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Szanowni Państwo!

Dobiega końca kolejna – szósta kadencja 
gminnego samorządu. Niniejsze opracowanie jest 
próbą podsumowania tego, co udało się zrobić przez 
ostatnie cztery lata.

Władze samorządowe Gminy Sokółka, 
wybrane na lata 2010 – 2014, już na początku kadencji 
określiły priorytety, którymi kierowały się przez ten 
czas. Należały do nich w szczególności: poprawa 
warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę 
infrastruktury, ubieganie się o środki zewnętrzne, 
wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 
modernizacja placówek oświatowych, wspieranie 
inicjatyw mieszkańców.

Okres mijającej kadencji to niewątpliwie 
czas intensywnej i efektywnej pracy, prowadzącej do 
dalszego rozwoju Miasta i Gminy Sokółka zarówno w 
wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Wykładnikiem rozwoju naszej gminy, jak i efektów jej 
zarządzania, jest wielkość nakładów na inwestycje, trafność ich lokowania, wzrost poziomu życia 
i zadowolenia mieszkańców.

Warto podkreślić, że upływające czterolecie było okresem licznych inwestycji. Generalny 
remont kina „Sokół”, termomodernizacja trzech sokólskich placówek oświatowych, budowa 
wodociągu Sokolany – Sierbowce – Żuki – Plebanowce, budowa nowoczesnej sali sportowej przy 
Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce – to tylko niektóre z wykonanych prac. Wartość zadań 
inwestycyjnych zrealizowanych w tym czasie na terenie miasta i gminy przekroczyła 60 milionów 
złotych!

Jednak znakiem rozpoznawczym kończącej się właśnie kadencji są nie tylko liczne 
inwestycje, ale również wiele innych inicjatyw, o jakich mowa w niniejszym opracowaniu. W 
tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy mają swój udział w zmianach, jakie 
stały się udziałem naszego miasta i gminy. Za owocną współpracę dziękuję swoim Zastępcom 
– dla Krzysztofa Szczebiota oraz Piotra Karola Bujwickiego, a także Sekretarza Sokółki Zbigniewa 
Tochwina. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce. Słowa wdzięczności kieruję 
również do władz wojewódzkich i podległych im jednostek, jak też kierowników i pracowników 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Raz jeszcze dziękuję za współpracę!

Wszystkie dokonania pozostawiam ocenie lokalnej społeczności.

       Burmistrz Sokółki

Gmina Sokółka jest jedną z 2.479 gmin w Polsce. Zajmuje ona obszar 313 km kw.  
Gmina ma 26.620 mieszkańców (stan na 10 października 2014 roku).
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I. ORGANY GMINY
Szósta kadencja Rady Miejskiej w Sokółce na lata 2010 – 2014 rozpoczęła się 2 grudnia 

2010 roku. Mieszkańcy wybrali 21 radnych w osobach: Jadwiga Bieniusiewicz, Władysław 
Kazimierz Bieszczad, Piotr Borowski, Antoni 
Czaplejewicz, Waldemar Gieniusz, Tomasz Grynczel, 
Alina Elżbieta Jakimik, Wojciech Januszkiewicz, Jerzy 
Kazimierowicz, Andrzej Kirpsza, Piotr Kułakowski, 
Dariusz Matoszko, Łukasz Moździerski, Stanisław 
Pałusewicz, Jarosław Panasiuk, Robert Rybiński, 
Jerzy Piotr Saciłowski, Sławomir Sawicki, Kazimierz 
Szomko, Jerzy Wierzbicki, Jadwiga Wysocka.

W trakcie trwania kadencji kilkakrotnie 
zmienił się skład Rady Miejskiej w Sokółce. 29 
grudnia 2010 roku – w związku ze złożeniem 
rezygnacji - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 
radnej Wiesławy Burnos. 24 stycznia 2011 roku 
jej  miejsce w radzie zajął Kazimierz Szomko.  
14 maja 2014 roku zmarł radny Władysław 
Kazimierz Bieszczad.

Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Sokółce wybrano Jerzego Kazimierowicza. Funkcję 
Wiceprzewodniczących Rady powierzono Wiesławie 
Burnos i Łukaszowi Moździerskiemu. W związku z 
rezygnacją Wiesławy Burnos – 24 stycznia 2011 roku 
nową Wiceprzewodniczącą Rady została Jadwiga 
Wysocka. Kolejna zmiana w składzie Prezydium 
Rady Miejskiej nastąpiła 8 lutego 2012 roku, kiedy 
to odwołano Jadwigę Wysocką i w jej miejsce 
powołano Władysława Kazimierza Bieszczada, który 
pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego do  31 stycznia 
2013 roku. Tego dnia jego miejsce zajęła Jadwiga 
Wysocka. Również 31 stycznia 2013 roku z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady odwołano Łukasza 
Moździerskiego, którego zastąpił Tomasz Grynczel. 
Kilka dni wcześniej – 23 stycznia 2013 roku – 
nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego 
Rady Miejskiej: odwołano Jerzego Kazimierowicza i 
powołano Roberta Rybińskiego.  

21 listopada 2010 roku zostały 
przeprowadzone bezpośrednie wybory na 
Burmistrza. Już w pierwszej turze wygrał je 
Stanisław Małachwiej, na którego głos oddało 
5.874 wyborców (52,07 proc.). Była to druga 
wygrana Stanisława Małachwieja w wyborach na 
Burmistrza Sokółki. Po raz pierwszy zwyciężył on 
w wyborach, które odbyły się 26 listopada 2006 
roku. Ponownie obejmując ten urząd, Burmistrz 
Stanisław Małachwiej złożył ślubowanie 6 grudnia 2010 roku.

Wyrażam serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy oddali na mnie swój głos w 
wyborach 21 listopada. Postaram się jak najlepiej wypełniać obowiązki Burmistrza. Chciałbym 

podziękować mieszkańcom miasta i gminy za wzięcie udziału w wyborach. Zapewniam, że chcę 
być Burmistrzem wszystkich mieszkańców Sokółki – powiedział Burmistrz Sokółki Stanisław 
Małachwiej po złożeniu ślubowania.

Podobnie jak w poprzedniej kadencji – stanowiska Zastępców Burmistrza Sokółki 
objęli: Krzysztof Szczebiot oraz Piotr Karol Bujwicki.

II. SAMORZĄDOWE WIEŚCI
Jako reprezentant Gminy Sokółka Burmistrz Stanisław Małachwiej czynnie uczestniczył 

w pracach: Związku Miast Polskich - będąc członkiem Zarządu, Związku Gmin Wiejskich, 
Stowarzyszeniu Sołtysów Województwa Podlaskiego, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, 
a także różnego rodzaju szkoleniach, seminariach i konferencjach wójtów, burmistrzów i 
prezydentów, zwołanych przez poszczególne organizacje samorządowe.

Jesienią 2011 roku Burmistrz Stanisław 
Małachwiej podpisał deklarację o współpracy Gminy 
Sokółka z Gminą Iwie na Białorusi. Delegacje z Iwie 
kilkakrotnie gościły w Sokółce, a przedstawiciele 
Gminy Sokółka mieli okazję poznać gościnność 
mieszkańców zaprzyjaźnionej Gminy Iwie.

W lipcu 2011 roku  Sokółkę odwiedził 
Wysoki Komisarz ds. Byłych Członków Ruchu 
Oporu i Armii Wyzwolenia Królestwa Maroka 
– Mustapha El Ktiri. Komisarz Mustafa wraz z 
delegacją Marokańczyków przyjechali do Polski 
na zaproszenie Jana Stanisława Ciechanowskiego, 
p.o. Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych z Warszawy. W Sokółce 
goście spotkali się z Burmistrzem Stanisławem 
Małachwiejem.

W trakcie obrad Rady Miejskiej w Sokółce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce 
 Jerzy Kazimierowicz (w środku) i Wiceprzewodniczący: 

Władysław Bieszczad (z prawej), Łukasz Moździerski

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
Anna Stankiewicz wręcza dla Stanisława Małachwieja 

zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Sokółki

Burmistrz złożył ślubowanie 6 grudnia 2010 roku Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej (z prawej) 
wraz z Zastępcami: Piotrem Karolem Bujwickim  
(w środku) i Krzysztofem Szczebiotem podczas 

 obchodów Dnia Edukacji Narodowej w ZSO 
 w Sokółce – 13 października 2014 roku

Delegacja z Iwie podczas wizyty 
w Sokółce w 2012 roku
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W lipcu 2012 roku w Sokółce odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. 
Uczestniczyło w nim blisko 30 osób, wśród których byli m.in. Prezydenci Kołobrzegu, Koszalina, 
Poznania, Sieradza, Słupska, Inowrocławia i Zgierza. Rolę gospodarza pełnił Burmistrz Sokółki 
Stanisław Małachwiej. Było to pierwsze takie wydarzenie w historii Sokółki. Posiedzenie Zarządu 
zorganizowano w Kawiarni „Lira”. Podczas obrad debatowano m.in. o założeniach Krajowej 
Polityki Miejskiej. Była też mowa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, czyli o ewentualnym 
wypłacaniu diet samorządom pomocniczym.

III. UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE – NADANIE 
HONOROWEGO OBYWATELSTWA

16 czerwca 2012 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sokółce, podczas 
której tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sokółka otrzymał Wojciech Drewniak.

Do tej pory Sokółka miała tylko jednego Honorowego Obywatela – to Ksiądz Arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. Ks. Abp. odebrał tytuł w maju 2006 roku. Uczestnicy 
tamtej uroczystości byli świadkami wzruszającej sceny. Otóż Ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź 
podszedł do swojego przyjaciela Wojciecha Drewniaka i zwrócił się do niego słowami: „Jeżeli ktoś 
zasługuje na bycie Honorowym Obywatelem Sokółki, to właśnie Ty, Wojtku”. Minęło sześć lat i 
Pan Wojciech otrzymał tytuł, który – jak uważa mnóstwo sokółczan – od dawna mu się należał. W 
uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, radni, 
a także rodzina, znajomi i przyjaciele Pana Drewniaka. 

Pana życiorysem można obdarzyć kilka 
osób. Próżno szukać w naszym mieście postaci, 
która w równym stopniu jak Pan przyczyniła się 
do rozwoju Sokółki – podkreślił Burmistrz Sokółki 
Stanisław Małachwiej.

Honorowy Obywatel Sokółki urodził 
się w 1922 roku w Wadowicach. Życie nie 
szczędziło mu dramatycznych wydarzeń. 
Przeszedł przez piekło obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. Potem władze Polski Ludowej 
skazały go na karę śmierci. Do Sokółki trafił w 
latach 70 – tych. Rozpoczął pracę w miejscowych 
Zakładach Stolarki Budowlanej – początkowo 
jako pełnomocnik dyrektora, a następnie jako 

dyrektor (do momentu przejścia na emeryturę w 1981 roku).
Pracując w Zakładach Stolarki Budowlanej w Sokółce, na terenie bez tradycji 

przemysłowych, Pan Wojciech Drewniak musiał rozwiązać problem stworzenia załogi, głównie 
z pracowników z miasta i okolicznych wsi, jej szkolenia oraz spełnienie jej potrzeb. Zakład, który 
zatrudniał ok. 1600 osób, wymagał znacznego zaplecza w postaci budownictwa mieszkaniowego, 
rozwoju szkół, przedszkoli, żłobka oraz szpitali. Konieczne było również zapewnienie dla 
części załogi kształcenia średniego i wyższego, stąd Wojciech Drewniak nawiązał współpracę z 

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Sokółce – lipiec 2012 roku 

Goście z Maroka w Muzeum Ziemi Sokólskiej Marokańczycy w centrum Sokółki Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Jerzy  
Kazimierowicz wręcza Wojciechowi Drewniakowi 
dokument poświadczający nadanie Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Sokółka 

Uczestnicy uroczystości, która odbyła się 16 czerwca 
2012 roku w kawiarni “Lira” w Sokółce

Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej prezentuje 
grawerton, który za chwilę powędruje 

 do rąk Wojciecha Drewniaka 

Honorowy Obywatel Sokółki przyjmuje gratulacje od 
Romualda Bujwickiego, byłego Dyrektora Zespołu Szkół 

w Sokółce 

Wojciech Drewniak z żoną Ewą
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Akademią Medyczną i Politechniką Białostocką. Korzystając ze znacznych środków umożliwiono 
modernizację szkół, budowę przedszkoli, żłobka oraz zaopatrzenie miasta i instytucji w ciepło, 
co było warunkiem rozwoju budownictwa w Sokółce. Z inicjatywy i dzięki poparciu m.in. 
Wicemarszałek Sejmu prof. Skibniewskiej, Ministra Budownictwa i Ministra Zdrowia, został 
wybudowany duży szpital. Sokółka doczekała się nowego osiedla mieszkaniowego na prawie 8,5 
tys. mieszkańców.

Równolegle z pracą zawodową Pan Wojciech Drewniak zajmował się pracą społeczną. 
Jest członkiem – założycielem i członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad 
Oświęcimiem od 1976 roku. Jest też Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Inwalidów Wojennych w Białymstoku i Prezesem jego Oddziału w Sokółce. Działa również w 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jest członkiem Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego oraz Wiceprezesem Oddziału w Sokółce.

17 stycznia 2000 roku Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył Pana Wojciecha 
Drewniaka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Minister Obrony Narodowej 21 
maja 2002 roku mianował go w kolejnym awansie na stopień majora Wojska Polskiego w stanie 
spoczynku. 26 maja 2008 roku Pan Wojciech Drewniak otrzymał Order Świętego Stanisława klasy 
pierwszej.
  Te 40 lat, kiedy jestem w Sokółce, minęło szybko. Była to okazja do spotkania 
wspaniałych ludzi, oddanych, szlachetnych i na wskroś bezinteresownych. Oni budowali Sokółkę. 
Za to im dziękuję. Życzę też, aby nasze miasto wciąż się rozwijało – powiedział na zakończenie 
uroczystości Honorowy Obywatel Sokółki. 

IV. JEDNOSTKI POMOCNICZE
W Gminie Sokółka funkcjonuje 55 sołectw. Wraz z rozpoczęciem kadencji Burmistrz 

Sokółki zarządził przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. W jej 
trakcie, z różnych powodów nastąpiły zmiany sołtysów w następujących miejscowościach:
- Zawistowszczyzna – Alego Al. Hameri zastąpił Zenon Wojdałowicz;
- Stary Szor – miejsce Zygmunta Zajko zajęła Agnieszka Chorąży;
- Polanki – Mikołaja Stepaniuka zastąpiła Krystyna Haponik;
- Kantorówka – Jerzy Sadanowicz zmarł 26 czerwca 2014 roku, do końca kadencji nie powołano 
nowego sołtysa.

W pozostałych sołectwach wybrano na sołtysów:

W 2010 roku został uruchomiony Fundusz Sołecki. Stworzył on wielką szanse na 
podniesienie rangi wiejskich wspólnot. Dzięki niemu mieszkańcy poszczególnych wsi jeszcze 
bardziej stali się gospodarzami miejsca, w którym żyją. W ramach środków przeznaczonych na 
Fundusz Sołecki, wykonywane są inwestycje, które służą lokalnym społecznościom. W sokólskiej 
gminie w 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 229 tys. 648 zł. W 2011 
roku była to kwota 348 tys. 719 zł, w 2012 – 352 tys. 242 zł, natomiast w 2013 roku – 369 
tys. 474 zł. Ze środków przeznaczonych na Fundusz 
Sołecki na 2014 rok – w sumie 382 tys. 189 zł - do 
końca września wykorzystano kwotę 269 tys. 342 
zł. Fundusz Sołecki jest współfinansowany przez 
Budżet Państwa w postaci refundacji poniesionych 
kosztów w wysokości 30 proc.

Przedstawiamy przykłady wydatkowania 
środków w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie 
sokólskiej gminy.

Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej i Zastępca 
Burmistrza Krzysztof Szczebiot na 90. urodzinach 

Wojciecha Drewniaka

92 urodziny Honorowego Obywatela Sokółki  
13 kwietnia 2014 roku 

Bachmatówka – Janina Kuczko
Bilwinki – Jacek Kuryłowicz
Bobrowniki – Wojciech Rećko
Bogusze – Tomasz Tolko
Bohoniki – Marek Stankiewicz
Drahle – Bartłomiej Tołłoczko
Dworzysk – Piotr Tur
Geniusze – Lucjan Zarachowicz
Gliniszcze Małe – Leszek Łapicz
Gliniszcze Wielkie – Waldemar Szczesiul
Hałe – Grażyna Żemojduk
Igryły – Jan Januszkiewicz
Jałówka – Bogusława Białous
Janowszczyzna – Beata Grynczel
Jelenie Góra – Hanna Baranowska
Nowa Kamionka – Stanisław Kieżel
Stara Kamionka – Kazimierz Szomko
Kraśniany – Krzysztof Chmielewski
Kundzicze – Krystyna Zarachowicz
Kundzin – Czesław Małachwiej
Kurowszczyzna – Grzegorz Chomutnik
Lebiedzin – Edward Deputat
Lipina – Kazimierz Winsko
Malawicze Dolne – Antoni Adamczuk
Malawicze Górne – Grażyna Zaniewska
Miejskie Nowiny – Antoni Dobrzyński
Moczalnia – Romuald Burnos

Nomiki – Kornel Rabiczko
Orłowicze – Wojciech Czabatorowicz
Pawełki – Paweł Rećko
Plebanowce – Andrzej Kondrat
Podkamionka – Czesława Korolczuk
Poniatowicze – Dariusz Dulewicz
Puciłki – Zdzisław Puciłowski
Planteczka – Halina Rećko
Nowa Rozedranka – Elżbieta Szacka
Stara Rozedranka – Marian Rozmysłowicz
Słojniki – Krzysztof Biziuk
Smolanka – Zbigniew Sitko
Sokolany – Stanisław Mucuś
Straż – Grażyna Macutkiewicz
Szyndziel – Gilbowszczyzna – Andrzej Karczewski
Szyszki – Zofia Szarkowska
Wierzchłowce – Bronisław Sawko
Wierzchjedlina – Marek Wróblewski
Wojnachy – Andrzej Puszko 
Woroniany – Stanisław Grabowicz
Wysokie Laski – Antoni Kuryłowicz
Zadworzany – Grzegorz Fiłonowicz
Zaśpicze – Piotr Wróblewski
Żuki – Sierbowce – Stefan Droździewicz

Przystanek w Wierzchłowcach
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Odbyły się wybory zarządów i przewodniczących zarządów osiedli w mieście Sokółka. 
Na  czele zarządów osiedli w kadencji 2011 – 2015 stanęli:
Nr 1 – Grzegorz Daszuta, od 2013 roku - Jerzy Kazimierowicz; 
Nr 2 – Zofia Mazur;
Nr 3 – Irena Wiszniewska;
Nr 4 – Maciej Wierzbicki;
Nr 5 – Wiesław Prokorym;
Nr 6 – Robert Grzesik;
Nr 7 – Krzysztof Sawicki.

V. PLACÓWKI OŚWIATOWE
W czasie szóstej kadencji w gminie Sokółka działały następujące Przedszkola Samorządowe, 

Szkoły Podstawowe i Gimnazja:
- Przedszkole Samorządowe nr 1 przy ul. Sikorskiego – dyrektor Barbara Dubrówko;
- Przedszkole Samorządowe nr 2 na Osiedlu Zielonym – dyrektor Elżbieta Pawlukiewicz;
- Przedszkole Samorządowe nr 3 przy ul. Kresowej – dyrektor Janina Olechno;
- Przedszkole Samorządowe nr 4 przy ul. Kołłątaja – dyrektor Irena Szarkowska;
- Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałem Żłobkowym na Osiedlu Centrum – dyrektor Lucyna 
Szymańska;
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce – dyrektor Zbigniew Laszuk;
- Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce – dyrektor Maria Lilla Andrzejewska;
- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce – dyrektor Bożenna Łazarewicz;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Walerego Wróblewskiego – dyrektor Adam Kowalczuk;
- Szkoła Podstawowa w Boguszach – dyrektor Bożena Dykiel;
- Szkoła Podstawowa w Geniuszach – dyrektor Katarzyna Szafran;
- Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – dyrektor Helena Rećko;
- Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – dyrektor Agnieszka Iłenda;
- Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – dyrektor Elżbieta Gruca;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinie – od roku szkolnego 2008/2009 organem 
prowadzącym szkoły jest Stowarzyszenie Społeczno – Kulturowe wsi Lipina; dyrektorem szkoły 
jest Lucyna Dowgiert;
- Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie – od roku szkolnego 2012/2013 organem prowadzącym 
szkoły jest Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 
„Edukator” z siedzibą w Łomży; dyrektorem szkoły jest Janusz Pawłowski.

W roku szkolnym 2010/2011 do podstawówek i gimnazjów na terenie gminy Sokółka 
uczęszczało w sumie 2.353 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 ich liczba zmalała do 2.169 
(spadek o  184 uczniów).

W 2012 roku zaczęła działać Miejska Orkiestra Dęta. Jej kapelmistrzem jest Leszek 
Szymczukiewicz. Próby odbywają się w Gimanzjum nr 1 w Sokółce. 

Plac zabaw w Bobrownikach Chodnik w Orłowiczach

Wyposażenie Klubu Wiejskiego w Żukach Chodnik przy Szkole Podstawowej w Geniuszach

Plac zabaw w Drahlach Nowe okna w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Lipinie

Wiata przystankowa w Miejskich Nowinach Chodniki w Boguszach Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki
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W ciągu minionych czterech lat Gmina Sokółka przeznaczyła na wydatki inwestycyjne 
w oświacie łączną kwotę 9 mln 208 tys. 206 zł.

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce
Pod koniec 2011 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej sali sportowej przy Zespole 

Szkół Integracyjnych w Sokółce. Inwestycja trwała do połowy 2013 roku. Budowa nowoczesnego 
obiektu pochłonęła 3 mln 681 tys. zł, z czego 1 mln 200 tys. zł to dotacja z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, a 420 tys. to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota pochodziła z gminnego budżetu. 

Boisko główne sali przy ZSI ma wymiary 40x20 m, co umożliwia organizację rozgrywek 
na poziomie krajowym piłki nożnej halowej, ręcznej i koszykówki. Ruchome trybuny mieszczą 
200 osób. Powierzchnia użytkowa sali wynosi 1.555,4 m kw.

Oddanie do użytku nowoczesnego obiektu sportowego zostało połączone z 
Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego, którą zorganizowano w tym miejscu 2 września 2013 
roku.

Chciałbym wyrazić swoją ogromną 
radość z faktu, że gospodarzem tego wydarzenia 
jest właśnie Sokółka. Nasze dzisiejsze spotkanie 
stanowi doskonałą okazję do podsumowania 
działań sokólskiej gminy w zakresie oświaty. Z 
przyjemnością stwierdzam, że w tej dziedzinie 
mamy się czym pochwalić. Staramy się dołożyć 
wszelkich starań, aby wychowankowie naszych 
placówek oświatowych zdobywali wiedzę w 
sposób nie tylko praktyczny, ale też ciekawy – 
powiedział Burmistrz Stanisław Małachwiej do 
uczestników uroczystości.

Termomodernizacja budynków oświatowych

W trakcie kadencji 2010 – 2014 Gmina 
Sokółka zrealizowała projekt „Termomodernizacja 
budynków szkolnych w Sokółce: Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym, Zespołu 
Szkół Integracyjnych oraz Gimnazjum nr 1”. Koszt 
projektu zamknął się w kwocie 3 mln 923 tys. 364 
zł. Inwestycję finansowano z trzech źródeł: dotacji 
bezzwrotnej (1 mln 107 tys. 210 zł) oraz pożyczki 
(913 tys. 710 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu „System Zielonych Inwestycji GIS” i 
środków budżetowych gminy Sokółka.

Początek budowy sali przy Zespole Szkół Integracyjny -  grudzień 2011 roku

Wmurowanie aktu erekcyjnego – październik 2012 roku

Zakończenie inwestycji – czerwiec 2013 roku Tak  prezentuje się nowa sala sportowa przy ZSI 

Uczestnicy Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 
w Sokółce – 2 września 2013 roku 

Wystąpienie Burmistrza Sokółki Stanisława 
Małachwieja 

Podczas Wojewódzkiej Inauguracji Medale Komisji 
Edukacji Narodowej  przyznane przez Ministra Krystynę 

Szumilas otrzymali: Burmistrz Sokółki Stanisław 
Małachwiej, Zastępca Burmistrza Krzysztof Szczebiot 

oraz Dyrektor ZSI Maria Lilla Andrzejewska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce
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Remont sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce
W 2014 roku przeprowadzono remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Sokółce. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 409 tys. 268 zł, z czego 
135 tys. zł to dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podlaskiego. Zakres prac objął m.in. wykonanie nawierzchni sportowej z linoleum, 
zainstalowanie nowego oświetlenia, remont pomieszczeń zaplecza.

VI. NASZE NAGRODY
Urząd Miejski w Sokółce to wielokrotny 

zwycięzca rankingu na najtańszy urząd w Polsce. 
Organizowany przez dwutygodnik „Wspólnota” 
ranking dotyczy najniższych wydatków 
bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 
mieszkańca. Zestawienie opracowują naukowcy 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Sokółka od 2002 
roku nieprzerwanie zajmuje w tymże zestawieniu 
pierwsze lub drugie miejsce w kategorii miast 
powiatowych liczących 20 – 30 tys. mieszkańców. 
Świadczy to o wysokiej jakości usług, bez 
niepotrzebnego generowania kosztów.

W październiku 2014 roku Urząd Miejski w Sokółce zdobył tytuł Samorządu Przyjaznego 
Organizacjom Pozarządowym w konkursie zorganizowanym przez Wojewodę Podlaskiego, 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Podlaską Siecią Pozarządową. Była to 
pierwsza edycja tego konkursu, którego celem jest promocja samorządów, wyróżniających się 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

VII. INWESTYCJE I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII 
EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W GMINIE SOKÓŁKA W LATACH 
2010 – 2014: 
1. Projekt „Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce – sala multifunkcjonalna z 

amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 
2013, Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działania Rozwój atrakcyjności 
turystycznej regionu. Wartość projektu 4 mln 279 tys. 914 zł, z czego dotacja Unii 
Europejskiej wyniosła 2 mln 286 tys. 194 zł. Projekt był realizowany w latach 2011 - 
2014. 

Remont kina „Sokół” rozpoczął się w 2010 roku i trwał do stycznia roku 2014. 
Oficjalne otwarcie zmodernizowanego obiektu odbyło się 28 lutego 2014 roku.

Pięć lat temu w tym miejscu świętowaliśmy 400-lecie nadania praw 
miejskich Sokółce. W 405. rocznicę tamtego historycznego dla naszego miasta 
wydarzenia, oddajemy do użytku obiekt na miarę XXI wieku – podkreślił Burmistrz 
Sokółki Stanisław Małachwiej.

Gimnazjum nr 1 im. w Sokółce po remoncieNowa elewacja Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce 

Sala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Sokółce po generalnym remoncie

Przecięcie wstęgi w nowej sali sportowej przy ZSO  
 13 października 2014 roku

Siedziba Urzędu Miejskiego w Sokółce

Sala Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w 
Sokółce 

Na parterze

W sekretariacie Jesteśmy Samorządem Przyjanzym
Ogranizacjom Pozarządowym



17

Inwestycje

16

Podsumowanie kadencji organów Gminy Sokółka w latach 2010 - 2014

Kinomani w Sokółce mogą liczyć na najwyższą jakość dźwięku i obrazu. Najwyższą 
jakość projekcji zapewnia sala wyposażona w system dźwięku dolby digital, a także cyfrowy 
projektor, który umożliwia oglądanie filmów w technologii  3D.

2. Projekt „Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki  
i Plebanowce oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka” o wartości  2 mln 552 
tys. 824 zł, z czego dotacja Unii Europejskiej to 1 mln 368 tys. 528 zł w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014. Operacja została zrealizowana w latach 
2013-2014. W ramach realizacji operacji wykonano sieć wodociągową o dł. 13 km  
i kanalizacją sanitarną o dł. 2 km.

3. Projekt „Wykonanie placu zabaw w 
miejscowości Igryły” o wartości 26 
tys. 383 zł. Dotacja Unii Europejskiej 
wyniosła 13 tys. 813 zł w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013 w ramach działania 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 
w zakresie małych projektów, uzyskana 
za pośrednictwem LGD Szlak Tatarski. 
Projekt zrealizowano w latach 2011 
- 2012. W ramach realizacji projektu 
wykonano plac zabaw składający się z 10 
elementów.

4. Projekt „Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach” o wartości 
128 tys. 150 zł, z czego dotacja Unii Europejskiej to 83 tys. 500zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Dotację uzyskano za pośrednictwem 
LGD Szlak Tatarski. Projekt został zrealizowany w latach 2011-2012. W wyniku realizacji 
projektu w miejscowości Geniusze dokonano renowacji boiska trawiastego do piłki 
nożnej, wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej oraz plac zabaw 
składający się z 6 elementów. 

W czasie remontu – prace przed budynkiem  
kina „Sokół”

Kino w nowej odsłonie

Oficjalne otwarcie kina „Sokół” – 28 lutego 2014 roku

Montowanie neonu

Autor koncepcji remontu kina „Sokół” w Sokółce – 
Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Karol Bujwicki

Budowa wodociągu wiejskiego 

Na nowym placu zabaw w Igryłach 

Boiska przy Szkole Podstawowej w Geniuszach
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5. Projekt „Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze 
i Malawicze Dolne” o wartości 263 tys. 514 zł, z czego dotacja Unii Europejskiej 
wyniosła 158 tys. 509 zł w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Projekt został zrealizowany w latach 
2011-2012. W wyniku realizacji projektu w miejscowościach Bogusze i Malawicze 
Dolne wykonane zostały boiska trawiaste do piłki nożnej,  boiska wielofunkcyjne o 
nawierzchni asfaltowej oraz place zabaw składające się z 5 elementów.

6. Projekt „Wykonanie placu zabaw w 
miejscowości Sokółka” o wartości 
46 tys. 428 zł; dotacja Unii Europejskiej 
wyniosła 25 tys. zł w ramach działania 
Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju 
objętego PROW na lata 2007 - 2013 w 
zakresie małych projektów, uzyskana 
za pośrednictwem LGD Szlak Tatarski. 
Projekt został zrealizowany w latach 
2012 - 2013. W wyniku realizacji projektu 
ustawiono 4 elementy placu zabaw oraz 
ułożono nawierzchnie elastyczną pod 
plac zabaw. 

7. Projekt „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Kamionka” o wartości 46 tys. 
490 zł; dotacja Unii Europejskiej wyniosła 25 tys. zł w ramach działania Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych 
projektów, uzyskanej za pośrednictwem LGD Szlak Tatarski. Projekt został zrealizowany 
w latach 2012 - 2013. W wyniku realizacji projektu ustawiono 4 elementy placu zabaw 
oraz ułożono nawierzchnie elastyczną pod plac zabaw.  

8. „Schetynówka” - zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności 
komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i 
remont ulic Warszawskiej i 1 Maja w Sokółce o dł. 1705 mb”, realizowane w ramach 
programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wartość zadania 2 mln 438 tys. 81 
zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 1 mln 216 tys. 770zł. Realizacja zadania 
przypadła na rok 2013. W ramach inwestycji wykonano przebudowę i remont dróg o 
łącznej długości 1,7 km.

9. „Schetynówka” - zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic Marii Skłodowskiej Curie i Nowej w Sokółce 
o dł. 1450mb” realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 
Wartość zadania 3 mln 982 tys. 632 zł, z czego dotacja z budżetu Państwa to 1 mln 
772 tys. 365 zł. Realizacja zadania przypadła na 2014 rok. W ramach zadania dokonano 
przebudowy dróg o łącznej długości 1,5 km, wykonano system kanalizacji deszczowej 
wraz z remontem kanału głównego od ul. Kolejowej wraz z przepustem pod drogą. 
W roku 2014 Gmina Sokółka złożyła wniosek o wykonanie modernizacji ul. Torowej 
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Zakres prac obejmie 

Boiska przy Szkole Podstawowej w Boguszach w czasie 
budowy 

Inwestycja przy Szkole Podstawowej w Malawiczach – w trakcie i po realizacji

Boiska przy Szkole Podstawowej w Boguszach po 
zakończeniu inwestycji 

Nowy plac zabaw w Sokółce

Ulica 1 Maja

Ulica Kolejowa

Ulica Kolejowa

Ulica Warszawska
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system kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, ciąg pieszo – rowerowy oraz 
nawierzchnia bitumiczną, dostosowaną do ruchu ciężkich pojazdów wraz z barierą 
energochłonną od strony nasypu kolejowego.

10. Od 1 lutego 2010 do 31 grudnia 2015 roku Gmina Sokółka realizuje projekt 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka” w  ramach Działania 
8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”, Oś priorytetowa 8 
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
2007 – 2013. W ramach 
projektu komputery otrzyma 
360 rodzin, natomiast z 
przyłączy skorzysta 520 
odbiorców z terenu sokólskiej 
gminy. Wartość projektu to 
3 mln 463 tys. 915 zł, z czego 
dofinansowanie wyniosło 3 
mln 263 tys. 652 zł. Pozostałe 
środki pochodzą z budżetu 
Gminy Sokółka. W ramach 
realizacji przedsięwzięcia 
przewidziano również 
uzupełnienie infrastruktury 
teleinformatycznej Urzędu 
Miejskiego w Sokółce, budowę 

szerokopasmowych łączy internetowych oraz uruchomienie centrum zarządzania 
siecią. Projektem zostali objęci: mieszkańcy Gminy Sokółka, osoby niepełnosprawne, 
korzystające ze świadczeń opieki społecznej, ze świadczeń rodzinnych, osoby samotnie 
wychowujące dzieci, rodziny zastępcze.

11.        Projekt „Wiedza i kompetencje drogą do sukcesu” - realizowany w okresie 1 września 
2010 – 30 czerwca 2011 roku; budżet projektu 666 tys. 780 zł (EU – 566 tys. 763 
zł, Bank Krajowy -100 tys. 17 zł), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów i uczennic 9 szkół podstawowych i 3 gimnazjów Gminy 
Sokółka, zgodnie z ich programami rozwojowymi poprzez rozszerzenie oferty 
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym 
uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno 
- przyrodniczych, przeszkolenie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć z 
wykorzystaniem technologii ICT i wdrożenie tej metody do praktyki pedagogicznej, 
przygotowanie nauczycieli  i nauczycielek do prowadzenia zajęć w sposób 
niestereotypowy, równościowy. Wsparciem została objęta grupa 1541 uczniów, w 
wieku od 6-16 lat z 12 szkół, z trudnościami w nauce, nie mająca możliwości udziału 
w zajęciach pozalekcyjnych oraz uczniowie zdolni, którzy mogli rozwinąć swoje 
zainteresowania. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 100 
tys. zł, w tym tablice interaktywne, projektory, mikroskopy, książki.

 12.       Projekt „Dobry start w Klubach Przedszkolaka”- realizowany w partnerstwie z Gminą 
Nowy Dwór i Sidra, w okresie 1 października 2010 – 31 sierpnia 2011 roku; budżet 
projektu 422 tys. 712 zł (UE- 363 tys. 96 zł, Bank Krajowy - 42 tys. 583 zł, wkład 
własny Gminy Sokółka 17 tys. 32 zł), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było: uruchomienie 
nowych i wsparcie istniejących form wychowania przedszkolnego przyczyniających 
się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym na obszarze 
wiejskim trzech gmin, rozszerzenie oferty edukacyjnej w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego o zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, 
gimnastykę korekcyjną, promocja edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. 
W projekcie uczestniczyło 140 dzieci z obszaru wiejskiego. W ramach realizacji 
projektu we wszystkich szkołach na obszarze wiejskim: Bogusze, Malawicze Dolne, 
Janowszczyzna, Geniusze, Stara Kamionka, Stara Rozedranka, Sidra, Nowy Dwór 
działały punkty przedszkolne. Dodatkowo 158 rodziców wzięło udział w spotkaniach 
szkoleniowo – informacyjnych „Szkoła dla rodziców”. Utworzono również biblioteczki 
przedszkolaka, zakupiono sprzęt do zabaw ruchomych oraz pomoce dydaktyczne.

Remont ulic Marii Curie Skłodowskiej i Nowej w Sokółce

Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej i Zastępca Burmistrza 
Sokółki Krzysztof Szczebiot przekazują komputer jednej z rodzin 

objętych projektem  
“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Podsumowanie projektu „Dobry start w Klubach Przedszkolaka”
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13.        Projekt „Mój własny biznes” - realizowany w okresie 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 
2011 roku; budżet projektu 1 mln 469 tys. 449 zł (UE- 1 mln 248 tys. 804 zł, Bank 
Krajowy - 220 tys. 645 zł), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było doradztwo (indywidualne 
i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 30 nowopowstałych firm.

14.     „Szkoła z klasą” realizowany okresie od 2 
stycznia 2012 do 30 czerwca 2013 roku 
w ramach Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki; współfinansowany w całości 
przez Unię Europejską ze środków EFS; 
budżet projektu wynosił 405 tys. 800 zł. 
W projekcie uczestniczyło 635 uczniów. 
Zrealizowanych było około 7 tys. godzin 
zajęć dodatkowych. Celem głównym 
projektu: wsparcie indywidualnego 
rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w 
9 publicznych szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Sokółka poprzez zorganizowanie 
dodatkowych zajęć: zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z 
trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, 
gimnastyka korekcyjna, zajęcia rehabilitacyjne, socjoterapeutyczne, psychologiczno-
pedagogiczne, rozwijające zainteresowania: koło matematyczno-przyrodnicze, 
humanistyczne, teatralne, teatralno-taneczne, język angielski. W ramach projektu 
zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 73 tys. 960 zł.

15.           Remont pomieszczeń (parter) budynku Przedszkola nr 5 na potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sokółce. Pierwotnie placówka mieściła się w kamienicy 
należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Placu Kościuszki 
w Sokółce. Pracownicy i ich podopieczni mieli do wykorzystania powierzchnię 96 m 
kw. Pomieszczenia zajmowane przez ŚDS w nowej siedzibie to 311 m kw. Całkowity 
koszt inwestycji to 1 mln 22 tys. 135 zł, z czego 640 tys. to wkład pozyskany z dotacji 
celowych z Budżetu Państwa. Pozostałe środki pochodzą z gminnego budżetu.

16.     Gmina Sokółka przystąpiła do projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy  
Sokółka poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 
2013. Projekt będzie realizowany w miejscowościach: Sokółka, Igryły, Wierzchjedlina, 
Bogusze, Kundzin, Puciłki, Podjanowszczyzna, Stara Rozedranka, Żuki, Kundzicze, 
Geniusze. W ramach projektu przewiduje się wykonanie instalacji kolektorów 
słonecznych na 44 obiektach mieszkalnych oraz jednym obiekcie użyteczności 
publicznej. 

17.    Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sokółce - koszt 8 mln 28 tys. zł, inwestycja 
sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

18.       Modernizacja kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego Przedszkola nr 5 w Sokółce – 
koszt 692 tys. 410 zł, z czego 22 tys. to dotacja z Budżetu Państwa.

19.    Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wylotowej z Sokółki w kierunku Krynek. 
Była to wspólna inwestycja Gminy Sokółka i Urzędu Marszałkowskiego. Budowa 
ścieżki kosztowała  190 tys. zł, z czego 70 proc. sfinansował Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, natomiast pozostałą kwotę – Urząd Miejski w Sokółce. Pierwszy 
odcinek ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Krynek wykonano w 2008 
roku. Ścieżka kończyła się wówczas na wysokości cmentarza katolickiego. W 2013 
roku trasa dla rowerzystów i dla pieszych została przedłużona do drogi powiatowej 
na Drahle. Nowa ścieżka to odcinek o długości ok. 400 m i szer. 3,5 m.

20.     Modernizacja w budynkach Biblioteki 
Publicznej w Sokółce - 70 tys. zł, z 
czego 40 tys. zł to środki z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z 
Programu Infrastruktura Bibliotek). 
30 tys. zł pochodziło z budżetu 
Gminy Sokółka. W ramach inwestycji 
wykonano: w bibliotece głównej – 
podjazd dla niepełnosprawnych, nowe 
schody, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz posadzki w wiatrołapie 
i sali wystawowej; w Oddziale 
Bibliotecznym dla Dzieci – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian; 
Filia Biblioteczna nr 1 i nr 2 w Sokółce – malowanie ścian.

Wychowankowie Szkoły Podstawowej w Boguszach 
z pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach 

projektu „Szkoła z klasą”

Na otwarciu nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce

Otwarcie nowej ścieżki - grudzień 2013 rokuBudowa ścieżki rowerowej przy drodze  
Sokółka – Krynki 

Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku  
Biblioteki Publicznej w Sokółce
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VIII. NA CO WYDALIŚMY PIENIĄDZE PODATNIKÓW
• Rondo im. Solidarności przy zbiegu ul. Kolejowej i Wyszyńskiego – jedna z największych   
inwestycji drogowych 2013 roku; koszt ponad 750 tys. zł;

• Remont części Placu Kościuszki – uliczka przy kinie „Sokół”; koszt 694 tys. zł; prace były 
prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków; 

• Modernizacja ulic (w niektórych przypadkach razem z chodnikami): 3 Maja 
 (266 tys. 151 zł), Żytnia i Sportowa (484 tys. 610 zł), Szkolna (158 tys. zł), Nadrzecznej 
(408 tys. zł), Wesoła i Słoneczna (291 tys. zł), Orzeszkowej (57 tys. zł), Piękna  
(152 tys. 644 zł), Emilii Plater (285 tys. zł), Hallera (298 tys. 51 zł), Tuwima (158 tys. 
zł), Jodłowa (481 tys. zł), Kleeberga (430 tys. zł), Świerkowa (65 tys. zł), Krasickiego  
(194 tys. zł), Drzewna (190 tys. zł), Kwiatowa (149 tys. zł), Sienna (260 tys. zł), Wiśniowa (272 tys. zł),   
Roski Małe wraz ze skrzyżowaniem z ul. Skłodowskiej (303 tys. zł), Zimowa (61 tys. zł), Mariańska 
– ciąg pieszo – jezdny w kierunku cmentarza prawosławnego (90 tys. zł), Leśna i Ptasia  
(609 tys. 493 zł), Armii Krajowej, Hubala i Reja (495 tys. 692 zł), Malmeda (251 tys. 617 zł) i innych

Sokólskie rondo im. Solidarności Otwarcie ronda

W trakcie inwestycji

Uroczyste przecięcie wstęgi na  
wyremontowanej uliczce 

Uliczka w nowej odsłonie

Ulica Kleeberga Ulica 3 Maja

Remont ulicy Jodłowej Ulica Nadrzeczna

Ulica Orzeszkowej Ulica Armii Krajowej
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• Modernizacja tarasu widokowego nad zalewem w Sokółce – koszt 220 tys. zł; nowa 
konstrukcja ma ściany oporowe żelbetowe, nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki z płyt 
betonowych (140 m kw) i trawniki; obok tarasu powstał ciąg pieszo – jezdny, którego budowa 
kosztowała prawie 80 tys. zł; 

• Remont alejki położonej przy ul. Kryńskiej w Sokółce (pomiędzy zalewem, a Zespołem Szkół 
Zawodowych) - zakres prac objął ułożenie nowego chodnika (o szerokości 5 m) i ścieżki rowerowej 
(szer. 2 m); w ciągu pieszym pojawiły się nowe lampy oświetleniowe, ławki i kosze; koszt prac to 
226 tys. 295 zł; dodatkowo za roboty elektryczne gmina zapłaciła 63 tys. 345 zł; 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Norwida – 150 tys. zł;
• Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Kłopotowskiego - 178 tys. 245 zł;
• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Matejki w Sokółce - koszt 145 tys. 140 zł;

Ulica Leśna Ulica Sportowa i Żytnia

Ulica Królowej Bony w trakcie remontu Ulica Malmeda

Ulica Plater Ulica Roski Małe podczas inwestycji

Ulica Hubala Ulica Sienna

Otoczenie zalewu w Sokółce - po modernizacji

Malownicza alejka przy ulicy Kryńskiej



29

Na co wydaliśmy pieniądze podatników

28

Podsumowanie kadencji organów Gminy Sokółka w latach 2010 - 2014

• Budowa drogi asfaltowej Janowszczyzna - Planteczka - 499 tys. zł;
• Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Skarżyńskiego, Dywizjonu 303 oraz Żwirki i Wigury w 
Sokółce – 319 tys. 415 zł; 

• Przebudowa linii energetycznej i linii energetycznej oświetleniowej na ul. Pocztowej w 
Sokółce i w miejscowości Bohoniki – w ramach tej inwestycji została m.in. wykonana iluminacja 
świetlna zabytkowego meczetu; koszt 68 tys. 388 zł; 
• Przebudowa linii kablowej komunalnej i linii energetycznej oświetleniowej na Placu Kościuszki 
i Kilińskiego w Sokółce –  koszt 169 tys. 125 zł; 
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami w Bobrownikach – koszt 660 tys. 
309 zł; 
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami w części wsi Gliniszcze Wielki – 160 
tys. zł; 

• Przebudowa ul. Pocztowej I etap – budowa 
parkingów – 150 tys. zł;
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
ul. Kolejowej (99 tys. zł) oraz sieci kanalizacji  
sanitarno – deszczowej na ul. Siennej (98 tys. 
zł), Roski Małe (159 tys. zł) i 3 Maja (89 tys zł);
• Budowa chodników na ul. Polnej – 185 tys. 
828 zł;

• Modernizacja drogi rolniczej Igryły – Wysokie Laski – 180 tys. zł, z czego 40 tys. zł to 
środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

• Przebudowa drogi Woroniany – Gliniszcze Wlk. na odcinku wsi Woroniany – 153 tys zł; 
• Ułożenie chodników z funkcją ścieżki rowerowej na ul. Sikorskiego – 55 tys. zł; 
• Budowa zadaszenia sektora trybun na stadionie OSiR w Sokółce – 180 tys. 997 zł; 
• Budowa placów zabaw przy Przedszkolu nr 1 i nr 2 w Sokółce – 26 tys. 782 zł; 

• Remont chodników i parkingów na ul. 
Wyszyńskiego – 55. 784 zł; 
• Dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego 
dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Starej Kamionce – 200 tys. zł; 
• Dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego 
dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Starej Rozedrance – 283 tys. 956 zł; 

Droga Janowszczyzna - Planteczka Budowa kanalizacji sanitarnej Żwirki i Wigury

Nowy asfalt w Bobrownikach Gliniszcze Wielkie

ul. Pocztowa

Ulica Polna

Droga Igryły - Wysokie Laski Budowa kanalizacji na ulicy 3 Maja

Budowa kanalizacji ulica Roski Małe

Zadaszenie sektora trybun - OSiR w Sokółce Budowa placów zabaw (Przedszkole nr 1 i nr 2)

Remont parkingów i chodników - Wyszyńskiego
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• Budowa chodników w Boguszach – 80 tys. zł; 
• Budowa kompleksu saun (300 tys. zł) oraz jacuzzi (250 tys. zł) na sokólskim basenie; 

• W 2014 roku Gmina Sokółka przeznaczyła 
250 tys. zł na remont dróg wojewódzkich. W 
ramach tych środków wykonano m.in. chodnik 
ze ścieżką rowerową w stronę Kraśnian. 

• W ramach wspólnych inwestycji z Zarządem 
Powiatu Sokólskiego wykonano odcinki dróg 
Sokolany - Gliniszcze (udział Gminy Sokółka - 
109 tys. 288 zł), Kundzin - Poniatowicze (147 
tys. 909 zł) oraz ul. Targową w Sokółce (50 
tys. zł). Złożono też wniosek na remont drogi 
Sokółka – Lebiedzin przez Starą Rozedrankę 
(udział gminy to 25 proc. wartości inwestycji).

IX. DZIAŁO SIĘ W SOKÓŁCE
W ciągu roku w Sokółce samorządy miasta i gminy oraz powiatu organizują liczne 

uroczystości. Obchodzone są kolejne rocznice Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Cudu nad Wisłą, 
Bitwy Niemeńskiej oraz Odzyskania Niepodległości. Uroczystości patriotyczne organizowane są 
pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce.

Władze Sokółki pamiętają też o tak bolesnych dla Polski rocznicach jak wybuch II 
wojny światowej, początek okupacji sowieckiej 17 września 1939 roku, katastrofa samolotu 
prezydenckiego w Smoleńsku.

Zawsze we wrześniu władze sokólskiej gminy zapraszają na Dożynki. Święto Zakończenia 
Plonów co roku organizowane jest w innym miejscu. W 2011 roku gospodarzem Dożynek była 
Stara Kamionka, w 2012 – Lipina, w 2013 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Sokółce, natomiast w 
2014 – Parafia św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Wóz gaśniczy OSP w Starej KaminonceWóz gaśniczy OSP w Starej Rozedrance

Otwarcie jacuzziNowe sauny na sokólskim basenie

Chodnik ze ścieżką rowerową w kierunku Kraśnian

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja W rocznicę Cudu nad Wisłą

Uroczystości związane z obchodami rocznicy
Bitwy Niemeńskiej prowadzi Zastępca Burmistrza 

Sokółki Piotr Karol Bujwicki

Grupa Rekonstrukcyjna Podhalańczyków, 
Sokółka wrzesień 2014 roku

Obchody 1. rocznicy katastrofy smoleńskiej,
Sokółka 2011 roku

17 września 2014 roku. 75 lat po agresji sowieckiej na 
Polskę. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zesłańców 

Sybiru w Sokółce.



33

Działo się w Sokółce

32

Podsumowanie kadencji organów Gminy Sokółka w latach 2010 - 2014

2 października 2011 roku oczy całego świata były skierowane na Sokółkę. Tego dnia 
odbyła się uroczystość związana z przeniesieniem Hostii przemienionej w Cząstkę Ciała Pańskiego 
z plebanii do kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w 
Sokółce. W przygotowaniu uroczystości pomogły władze sokólskiej gminy. Uczestnicy mszy po raz 
pierwszy zobaczyli wówczas Cudowną Hostię. Historia miała swój początek jesienią 2008 roku, 
kiedy to ksiądz udzielający komunii upuścił jeden z komunikantów na posadzkę świątyni. Hostię 
umieszczono w naczyniu liturgicznym z wodą, gdzie miała się rozpuścić. Tak się jednak nie stało. 
Na hostii zauważono czerwony skrzep. Po zbadaniu próbek, patomorfolodzy stwierdzili, że to 
fragment tkanki żywego mięśnia sercowego człowieka w stanie agonalnym. Sprawa sokólskiego 
cudu była badana przez komisję ekspertów powołanych przez Metropolitę Białostockiego. Nie 
doszukano się w niej działania osób trzecich. Od chwili wystawienia Cudownej Hostii na widok 
publiczny, do kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego zmierza coraz więcej pielgrzymów. W 
specjalnej księdze zapisywane są relacje o uzdrowieniach i duchowej przemianie.

Sokółka jest gminą, gdzie regularnie 
organizowane są modlitwy ekumeniczne o pokój 
i sprawiedliwość na świecie. Uczestniczą w nich 
przedstawiciele katolików, prawosławnych, 
muzułmanów, Żydów. Pierwsza modlitwa 
ekumeniczna odbyła się w październiku 2012 roku 
przy Pomniku Wielokulturowości w Sokółce.

10 maja 2012 roku w Urzędzie Miejskim 
w Sokółce złożył wizytę Metropolita Białostocki 
Arcybiskup Edward Ozorowski. Na spotkaniu 
z pracownikami magistratu Dostojny Gość 
powiedział: Mówi się, że na 1000 osób zaledwie 
pięć ma ciekawe pomysły. Trzeba robić wszystko, 
aby te pięć osób pracowało w waszym urzędzie. 
Dziękuję za przyjęcie i życzę, aby nasza przyszłość była na miarę naszych wymagań.

4 maja 2012 roku nad sokólskich zalewem odsłonięto pomnik dedykowany Wolnym 
Polskim Żeglarzom – Piotrowi i Mieczysławowi Ejsmontom. Bracia uznawani są za ikonę 
światowego żeglarstwa

Piotr i Mieczysław Ejsmontowie urodzili się 3 listopada 1940 roku w Grodnie przy 
ul. Sokólskiej. Z końcem wojny rodzina przeniosła się do Polski. Ejsmontowie zatrzymali się w 
Kętrzynie, a od 1952 roku osiedlili w Węgorzewie. Często spędzali wakacje u rodziny matki w 
Starej Kamionce koło Sokółki.

Na Dożynkach Gminnych w latach 2010 - 2014

Uroczystości związane z przeniesieniem Cudownej Hostii do kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

Modlitwa o pokój na świecie 
Sokółka 2012 roku

Wspólne zdjęcie z Metropolitą Białostockim przed Urzędem Miejskim w Sokółce 
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Bracia od chłopięcych lat zżyli się z wodą i żaglami. Ich pierwszą łodzią była sklecona 
własnoręcznie tratewka, a pierwszym żaglem – potajemnie wyniesione z domu prześcieradło. 
Tak wyglądał początek wielkiej przygody bliźniaków z żeglarstwem. Z mazurskich jezior przenieśli 
się na Bałtyk i jachty morskie.

W 1959 roku wymknęli się nielegalnie ze Szczecina na sześciometrowej łódce. 
Ejsmontowie zmylili WOP-istów i pożeglowali na pełne morze. Dotarli do duńskiego Bornholmu. 
Za ten wyskok trafili na pół roku do więzienia.

Marzyli o rejsie dookoła świata. W 1969 roku wypłynęli na 6,5-metrowym jachcie 
„John II” na Ocean Atlantycki. Obrali kurs na Stany Zjednoczone, gdzie chcieli złożyć kwiaty na 
grobie zamordowanego prezydenta Johna Kennedy`ego. Dotarli do wytyczonego celu, a ich jacht 
stał się najmniejszym tego typu statkiem, który przepłynął Atlantyk.

W kolejny rejs  - tym razem dookoła świata – bracia Ejsmontowie wybrali się w 1969 roku. 
Podróżowali jachtem „Polonia”, na rufie którego powiewała ich prywatna bandera – „Wolnych 
Polskich Żeglarzy”. Mieli opłynąć przylądek Horn. Niestety, „Polonia” i jej załoga przepadli bez 
śladu. Nigdy nie udało się wyjaśnić, gdzie i w jakich okolicznościach zaginęli Piotr i Mieczysław 
Ejsmontowie. Poszukiwania podjęte przez argentyńską marynarkę wojenną i chilijskie lotnictwo, 
nie przyniosły żadnych rezultatów.

„Pamięci około 8.000 Żydów, w tym 
ponad 3.000 z Sokółki, a także okolicznych 
miejscowości: Krynek, Janowa, Czyżewa, 
Zarębów Kościelnych zamordowanych przez 
Niemców w latach II wojny światowej. W pobliżu 
znajdowała się Główna Synagoga zbezczeszczona i 
zniszczona przez niemieckich okupantów” – taki 
napis widnieje na tablicy, jaka została odsłonięta 
w 19 września 2014 roku obok budynku Zespołu 
Szkół Integracyjnych w Sokółce. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych oraz goście z Izraela. 
Fundatorką tablicy jest Dina Feder ze Stanów 
Zjednoczonych.

Wybór miejsca ustawienia tablicy nie 
był przypadkowy. Tutaj, gdzie obecnie znajduje 
się Zespół Szkół Integracyjnych, stała synagoga. 
Jesienią 1941 roku Niemcy utworzyli wokół niej 
getto, w obrębie którego stłoczono ok. 8.000 

osób. Ostateczna likwidacja sokólskiego getta nastąpiła 24 stycznia 1943 roku. Żydzi trafili do 
obozu w Kiełbasinie pod Grodnem. Stamtąd ruszyły transporty do Treblinki i Auschwitz. 

16 października 2014 roku w sokólskim 
Gimnazjum nr 1 został odsłonięty pomnik Jana 
Pawła II. Od 2004 roku patronem szkoły jest Papież 
Polak. Uroczystościom przewodniczył Metropolita 
Białostocki, Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski.  
Autorką pomnika jest dr hab. artysta rzeźbiarz 
Jadwiga Szczykowska – Załęska. Odlew wykonano z 
brązu w pracowni Juliusza i Barbary Kwiecińskich w 
Pleszewie. Na marmurowym cokole wyryto słowa 
Jana Pawła II „Od Was zależy jutrzejszy dzień”.

Przez ponad 26 lat pontyfikatu Papież 
Polak niezłomnie głosił Ewangelię na wszystkich 
kontynentach, dając swoją osobą wspaniały 
przykład do naśladowania w różnych sytuacjach 
życiowych. Ogromny autorytet Jana Pawła II 
sprawił, że jego postać chętnie wybierano na 
patrona placówek i instytucji. Wśród nich znalazło 
się sokólskie Gimnazjum nr 1. W 2005 roku obok 
Waszej szkoły posadzono Dąb Papieski, będący 
darem burmistrza Wadowic dla sokólskiego 
gimnazjum. Teraz przed wejściem do Waszej szkoły 
odsłonimy pomnik Jana Pawła II. Ten pomnik 
to wyraz pamięci i ogromnego szacunku, jakim 
cieszy się wśród Sokółczan Papież Polak. Życzę, aby 
Wasza szkoła – mająca za patrona Świętego Jana Pawła II - była domem, w którym rośnie nowe 
pokolenie, z sercem otwartym na prawdę, na dobro, otwarte na radość, na Boga i na drugiego 
człowieka – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Karol Bujwicki.

X. PROMUJEMY SIĘ
W ciągu czterech minionych lat Gmina Sokółka wielokrotnie uczestniczyła w 

plenerowych imprezach promocyjnych. Wzięliśmy udział m.in. w prezentacji Spotkanie Regionów, 
zorganizowanej w kwietniu 2011 roku w Piasecznie. Wystawiliśmy też swoje stoisko na Jarmarku 
w Nowogrodzie w czerwcu 2012 roku. Sokółka była uczestnikiem Parady, jaką w kwietniu 2013 
roku zorganizowano w Białymstoku z okazji obchodów 500-lecia Województwa Podlaskiego.

Przed pomnikiem Braci Ejsmontów nad sokólskim zalewem

Odsłonięcie Pomnika Ofiar Holokaustu przy Zespole 
Szkół Integracyjnych w Sokółce 

Na chwilę przed przecięciem wstęgi

Pomnik Jana Pawła II ustawiono  
przed wejściem do sokólskiego Gimnazjum

Stoisko Gminy Sokółka na Jarmarku w Piasecznie 
kwiecień 2011 roku

Festyn w Nowogrodzie – czerwiec 2012 roku
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XI. SOKÓŁKA SIĘ BAWI
W kalendarzu imprez Gminy Sokółka każdy znajdzie coś dla siebie. Propozycją dla 

amatorów zimowych klimatów jest organizowana w lutym Tłusta Niedziela z Morsami i Pączkami. 
Na słodkie zakończenie karnawału połączone z kąpielą w przeręblu zjeżdżają nad sokólskie 
jezioro tłumy morsów z całej północno – wschodniej Polski. Tłusta Niedziela organizowana jest 
w Sokółce od 2013 roku.

W czerwcu Sokółka zaprasza na Dni Miasta. W 2011 i 2012 roku nasze miasto było 
gospodarzem Ogólnopolskiego Święta Kurczaka.

Podczas wakacji największą imprezą jest Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach, która 
narodziła się w Sokółce w 1999 roku z inicjatywy Józefa Konopackiego. Obecnie organizacją 
Akademii zajmuje się LGD Szlak Tatarski, którego Prezesem jest Piotr Karol Bujwicki.

Na przełomie sierpnia i września w Sokółce odbywa się impreza ph. „Pożegnanie Lata”.

Nasze miasto jest też gospodarzem Wojewódzkich Spotkań Rodzin Muzykujących. W 
2014 roku zorganizowano 31. edycję tej imprezy.

Reprezentacja Gminy Sokółka podczas Parady Województwa Podlaskiego w Białymstoku 
  kwiecień 2013 roku 

Tłusta Niedziela z Morsami i Pączkami w Sokółce

Na Dniach Sokółki 

Na Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach w Sokółce

Impreza plenerowa “Pożegnanie Lata”
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XII. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Od lutego 2014 roku 

Gmina Sokółka jest właścicielem 
zabytkowego dworca PKP. Budynek 
został przekazany nieodpłatnie 
aktem notarialnym przez spółkę PKP 
Nieruchomości. Razem z dworcem 
Gmina Sokółka stała się też 
właścicielem działki o powierzchni 
1,12 ha, która sąsiaduje ze 
wspomnianym obiektem. Przymiarki 
do przejęcia dworca trwały kilka lat.

Takie budynki powinny być wizytówką miasta. Obiekt wymaga generalnego remontu. 
Teraz, kiedy jesteśmy już jego właścicielem, możemy przystąpić do prac modernizacyjnych. 
Jeszcze w 2014 dostarczyliśmy do budynku ciepło z magistrali miejskiej oraz wodę. Wszystko 
po to, żeby zapewnić niezależne źródło zasilania. Wkrótce rozpoczniemy remont elewacji. W 
sąsiedztwie dworca pojawi się nowy asfalt, chodniki i zieleń – wyliczył Zastępca Burmistrza 
Sokółki Piotr Bujwicki.

Sokólski dworzec PKP pochodzi z 2 poł. XIX wieku i jest częścią kolei warszawsko - 
petersburskiej.

W 2014 roku rozpoczęły 
się prace przygotowawcze do 
przebudowy skrzyżowania ul. 
Grodzieńska z ul. Piłsudskiego 
i Placem Kościuszki w Sokółce. 
Inwestycję poprowadzi Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Przygotowania do realizacji zadania 
trwały siedem lat. Na każdym 
etapie sokólska Gmina czynnie 
włączała się w proces inwestycyjny. 
Przewidywany koszt zadania to 2 
mln zł. Po przebudowie powstanie 
nowoczesne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i lewoskrętami z drogi krajowej.

XIII. PODSUMOWANIE DWÓCH KADENCJI
Najważniejsze inwestycje zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych w 

ciągu piątej i szóstej ostatnich kadencji (od 2007 do 2014 roku):

- Projekt „Usprawnienie układu 
komunikacyjnego Gminy Sokółka – przebudowa ulic 
Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi 
gminnej Stara Kamionka – Bobrowniki o łącznej 
dł. 5,276 km” zrealizowany w 2009 roku. Projekt 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2007-2013; wartość projektu 7 mln 25 tys. 
774 zł, kwota dofinansowania  3 mln 839 tys. 684 zł.

- Projekt „Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Sokółce” zrealizowany w 2009 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – wartość projektu 4 mln 264 tys. 186 zł, z czego 
kwota dofinansowania  to 2 mln 132 tys. 93 zł. Obiekt otrzymał im. Piotra Nurowskiego – Prezesa 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

- Budowa boisk sportowych w ramach 
Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Sokółce. 
W wyniku realizacji projektu wybudowano 
boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 
syntetycznej i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej. Wartość inwestycji 1 mln 14 tys. 
zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystki w wysokości 333 tys. zł i Samorządu 
Województwa w wysokości 333 tys. zł. Inwestycja 
została zrealizowana w 2009 roku.

- Projekt „Przebudowa ul. Lotników Lewoniewskich w Sokółce na odcinku dł. 628 mb.” 
o wartości 1 mln 453 tys. 999 zł, z czego połowa to dofinansowanie ze środków budżetu państwa 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

- We wrześniu 2008 roku oddano do użytku nową salę sportową przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Sokółce. Nowoczesny obiekt kosztował 3 mln 200 tys. zł, z czego 700 tys. 
pochodziło z Funduszy Totalizatora Sportowego.

Tak ma wyglądać dworzec PKP w Sokółce

Skrzyżowanie ul. Grodzieńskiej z ul. Piłsudskiego i Placem Kościuszki  
po przebudowie

Ulica Piłsudskiego w Sokółce

Droga gminna w Starej Kamionce Ulica Piłsudskiego w trakcie inwestycji

Kompleks boisk w Sokółce

Boisko Orlik przy ZSO w Sokółce
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-  W 2010 roku rozpoczął się remont kina „Sokół”, który trwał do stycznia 2014 roku. 
Prace wykonano w ramach projektu „Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce – sala 
multifunkcjonalna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. 
Wartość projektu to 4 mln 279 tys. 914 zł, z czego dotacja Unii Europejskiej wyniosła 2 mln 286 
tys. 194 zł. 

- Pod koniec 2011 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej sali sportowej przy Zespole 
Szkół Integracyjnych w Sokółce. Inwestycja trwała do połowy 2013 roku. Budowa nowoczesnego 
obiektu pochłonęła 3 mln 681 tys. zł, z czego 1 mln 200 tys. zł to dotacja z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, a 420 tys. to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota pochodziła z gminnego budżetu. 2 września 2013 
roku w nowej sali odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego.

- Projekt „Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i 
Plebanowce oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka” o wartości  2 mln 552 tys. 824 zł, 
z czego dotacja Unii Europejskiej to 1 mln 368 tys. 528 zł w ramach działania Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014. Operacja została zrealizowana w latach 2013-2014.

- W trakcie kadencji 2010 – 2014 Gmina Sokółka zrealizowała projekt „Termomodernizacja 
budynków szkolnych w Sokółce: Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym, Zespołu 
Szkół Integracyjnych oraz Gimnazjum nr 1”. Koszt projektu zamknął się w kwocie 3 mln 923 tys. 
364 zł. Inwestycję finansowano z trzech źródeł: dotacji bezzwrotnej (1 mln 107 tys. 210 zł) oraz 
pożyczki (913 tys. 710 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach Programu „System Zielonych Inwestycji GIS” i środków budżetowych gminy Sokółka.

ul. Lotników Lewoniewskich w Sokółce Sala sportowa przy SP nr 1 w Sokółce

Inwestycje w centrum miasta - wrzesień 2014


