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dało się zrealizować wszystko, co mieliśmy zaplanowane, przede
wszystkim w zakresie inwestycji. Pozyskaliśmy środki do wydania
na przyszły rok w wysokości ponad 7 milionów złotych. To sukces
sokołowskiego samorządu.
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O stary i nowy rok pytamy Burmistrza
Jak Panu minął rok?

Dla mnie bomba. Udało się zrealizować
wszystko, co mieliśmy zaplanowane,
przede wszystkim w zakresie inwestycji.
Pozyskaliśmy środki do wydania na przyszły rok w wysokości ponad 7 milionów
złotych. Uważam to za wielki sukces sokołowskiego samorządu.
Zatem jakie są najważniejsze plany na
nowy rok?
Na nowy rok? Wygrać wybory (śmiech).
Dla miasta natomiast najważniejsze będzie, żeby udało się zrealizować RIT, czyli
projekt finansowany przez Regionalny
Instrument Terytorialny, z którym są ostatnio duże problemy. Wynikają one z tego,
że nie zgłaszają się firmy chętne do wykonania inwestycji za ponad 50 milionów w

mieście i w powiecie. 29,5 miliona z tego
to inwestycje, które mają być zrealizowane w mieście. To wzbudza duży niepokój.
Bardzo chciałbym żeby ktoś się zgłosił, wygrał przetarg i żeby te inwestycje udało się
zrealizować. Jeśli się uda, to Sokołów w
2018 roku będzie jednym wielkim placem
budowy, zwłaszcza że swoje inwestycje
planuje też Zarząd Dróg Krajowych.
To teraz pytanie osobiste: jak Pan spędzi
tegoroczne święta?
Jak co roku w gronie rodziny. Wigilia będzie u mnie. Przyjedzie dziecko, przyjdzie
teściowa. Święta spędzimy z najbliższymi.
Czy zapadł Panu w pamięć jakiś szczególny świąteczny prezent?
Bardzo, bardzo dawno temu, kiedy narty
były towarem deficytowym, wspólnie z

bratem dostaliśmy narty na Gwiazdkę.
Zaczynaliśmy jeździć w „ruskich dołach”,
skakaliśmy na skoczni. Później zacząłem jeździć na nartach na poważnie - w
górach.

Życzymy wspaniałych prezentów również
w tym roku. Zimowe wakacje spędzą
Państwo w górach?
Cóż, w górach już nie jeżdżę. Na nartach
jeździ żona, a ja jestem „obsługą naziemną”: zamawiam herbatę z cytryną, zanoszę narty na stok. Poza tym oczywiście
spacery, termy i inne atrakcje.
Dziękuję za rozmowę i życzę wesołych
świąt.
Wesołych świąt życzę wszystkim Czytelnikom!

Z

bliża się nowy rok, nadszedł więc czas na krótkie
podsumowanie mijającego roku w zakresie wykonanych na
terenie miasta inwestycji. W ramach środków przewidzianych
w budżecie w 2017 roku wykonano szereg zadań.
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Remonty i modernizacja dróg miejskich

W ramach kwoty przewidzianej w budżecie na
remonty, przebudowę i budowę dróg kategorii
gminnej w 2017 roku kontynuowano zaplanowany remont nawierzchni ulicy Okrężnej
rozpoczęty w 2016 r. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku od
ulicy Reja do ul. Bocznej, tj. na długości ok.
100m.
W bieżącym roku wykonano też zmianę organizacji ruchu w ulicy Ząbkowskiej, na odcinku przebiegającym przed siedzibą „Zakładów
Mięsnych”. Zmiana ta była wynikiem ustaleń
pomiędzy władzami Miasta, a dyrekcją spółki
„SOKOŁÓW” S.A. i miała na celu uporządkowanie parkowania pojazdów oraz poprawę
bezpieczeństwa pieszych - pracowników zakładu. Dzięki środkom finansowym miasta na
wymienionym odcinku ul. Ząbkowskiej wprowadzono ograniczenie prędkości, wykonano
progi zwalniające, wysepki i oznakowanie,
wybudowano oświetlenie uliczne, uporządkowano przebieg istniejącej ścieżki rowerowej itp. Staraniem spółki „SOKOŁÓW” S.A.
wykonano rozbudowę parkingów położonych
po obu stronach ulicy o dodatkowe miejsca
postojowe. Ponadto na wniosek mieszkańców
ulicy Ząbkowskiej wprowadzono ograniczenie
dopuszczalnej prędkości i tonażu pojazdów
na zamieszkanym odcinku ulicy. W związku z
wprowadzonymi zmianami organizacji ruchu,
kierowcy poruszający się ul. Ząbkowską na
odcinku od ulicy Targowej do Alei 550-lecia
powinni zachować szczególną ostrożność
i stosować się do nowego oznakowania,
zwłaszcza, że ograniczenie prędkości jest
wymuszone progami zwalniającymi (częściowo oświetlonymi).

Dzięki włączeniu się „SOKOŁÓW S.A.” w
finansowanie przedsięwzięcia w ul. Ząbkowskiej, z zaoszczędzonych środków wykonano
przebudowę niewielkiego, newralgicznego
odcinka ulicy Tartacznej.
Jesienią tego roku, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami, przedsiębiorstwo PUIK Sp. z o.o.
wykonało przebudowę i remont sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ulicy Sienkiewicza. Wykonane prace modernizacyjne
pozwolą w przyszłości przystąpić do remontu
nawierzchni ulicy.
Poza inwestycjami, które bezpośrednio widać
w terenie, w mijającym roku wykonano też
kolejne etapy prac projektowych w zakresie
dróg kategorii gminnej. Po wcześniejszym
opracowaniu i uzgodnieniu koncepcji projektowej zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej przedłużenia ulicy Piłsudskiego od ul. Bartoszowej do ulicy Siedleckiej.
Dokumentacja ta pozwoli w przyszłym roku
uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę
oraz umożliwi podjęcie starań o pozyskanie
środków zewnętrznych na budowę drogi. Ze
względu na znaczne koszty, realizacja zadania
będzie wymagała zaangażowania pozostałych

zarządców dróg, np. budowa
ronda na skrzyżowaniu ul.
Piłsudskiego i Bartoszowej
(w ramach RIT) - udziału Powiatu Sokołowskiego,
natomiast budowa ronda
na skrzyżowaniu ul. Siedleckiej (droga krajowa nr 63) Krzysztof Góral
i ul. Romanowskiego (droga
gminna) - udziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.

Ponadto w 2017 roku podjęto prace projektowe związane z budową nowej nawierzchni
ul. Bartoszowej i ul. Lazurowej. Opracowane
dokumentacje pozwolą określić koszty przedsięwzięć i ewentualnie podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę.

Modernizacja dróg powiatowych i krajowych
Plany inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych na terenie naszego miasta w mijającym
roku zostały podporządkowane zadaniom objętym programem Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT). Powiat Sokołowski,
przy finansowym udziale części gmin z terenu powiatu, w tym naszego miasta, pozyskał
środki unijne na budowę w Sokołowie Podlaskim centrum przesiadkowego (u zbiegu ulic
Targowej i Kosowskiej) oraz systemu ścieżek
rowerowych do niego prowadzących. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę
części istniejących chodników dla pieszych
i poprawienie stanu nawierzchni wielu ulic
w mieście, a także częściową modernizację oświetlenia ulicznego i budowę nowych
miejsc postojowych dla samochodów.
Po zakończeniu prac projektowych Starostwo
Powiatowe rozpoczęło ogłaszanie przetargów
na wykonanie zadania. Jest to kolejny etap
przygotowania inwestycji RIT związany ze
znacznym ryzykiem przekroczenia zakładanego budżetu zadania oraz wymaganych krótkich terminów realizacji. Po rozstrzygnięciu
przetargów przez powiat, przetargi na swoją
część zadania ogłoszą współpracujące gminy
oraz Miasto Sokołów.
W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć
wszystkich przetargów, prace ruszą wiosną i
potrwają aż do jesieni 2018 roku. W tym czasie mieszkańcy miasta będą musieli liczyć
się ze znacznymi utrudnieniami komunikacyjnymi, część ulic i chodników będzie czasowo wyłączona z ruchu. Finansowy udział
własny w wysokości ok. 20% kosztów inwestycji poniosą w równych częściach Powiat
Sokołowski i Miasto oraz poszczególne gminy
objęte projektem.
Jeżeli chodzi o stan nawierzchni dróg krajowych przebiegających przez Sokołów, to niestety nie udało się w 2017 roku zrealizować
obietnic, które przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożyli
władzom naszego miasta. W zakres prac, jakie GDDKiA miała wykonać w tym roku w
ciągach dróg krajowych nr 62 i 63 na naszym
terenie wchodził m.in. kapitalny remont nawierzchni ul. Długiej od ul. Repkowskiej do
Placu Ks. Brzóski, remont nawierzchni ul.
Wolności od Placu NMP do skrzyżowania z
ul. Lipową, czy montaż sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Kosowskiej, Wolności i
Długiej. Sprawa nie została jednak zamknięta,

rozmowy trwają i mamy nadzieję, że zaplanowane zadania uda się wykonać GDDKiA w
przyszłym roku.

We właściwym kierunku postępuje natomiast
sprawa przebudowy ronda na skrzyżowaniu
ulic Wolności, Piłsudskiego i Baczyńskiego.
Miasto, zgodnie z podjętym wobec GDDKiA
zobowiązaniem, opracowało w tym roku dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania w celu poprawy jego przepustowości.
Zaprojektowano budowę dodatkowych pasów
ruchu dla pojazdów skręcających na rondzie
w prawo. Pozwolą one kierowcom skręcić bez
wjeżdżania na rondo, co powinno w pewnym
stopniu usprawnić ruch w obrębie skrzyżowania w godzinach szczytu. Dokumentacja
projektowa została przekazana do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do zaopiniowania. Realizacja przebudowy zależy
od GDDKiA i rozpocznie się najwcześniej w
2018 roku.

rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w ulicy Św. Franciszka zaprojektowaną
przez mieszkańców w 2016 roku oraz wykonano niewielki odcinek kanalizacji w ul. Żołnierzy Niezłomnych. Łączna długość wybudowanych w tym roku wodociągów wyniosła
ok. 330 m, a sieci kanalizacyjnych ok.290 m.
Koszt ich budowy wyniósł ponad 200 tys. zł.
Urząd Miasta, jako właściciel sieci kanalizacji
deszczowej na swoim terenie, musi nie tylko
dbać o stan istniejących urządzeń, ale także
powinien je rozbudowywać i modernizować.
W związku z tym w mijającym roku zaprojektowano i wybudowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej w ulicy Zaułek, gdzie w
ubiegłym roku zakończono budowę budynku
z mieszkaniami socjalnymi, a także rozbudowano istniejącą sieć deszczową w ulicy Żołnierzy Niezłomnych. Była ona konieczna z
powodu zalewania okolicznych posesji wodami opadowymi.

Koszt tegorocznych prac projektowych w zakresie dróg gminnych i krajowych wyniósł
ponad 200 tys.zł.

Prace projektowe i instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej pochłonęły w tym roku
ponad 150 tys. zł.

Budowa oświetlenia ulicznego

Budynki oświaty

W 2017 roku kontynuowana była rozbudowa
sieci oświetlenia ulicznego w mieście. Dokończono rozbudowę linii oświetlenia ulicznego
w ulicy Ząbkowskiej aż do Alei 550-lecia,
rozbudowano oświetlenie ulicy Fabrycznej
wraz z uliczkami od niej odchodzącymi (np.
ul. Letnia), przedłużono linie oświetleniowe
w ulicach Szkolnej i Spacerowej, uzupełniono oświetlenie na przedłużeniu ul. Jaśminowej do Lipowej. Ponadto oświetlono nową
uliczkę odchodzącą od ul. Piłsudskiego
oraz drogę do Biblioteki Miejskiej biegnącą
wzdłuż torów kolejowych. Łączny koszt rozbudowy wyniósł ponad 260 tys. zł. Część robót jeszcze trwa, ale zostaną one zakończone
do końca tego roku.
Przez cały czas w Urzędzie Miasta przyjmowane są wnioski mieszkańców o oświetlenie
nowych ulic, powstających na rozbudowujących się osiedlach mieszkaniowych jedno- i
wielorodzinnych. W 2017 roku na wnioski
mieszkańców zlecono opracowanie projektów w kilku kolejnych ulicach: ul. Jana Matejki, ul. Makowej i Wrzosowej, ul. odchodzącej od Węgrowskiej (na granicy miasta) i
ul. odchodzącej od Świerkowej. Po uzyskaniu
pozwoleń na budowę i przeprowadzeniu przetargów na realizację ulice te będą oświetlane
kolejno, począwszy od 2018 roku, w ramach
zaplanowanych w budżecie Miasta środków
finansowych.
Zarówno rozbudowy istniejących linii oświetleniowych, jak i linie nowobudowane wykonywane są z zastosowaniem nowoczesnych,
energooszczędnych lamp ulicznych LED, które różnią się barwą światła od stosowanych
wcześniej lamp sodowych, ale są równie skuteczne i pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
W 2017 roku została zrealizowana zaplanowana wcześniej i oczekiwana przez mieszkańców
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w ulicy odchodzącej od ul. Kosowskiej (w rejonie siedziby PGE). Ponadto

W 2017 roku, wzorem lat ubiegłych, w ramach
zaplanowanych w budżecie środków finansowych wykonano niewielki zakres remontów
i modernizacji w placówkach oświatowych
podlegających Miastu, tj. w żłobku, w przedszkolach i szkołach podstawowych. Część
wydatków poniesiono na niezbędne przystosowanie budynków gimnazjów na szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne w związku z
reformą oświaty.
Większość prac została wykonana w okresie
wakacyjnym. Wartość robót wykonanych w
poszczególnych placówkach wyniosła 30 - 50
tys. zł.
Podejmowane w tym roku próby pozyskania
środków zewnętrznych na konieczne prace
termomodernizacyjne w kilku placówkach
oświaty nie przyniosły jak na razie efektów,
ale opracowane dokumentacje projektowe i
audyty energetyczne zostaną wykorzystane w
2018 roku do kolejnych wniosków o dofinansowanie.

Przebudowa i modernizacja stadionu
przy ul. Lipowej

W mijającym roku Miasto kontynuowało
przebudowę stadionu sportowego przy ul. Lipowej. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wysokości ok. 48% wartości robót, przebudowano i zmodernizowano
część lekkoatletyczną stadionu. W miejsce starej bieżni o nawierzchni gruntowej wybudowano nową bieżnię okrężną o długości 400 m,
o sztucznej nawierzchni (tzw. „tartan”), wraz z
odwodnieniem i nowym ogrodzeniem wokół.
Wewnątrz bieżni powstały nowe skocznie do
skoku wzwyż i w dal oraz trójskoku. Poza te-
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środek Sportu i Rekreacji prowadzi sekcje sportowe,
zajęcia rekreacyjne i edukacyjne, a także organizuje i
współorganizuje liczne imprezy sportowo-rekreacyjne. Co się
działo w 2017 roku?
renem bieżni i boiska wybudowano rzutnię do
pchnięcia kulą. Zostało tez zakupione nowe
wyposażenie lekkoatletyczne do skoczni, rzutni i bieżni. Koszt podstawowych prac i wyposażenia wyniósł ponad 1,6 mln zł. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy miasta, sportowcy
i młodzież szkolna zyskali dostęp do nowoczesnej bazy lekkoatletycznej. Możliwe będzie
też organizowanie na terenie miasta zawodów
lekkoatletycznych na odpowiednim poziomie.
Ze względu na znaczny spadek terenu stadionu konieczne stało się wypoziomowanie
bieżni poprzez częściowe zgłębienie od strony
wschodniej oraz wykonanie nasypu od strony
zachodniej (od ul. Stadionowej). Spowodowało to konieczność przebudowy istniejącego boiska piłkarskiego. Z powodu znacznych
kosztów takiej operacji, prace związane z odwodnieniem i odtworzeniem boiska będzie
można wykonać dopiero w roku przyszłym.
Być może uda się uzyskać na ten cel kolejne
wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Pomimo wykonania niezbędnych prac zabezpieczających, do czasu zakończenia wszystkich robót budowlanych użytkowanie stadionu będzie ograniczone.

Regulacja koryta rzeki Kościółek

Od trzech lat trwają prace związane z regulacją koryta rzeki Kościółek. Regulacja obejmuje wyłożenie dna i skarp koryta rzeki płytami
betonowymi. Ma to na celu usprawnienie
wypływu wody poza teren miasta oraz uniknięcie zalewania posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki po gwałtownych
opadach deszczu.
W 2017 roku po raz kolejny pozyskano na
ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 100 tys.
zł, co wraz z taką samą kwotą zaplanowaną
w budżecie Miasta pozwoliło wykonać prace
regulacyjne na 200 metrowym odcinku rzeki
(w kierunku północnym i południowym od
mostu przy ul. Lipowej). Prace zakończono na
odcinku pomiędzy ulicami Lipową i Skłodowskiej. Regulacja koryta rzeki Kościółek będzie
kontynuowana w kolejnych latach budżetowych.

Budownictwo socjalne

Po zakończeniu prac remontowych, późną
wiosną tego roku, oddano do użytku prawe
skrzydło budynku dawnej pralni przy ulicy
Lipowej (wjazd od ul. Oleksiaka Wichury).
Budynek, który pierwotnie stanowił część
dawnego kompleksu pałacowego, w czasie
funkcjonowania szpitala przy ul. Lipowej służył do jego obsługi. Od kilku lat ze względu na
zły stan techniczny budynek został wyłączony
z użytkowania i stopniowo popadał w ruinę.
W 2016 roku podjęto decyzje o ratowaniu zabytkowego obiektu. W tym roku zakończono
remont prawego skrzydła budynku, w którym
znalazły się cztery lokale mieszkalne socjalne
o niewielkiej powierzchni rzędu 16 m2 i podstawowym wyposażeniu. Lokale już zostały
zasiedlone.
Kolejny etap remontu obejmie przystosowanie na cele mieszkalne pomieszczeń w środkowym skrzydle budynku. Dzięki przebudowie i
kapitalnemu remontowi parteru i piętra miasto pozyska kolejnych 5 mieszkań socjalnych
o powierzchni ok. 25-40 m2 każde. W tym
roku na kontynuację prac pozyskano środki z
funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 45% wartości zaplanowanych robót, pozostałą część kosztów remontu
pokryje miasto. Remont środkowego skrzydła
budynku rozpocznie się wiosną 2018 roku, a
zakończy się na przełomie 2018 i 2019 roku.

Nowe tereny inwestycyjne

Zgodnie z planem w 2017 roku wykonano
prace ziemne i porządkowe na terenie, który Miasto pozyskało od PKP. Zlikwidowano
dawny nasyp, na którym przebiegały tory
kolejowe pomiędzy ul. Kosowską (Wesołą) i
Ząbkowską. Obszar ten został oczyszczony i
uporządkowany, usunięto dzikie wysypiska
śmieci i porastające teren krzewy. Pozyskany w ten sposób teren inwestycyjny został
podzielony na działki z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe i działalność
gospodarczą. Koszt wykonanych w tym roku
prac niwelacyjnych i porządkowych wyniósł
ponad 100 tys. zł. Prace wykonywały lokalne
przedsiębiorstwa z terenu naszego miasta.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
19 października na basenie sokołowskiej Pływalni odbył się II Etap Mini-Olimpiady Integracyjnej Osób Niepełnosprawnych. Udział wzięły 3
placówki: Dom Pomocy Społecznej w
Wirowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Sokołowie Podlaskim i Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim.

Pozostałe inwestycje

Poza wymienionymi inwestycjami w mijającym 2017 roku wykonano wiele innych zadań
zaplanowanych w budżecie.
Kontynuowane były prace w Parku Przemysłowym na terenie dawnej cukrowni przy ul.
Fabrycznej. Część starego budynku magazynowego zlokalizowanego bezpośrednio przy
ul. Węgrowskiej została przystosowana na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Podstawowe prace remontowe niezbędne
do oddania budynku w użytkowanie wykonała firma budowlana wyłoniona w drodze przetargu. Ze względu na konieczność ograniczenia kosztów, pozostałe prace wykończeniowe i
adaptacyjne wykonywane są przez Miasto we
własnym zakresie. Wszystkie prace zostaną
zakończone na wiosnę przyszłego roku.
W tym roku Urząd Miasta ponownie podjął
starania o pozyskanie środków zewnętrznych
na remonty starych, zabytkowych budynków przemysłowych cukrowni, które dotychczas takich remontów nie przeszły. Dzięki
opracowanemu dla miasta programowi rewitalizacji udało się takie środki pozyskać dla
dwóch kolejnych budynków fabrycznych. Dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 80%
planowanych kosztów remontów pozwoli w
roku przyszłym rozpocząć prace.
Na wniosek mieszkańców, którzy wraz z
dziećmi korzystali z nowego placu zabaw i
siłowni zewnętrznej, zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych przy ul. Bulwar (za pływalnią miejską), podjęto w tym roku decyzję o
rozbudowie i doposażeniu obiektu.
Prace zostały wykonane późną jesienią, kiedy
plac jest najmniej użytkowany. Elementy siłowni zewnętrznej dla dorosłych i młodzieży
zabrano z części przeznaczonej dla dzieci i
dzięki temu plac zabaw powiększono i wyposażono w dodatkowy zestaw zabawek sprawnościowych. Również siłownia zewnętrzna
została wyposażona w dodatkowe urządzenia
do ćwiczeń, zestaw do gier, ustawiono nowe
ławki i kosze. Koszt rozbudowy wyniósł ponad 90 tys. zł.
W roku przyszłym rysuje się perspektywa
pozyskania środków z rządowego programu
budowy Otwartych Stref Aktywności na dofinansowanie budowy niewielkich sprawnościowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Jeżeli uda się takie środki pozyskać,
miasto zyska kilka tego rodzaju obiektów na
swoim terenie.
W chwili obecnej trwają prace nad budżetem
Miasta na 2018 rok. Plany inwestycyjne na
przyszły rok będzie można sprecyzować po
jego uchwaleniu, w zależności od wielkości
środków finansowych jakie zostaną przeznaczone na poszczególne zadania.

Każdy z ośrodków wystawił reprezentację składającą się z 18 uczestników,
którzy sprawdzili swoją sprawność fizyczną w konkurencjach rekracyjnych.
11 listopada wszyscy chętni mogli
uczcić 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w VIII Sokołowskim Biegu Niepodległości. Uczestnicy podzieleni na 10 kategorii mieli do
przebiegnięcia od 650 do 2600 metrów
trasy. W imprezie udział wzięło 405
osób, w tym 187 dziewcząt i kobiet
oraz 218 chłopców i mężczyzn.
6 grudnia w ramach imprezy „Mikołajki na Pływalni” dzieci w wieku 4-7 lat
mogły akywnie spędzić czas w wodzie
razem ze swoimi rodzicami sprawdzając się w zabawach ruchowych pod
okiem ratowników. Punktem kulminacyjnym była wizyta Mikołaja, który
wręczył dzieciom paczki z gadżetami
oraz słodyczami.
17 grudnia planowana jest II edycja
Grand Prix Sokołowa Podlaskiego w
pływaniu 2017/2018, organizowana
wspólnie przez K.S. Neptun oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wszelkie informacje w kasie Pływalni przy ul. Bulwar
1.
19-21 stycznia 2018 OSIR razem z Miejsko-Powiatowym Klubem Koszykówki
w Sokołowie Podlaskim zorganizują

turniej w ramach Europejskiej Ligi Koszykówki Dziewcząt do lat 15 [EGBL].
Do Sokołowa przyjadą zespoły z Sopotu, Ostrołęki, Mińska ( Białoruś ), Rygi
( Łotwa ), Jurmali ( Łotwa ), Ostrawy (
Czechy ), Koszyc (Słowacja). W trakcie 3
dni zostanie rozegranych 20 meczy.

Do rozgrywek 1 Ligi Wojewódzkiej
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
awansował zespół Trampkarzy U15
[roczniki 2002/2003], prowadzony
przez trenera Krzysztofa Woźniaka.
Młodzi sokołowscy piłkarze wygrali
wszystkie 14 spotkań w Lidze Okręgowej, zdobywając 105 i tracąc jedynie 9
bramek.

Stadion Miejski przy ulicy Lipowej 50
przechodzi kompleksową modernizację, w ramach której powstała poliuretanowa bieżnia lekkoatletyczna o
długości 400m z podziałem na 4 tory
biegowe. Na zakolach powstała nowa
skocznia w dal wraz z rozbiegiem oraz
stanowisko do skoku wzwyż. Zakupiony został profesjonalny sprzęt do obsługi wydarzeń sportowych [materace
i stojaki do skoku wzwyż, sprzęt elektroniczny do pomiaru czasu biegów,
pistolet startowy, bloki startowe, płotki
lekkoatletyczne itp.]. Powstało nowe
ogrodzenie bieżni, a także zdemontowano krzesełka z trybun i zniwelowano wał ziemny, na których się mieściły.
Na wiosnę planowane są kolejne prace
na obiekcie przy płycie boiska do piłki nożnej. Inwestycja dofinansowana
jest przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Rozwoju
Infrastruktury Lekkoatletycznej - edycja 2016.

O

d 1 października Miasto Sokołów Podlaski przejęło obowiązek
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
od wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych.

Miejskie schronisko
dla zwierząt

W grudniu tego roku
rozpoczęliśmy prace
modernizacyjne w
Miejskim Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt. Celem prac jest
powiększenie szeregu
pięciu kojców dla psów
w taki sposób by możJarosław Tokarski
liwe było wstawienie
do nich bud oraz by pozostałe miejsce
w kojcu było wystarczające dla dużych
psów. Obecne kojce mają wymiar 1,5
na 3 m i ze względu na brak miejsca nie
ma możliwości by wstawić do nich budę,
budy muszą stać poza kojcem. Dlatego
zaplanowano wymianę kojców na większe, o wymiarze 2 na 5 m. Dodatkowo
wyrównywany i utwardzany jest teren
wokół Schroniska tak, by zapewnić właściwe posadowienie nowych kojców oraz
odpowiedni spadek terenu, by odprowadzić wodę opadową z terenu Schroniska.
Zakup kojców w całości finansowany jest
przez Fundację Sarigato - karmimypsiaki.
pl, z którą Miasto Sokołów Podlaski podjęło współpracę. W ramach współpracy
Fundacja Sarigato, która jest organizacją
pożytku publicznego, zbiera fundusze na
sokołowskie schronisko, przekazywane
przez darczyńców w postaci 1% odpisu
podatkowego.
Także Miasto Sokołów Podlaski uruchomiło specjalny nr konta bankowego, na
który mieszkańcy mogą wpłacać drobne
kwoty. Zostaną one wykorzystane na
utrzymanie i modernizację Schroniska w
Sokołowie.
W ramach Światowego Dnia Zwierząt, z
inicjatywy Samorządu Uczniowskiego z
I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim w szkole zbierane były
pieniądze na wymianę jednego z kojców
w Schronisku. Uczniowie zebrali aż 1.600
zł i samodzielnie zakupili kojec, który
zamontowany został 13 grudnia. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie
dziękujemy.
Wolontariuszki z Miejskiego Schroniska,
pod patronatem Fundacji Sarigato karmimypsiaki.pl, będą prowadzić zbiórkę pieniędzy do puszek. Zbiórka będzie miała
miejsce w dniu 23 grudnia w wybranych
sklepach TOPAZ (przy ul. Piłsudskiego i
Węgrowskiej 3 Park Handlowy) od godziny 9:00 do zamknięcia sklepu. Wszystkie
zebrane pieniążki zostaną przeznaczone
na wymianę kojców w Schronisku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w Akcji Świątecznej: wrzuć piątaka dla
„Bezdomniaka”.

Więcej informacji o akcji można
znaleźć na facebookowym profilu
prowadzonym przez wolontariuszy: https://www.facebook.com/
events/1059858764156257/

Wandaloodporne
kosze
W styczniu 2018 r. Miasto rozpocznie
sukcesywne wymienianie betonowych
koszy ulicznych na nowe, wykonane
z tworzywa sztucznego DURAPOL.
Kosze produkowane przez szwedzką
firmę Glasdon charakteryzują się dużą
trwałością i odpornością, zarówno na
warunki atmosferyczne, jak i na niszczycielskie zapędy niektórych mieszkańców. Dodatkowo są bardzo estetyczne i
łatwe do utrzymaniu czystości. W listopadzie Miasto zamówiło 100 szt. takich
koszy i zastąpią one stare i wysłużone
kosze betonowe, których wygląd często

pozostawia wiele do życzenia. Kosze
betonowe będą sukcesywnie likwidowane i zastępowane nowymi koszami,
począwszy od centrum Miasta w kierunku obrzeży i ulic wylotowych.
W ramach doskonalenia systemu
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych Miasto zakupiło także
specjalny pojemnik przystosowany
do zbiórki odpadów elektronicznych,
mogących zawierać dane wrażliwe,
t.j. laptopów, telefonów, kart pamięci,
aparatów cyfrowych itp. Pojemnik posiada specjalny otwór wrzutowy, który
uniemożliwia wyjęcie elektroniki przez
osoby postronne. W ten sposób dostęp
do wrzuconych odpadów mają jedynie
osoby obsługujące system odpadów.

Prace w parku
Ogińskiego
W bieżącym roku, na ternie zabytkowego parku im. ks. M. K. Ogińskiego,
położonego przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim, został przeprowadzony
III etap prac konserwatorskich. Prace
polegały na przeprowadzeniu pielęgnacji zabytkowego drzewostanu, w
tym pomników przyrody. Konserwacji
poddanych zostało 176 szt. drzew.

Wykonano cięcia sanitarne, cięcia korygujące pokrój oraz cięcia częściowo
redukujące korony i poprawiające statykę drzew. Przeprowadzono również
prace związane z zabezpieczeniem 89
sztuk kasztanowców białych poprzez
zastosowanie pułapek feromonowych
na szrotówka kasztanowcowiaczka, a
w okresie listopada zostały wykonane
nowe nasadzenia drzew.
Wszystkie prace zostały przeprowadzone na podstawie inwentaryzacji,
wykonanej w 2014 roku przez firmę
M-Projekt z Warszawy, zatwierdzonej
przez Wojewódzkiego Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków oraz przy jego
udziale.
Środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który refunduje 90% kosztów
zadania.
Prace konserwatorskie prowadzone na
terenie parku im. ks. M. K. Ogińskiego
składają się z V etapów, realizowanych
w latach 2015-2020, obejmujących
w sumie konserwację 815 szt. drzew
oraz 206 m2 powierzchni krzewiastej.
W ramach prac wykonywane są cięcia
pielęgnacyjne, w tym cięcia korygujące
pokrój, cięcia częściowo redukujące
korony - poprawiające statykę, cięcia
techniczne zachowujące skrajnie
jezdni, formowanie pokroju młodych
drzew, cięcia krzewów i żywopłotów,
a także montaż wiązań elastycznych
w celu wzmocnienia mechanicznego
konarów drzew, zastosowanie pułapek
feromonowych na szrotówka kasztanowcowiaczka, wykonanie oprysków
przeciw szkodnikom oraz palikowanie
młodych drzew w celu ich ustabilizowania w gruncie.
Każde zinwentaryzowane drzewo
posiada przypisaną liczbę porządkową oraz zostało naniesione na mapę
zasadniczą. Ilość opisanych pojedynczych drzew wyniosła w sumie 1186
szt. oraz 24 grupy drzew i krzewów o
pow. 3.651,5m2. Łącznie zinwentaryzowano 1210 obiektów.

Nowe zasady odbioru
odpadów

Do końca września 2017 na terenie
miasta zorganizowany odbiór odpadów
komunalnych odbywał się wyłącznie z
nieruchomości zamieszkałych. Instytucje i podmioty gospodarcze miały natomiast indywidualne umowy z firmami
odbierającymi odpady komunalne. Od 1
października Miasto Sokołów Podlaski
przejęło obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
od wszystkich instytucji i podmiotów
gospodarczych.
Podjęta przez Radę Miejską w Sokołowie
Podlaskim Uchwała nr XXV/144/2017 z
dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, zobowiązała wszystkie instytucje i podmioty gospodarcze prowadzące działalność
gospodarczą na terenie Miasta Sokołów
Podlaski do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Systemem objęto ponad 570 instytucji i
podmiotów gospodarczych. Firma odbierająca odpady komunalne na terenie
Miasta co miesiąc przesyła do Urzędu
Miasta wykaz ilości i rodzajów oddawanych odpadów. Ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych są porównywane z ilościami zadeklarowanymi
przez instytucje i podmioty gospodarcze.
Stwierdzenie powtarzających się rozbieżności pomiędzy ilością zadeklarowaną a odebraną, będzie skutkowało
wystawieniem wezwania do złożenia
korekty deklaracji, a w rezultacie poniesieniem większej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po objęciu
systemem wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych, ilość odpadów
odebranych w październiku i listopadzie
zwiększyła się o 118 ton w porównaniu
do roku ubiegłego. Wprowadzony został
również odbiór nowej frakcji - odpadów ulegających biodegradacji, celem
obniżenia kosztów utylizacji odpadów
zmieszanych, który jest ponad dwukrotnie wyższy. Zachęcamy do selektywnego
zbierania. Od października 2017 zebraliśmy zaledwie 2,5 tony odpadów bio,
co stanowi niewielki procent ilości, jaką
moglibyśmy wysegregować przy zaangażowaniu mieszkańców. W przyszłości
mogłoby się to przełożyć na obniżenie
opłaty.
Analiza otrzymanych danych wykazała
największy problem z właściwą segregacją w budynkach wielolokalowych.
W rezultacie miasto ponosi dodatkowe
koszty związane z zagospodarowaniem
odpadów, co w przypadku powtarzających się nieprawidłowości zmusić może
samorząd miejski do podjęcia odpowiednich działań.

R

ok 2017 był szczególny dla oświaty. To rok podejmowania wielu
ważnych działań i decyzji w zakresie przygotowania,
a następnie wdrażania od 1 września reformy oświaty.

Rok dużych zmian w oświacie
Reforma oświaty

Rok 2017 to rok szczególny dla oświaty. Rok
podejmowania wielu
ważnych działań i decyzji w zakresie przygotowania, a następnie
Mieczysław
wdrażania od 1 wrześSobieszczak
nia reformy oświaty.
Zainicjowana przepisami ustawy
- Prawo oświatowe i ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe - reforma edukacji, wprowadziła nowy ustrój szkolny. Szkoły
podstawowe 6-letnie stały się szkołami 8-letnimi. Likwidowane są gimnazja. Utworzona została także nowa
struktura szkół ponadpodstawowych.
Przygotowano nową podstawę programową nauczania dla każdego typu
i rodzaju szkół.
Samorząd Miasta Sokołów Podlaski,
jako organ prowadzący przedszkola,
szkoły podstawowe i gimnazja, podjął
wiele ważnych dla mieszkańców decyzji w zakresie dostosowania szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. I tak:
•

Dotychczas funkcjonujące sześcioletnie szkoły podstawowe tj.
Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul.
Polnej, Nr 2 przy ul. Węgrowskiej
i Nr 4 przy ul. Kupientyńskiej
przekształcone zostały w szkoły o
nowej strukturze organizacyjnej,
a więc szkoły podstawowe ośmioletnie.

•

Dotychczasowe gimnazjum Nr 1
przy ul. Skłodowskiej-Curie i Nr
2 przy ul. Repkowskiej przekształcone zostały od 1 września br. odpowiednio w Szkołę Podstawową
Nr 6 i Szkołę Podstawową Nr 3 o
nowej strukturze organizacyjnej.

•

Klasy II i III dotychczasowych
gimnazjów prowadzone są przez
szkoły podstawowe powstałe z
przekształcenia tych gimnazjów.
Ich ostateczna likwidacja nastąpi
w 2019 roku.

•

W funkcjonujących od 1 września
bieżącego roku pięciu szkołach
podstawowych
prowadzonych
przez Miasto Sokołów Podlaski
uczy się łącznie 1788 uczniów w
84 oddziałach, w tym 256 uczniów w 12 oddziałach gimnazjalnych.

Szkoła Podstawowa
z oddziałami dwujęzycznymi

W mijającym roku Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
powiększyła swoją ofertę nauczania
poprzez utworzenie w szkole dwóch
oddziałów dwujęzycznych.
Oddział dwujęzyczny to oddział
szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim
oraz obcym nowożytnym, będącym
drugim językiem nauczania, przy
czym prowadzone w dwóch językach
są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących
język polski, części historii dotyczącej Polski i części geografii dotyczącej

kwalifikacje w zakresie przedmiotów
ogólnokształcących (historia, informatyka).
W szkole zorganizowane są dwie pracownie językowe z laboratorium językowym, wyposażone w sprzęt multimedialny i dostęp do Internetu.
Od 2015 r. szkoła współpracuje z Oddziałem Fundacji AISEK przy Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, co
pozwala na realizację zajęć z udziałem
studentów anglojęzycznych w ramach
programu KidSpeak.
W klasach szóstych prowadzone są
projekty E-tweening we współpracy
ze szkołami z Unii Europejskiej, gdzie
komunikacja odbywa się w języku angielskim.

Oddział przedszkolny w szkole przy Repkowskiej

geografii Polski - w tym co najmniej
jedne zajęcia edukacyjne wybrane
spośród zajęć obejmujących: biologię,
chemię, fizykę, część geografii odnoszącej się do geografii ogólnej, część
historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.
Oddziały dwujęzyczne zostały utworzone w klasie VII i zaczęły funkcjonować od 1 września 2017. Z tym
dniem szkoła, na mocy decyzji organu prowadzącego, otrzymała nową
nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznym
im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.
Szkoła jest w pełni przygotowana do
prowadzenia oddziałów dwujęzycznych. Zatrudnia obecnie dwóch nauczycieli przygotowanych do nauczania języka angielskiego i przedmiotu
ogólnokształcącego
(matematyka,
biologia). Kolejne dwie nauczycielki
języka angielskiego podnoszą swoje

Do oddziału dwujęzycznego mogą
uczęszczać wyłącznie uczniowie, którzy wyrażą zainteresowanie dalszą
kontynuacją nauki w szkole w tej formule, a więc na zasadzie dobrowolności. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie tej szkoły, którzy
otrzymali promocję do klasy VII oraz
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
przeprowadzanego na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną.
W przypadku liczby kandydatów
spełniających powyższe warunki
większej, niż liczba wolnych miejsc
w oddziale, przeprowadzane będą
postępowania rekrutacyjne. Jeżeli po
przeprowadzonej rekrutacji oddział
dwujęzyczny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, mogą też być
przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do
wspomnianego postępowania rekrutacyjnego.

Przedszkola Miejskie

Od 1 września nie zmieniła się sieć
przedszkoli prowadzonych przez samorząd Miasta. Nadal funkcjonują
zatem cztery przedszkola. Jednakże
w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego okazało się,
że liczba zgłoszonych przez rodziców
wniosków o objęcie ich dzieci wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach miejskich jest wyższa niż
łączna liczba miejsc w tych czterech
przedszkolach. Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
oraz chcąc zapewnić wszystkim zgłoszonym dzieciom możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach miejskich, samorząd
Miasta podjął działania w celu zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych.
Dzięki inicjatywie, ofiarnej pracy i
konsekwencji w działaniu p. dyrektor
Przedszkola Nr 2 i przy współpracy z
dyrektorem dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 oraz zaangażowaniu
pracowników tych placówek, dwa dodatkowe oddziały przedszkolne utworzone zostały w budynku szkoły przy
ul. Repkowskiej 3. Wchodzą one w
skład struktury organizacyjnej Miejskiego Przedszkola Nr 2 z siedzibą
przy ul. Kościuszki i przez to przedszkole są prowadzone.
Od 1 września do przedszkoli miejskich i oddziałów „0” w Szkole Podstawowej Nr 4 uczęszcza łącznie 655
dzieci w 27 oddziałach. Część dzieci zamieszkałych na terenie Miasta
uczęszcza do przedszkoli niepublicznych. Łącznie zatem, spośród wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym,
zamieszkałych na terenie Miasta - wychowaniem przedszkolnym objętych
jest 95% dzieci uprawnionych. Jest to
bardzo wysoki wskaźnik, który władzom samorządowym daje poczucie
satysfakcji ze skutecznej realizacji
jednej z ważniejszych potrzeb mieszkańców Miasta. Razem bowiem z powstałym w 2015r. Żłobkiem Miejskim
oraz działalnością Centrum Pomocy
Socjalnej i Środowiskowego Domu
Samopomocy, stale i konsekwentnie
rozwijana jest polityka prorodzinna, ukierunkowana na udzielanie
wszechstronnej pomocy wszystkim
oczekującym pomocy rodzinom zamieszkałym w naszym mieście.

W

2017 roku pracownicy Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie
Podlaskim opracowali i zrealizowali kilka projektów, mających na
celu promocję społecznych zmian, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz wzmacnianie i wyzwalanie ludzi w celu
osiągania przez nich dobrostanu.

Centrum Pomocy Socjalnej

Projekt „To właśnie
jest moja rodzina”

Centrum było koordynatorem zadania, do
którego przystąpiło miasto, pt. „Gmina WspieMonika
rająca Rodzinę”. Celem
Krzemieniewska
konkursu było promowanie działań przyjaznych mieszkańcom,
realizowanych przez Miasto. W ramach
tego konkursu realizowano projekt „To
właśnie jest moja rodzina”. Ogłoszono
konkurs plastyczny pod takim tytułem.
Zorganizowano bal karnawałowy, który
był podsumowaniem konkursu.

Projekt edukacyjny „Mama”
W miesiącu marcu odbyły się spotkania
wg. autorskiego programu asystenta rodziny i konsultanta psychologa,
pracowników Centrum, skierowane
do mam spodziewających się dziecka
lub posiadających dzieci w wieku do
lat 3. Program obejmował spotkania
edukacyjne oraz zajęcia warsztatowe
prowadzone przez położną, psychologa i
asystenta rodziny. W związku z zainteresowaniem uczestniczek kontynuacją zajęć, opracowany został projekt socjalny
skierowany do mam pragnących dalszej
edukacji i własnego rozwoju.

Projekt socjalny „Szczęśliwa mama
= szczęśliwe dziecko”
Przeprowadzony został cykl spotkań dla
matek spodziewających się dziecka lub
posiadających dzieci do lat 3, jako warsztaty umiejętności wychowawczych dla
młodych mam, pod nazwą „Szczęśliwa
mama = szczęśliwe dziecko”, na których
poruszano tematy związane z opieką,
pielęgnacją i wychowaniem dzieci.
Uczestniczki zajęć miały okazję wysłuchać porad położnej. Uzyskały informacje na temat praw i przywilejów kobiet
rodzących oraz zapoznały się ze standardami opieki okołoporodowej. Położna
dała wskazówki jak należy zachować się
w sytuacjach zagrażających zdrowiu i
życiu dziecka. Poruszone zostały tematy
dotyczące sposobów stymulacji małego
dziecka, aby rozwój mózgu przebiegał
prawidłowo. Odbyły się także zajęcia
z psychologiem i asystentem rodziny, które uwrażliwiły uczestniczki jak
należy prawidłowo rozwijać inteligencję
emocjonalną u malucha. Zwrócona
została też uwaga na sposób budowania
u dzieci poczucia własnej wartości, aby
zapewnić im jak najlepszy start w przyszłość. Idea zajęć edukacyjnych spotkała
się z dużym zainteresowaniem ze strony
podopiecznych.

Kampania „Niebieski tydzień”
Centrum Pomocy Socjalnej, wraz z Ko-

mendą Powiatową Policji w Sokołowie
Podlaskim, po raz kolejny zorganizowało
akcję „Niebieski Tydzień”. Kampania
miała na celu uświadomienie społeczeństwu, że osoby, które padły ofiarą przestępstwa, w tym przemocy domowej,
nie mogą pozostać bez pomocy, aby
mogły dalej normalnie funkcjonować.
To również akcja, która ma na celu ograniczenie zjawisk i zachowań budzących
powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Zorganizowano punkt konsultacyjny w budynku Urzędu Miasta, dyżury
pełnili specjaliści pracujący w obszarze
pomocy osobom krzywdzonym. Była
to nieodpłatna pomoc świadczona w
formie indywidualnych porad i wsparcia, skierowana do osób zgłaszających
się o pomoc i poradę. Porady udzielane były przez pracowników Centrum
Pomocy Socjalnej, przedstawicieli
Komendy Powiatowej Policji, członków
Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Dodatkowym działaniem w ramach kampanii „Niebieski
Tydzień” było zorganizowanie dwóch
spotkań z młodzieżą. Tematem spotkań
było przedstawienie młodzieży czym
jest przemoc domowa oraz informacji
o prawach osób, które stały się ofiarą
przestępstwa oraz sankcjach prawnych
dla osób stosujących przemoc wobec
osób najbliższych.

„Program Aktywizacja i Integracja”
W miesiącach lutym i marcu 2017 roku,
na bazie Klubu Integracji Społecznej, w
ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, realizowany był Program
Aktywizacja i Integracja, który z założenia ma pomóc osobom bezrobotnym w
powrocie na rynek pracy. W edycji tej
uczestniczyło 7 długotrwale bezrobotnych kobiet.
W ramach programu bezrobotni beneficjenci Centrum Pomocy Socjalnej
w Sokołowie Podlaskim uczestniczyli
w zajęciach reintegracji społecznej i
zawodowej. Reintegracja zawodowa polegała na wykonywaniu prac społecznie
użytecznych. Integracja społeczna realizowana była poprzez cykliczne zajęcia
z psychologiem i doradcą zawodowym.
Wpłynęły one na wzrost samooceny i
poczucia własnej wartości, dodały wiary
we własne możliwości i umiejętności,
przygotowując do powrotu na rynek
pracy. Ponadto uczestnikom PAiI umożliwiono spotkania z konsultantem prawnikiem, który dostarczył wiedzy z zakresu prawa pracy. Oddzielnym blokiem
były zajęcia przybliżające bezrobotnym
zagadnienia ekonomii społecznej.
Przedstawione zostały informacje czym

jest spółdzielczość socjalna, procedury
i etapy zakładania spółdzielni socjalnej.
Przedstawiono też dobre praktyki funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Projekt socjalny „Szukaj pomocy
nie jesteś sama”
W 2017 roku przeprowadzono już III
edycję projektu skierowanego do kobiet
doświadczających przemocy domowej.
Zorganizowane zostały spotkania informacyjno edukacyjne, których celem

poznawczych i wykonawczych umysłu,
naukę podstaw obsługi komputera,
poczty elektronicznej, wyszukiwania
informacji w sieci. Odbyło się spotkanie z dzielnicowym, który przedstawił
podstawowe zasady bezpieczeństwa
seniorów w domu i na ulicy, spotkanie
z konsultantem prawnym, na którym
omówiono prawo spadkowe, zasady
dziedziczenia, prawo konsumenckie i
jego ochronę, spotkanie z psychologiem, na którym omówiono problemy
związane ze zdrowiem psychicznym,
stresem i jego wpływem na życie i samopoczucie, omawiano sprawy ochrony
zdrowia, prawidłowej diety, zdrowego
trybu życia itp. Spotkania Seniorów
przebiegały w miłej atmosferze, przy
herbatce, kawie i słodkościach (ciasto,
ciasteczko). Podczas rozmowy Seniorzy
wspominali dawne czasy i znajomych.

Projekt socjalny „Koperta życia”

było zwiększenie świadomości praw,
poczucia własnej wartości oraz nabycie
umiejętności postępowania w sytuacjach przemocy we własnej rodzinie.

Projekt „Trudne rozstania”
Centrum Pomocy Socjalnej od 2017
roku prowadzi indywidualne bądź
grupowe spotkania z psychologiem dla
osób, które doświadczyły straty kogoś
bliskiego. Wsparcie dla osób w procesie
żałoby pomoże przeżyć emocje, które
hamują lub uniemożliwiają normalne
funkcjonowanie. Spotkania odbywają
się w budynku Centrum bądź na prośbą
osoby zainteresowanej w miejscu jej
zamieszkania.

Projekt socjalny „Sześćdziesiąt
plus”
W okresie od kwietnia do września
2017r. realizowany był Program Pomocy
dla Osób Starszych powyżej 60 roku
życia „Sześćdziesiąt plus”. W programie
uczestniczyło 11 seniorów z terenu miasta Sokołowa Podlaskiego. Opracowano
i rozdano uczestnikom oraz osobom
korzystającym z usług opiekuńczych
świadczonych przez tutejsze Centrum
ulotki informacyjne z najważniejszymi
numerami telefonów alarmowych (ratujących życie).
Podczas spotkań z Seniorami omówiono
wizerunek seniora w Polsce, uczestnicy
wzięli udział w badaniu ankietowym
przesłanym przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej z zakresu polityki senioralnej, której celem było określenie
potrzeb osób w wieku 60+. Prowadzono
zajęcia pt. „Głowa nie idzie na emeryturę”, mające za zadanie poprawę funkcji

Centrum Pomocy Socjalnej przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Koperta
życia” polegającej na dystrybucji kopert
zawierających podstawowe informacje o stanie zdrowia. Koperty zostaną
przekazane osobom samotnym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym oraz
starszym mieszkańcom Miasta. Zasadą
jest, że uzupełniona przez lekarza prowadzącego koperta będzie znajdować
się w stałym miejscu, tj. w drzwiach lodówki (miejsce ustalone dla wszystkich
uczestniczących w programie). Zasada
ta jest usprawnieniem pracy ratownikom medycznym udzielającym pomocy
osobie chorej w miejscu zamieszkania.
Aktualnie dokonano zakupu spersonalizowanych kopert, natomiast realizacja
projektu rozpocznie się dystrybucją
kopert w styczniu 2018 roku.
Osoby zainteresowane otrzymaniem
„Koperty życia” zapraszamy do Centrum
Pomocy Socjalnej ul.Wolności 26 w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku.
Osoby, które z powodów zdrowotnych
nie mogą osobiście odebrać Koperty,
zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
telefon stacjonarny 25 781 65 99 lub
537 450 111.

P

odobnie jak w latach ubiegłych, bieżący rok obfitował w liczne
projekty, których realizacja była możliwa dzięki otrzymaniu
dofinansowania ze środków zewnętrznych, zarówno pochodzących
z Unii Europejskiej, jak i krajowych.

Dofinansowanie miejskich inwestycji

Do największych inwestycji realizowanych w
2017 roku niewątpliwie
należy „Rewitalizacja
Miasta Sokołów Podlaski – kontynuacja budowy Parku Przemysłowe- Dariusz Flisiuk
go Sokołów Podlaski na
terenach dawnej cukrowni, I etap wraz
z termomodernizacją Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2”.
Projekt zakłada kontynuację budowy
Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski
na terenach dawnej cukrowni, w wyniku
której przygotowana zostanie zabudowa
inwestycyjna.

Ważnym dla zwiększenia atrakcyjności
sokołowskiej oferty kulturalnej jest projekt „Sokołowski tygiel kulturalny”, celem którego jest zwiększenie dostępności
oraz rozwój zasobów kulturowych regionu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej. Adaptowane w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury pomieszczenia
mają pełnić wielorakie funkcje, takie jak
centrum informacji historycznej o regionie i potencjale turystycznym regionu,
związanym ze szlakiem dawnego Gościńca Litewskiego, po funkcje edukacyjne,
wystawowe i gastronomiczne.
Niezwykle istotne są także projekty
wspófinansowane z budżetu państwa lub
przez samorząd województwa. Miasto w
2017 roku ze środków pochodzących z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskało środki na następujące
projekty:
„Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im.
Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim - III etap”.
Przedmiotem projektu była konserwacja
i pielęgnacja parku krajobrazowego, III
etap projektu związany był z pielęgnacją
176 szt. drzew, ponownym zabezpieczeniu kasztanowców, nowym nasadzeniem
10 drzew.
„Wymiana pokryć dachowych z płyt
azbestowo – cementowych na terenie

miasta Sokołów Podlaski”. Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej
osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego
z eternitu.
„Regulacja koryta rzeki Kościółek w Sokołowie Podlaskim – etap II”. Zadanie
polegało na uregulowaniu 250 m koryta
rzeki Kościółek.
„Ekologiczny Sokołów Podlaski – IV
etap”. Projekt polegał na zakupie 31 kotłów gazowych dla mieszkańców miasta.
Realizowane były również projekty z zakresu edukacji i edukacji sportowej:

„Przebudowa stadionu miejskiego przy
ul. Lipowej 50 w Sokołowie Podlaskim”w wyniku realizacji projektu wybudowana została 4-torowa bieżnia okrężna o
długości 400m, 4 torową bieżnię prostą o
długości 130m, rzutnię do pchnięcia kulą,
skocznie do skoku w dal i trójskoku oraz
skocznię do skoku wzwyż.
Projekt „Umiem pływać”, który polegał
na dofinansowaniu nauki pływania dla
uczniów szkół podstawowych.
„Lokalny Animator Sportu Animator
- Moje Boisko Orlik” w 2017, uzyskano
dofinansowanie do kosztów zatrudnienia
Animatorów na prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK SOKOŁÓW PODLASKI”.
Wyposażenie dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej w miejskich placówkach
oświatowych, w ramach dotacji celowej,
przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.
Aktywna Tablica - w ramach projektu,
do sokołowskich szkół zostaną zakupione
nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie
jak monitory interaktywne, tablice interaktywne czy projektory.
Z zakresu budownictwa socjalnego Miasto realizuje dwa projekty, wskutek czego
powstanie 9 nowych lokali socjalnych:
„Zmiana sposobu użytkowania części
istniejącego budynku gospodarczego
na lokale socjalne wraz z robotami bu-

dowlanymi w Sokołowie Podlaskim, ul.
Oleksiaka Wichury”. W wyniku realizacji projektu wybudowano 4 lokale socjalne.
„Zmiana sposobu użytkowania części
istniejącego budynku gospodarczego
w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka
Wichury – etap II”. W wyniku projektu
powstanie 5 lokali socjalnych.
Wartość uzyskanych dofinansowań w
roku 2017 wynosi ok. 9 mln.
Ponadto w roku 2017 Miasto złożyło
wnioski na przedsięwzięcia, które obecnie są w trakcie weryfikacji przez Instytucje Zarządzające:
„Odnowa tkanki mieszkaniowej przy
ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim”.
Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji (odnowy tkanki mieszkaniowej), w
zakresie części wspólnych ośmiu kamienic zlokalizowanych przy ulicy Długiej.
Wartość dofinansowania: 680.573,00 zł.
„Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. ks. Bosko 6 w Sokołowie
Podlaskim” - planowana jest rozbudowa
istniejącego budynku żłobka polegająca
na budowie dwóch sal zabaw i wypoczynku wraz z wykonaniem wszelkich
niezbędnych instalacji oraz zakupie wyposażenia. Realizacja projektu przyczyni
się do zapewnienia 50 nowych miejsc dla
dzieci z terenu Miasta, wartość dofinansowania 1.000.000,00 zł.
„Ogród sztuki i nauki - sokołowskie
centrum edukacji ekologicznej”. Projekt
zakłada stworzenie miejsca przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie, doposażenie
oraz rozbudowę infrastruktury terenowej
na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Kosowskiej. Wartość
dofinansowania: 680.573,00 zł.
Budowa 500 m nawierzchni drogi
gminnej - ulicy Ustronnej. Wartość dofinansowania: 180.326,00
W 2018r. Miasto zamierza aplikować o
dofinansowanie następujących projektów:

„Utworzenie pracowni tematycznych
w sokołowskich placówkach oświatowych”- celem projektu jest wyrównanie
szans edukacyjnych u uczniów z miejskich placówek oświatowych poprzez
przeprowadzenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych (wyrównujących, rozwijających, rozwijających kompetencje społeczne, zajęć dla uczniów/nic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) wraz z
utworzeniem i wyposażeniem pracowni
tematycznych. Wartość dofinasowania
ok. 800.000,00 zł.
Konserwacja systemu alarmowego
miasta, wartość dofinansowania ok.
40.000,00 zł.
„Ekologiczny Sokołów Podlaski – edycja 2018” – projekt będzie dotyczył wymiany dotychczasowych źródeł ciepła
na ekologiczne kotły: gazowe, olejowe,
ew. na biomasę dla mieszkańców miasta.
Wartość dofinansowania ok: 350.000,00
zł.
„Otwarte Strefy Aktywności”- na terenie
Miasta powstanie siedem ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych i wielopokoleniowych stref aktywności, z których korzystać będą dzieci i seniorzy. W ich skład
wejdą m.in: sprawnościowe place zabaw
dla dzieci, strefy relaksu i gier oraz siłownie zewnętrzne. Wartość dofinansowania
300.000,00 zł
Kompleksowa przebudowa otoczenia
pomnika Ks. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim. Wartość dofinansowania 160.000,00 zł.
Trzymamy kciuki za pomyślność ocenianych projektów i liczymy, że znajdą się na
liście projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

K

oniec roku sprzyja refleksji. Jest zawsze okresem, w którym wspominamy
minione wydarzenia, analizujemy je i snujemy plany na przyszłość.
To doskonały moment na podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy niezwykle obfitych w przedsięwzięcia kulturalne.

Rok 2017 w sokołowskiej kulturze

Rok 2017 powitaliśmy
Orszakiem Trzech Króli, który - organizowany
wspólnie z innymi instytucjami oraz placówkami
oświatowymi - przyciągnął ponad cztery tysiące
Marcin Celiński
uczestników. Mimo siarczystego mrozu, udało się przejść w wielkim pochodzie ulicami naszego miasta i
wspólnie zaśpiewać tradycyjne kolędy.
Kolejnym dużym, organizowanym od lat
przedsięwzięciem był Koncert Noworoczny. Tym razem zrealizowany był wyłącznie przez naszych sokołowskich artystów.
Koncert wzbudził zachwyt, a owacjom
nie było końca. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przyszłorocznym Koncercie Noworocznym, który
odbędzie się w niedzielę 7 stycznia.
Cały mijający rok był pełen ogromnej
aktywności, która bardzo pozytywnie
wpłynęła na rozwój sokołowskiej kultury.
Poza licznymi koncertami estradowymi,
które odbywały się w sali widowiskowej
i gościły znakomitych muzyków (śląską
orkiestrę „Dębieńsko” z zaprzyjaźnionego miasta Czerwionka-Leszczyny, Janusza
Szroma i Annę Marię Jopek z zespołami,
grupy: Vołosi, Leliwa Jazz Band oraz NSI),
odbył się również szereg koncertów kameralnych i plenerowych. Te akustyczne,
przeznaczone głównie dla miłośników
jazzowego grania, odbywały się w Galerii DOM, gdzie gościliśmy m.in. Piotra
Wyleżoła, Dainę Stephensa, Grzegorza
Dowgiałło, Nikę Lubowicz czy Mateusza
Smoczyńskiego. Nie sposób zapomnieć
cyklu koncertów plenerowych, które odbywały się na tzw. Trawniku Coolturalnym. Poza formacjami, na co dzień związanymi z naszym Ośrodkiem, w ramach
Dni Sokołowa gościliśmy Mesajaha oraz
Varius Manx z fenomenalną Kasią Stankiewicz (był to pierwszy koncert, który
odbył się podczas jubileuszowej trasy
koncertowej zespołu).

Wiele okazji do występów mieli również
sokołowscy emeryci, którzy co tydzień
spotykali się na wakacyjnej „Herbatce
dla Seniora”. Oprawę muzyczną spotkania za każdym razem zapewniał inny
sokołowski zespół. Spotkania przy herbatce, bale karnawałowe, warsztaty,
wykłady i wycieczki to inicjatywy, w których „młodzież 60+” uczestniczy zawsze

z wielką ochotą i niespożytą energią. W
trakcie tych spotkań seniorzy przedstawiają szerszej publiczności swoje bogate
programy artystyczne.

Kolejną sposobnością do ukazania humoru naszych emerytów jest Festiwal
Zespołów Kabaretowych Seniorów
„ESKA”, który co roku cieszy się ogromną
popularnością, a prezentowane występy bawią publiczność do łez. Natomiast
popularne wykłady prowadzone w Sokołowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
są okazją do spotkań i dyskusji na przeróżne pasjonujące tematy. Dlatego też,
poza sokołowskimi słuchaczami, udział
w nich biorą wykładowcy - specjaliści w
różnych dziedzinach: profesorowie, eksperci, podróżnicy, kompozytorzy, autorzy
książek czy też postacie znane z ekranów
telewizyjnych.

Bardzo liczną grupą, która niezwykle
aktywnie kreuje sokołowską kulturę, są
oczywiście dzieci oraz młodzież, która w
tym roku bardzo licznie uczestniczy we
wszystkich zajęciach edukacyjnych oferowanych przez SOK. W obecnym sezonie
kulturalnym w 22 sekcjach i zespołach
podzielonych na 112 grup wiekowych
działa aż 1200 osób! To kolejny rok z tak
ogromną rzeszą uczestników naszych zajęć. Efekty ich twórczej pracy możemy
podziwiać na koncertach, pokazach czy
wystawach.
Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy odbyło się wiele uroczystości i
przedsięwzięć, które na stałe wpisały się
do kalendarza naszego miasta. Mowa tu
oczywiście o przedświątecznych jarmarkach, Nadbużańskich Spotkaniach Folklorystycznych, Międzynarodowym Turnieju
Tańców Polskich, Turnieju Smaków, Zaduszkach Jazzowych czy uroczystościach
o charakterze patriotycznym.
Środowisko Sokołowskiego Ośrodka Kultury charakteryzuje się kreatywnością i
bogactwem własnej inwencji. Dlatego
również w mijającym roku nie zabrakło

tak licznych koncertów, wernisaży, prezentacji i festiwali. Tegorocznymi nowościami, które zyskały sympatię mieszkańców miasta, były Noc Świętojańska oraz
Sokołowski Festiwal Filmowy. Jak zwykle
wielkim powodzeniem cieszyły się imprezy z cyklu Trawnik Coolturalny, podczas
których w każde letnie piątkowe popołudnie najpierw bawili się seniorzy, potem
zbierali się miłośnicy smooth jazzowych
klimatów muzycznych, a o zmroku pod
gołym niebem wyświetlane były światowe hity filmowe dla kilkusetosobowej
widowni.

Warto wspomnieć, że rok 2017 upłynął
również pod hasłem licznych wyjazdów
zagranicznych oraz jubileuszy. Wiosną
przedstawiciele Sokołowskiego Ośrodka
Kultury wyruszyli do Brukseli, gdzie w
Parlamencie Europejskim zaprezentowana została nasza wystawa malarstwa,
grafiki i rzeźby poświęcona ofiarom katastrofy smoleńskiej.
W kolejne wyprawy wyruszył latem Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”, który został zaproszony do wzięcia udziału
najpierw w polsko-węgierskich uroczystościach narodowych w Budapeszcie,
potem w Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym na Jawie Wschodniej
w Indonezji, aż wreszcie - do prezentacji
kultury polskiej w Singapurze. Wyjazdy te
były możliwe dzięki wsparciu władz miasta i stały się dla uczestników prawdziwą
przygodą życia. Ten rok był dla „Sokołowian” wyjątkowy nie tylko ze względu na
koncerty i podróże, ale również dlatego,
że zespół obchodził piętnaste urodziny.
Z tej okazji został mu nadany zaszczytny
tytuł Zespołu Reprezentacyjnego Miasta
Sokołów Podlaski.

Swój jubileusz obchodził również Dyskusyjny Klub Filmowy „Zbyszek”, który od
pięćdziesięciu lat zachęca do filmowej
refleksji i dyskusji zagorzałych kinomaniaków. To właśnie z tej okazji w czerwcu
odbył się Sokołowski Festiwal Filmowy.

Kolejnymi wydarzeniami, o których nie
da się zapomnieć i w które zaangażował
się także zespół Sokołowskiego Ośrodka Kultury, były dwa wspaniałe koncerty charytatywne. Pierwszy z nich został
zorganizowany dla małego Wiktora, a
drugi, który odbył się zaledwie kilka tygodni temu, dla sokołowskiego harcerza
- druha Michała. Te niezwykłe wieczory
udowodniły wszystkim, że nie ma rzeczy niemożliwych, a mieszkańcy naszego
miasta potrafią dokonać rzeczy naprawdę wielkich!
Już dzisiaj możemy zapewnić, że nadchodzący 2018 rok będzie co najmniej tak
atrakcyjny jak ten mijający. Serdecznie
zapraszamy Państwa do udziału w naszych różnorodnych przedsięwzięciach.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Mieszkańcom Sokołowa Podlaskiego i naszym Przyjaciołom
samego dobra, codziennych powodów
do radości, a także głębokich, pięknych
przeżyć związanych z uczestnictwem i
współtworzeniem Sokołowskiej Kultury!
- dyrekcja i zespół
Sokołowskiego Ośrodka Kultury

SOKOŁOWSKA KULTURA
W LICZBACH:
•

w Sokołowskim Ośrodku Kultury
działają 22 sekcje i zespoły podzielone na 112 grup (w zależności od
wieku i stopnia zaawansowania);

•

każdego tygodnia w naszych zajęciach uczestniczy łącznie aż 1200
osób;

•

w 2017 roku zorganizowaliśmy
ponad 180 przedsięwzięć kulturalnych;

•

w Kinie „Sokół” wyświetliliśmy 148
różnych filmów (nie licząc projekcji specjalnych), które obejrzało
ponad 20 000 osób (to był najlepszy rok w historii naszego kina!)

Dziękujemy, że jesteście
z nami!

