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W dniach 23 - 25 maja odbędą się w Sokołowie XII 
Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne - 
Międzynarodowy Festiwal Kultur i Tradycji Krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej. 
Miejsca, gdzie odbędą się poszczególne wydarzenia to sala wido-
wiskowa Sokołowskiego Ośrodka Kultury, plac przed SOK i Park 
imienia Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego przy ulicy Lipowej. 
Na sobotnim koncercie galowym zobaczymy zespoły Pectus i Futu-
re Folk oraz Kabaret Skeczów Męczących. Po bardziej szczegółowe 
informacje i program festiwalu godzina po godzinie zapraszamy na 

stronę 4.

Trwają prace przy 
miejskich inwestycjach
Wiosną rozpoczęto realizację części inwestycji 
przewidzianych do wykonania w 2013 roku oraz 
wznowiono prace przy zadaniach, które zostały rozpoczęte 
w ubiegłym roku. Najważniejsze z nich pod względem 
zakresu i wartości to przebudowa Szewskiego Rynku, 
budowa Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski i remont 
budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Gwiazdy Dni Sokołowa: Pectus, Future Folk i inni...

SZEWSKI RYNEK
Wznowiono prace związane z 
przebudową Szewskiego Ryn-
ku. Roboty zostały rozpoczęte 
w roku ubiegłym i wstrzymane 
na okres zimowy. Dotychczas 
wykonano część miejsc postojo-
wych oraz ukończono układanie 
nawierzchni z kostki kamien-
nej na dojazdach i zjazdach z 
ulicy Długiej i Wilczyńskiego. 
W chwili obecnej rozpoczę-

to roboty remontowe w części 
wschodniej Rynku od strony 
kamienic. Zaplanowano tam 
wykonanie dodatkowych miejsc 
postojowych oraz generalny re-
mont schodów i podestu pro-
wadzącego do sklepów. Oprócz 
schodów zostanie wykonana 
pochylnia umożliwiająca do-
stęp osobom poruszającym się 
na wózkach. Całość podestu od 
strony Szewskiego Rynku zosta-

nie obłożona płytami kamien-
nymi, analogicznie jak ma to 
miejsce przed ciągiem sklepów 
od strony Placu Księdza Brzóski. 
Roboty te już trwają, a całość 
prac zostanie ukończona w lipcu 
b.r. Wtedy też odnowiony Szew-
ski Rynek zostanie w całości 
udostępniony do użytkowania.  

Czytaj na str. 2

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
na kolejne spotkanie 
z Burmistrzem Miasta. 
Tym razem tematyką będą 
sprawy o żywotnym znaczeniu 
dla rozwoju Sokołowa Podla-
skiego, w tym przede wszyst-
kim stan prac i perspektywy 
dla tworzonego na terenie 
byłej cukrowni Parku Przemy-
słowego. 

Omówione zostaną także in-
westycje, na czele z remontem 
Szewskiego Rynku i Sokołow-
skiego Ośrodka Kultury oraz 
nowe zasady gospodarki śmie-
ciowej. Zainteresowani będą 
mogli zasięgnąć informacji na 
temat dofinansowania, jakie 
można otrzymać z WFOŚiGW 
przy zmianie pieca centralne-
go ogrzewania na wykorzystu-
jący paliwo ekologiczne.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z BURMISTRZEM

foto: Monika Paprocka / www.pectus.com.pl

Burmistrza Bogusław Karakula 
zabiegał o poparcie posła 
Krzysztofa Tchórzewskiego 
w sprawie sokołowskiego sądu. 

Czytaj na str. 3

KWIETNIOWE PETYCJE PRZEKAZANE
W poprzednim numerze „Kuriera” zamieściliśmy petycję w sprawie przywrócenia 
w Sokołowie Podlaskim Sądu Rejonowego, z prośbą do Czytelników o jej wycięcie, 
podpisanie i wrzucenie do urny w Urzędzie Miasta. Zebrane petycje zostały 
przekazane Posłowi na Sejm RP, Panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu.

Ulgi w opłacie śmieciowej 
- konsultacje społeczne
Od 2 do 10 maja w dwóch punktach na terenie naszego miasta 
przeprowadzane były konsultacje społeczne w sprawie ulg 
w opłacie śmieciowej. 

2 maja urzędnicy na placu przy 
Urzędzie Miasta oraz w par-
ku ks. Brzóski przeprowadzali 
z mieszkańcami miasta krótką 
ankietę na temat ulgi w opłacie 
śmieciowej dla rodzin objętych 
programem „Sokołowska Ro-
dzina 3+”. Dodatkowo na miesz-
kańców czekał upominek w po-
staci chorągiewki z okazji Dnia 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do 10 maja ankietę można było 
wypełnić w Urzędzie Miasta. 
Konsultacje społeczne połączo-
ne były z akcją informacyjną na 
temat Programu „Sokołowska 
Rodzina 3+”, skierowanego do 
rodzin wielodzietnych i zastęp-
czych.

Czytaj na str. 2



Podsumowując majowe 
konsultacje społeczne, w 
przeprowadzonym badaniu 
kwestionariuszowym wzięły 
udział 103 osoby zamiesz-
kujące Sokołów Podlaski. Na 
pierwsze pytanie ankietowe, 
które dotyczyło poglądów na 
temat słuszności wprowa-
dzenia ulgi w opłacie śmie-
ciowej, aż 90 osób (87,4% 
wszystkich respondentów) 
odpowiedziało pozytywnie. 
Przeciw było 13 ankietowa-
nych (12,6%). Spośród tych 
osób, które opowiedziały się 
za zastosowaniem ulgi, aż 
53 chciałoby obniżenia opłat 
o 50% dla każdego członka 
gospodarstwa domowego 
w przypadku rodzin wielo-
dzietnych (posiadających 
3 lub więcej dzieci) oraz 
rodzin zastępczych (58,9%). 
Ulgę w postaci 20% dla 
gospodarstwa domowego, w 
którym liczba osób wynosi 5 
i więcej, poparło 19 respon-
dentów (21,1%), natomiast 
za brakiem opłat za wywóz 
śmieci za 3 i kolejne dziecko 
w gospodarstwie domowym 
opowiedziało się 17 ankieto-
wanych (18,9%). Tylko jedna 
osoba nie miała zdania w 
omawianej kwestii.
Reasumując, zdecydowana 
większość badanych optuje 
za wprowadzeniem ulgi w 
opłacie śmieciowej (ponad 
87% uczestników badania), 
przy czym za najlepszy jej 
wariant został uznany ten, 
który wprowadzałby obniże-
nie opłat o 50% dla człon-
ków rodzin wielodzietnych 
i zastępczych (blisko 60% 

popierających zastosowanie 
ulgi). W związku z powyż-
szym z inicjatywy Burmistrza 
Miasta powstał projekt 
uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej nr 
XVIII/111/2012 z dnia 28 
grudnia, dotyczącej wyboru 
metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Zmiana dotyczy ustalenia 
zniżki w opłacie za odbie-
ranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych w 
wysokości 50% dla mieszkań-
ców uprawnionych do korzy-
stania z Programu „Sokołow-
ska Rodzina 3+”. Podjęcie 
kroków w tym kierunku było 
możliwe po wprowadzeniu 
kryteriów zwolnień lub 
dopłat do opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi na skutek nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminie, 
która weszła w życie 6 marca 
2013 roku. W związku z 
wprowadzaniem Programu 
„Sokołowska Rodzina 3+” 
Burmistrz Miasta zainicjo-
wał, by w projekcie uchwały 
pojawiły się zapisy zwalnia-
jące rodziny biorące udział 
w omawianym programie z 
części opłat za odbieranie i 
zagospodarowywanie odpa-
dów komunalnych. Projekt 
został następnie umieszczo-
ny w porządku obrad sesji 
Rady Miejskiej, która rozpa-
trzy proponowane zmiany w 
uchwale.

Ulgi dla rodzin 3+

Ewelina Śmiejkowska
mł. ref. d/s promocji, rozwoju i informacji

PARK PRZEMYSŁOWY
W roku 2012 rozpoczęto prace 
projektowe związane z budo-
wą Parku Przemysłowego na 
terenach dawnej cukrowni. 
Wiosną b.r. projektanci zakoń-
czyli projektowanie pierwszego 
etapu realizacji Parku i jeszcze w 
maju Miasto powinno uzyskać 
pozwolenie na jego budowę.
Na przełomie maja i czerwca za-
planowano ogłoszenie przetar-
gów, które wyłonią wykonawcę 
robót I etapu, czyli budowy 
dróg dojazdowych oraz uzbro-
jenia terenu Parku Przemysło-
wego w podstawowe media. 
Niezależnie od prowadzonych 
prac budowlanych projektanci 
już rozpoczęli prace nad projek-
towaniem etapu II, który obej-
mie remonty poszczególnych 
budynków dawnej cukrowni.
W chwili obecnej równolegle 
do prac projektowych trwają 
roboty rozbiórkowe. Rozbiórce 
podlegają te obiekty i budynki 
dawnej cukrowni, które są w 
złym stanie technicznym i ich 
remont byłby nieopłacalny oraz 
te które zasłaniają dawną, za-
bytkową zabudowę przemysło-
wą. Ze względu na zabytkowy 
charakter obiektu zakres prac 
rozbiórkowych jest ustalany w 
porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.

REMONT BUDYNKU SOK
W roku bieżącym planowane 
jest rozpoczęcie moderniza-
cji budynku Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury. Zakres 
modernizacji uzależniono od 
wielkości posiadanych środ-
ków własnych oraz możliwości 
pozyskania środków zewnętrz-
nych. W pierwszym etapie prac 
przewidziano termomoderni-
zację budynku, tzn. wykonanie 
ocieplenia ścian zewnętrznych 
(także ścian piwnic), wykonanie 
nowej elewacji oraz wymianę 
tej części stolarki, która dotych-
czas nie była zmodernizowana. 
Ponadto zaplanowano wymianę 
części pokrycia dachowego i 
ocieplenie dachu budynku, a 
wraz z robotami dachowymi 
można będzie wykonać nową 
wentylację sali kinowej, która 
w chwili obecnej ma zbyt małą 
wydajność i jest nieskuteczna.

Krzysztof Góral
Naczelnik Wydziału Inwestycji i DrógInwestycje

idą pełną parą

Wesprzeć Burmistrza Miasta i 
wystąpić przeciwko reorganiza-
cji mógł każdy dorosły miesz-
kaniec Sokołowa Podlaskiego 
bądź okolicznej gminy, wypeł-
niając imienną petycję, która 
dostępna była w kwietniowym 
numerze Kuriera Miejskiego 
oraz w Urzędzie Miasta, gdzie 
również znajdowała się urna. 
Od 2 do 26 kwietnia zebrano pe-
tycje wyrażające sprzeciw wobec 
przeprowadzonej reformy oraz 
likwidacji Sądu Rejonowego w 
Sokołowie Podlaskim. 13 maja 
Burmistrz Miasta Sokołów Pod-
laski przekazał petycje na ręce 
Posła na Sejm RP, Pana Krzysz-
tofa J. Tchórzewskiego. Dodat-
kowo w imieniu własnym oraz 

wszystkich mieszkańców miasta 
zwrócił się z prośbą o interwen-
cję w sprawie reorganizacji i 
poparcie wspólnej inicjatywy w 

celu przywrócenia sądu w So-
kołowie Podlaskim jako samo-
dzielnej instytucji.

Petycje o przywrócenie Sądu 
Rejonowego przekazane
W styczniu br. rozporządzeniem ministra sprawiedliwości 79 sądów rejonowych stało się 
wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Reforma ta dotyczyła również Sądu Rejonowego 
w Sokołowie Podlaskim i utworzenia w jego miejsce Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego 
w Węgrowie. Pozbawianie społeczności lokalnej tej instytucji wpływa nie tylko na jakość życia 
mieszkańców Sokołowa i gmin, ale dodatkowo obniża rangę i prestiż miasta oraz powiatu. 

Celem kampanii jest zbadanie 
skali zjawiska przemocy w Mieście 
Sokołów Podlaski oraz wzrost 
świadomości społeczeństwa o 
mechanizmach funkcjonowania 
ofiary i sprawcy przemocy, obalenie 
mitów dotyczących przemocy 
w rodzinie. Akcja ma na celu 
uświadomienie  mieszkańców, iż 
przemoc nie występuje tylko w 
formie oddziaływań fizycznych np. 
kopanie, szarpanie, popychanie, 
bicie, ale też w formie oddziaływań 
psychicznych np. krzyk, wyzwiska, 
obraźliwie epitety, umniejszanie 
czyjejś wartości. Przemoc to także 
forma oddziaływań ekonomicznych 
np. stała kontrola wydatków, czy 
seksualnych np. przymuszanie do 
niechcianych lub nieakceptowanych 
praktyk seksualnych.
Założeniem kampanii jest również 
poinformowanie społeczeństwa o 
dostępnych formach pomocy dla 
ofiar przemocy, wskazanie spe-
cjalistów oraz ułatwienie podjęcia 
pierwszego kroku w celu przerwania 
kręgu przemocy i bezradności osób 
doświadczających przemocy. 
Warto również uzmysłowić spo-
łeczeństwu, że istnieje procedura 
„Niebieskiej Karty” chroniąca osoby 
krzywdzone przed sprawcą przemo-
cy oraz wskazać instytucje, których 
zadaniem jest taką procedurę 
uruchomić. Ważne jest, by dotrzeć 
do osób doznających przemocy i 
zapewnić, że nie pozostają same ze 
swoim problemem.
Naszym celem jest też uwrażliwienie 
świadków przemocy na krzywdę 
ofiar, uświadomienie im, że ich 
aktywna postawa może uratować 
ludzkie życie.  W związku z tym 
pracownicy ORPA przeprowadzą 
badania ankietowe, diagnozujące 
zjawisko przemocy wśród Miesz-
kańców Miasta Sokołowa Podlaskie-
go, rozprowadzą gadżety kampanii, 

materiały edukacyjne - ulotki, 
plakaty, by dotrzeć do jak najszer-
szego grona odbiorców. 
9 czerwca odbędzie się podsumo-
wanie kampanii, ofiary przemocy 
będą miały możliwość porozma-
wiania ze specjalistami, uzyskania 
informacji na temat przemocy. W 
Ośrodku Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych przy ul. M.C. 
Skłodowskiej 18A dyżury  pełnić 
będą specjaliści:

• 10.00 - 12.00 - terapeuta ofiar 
przemocy

• 12.00 - 14.00 - socjoterapeuta
• 13.00 - 15.00 - Pełnomocnik 

Burmistrza Miasta ds. Profi-
laktyki, sekretarz MKRPA

• 14.00 - 16.00 - radca prawny
• 16.00 - 19.00 - psycholog

Zapraszamy i zachęcamy Państwa 
do skorzystania z naszej oferty 
i wzięcia udziału w Kampanii 
-  można uzyskać  informacje na 
temat nie tylko zaistniałej przemocy, 
ale też sposobach jej przeciwdzia-
łania, radzenia sobie w sytuacjach 
konfliktowych. Nasze porady mogą 
być cenne w codziennym funkcjo-
nowaniu zarówno osób dorosłych, 
jak i dzieci w środowisku szkolnym, 
rówieśniczym i domowym. 
Możecie też Państwo uzyskać 
informacje na temat tego, jak dzieci 
mogą radzić sobie w trudnych 
sytuacjach, jak wyrażać swoją złość, 
jak reagować na złość i agresję 
innych. Można też poznać sposoby 
komunikowania się, aby nauczyć 
się konstruktywnie rozwiązywać 
problemy i zapobiegać stosowaniu 
przemocy. Wszystkich mieszkańców  
zapraszamy do wzięcia udziału w  
kampanii

Urząd Miasta - Ośrodek Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Sokołowie Podlaskim

Miejska Kampania Społeczna „Stop Przemocy”
W dniach 3 - 9 czerwca 2013 roku Urząd Miasta - Ośrodek Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim organizuje 
Miejską Kampanię Społeczną „Stop Przemocy”, skierowaną do miesz-
kańców Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Podczas demontażu schodów przy Szewskim Rynku wydobywane są i zabezpieczane 
fragmenty nagrobków z dawnego cmentarza żydowskiego. Nie są to typowe 
macewy, a raczej odłamki większych kamieni. Decyzja o ich dalszym losie będzie 
podjęta w porozumieniu z naczelnym rabinem Polski, Michaelem Schudrichem.

W roku ubiegłym na zlecenie 
Miasta opracowano doku-
mentację projektową general-
nego remontu i modernizacji 
najbardziej reprezentacyjnych 
pomieszczeń w budynku So-
kołowskiego Ośrodka Kultury, 
tzn. sali kinowej, holu główne-
go dolnego i górnego, klatek 
schodowych i sanitariatów. 
Poza podniesieniem walorów 

estetycznych i poprawą funk-
cjonalności obiektu w ramach 
modernizacji przewidziano 
przystosowanie budynku do ob-
sługi osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach. 
Realizacja tego projektu będzie 
mogła następować etapami, 
w kolejnych latach, w miarę 
posiadanych lub pozyskanych z 
zewnątrz środków.

Wizualizacja zmodernizowanej sali widowiskowej SOK

Wizualizacja hallu SOK w oświetleniu dziennym

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
mieszkańcy zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Termin upłynął 28 lutego, jednak część z Państwa nadal nie dopełniło tego 
obowiązku. Może to skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 
Kodeksu karnego skarbowego).

Jarosław Tokarski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki komunalnej

Oferta miejskich szkół i przedszkoli
Mieczysław Sobieszczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Koniec roku szkolnego za pasem, niedługo niektórym z Państwa przyjdzie zmierzyć się z problemem wyboru 
miejsca nauki swoich pociech. Przedstawiamy zatem ofertę edukacyjną miejskich placówek oświatowych - 
szkół gimnazjalnych i przedszkoli, wśród której możecie Państwo wybierać.

Miejskie Przeszkole nr 2
Zapraszamy do przedszkola z trady-
cjami! Nasza placówka to budynek 
parterowy przy ul. Kościuszki, z dala od 
miejskiego zgiełku. Dwa place zabaw z 
nowoczesnym sprzętem rekreacyjno-
-sportowym, 6 dużych sal ze sprzętem 
multimedialnym i tablicą interaktywną, 
basen z kulkami, miasteczko ruchu 
drogowego oraz gokarty do zabaw w 
ogrodzie. Dysponujemy także gabine-
tem do indywidualnych zajęć specjali-
stycznych, bazą do ćwiczeń koordynacji 
ruchowej i sensorycznej. Smaczne, 
domowe posiłki, uwzględniające indy-
widualne diety dzieci, przygotowujemy 
we własnej kuchni. Kreatywna, życzliwa 
i wysoko wykwalifikowana kadra dba 
o rozwój dzieci, dostosowując metody 
pracy do ich indywidualnych potrzeb. 
Wdrażamy innowacje pedagogiczne, tj: 
„Klucz do uczenia się”, Mały Odkryw-

ca, własne projekty edukacyjne oraz 
realizujemy projekty unijne. Posiadamy 
tytuł Laureata Mazowsza I edycji kon-
kursu MEN „Mam 6 lat” oraz certyfikat 
„Przedszkola dobrze przygotowującego 
do szkoły”. Bezpłatne zajęcia dodatkowe 
dają możliwość rozwijania uzdolnień. 
Nasze przedszkolaki odnoszą suk-
cesy w ogólnopolskich konkursach 
i festiwalach. Jedyni w mieście oraz 
powiecie posiadamy tytuł „Przedszkola 
odkrywców talentów” nadany przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wspiera-
my rozwój dzieci, organizując zajęcia z 
gimnastyki korekcyjnej oraz otaczamy 
je opieką logopedyczną i pedagogiczną. 
Ogólnopolski certyfikat „Bezpiecznego 
Przedszkola” jest gwarancją spełniania 
przez nas standardów bezpieczeństwa. 
Organizujemy wyjazdy edukacyjne i 
rekreacyjne, warsztaty artystyczne, kon-
kursy. Tradycją są rodzinne spotkania 

integrujące i piknik „Święto Rodziny”. 
Każdego dnia troszczymy się o to, 
by dzieci czuły się u nas bezpieczne i 
szczęśliwe. Zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.przedszkole2.az.pl.

Miejskie Przeszkole nr 3
Jesteśmy placówką z tradycjami, usytu-
owaną w centrum miasta, z dogodnymi 
warunkami dowozu dzieci. Otacza-
jący przedszkole ogród to spokojny i 
bezpieczny teren do zabawy, nauki i 
wypoczynku. Mamy 10 kolorowych, 
słonecznych i bogato wyposażo-
nych sal. Jako jedyne przedszkole w 
mieście posiadamy salę dydaktyczno-
-gimnastyczną, wyposażoną w kąciki 
specjalistyczne. Główne kierunki naszej 
pracy to zapewnienie bezpieczeństwa i 
akceptacji, poszanowanie praw wycho-
wanków, wszechstronny rozwój dziecka, 
twórcza aktywność, promowanie zacho-
wań prozdrowotnych i ekologicznych. 
Posiadamy certyfikat MEN „Przedszkola 
dobrze przygotowującego do szkoły”. 
Zapewniamy wykwalifikowaną i do-
świadczoną kadrę pedagogiczną, otwar-
tą na potrzeby i możliwości rozwojowe 
dziecka. Systematyczna diagnoza i 
obserwacja pozwala na zauważenie po-
trzeb wychowanków. Ściśle współpracu-
jemy z Poradnią Psychologiczno Peda-
gogiczną.  Posiadamy bogatą ofertę zajęć 
dodatkowych. Rytmika prowadzona jest 
dla dzieci w wieku 2-6 lat, j. angielski 
już dla dzieci 3-6 letnich, gimnastyka 
korekcyjno-kompensacyjna i religia dla 
dzieci 6-letnich, a opieką logopedyczną 
objęte są wszystkie dzieci potrzebujące 
ćwiczeń wspomagających. Jadłospis 
jest modyfikowany, z uwzględnieniem 
potrzeb żywieniowych i alergii pokar-

mowych dzieci. Nasi wychowankowie 
są laureatami wielu konkursów. Życie 
placówki można śledzić na stronie www.
przedszkole3.sokp.pl oraz lokalnych 
stronach internetowych i w prasie.

Miejskie Przeszkole nr 4
Przedszkole mieści się w wydzielonej 
części budynku Szkoły Podstawowej nr 
2 przy ul. Węgrowskiej, gdzie schowani 
od zgiełku tworzymy drugi rodzinny 
dom dla naszych dzieci i ich rodziców. 
Zaletą wspólnego użytkowania budynku 
ze szkołą jest możliwość korzystania z 
sali do gimnastyki korekcyjno-kompen-
sacyjnej, sali gimnastycznej, nowoczes-
nego boiska, gabinetu pielęgniarskiego. 
Sale są wyposażone w najnowocześ-
niejszy sprzęt multimedialny i pomoce 
dydaktyczne, kąciki tematyczne, dające 
dzieciom możliwość rozwijania pasji i 
uzdolnień oraz wyboru form aktyw-
ności. Ogród przedszkolny wyposa-
żony jest w nowoczesne urządzenia 
sportowo-rekreacyjne. Od 7. czerwca 
placówka zostanie objęta patronatem 
przez Nadleśnictwo Sokołów i przyjmie 
nazwę „Leśna Kraina”. Dbałość o 
przyrodę i ekologia należą do naszych 
najważniejszych zadań. Naszą pracę 

cechuje indywidualne podejście do 
każdego dziecka. Nasze przedszkolaki 
- to Mali Odkrywcy wielkiego świata, 
rozwijają swoje zdolności i zaintere-
sowania, są dobrze przygotowani do 
nauki w szkole, chętnie podejmują 
nowe wyzwania. Mają bogatą wiedzę o 
sobie i świecie oraz umiejętność życia w 
zgodzie z przyrodą - to Mali Przyjaciele 
Przyrody. Nauczyciele stymulują rozwój 
dzieci oraz rozwijają ich zainteresowania 
sztuką, literaturą, przyrodą, ekologią, 
zdrowiem i tradycją naszego regionu. 
Kształtują świadomość patriotyczną, 
pomagają poznawać siebie i uczą żyć z 
innymi i dla innych. Umożliwiamy na-
ukę języka angielskiego, tańca, śpiewu, 
gry na instrumentach. Zapewniamy 
opiekę logopedy, pedagoga i nauczyciela 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
Nasze Przedszkole posiada certyfikat 
„Bezpieczne Przedszkole” i jest w trakcie 
procedury uzyskiwania certyfikatu 
„Szkoła Odkrywania Talentów”. Wśród 
przedszkoli są na pewno więksi od nas 
i z dłuższą historią, ale właśnie to my 
musimy starać się bardziej - dlatego 
zapraszamy do naszego przedszkola i na 
naszą stronę internetową  
www.przedszkole4.az.pl.



Miejskie Przeszkole nr 5
Przedszkole im. Kubusia Puchatka jest 
placówką prowadzoną przez Miasto 
Sokołów Podlaski. Posiada imię, logo, i 
hymn, co podkreśla odrębność i specyfi-
kę. Nasi wychowankowie obchodzą uro-
dziny Kubusia Puchatka, śpiewają hymn 
przedszkola. Przyjęliśmy koncepcję 
pracy, która służy rozwojowi zaintere-
sowań dzieci, zgodnie z myślą Janusza 
Korczaka „Pomóżmy dzieciom, by 
każde z nich stało się tym, kim stać się 
może”. Przedszkole łączy swoje najlepsze 
tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego 
i wyzwaniami przyszłości. Bale Karna-
wałowe, Pikniki Rodzinne, „Zielona 
Noc” dla dzieci 6-letnich opuszczają-
cych przedszkole, wycieczki, spotkania 
z ciekawymi ludźmi oraz wiele innych 
imprez angażują całą społeczność. 
Realizujemy ideę integracji. Nasza kadra 
posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Zatrudniamy nauczyciela wspomaga-
jącego do pracy indywidualnej i inte-
growania z grupą rówieśników dziecka 
autystycznego. Współpracujemy ze 
specjalistami z Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim 
i Stoku Lackim oraz Centrum Terapii 
Autyzmu „ALPHA” w Lublinie. W 
tworzeniu wizerunku naszej placówki 
mają znaczenie: największe w mieście, 
przestronne, estetyczne i funkcjonalne 
sale zajęć z nowoczesnymi łazienkami;
duży, zadrzewiony plac zabaw z dala 
od zgiełku miasta; wyposażenie w no-
woczesne meble, zabawki i pomoce dy-
daktyczne; kwalifikacje i profesjonalizm 
całej kadry; życzliwa i wesoła atmosfera; 
dbałość o wszechstronny rozwój dzie-
cka; dobra kuchnia; atrakcyjne zajęcia; 
organizacja przyjęć urodzinowych 
wychowanków; udział dzieci w kon-
kursach, turniejach, festiwalach, gdzie 
odnoszą sukcesy; profesjonalne zajęcia 
dodatkowe (j. angielski, gimnastyka ko-
rekcyjna, religia); zajęcia logopedyczne; 
sala do zajęć dodatkowych. Zapraszamy 
rodziców do odwiedzenia placówki oraz 
strony www.przedszkole5sokp.pl.

Publiczne Gimnazjum nr 1
Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskie-
go to największa w powiecie placówka 
na tym poziomie edukacyjnym, nadal 
najchętniej wybierana przez młodzież 
i jej rodziców. Od 1999 r. sukcesywnie 
poszerza swoją ofertę, by była aktualna 
i zgodna z potrzebami młodzieży. 

Organizowane są zajęcia dla uczniów 
chcących rozwijać zainteresowania, jak 
i dla tych, którzy potrzebują pomocy w 
nauce. Absolwenci dostają się do wy-
marzonych szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie zdobywają wysokie miejsca 
w konkursach przedmiotowych. Najlep-
si otrzymują stypendia, w tym unijne. 
Szkoła korzysta z dotacji ze środków 
UE. Wiele działań podejmowanych jest 
metodą projektową. Chętnie angażu-
jemy się w projekty, m.in. „Zagrajmy 
o sukces”, warsztaty dziennikarskie, 
„Szkoła wolna od dyskryminacji”, 
„Trzymaj formę”, projekty ekologiczne: 
„Ekologia - naturalnie!”, „Jeżowóz”. 
Uczniowie mają do wyboru dużą gamę 
zajęć dodatkowych z przedmiotów 
ścisłych, języków obcych  i związanych z 
rozwijaniem talentów, jak koło teatralne, 
plastyczne, modelarskie, strzeleckie, haf-
ciarskie czy dziennikarskie. Istnieje też 
sekcja rugby i zespół cheerleaders. Pro-
wadzimy zajęcia proekologiczne. Swoje 
umiejętności uczniowie mogą prezento-
wać podczas Szkolnego Festiwalu Talen-
tów. Co roku organizujemy uroczystości 
i imprezy integracyjne. Szczególny 
nacisk kładziemy na kształtowanie po-
staw patriotycznych. Współpracujemy z 
Urzędem Miasta, SOK, Biblioteką, STSK 
i Caritas. Dużo czasu poświęcamy pro-
filaktyce uzależnień, agresji i przemocy, 
współpracując z ORPA i PPPP. Mamy 
szeroką ofertę zajęć sportowych, klasy 
z rozszerzonymi zajęciami wf, a także 
wiele sekcji sportowo - rekreacyjnych. 
W zestawieniu rocznym sportowcy z PG 
1 zajmują I miejsce w powiecie. Samo-
rząd organizuje wiele imprez oraz bierze 
udział w wydarzeniach kulturalnych, 
uczestniczy w akcjach charytatywnych, 
współpracuje ze Szkolnym Kołem 
Caritas i mediami lokalnymi. Organizu-
jemy wyjazdy rowerowe, biwaki, kuligi 
oraz wycieczki jedno i wielodniowe. 
Młodzież poznaje uroki Podlasia, Polski 
i innych krajów. Szkoła łączy tradycyjne 
metody wychowawcze z nowoczesny-
mi metodami pracy, aby uczeń mógł 
rozwijać umiejętności, odkrywać pasje, 
pielęgnować talenty, poznawać świat, 
zdobywać doświadczenia, uczyć się 
wrażliwości na drugiego człowieka, 
poczucia odpowiedzialności. Dyspo-
nujemy bardzo dobrym zapleczem, 
pracownie posiadają nowoczesny sprzęt 
multimedialny, jednocześnie szkoła jest 
miejscem bezpiecznym. Więcej infor-
macji na www.gim1sokp.nazwa.pl.

Publiczne Gimnazjum nr 2
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Sokołowie Podlaskim wyróżnia 
się dobrym poziomem nauczania, 
co potwierdzają wyniki egzaminów 
gimnazjalnych oraz sukcesy uczniów 
w konkursach przedmiotowych i spor-
towych. Nadrzędne cele pracy szkoły 
to wszechstronny rozwój ucznia, profi-
laktyka, preorientacja zawodowa oraz 
kształtowanie postaw patriotycznych, 
prozdrowotnych, proekologicznych i 
wolontariackich. Duży nacisk kładziemy 
na bezpieczeństwo - szkoła jest bez-
pieczna zarówno w opinii uczniów, jak i 
rodziców. Wszechstronny rozwój ucznia 
możliwy jest dzięki bogatej ofercie 
edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb 
i możliwości uczniów. Dzięki zajęciom 
pozalekcyjnym i nowatorskiemu pro-
jektowi „klas profilowanych” uczniowie 
mogą rozwijać zainteresowania i realizo-
wać pasje, a w razie potrzeb uzupełniać 
i wyrównywać zaległości w nauce. 
Oferujemy naukę 3 języków obcych oraz 
dodatkowe zajęcia z koszykówki i piłki 
nożnej. Realizujemy projekty profilak-
tyczne, uczestniczymy w ogólnopolskich 
kampaniach edukacyjnych, akcjach 
charytatywnych. Współpracujemy ze 
środowiskiem lokalnym. Prężnie działa 
Klub Armii Krajowej. Współorganizu-
jemy uroczystości na terenie miasta i 
powiatu. Samorząd Uczniowski zorga-
nizował debatę „Bezpieczne i przyjazne 
Miasto Sokołów Podlaski” i „I Powiato-
wy Festiwal Piosenki i Poezji Obcoję-
zycznej”. Jesteśmy współzałożycielem 
Stowarzyszenia „Memoria”. Placówka 
znana jest też z wystaw i przedstawień 
teatralnych w SOK i kościele konkate-
dralnym. Atrakcją są coroczne wyjazdy 
do Włoch i Bułgarii, wyjazdy na narty, 
wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze 
i zimowiska. O inicjatywach naszego 
gimnazjum pisze się w lokalnej prasie i 
mówi w Radiu Podlasia. Strona interne-
towa szkoły zajęła I miejsce w konkursie 
o zasięgu powiatowym. Szkoła jest 
gospodarzem wielu imprez miejskich, 
powiatowych, a nawet ogólnopolskich. 
Naszą dumą jest drużyna koszykarek, 
które zagrają w tym roku w Finałach 
Mistrzostw Polski w kategorii wiekowej 
U-14. Gimnazjum Nr 2 postrzegane 
jest jako szkoła przyjazna, bezpieczna, 
stwarzająca każdemu uczniowi warunki 
do osiągania jak najlepszych wyników, 
rozwijania talentów i spełniania się w 
różnych aspektach życia społecznego.

DNI SOKOŁOWA 2013
Tegoroczne Dni Sokołowa odbędą się 23-25 maja, w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury, na placu przed SOK i w Parku im. Ogińskiego.
23 maja (czwartek) - godz. 17:00 - „Podlasie” - spotkanie poświęcone 
historii i tradycjom naszego regionu. W programie:
• prezentacje multimedialne
• wystawa fotograficzna „Podlaski Przełom Bugu”
• pokaz kuchni regionalnej
• występy podlaskich zespołów śpiewaczych i kapel ludowych
Galeria DOM w SOK, wstęp wolny.

24 maja (piątek)
• godz. 10:00 - 15:00 - prezentacje konkursowe zespołów folklory-

stycznych, śpiewaczych i kapel ludowych  Białorusi, Grecji, Słowa-
cji i Polski - sala widowiskowa SOK

• godz. 10:00 - 17:00 - Jarmark Sztuki Ludowej, Rękodzieła i Kuchni 
Regionalnej - plac przed budynkiem SOK

• godz. 20:00 - Wieczór Podlaski w Gródku nad Bugiem

25 maja (sobota) - godz. 15:00 - 24:00 - Koncert galowy XII ENSF. W 
programie:
• występy zespołów folklorystycznych i kapel ludowych
• „Piraci” - program dla dzieci
• koncert zespołu FUTURE FOLK
• Kabaret SKECZÓW MĘCZĄCYCH
• koncert zespołu PECTUS
godz. 15:00 -20:00 - Jarmark Sztuki Ludowej, Rękodzieła i Kuchni Regio-
nalnej - Park im. Księcia Ogińskiego 

Zespół Pieśni i Tańca Sokołowianie z Sokołowa Podlaskiego

Zespół Future Folk

„Sokołowska Rodzina 3+” 
- przyjmujeny wnioski
W Urzędzie Miasta dostępne są już wnioski o wydanie karty 
„Sokołowska Rodzina 3+”. Głównymi celami programu jest 
wspieranie rodzin wielodzietnych i zastępczych, poprawa 
warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych oraz 
życiowych dzieci i młodzieży z omawianych rodzin.

Do współpracy w ramach Programu „Sokołowska rodzina 
3+” zapraszamy wszystkie instytucje i jednostki publiczne, 
stowarzyszenia, kluby sportowe oraz jednostki prowadzące 
działalność gospodarczą.

Prosto z sesji
Maria Truszkowska - Sekretarz Miasta

Na sesji w dniu 21 maja 2013 Rada Miejska jednogłośnie 
udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu 
wykonania budżetu oraz realizacji zadań w 2012 roku. 
Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie Programu 
„Sokołowska Rodzina 3+”, będącego elementem 
polityki społecznej realizowanej przez Miasto Sokołów 
Podlaski.
Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Miasta 
Sokołów Podlaski do Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej Wielki Gościniec Litewski. Miasto reprezentować 
ma Sekretarz Miasta, Maria Truszkowska.

Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie od Polskich 
Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości o powierzchni 14,6152 ha. 
Grunty mają być przejęte na powiększenie zasobów 
gruntowych, przeznaczonych na cele budownictwa 
mieszkaniowego.


