Kosowską i Wolności. 

Sprawa nie została zamknięta i mamy nadzieję, że te zadania uda się rozpocząć 
jeszcze w tym roku.
Zgodnie z zawartym porozumieniem urząd Miasta przekazał GDDKiA pro-
jekt przebudowy ronda na ul. Wolności. Jego realizacja powinna rozpocząć się 
w 2019 roku. W projekcie przewidziano budowę pasów ruchu dla pojazdów 
skręcających w prawo, co usprawni ruch w godzinach szczytu.
Jest szansa, że wszystkie zaplanowane roboty w ciągach dróg krajowych nr 
62 i 63 na terenie miasta rozpoczną się jeszcze w tym roku, co pozwoli podjąć 
rozmowy na kolejne ważne dla miasta tematy, jak: budowa obwodnicy, przebu-
dowa skrzyżowania ul. fabrycznej z Węgrowską, remonty chodników, poprawa 
geometrii skrzyżowań dróg podporządkowanych z ul. Wolności i wiele innych.

ścieżki  
rowerowe  
ul. ks. Bosco

Miasto odpowiada za stan pozostałych, które remontowane są na bieżąco. Ale 
nie znaczy to, że samorząd miejski nie pracuje nad poprawą dróg do niego nie 
należących. Właśnie w tym celu prowadzona jest współpraca z powiatem. Tak-
że w ramach RIT, gdzie przy współudziale finansowym miasta przewidziano 
poprawienie stanu nawierzchni wielu ulic oraz przebudowę i uzupełnienie nie-
których chodników.
W ramach projektu wzdłuż głównych ulic już powstają ścieżki rowerowe pro-
wadzące do centrum przesiadkowego, które zlokalizowane będzie u zbiegu ulic 
Targowej i Kosowskiej. W czasie prac, a więc w 2018 i 2019 roku mieszkańcy 
będą musieli liczyć się z utrudnieniami, gdyż część ulic i chodników będzie wy-
łączona z ruchu. Szacowany koszt inwestycji RIT na terenie miasta to niemal 

Oczyszczalnia ścieków – ponad 12 mln zł
Największy zakres przedsięwzięć planowany jest na oczyszczalni ścieków. Wynika to z konieczności 
renowacji konstrukcji oczyszczalni budowanych jeszcze w latach siedemdziesiątych. Na ten cel mu-
simy przeznaczyć ponad 10 mln zł w latach 2018-20. oprócz tego planowane są jeszcze inwestycje 
związane z budową linii odwadniania i instalacją bloku kogeneracji, którego paliwem będzie biogaz wy-
twarzany podczas procesu fermentacji osadu ściekowego.

modernizacja suw – niespełna 8 mln zł
Podobna sytuacja dotyczy Stacji uzdatniania Wody, która podobnie jak oczyszczalnia ścieków zosta-
ła wybudowana w latach 1972–75. Na modernizację tego obiektu musimy znaleźć środki w wysokości 
ponad 7,8 mln zł.

Budowa i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych – około 8 mln zł
Nasz plan rozwoju obejmuje także budowę nowych kanałów sanitarnych o długości ponad 3 km i łącz-
nym koszcie wykonania ponad 1,3 mln zł (ulice: Letnia, Sosnowa, Plenerowa i inne). Dodatkowo re-
montom, renowacjom i przebudowom poddane zostanie ponad 4 km kanalizacji. Wartość tylko tych 
prac to prawie 5 mln zł. Zaś jeśli chodzi o sieć wodo-
ciągową, to planowana jest budowa nowych odcinków 
o łącznej długości ok 4 km (ulice: Repkowska, Bosco, 
fabryczna, Matejki i inne). Dodatkowo planowane są 
wydatki na pojazdy i urządzenia dla grupy konserwacji 
sieci oraz inne prace związane z instalacją hydrantów, 
wymianę zasuw, wymianę wodomierzy.

inwestycje puik w 2018 roku
W tym roku planowana wartość inwestycji to kwo-
ta niespełna 6,4 mln zł. Ich największy zakres zosta-
nie przeprowadzony na oczyszczalni ścieków – łącz-
nie ponad 2,8 mln zł. Najpoważniejszym zadaniem 
na tym obiekcie jest budowa linii odwadniania osa-
du ściekowego o wartości 1,45 mln zł. W trakcie re-
alizacji jest remont mostka drogowego, a po jego za-
kończeniu remont konstrukcji jednego z dwóch osad-
ników wstępnych. W dziale konserwacji sieci plano-
wane nakłady opiewają na kwotę 1,642 mln zł. Tu 
najwięcej wydamy na remonty studni rewizyjnych 
i wymianę włazów na kanałach sanitarnych na uli-
cach: Szkolna, Kosowska i Długa oraz budowę wodo-
ciągów (ul. Bosco, Pogodna – 950 mb) i kanałów sa-
nitarnych (ul. Lipowa). Ponadto znaczny koszt to wy-
miana wodomierzy i wymiana zasuw na wodociągu 
do Zakładów Mięsnych. Poza tym czeka nas również 
wymiana komina przy ul. Piłsudskiego, zakup samo-
chodu śmieciarki – 200 tys. zł, oraz zadania o mniej-
szej wartości, które głównie dotyczą części admini-
stracyjnej oraz rezerwa inwestycyjna – 150 tys. zł.

ścieżki  
rowerowe  
ul. wojska polskiego
(łączny koszt 
budowy ścieżek  
to ponad 3 mln zł)

sOkOłOwski tygiel kulturalNyiNwestycja w sOk

plaN działań Na NajBliŻsze latapuik 

Na realizację tego projektu zdobyliśmy 1,3 mln zł
trwa adaptowanie pomiesz-
czeń sokołowskiego Ośrod-
ka kultury na potrzeby cen-
trum informacji historycznej 

o regionie i potencjale tury-
stycznym regionu. realizowa-
ny projekt jest ściśle związany 
ze szlakiem dawnego gościń-

ca litewskiego. docelowo po-
szerzy ofertę obiektu o funk-
cje edukacyjne, wystawowe 
oraz gastronomiczne.

zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia sportowe!
ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim zaprasza chłopców 
do sekcji piłki nożnej oraz dziewczęta do sekcji koszykarskiej. Prócz 
tego trwają również zapisy do sekcji kolarskiej, prowadzonej przez tre-
nera czesława Ambroziaka, a także do sekcji szachowej, prowadzonej 
przez trenera Józefa flazińskiego, oraz do sekcji pływackiej. Szczegóło-
wych informacji udzielamy w biurze oSIR.

Sławomir ChADAJ, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR)

Nowe kosze na śmieci
od stycznia trwa w Sokołowie sukcesywne wymienianie betonowych koszy ulicz-
nych na nowe kosze, wykonane z tworzywa sztucznego DuRAPoL. To kosze produ-
kowane przez szwedzką firmę Glasdon. charakteryzują się dużą trwałością i odpor-
nością, zarówno na warunki atmosferyczne jak i na niszczycielskie zapędy niektó-
rych mieszkańców. Dodatkowo są bardzo estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości. 
Zamówiono 100 szt. takich koszy i są one montowane w miejsce starych i wysłużo-
nych koszy betonowych, których wygląd często pozostawia wiele do życzenia.

NOwy plac zaBaw dla dzieciszkOła pOdstawOwa Nr 6

przeBudOwa stadiONu miejskiegOul. lipOwa 50

powstał w wakacje, by służyć dzieciom od pierwszego września
dzięki staraniom dyrektora kazi-
mierza Soszki i pomocy burmistrza 
przy szkole powstał nowy plac za-

baw, sfinansowany ze środków in-
westycyjnych przekazanych przez 
urząd miasta. plac został wyposa-

żony w huśtawki (ważka, podwój-
na), karuzele (tarczowa i krzyżo-
wa) oraz w zestawy małej archi-

tektury przestrzennej. Bezpieczeń-
stwo małych użytkowników placu 
zapewnia nowe ogrodzenie.

czekamy na promesę z ministerstwa sportu i turystyki
po wybudowaniu bieżni, rzutni do 
pchnięcia kulą, skoczni do skoku 
w dal, trójskoku i skoku wzwyż 
pozostaje modernizacja płyty bo-

iska piłkarskiego. Na dotychcza-
sowe prace miasto zdobyło 807 
tys. zł dofinansowania. również 
na remont boiska złożono wnio-

sek o dofinansowanie. rozpoczę-
cie robót przed uzyskaniem pro-
mesy o dotacji z msit grozi od-
rzuceniem wniosku.

w związku z realizacją rzą-
dowych programów wspar-
cia rodziny, świadczenie „do-
bry start” oraz wychowawcze, 
zdominowały działania pomo-
cy społecznej. Bez wątpienia 
pomoc „300+” jest na dzień 
dzisiejszy priorytetem w pracy 
sekcji świadczeń rodzinnych 
centrum pomocy socjalnej. 

Do 23 sierpnia przyjęliśmy wnioski 
na świadczenie dla 1880 dzieci. Jed-
nocześnie trwa przyjmowanie wnio-
sków na kolejny okres zasiłkowy 
o świadczenie wychowawcze, rodzin-
ne i z funduszu alimentacyjnego.
Poza realizacją programów rzą-
dowych cPS prowadzi działania 
w ramach zadań własnych. Aktual-

nie wspieramy uczniów i ich rodziny, 
znajdujące się w sytuacji kryzysowej. 
Pomoc przyznajemy w formie doży-
wiania w świetlicach szkolnych. Dzię-
ki wsparciu miasta oraz uzyskanym 
dotacjom wspieramy ok. 320 dzie-
ci z sokołowskich przedszkoli i szkół. 
od 1 września rozpoczęliśmy też na-
bór wniosków o pomoc materialną dla 
uczniów. Rodziny korzystające z tej 
formy pomocy będą mogły sfinanso-
wać zajęcia pozalekcyjne oraz rozwi-
jające i usprawniające dla dzieci z de-
ficytami. Z tej formy pomocy co roku 
korzysta ok. 60 dzieci.
Przed nami pora jesienno-zimowa. 
To czas na zabezpieczenie przez sa-
morząd środków na pomoc w zaku-
pie opału mieszkańcom w trudnej sy-
tuacji. Z tej formy wsparcia korzystają 

osoby nie posiadające stałego źródła 
utrzymania, renciści, emeryci, rodzi-
ny przewlekle chorych lub dotkniętych 
zdarzeniem losowym. W roku 2017 ta-
ką pomocą objęliśmy 151 domostw.
oprócz pomocy finansowej, rzeczowej 
i realizacji rządowych programów, cPS 
zapewnia wsparcie w formie usług, 
konsultacji i interwencji. W tym celu 
zatrudniamy specjalistów w zakresie 
prawa, psychologii, terapeutów wspo-
magających sprawność ogólną oraz 
stymulujących rozwój dzieci z deficy-
tami, asystentów wspierających ro-
dziców w wychowywaniu dzieci, opie-
kunki dla osób niesamodzielnych, pra-
cowników socjalnych. Dla realizacji 
wielu zadań opracowujemy projekty 
socjalne skierowane do konkretnych 
grup społecznych – rodziców, samot-

nych matek, osób doświadczających 
i stosujących przemoc domową, osób 
starszych, bezrobotnych i dzieci. Nie-
przerwanie trwa akcja „Koperta życia”, 
do której zapraszamy osoby w wie-
ku senioralnym, samotne, leczące się 
i niepełnosprawne.
Ze wsparciem z funduszy europejskich 
oraz MRPiPS prowadzimy Klub Inte-
gracji Społecznej, w którym aktywi-
zujemy osoby wykluczone zawodowo. 
Wspieramy powstawanie lokali socjal-
nych, remonty mieszkań, zakup sprzę-
tu specjalistycznego oraz zatrudniania 
naszych podopiecznych przy pracach 
porządkowych finansowanych przez 
miasto i Powiatowy urząd Pracy.

monika krzemieNiewska, kierownik cps

świadczymy pomoc potrzebującym 
mieszkańcom sokołowa

krzysztof góral, naczelnik wydziału inwestycji i dróg
maciej wąŻ, prezes przedsiębiorstwa usług inżynieryjno-komunalnych

Przed dwoma laty STBS ukończyło bu-
dowę bloku przy ul. Żołnierzy Niezłom-
nych. Budynek liczący 7 kondygnacji 
oraz 83 lokale kosztował, wraz z war-
tością gruntu, ponad dziesięć i pół mi-
liona złotych. Prócz tego w ostatnich la-
tach prowadziliśmy remonty substan-
cji mieszkaniowej we własności miasta 
i Wspólnot Mieszkaniowych. To ter-
momodernizacje, wymiany pokryć da-
chowych, modernizacje instalacji c.o., 
c.w., wod-kan i elektrycznych budyn-
ków mieszkalnych, ale także remon-
ty nawierzchni i ciągów komunikacyj-
nych. Wartość wszystkich zrealizowa-
nych robót sięga kwoty dwóch milio-
nów złotych.
W najbliższych planach inwestycyjnych 
STBS znajduje się budowa kolejnego 
budynku mieszkalnego wielorodzinne-
go z lokalami na sprzedaż i wynajem, li-
czącego 7 kondygnacji i 62 lokale miesz-
kalne. Budowa rozpocznie się w czwar-
tym kwartale bieżącego roku, a jej ukoń-
czenie planowane jest w perspektywie 
dwóch najbliższych lat. Zaraz po tym ru-

szymy z realizacją dwóch kolejnych pro-
jektów. Pierwszy to budynek wieloro-
dzinny (80 lokali) przy ul. Żołnierzy Nie-
złomnych, którego budowa rozpocznie 
się w drugim półroczu 2021 roku. Zaś 
drugi to budynek 24. rodzinny w ramach 
programu Mieszkanie plus, którego re-
alizację rozpoczniemy już w 2020 roku.
Prócz wymienionych inwestycji STBS 
zrealizuje przygotowany na lata 2018–
2024 plan remontów substancji miesz-
kaniowej Miasta Sokołowa Podlaskie-
go oraz Wspólnot Mieszkaniowych. To 
między innymi: wymiana pokryć dacho-
wych z płyt azbestowo-cementowych 
przy ul. 8-go Sierpnia 6, 4A, budowa ko-

tłowni gazowych wraz z wykonaniem 
wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody w budyn-
kach przy ul. Długiej 40, 39, 86, na Ma-
łym Rynku 1, przy ul. Wilczyńskiego 21, 
ul. Piękna 49, Ząbkowskiej 6C, 6D, 6E, 
6F, 6G, 6h i ul. Lipowej 84B. Wykona-
my nawierzchnię ciągów komunikacyj-
nych na osiedlu Targowa - Ząbkowska, 
osiedlu socjalnym przy ul. Ząbkowskiej 
6C-6H. Zrealizowana zostanie termo-
modernizacja budynków przy ul. Krzy-
wej 18A, Wolności 10 i 52, 8-go Sierp-
nia 1B, 1C, 6. Przeprowadzone zostaną 
także remonty pokryć dachowych, po-
włok malarskich, klatek schodowych, 
modernizacja instalacji wod-kan, c.o., 
c.w., elektrycznej i inne prace remon-
towe zgodnie z wnioskami właścicie-
li lokali mieszkalnych oraz wynikające 
z przepisów prawa budowlanego.
Również zostaną zrealizowane remonty 
i modernizacje budynków i lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowych za-
sobów miasta, zatwierdzone Uchwałą 
Rady Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Blok przy ul. Żołnierzy 
Niezłomnych

punkt selektywnego zbierania Odpadów 
komunalnych przy ul. Fabrycznej

lech peNcak, prezes sokołowskiego towarzystwa Budownictwa społecznego

iNwestycje sOkOłOwskiegO
tOwarzystwa BudOwNictwa spOłeczNegO

remonty 
sokołowskich 
dróg

ponad 28 mln zł
zainwestuje puik
do 2022 roku

wymiana komina o wysokości 60 m na 
konstrukcję nową, wyposażoną w system 
ocieplenia to koszt ok. 400 tys. zł. dodatkowo 
przeprowadzone zostaną prace regulacyjne 
węzłów cieplnych sieci ciepłowniczej 
(150 tys. zł) i podjęte inne mniejsze działania.

zakres inwestycji na stacji 
uzdatniania wody  to głównie 
zakup i montaż obudowy typu 
laNge 5 studni oraz przebudowa 
wodociągu wody surowej 
niespełna 1000 mb w rejonie 
ul. Bartoszowej plus inne mniejsze 
zadania. łącznie to 619 tys. zł.

Obudowa laNge na ujęciu wody przy ul. ks. Bosco

Nowy komin – kotłownia przy ul. piłsudskiego
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turniej smaków – jesień na wielkim gościńcu litewskim
Zapraszam 21 października na Turniej Smaków. To kulinarna impreza na Szlaku 
Wielkiego Gościńca Litewskiego. Wśród regionalnych potraw z Mazowsza i Podla-
sia królować będą dania z ziemniaków, buraczków i dyni oraz przetwory z owoców 
i grzybów, miody i soki, które zapełniają spiżarnie. Jak co roku nie zabraknie kon-
kursów kulinarnych na najlepszą jesienną potrawę oraz na najlepszy napitek. Tur-
niej organizujemy wspólnie z LoT WGL oraz MoDR w Warszawie.

Marcin CELIŃSKI, dyrektor SOK

atrakcje kulturalNe sOkOłOwa

XVii NadBuŻańskie spOtkaNia FOlklOrystyczNe4-9 wrześNia
Od 2002 roku tancerze, śpiewacy i muzycy z różnych za-
kątków świata przybywają do sokołowa podlaskiego, gdzie 
prezentują elementy swojej kultury narodowej i regionalnej 
podczas Nadbużańskich spotkań Folklorystycznych.
W tegorocznej edycji NSF 
wystąpią zespoły: „Pu-
nat” z Chorwacji, „Omla-
dina” ze Słowacji, „Glio-
Ventrisco” z Włoch, Folk-
lorystyczna Grupa Ta-
neczna z Północnego Cy-
pru, „Dainava” z Litwy, 
ZPiT Ziemi Siedleckiej 
Chodowiacy oraz ZPiT 

„Sokołowianie”. Festiwal 
rozpoczną prezentacje 
konkursowe, które odbę-
dą się 7 września o godz. 
15. A zwycięzców pozna-
my w Koncercie Finało-
wym XVII NSF 8 wrze-
śnia o godz. 18. Bezpłatne 
wejściówki na koncert fi-
nałowy dostępne w SOK.

zespół „dainava” reprezentował litwę 
na licznych wystawach kultur świata eXpO 98

zespół puNat z chorwacji składa się 
z 80 tancerzy, wokalistów i muzyków

Folklorystyczna grupa taneczna 
centrum młodzieżowego z północnego cypru

 maratON 
kOmediOwy  
w kiNie sOkół 
Dawkę świetnego humo-
ru zapewnią dwie świet-
ne komedie: Pozycja 
obowiązkowa (reż. Bill 
holderman, prod. USA) 
oraz Juliusz (reż. Alek-
sander Pietrzak, prod. 

Polska). Tradycyjnie nie zabraknie konkursów z nagrodami, ani 
pysznych przekąsek i napojów. Bilety do nabycia w kasie Kina Sokół 
oraz on-line. Przedsprzedaż: 35 zł, w dniu maratonu: 45 zł.

 przegląd Filmów 
muzyczNych cz. 1
Oto nowy cykl filmowy 
w Kinie Sokół! W pierw-
szym odcinku Przeglą-
du pokażemy dwa filmy 
dokumentalne poświę-
cone legendom muzy-
ki: „Whitney” o godz. 17. 
– poświęcony pamię-

ci legendy muzyki pop i R&B – Whitney houston oraz „Marley” 
o godz. 19 – opowieść o życiu i twórczości Boba Marleya. Bilety 
w cenie 14 zł (1 film).

dywizjON 303 
Prawdziwa historia Dywizjonu 303 inspiro-
wana bestsellerem „Dywizjon 303” Arkade-
go Fiedlera. Poznaj historię legendarnego Dy-
wizjonu 303. Poznaj pilotów, bez których zwy-
cięstwo nad Niemcami w Bitwie o Anglię nie 
byłoby możliwe.

OdNajdę cię 
Trwa policyjna obława na żołnierza (Dariusz 
Chojnacki), który ma na sumieniu niemal 
wszystkich członków swojego oddziału. Prze-
stępcę udaje się zwabić w pułapkę, ale do-
świadczona policjantka Justa (Ewa Kaim) po-
pełnia prosty błąd i ścigany wymyka się ob-
ławie. 

krzysiu, gdzie jesteś? 
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie! 
Gdy mały Krzyś dorósł i znalazł się na życio-
wym zakręcie, jego wierni towarzysze dzie-
ciństwa – Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy i Ty-
grysek – wyruszają ze Stuwiekowego lasu do 
Londynu, by przypomnieć mu magię dzieciń-
stwa.

tO wartO zOBaczyĆkiNO sOkół

czy
wiesz,
że...

spośród szerokiej oferty so-
kołowskiego Ośrodka kultury 
wybraliśmy dla państwa zbli-
żające się trzy najważniejsze 
wydarzenia, których wprost 
nie wypada przeoczyć. są to 
przedsięwzięcia najwyższej 
artystycznej próby, które za-
dowolą najbardziej wysmako-
wanych odbiorców.
Pierwsze z wybranych re-
alizujemy wspólnie z Mazo-
wieckim Instytutem Kultury 
w ramach cyklu Swing Club 
na Mazowszu. W jego trzeciej 
edycji odbędzie się koncert.

chOpiN Na struNach
Koncert tematycznie zwią-
zany będzie z osobą wielkie-
go polskiego pianisty i kom-
pozytora – Fryderyka Chopi-
na. Tym samym wpisuje się 
on w obchody 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę. W środę 26 września 
o godz. 18. na scenie SOK wy-
kona go troje znakomitych 
muzyków: skrzypek jazzowy 
Maciej Strzelczyk, klasycz-
ny gitarzysta Romuald Erenc 
oraz basista jazzowy Piotr Ro-
dowicz. Koncerty poprowadzi 
inicjator i gospodarz Swing 
Club – Adam Ferch – zasłużo-
ny propagator jazzu, niekwe-
stionowany autorytet w tej 
dziedzinie, w 1954 r. współ-
założyciel Polskiego Stowa-
rzyszenia Jazzowego. Jest to 
niezwykle ciekawa propozy-
cja dla wszystkich kochają-
cych muzykę Chopina, a jed-
nocześnie otwartych na świe-
że i twórcze jej interpretacje. 
Bilety w cenie 20 zł.

Festiwal Barańskiej 
i aNtczaka
Wspólnie z Amatorskim Te-
atrem Artystycznej Inspi-

racji zapraszamy miłośni-
ków dzieł Jadwigi Barań-
skiej i Jerzego Antczaka. Już 
27 września wyświetlony zo-

stanie film „Hrabina Cosel”, 
a po nim odbędzie się spo-
tkanie z Andrzejem Żółkiew-
skim. 28 września obejrzymy 

„Szklaną menażerię” i „No-
ce i dnie” (cz. 1), a po projekcji 
spotkamy się z Ignacym Go-
golewskim. 29 września od-
będzie się seans filmu „Noce 
i dnie” (cz. II) oraz spotkanie 
z Marcinem Bortkiewiczem 
i Małgorzatą Zajączkowską. 
Wieczór zamknie Gala Fi-
nałowa, której oprawę mu-
zyczną zapewni mała orkie-
stra symfoniczna pod batu-
tą Janusza Powolnego. Festi-
wal swoim patronatem objęło 
Polskie Radio RDC oraz TVP 
Historia. Bezpłatne miej-
scówki do odebrania w SOK 
od 3 września.

40. zaduszki jazzOwe
Od czterech dekad cykl je-
siennych koncertów w ra-
mach Zaduszek Jazzowych 
ustanowi swą markę. To 
sztandarowe wydarzenie 
w kalendarzu SOK i praw-
dziwa gratka dla miłośni-
ków dobrej muzyki. Gwiaz-
dami tegorocznej jubile-
uszowej edycji będą Aga Za-
ryan, laureatka m.in. mu-
zycznych Nagród Fryde-
ryki oraz Włodek Pawlik 
– zdobywca pierwszej dla 
polskiego jazzu Nagrody 
Grammy. Już 2 listopada na 
naszej scenie wystąpią: Tro-
chę Jazzu, Manufaktura 
Dźwięków Band, Filip Woj-
ciechowski  Trio, Tomasz 
Szukalski Quartet. Następ-
nego dnia wieczór swoim 
koncertem rozpocznie Ma-
rek Napiórkowski WAW-
-NYC, po nim Włodek Paw-
lik Trio i Aga Zaryan&Eu-
ropean Jazz Quartet. Bilety 
już można nabyć w punkcie 
informacji SOK: 60 zł – 2 li-
stopada, 90 zł – 3 listopada, 
130 zł – karnet dwudniowy. 
Gorąco zapraszamy!

40. zaduszki jazzowe2-3 listopada

Festiwal twórczości jadwigi Barańskiej i jerzego antczaka27-29 września

patronat honorowy nad Festiwalem sprawuje: studio Filmowe kadr,
Burmistrz miasta sokołów podlaski, starosta powiatu sokołowskiego

swing club na mazowszu: chopin na strunach26 września, godz. 18:00

jak brzmiałby chopin, gdyby zamiast pianina wybrał instrumenty strunowe? 
Odpowiedzi na to pytanie poszukują muzycy nietypowego trio

twórczość agi zaryan to kwintesencja tego, co najlepsze w historii jazzu,
a zarazem kontynuacja tradycji legendarnych dokonań wokalistek jazzowych

30 września, godz. 17:00

9 września, godz. 17:00 i 19:00

13, 15, 16 września,
godz. 18:00

13, 15, 16 września,
godz. 20:00

20–23 września,
godz. 16:00


