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Czterdzieœci lat
naszej „Ma³ej Ojczyzny”
Przedstawiamy Pañstwu kolejn¹, trze-

ci¹ ju¿ ksi¹¿kê o Gminie Siedlce. „Czterdzieœci lat minê³o..” - przypominaj¹ siê
s³owa znanej piosenki. Ale zdecydowanie
nie jak jeden dzieñ. Zbyt wiele siê zdarzy³o
od 1973 roku, kiedy to powsta³a Gmina
Siedlce; w ca³ym kraju i w samorz¹dach.
Jako najmniejsza jednostka samorz¹du
terytorialnego w ostatnich latach gmina
zyskiwa³a nowe kompetencje, ale i nowe
obowi¹zki. Ale przez te lata okrzepliœmy.
Staramy siê je jak najlepiej wykonywaæ. Od wielu lat mamy te¿ mo¿liwoœæ

korzystania z unijnych dotacji na ró¿nego
rodzaju przedsiêwziêcia, od inwestycji po
programy szkoleniowe. I po te pieni¹dze
siêgamy, korzystamy z nich, i mam nadziejê, i¿ widaæ, jak bardzo, tak¿e dziêki
tym œrodkom, nasza gmina rozwinê³a siê
i ca³y czas rozwija.
A w zwi¹zku z czterdziestoleciem
zapraszamy Pañstwa na swego rodzaju
podró¿ sentymentaln¹. Przypomnimy miêdzy innymi nie tylko radnych wszystkich
kadencji, ale i – pokrótce oczywiœcie - to,
czym podczas swej pracy siê zajmowali.

Sekretarz Gminy Siedlce
Ewa Kad³ubowska-Warecka
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Jubileusz
Gminy Siedlce
Po

raz trzeci mamy przyjemnoœæ
wspó³pracy z Gmin¹ Siedlce przy wydaniu
ksi¹¿ki. Tym razem poœwiêconej 40-leciu
Gminy. Z tej okazji postanowiliœmy nieco
bli¿ej przyjrzeæ siê temu, czym gmina naprawdê jest, jakie s¹ jej zadania, kompe-

tencje, innymi s³owy – w jaki sposób ona
funkcjonuje. A ¿e funkcjonuje znakomicie,
przekonacie siê Pañstwo po przeczytaniu
niniejszej publikacji.
Przyjemnej lektury ¿yczy

Prezes
Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego
BRAMA
Ewa Talacha-Koperkiewicz
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Wójt
Gminy
Siedlce
Miros³aw
Bieniek
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Przede wszystkim doœwiadczenie...
rozmowa z wójtem Gminy Siedlce

Miros³awem Bieñkiem

• Od 20 lat jest Pan wójtem Gminy
Siedlce, po raz pierwszy wybrano
Pana w 1994 roku, najpierw g³osami
radnych, od 2002 roku w g³osowaniu
bezpoœrednim; jest Pan chyba w czo³ówce najd³u¿ej urzêduj¹cych samorz¹dowców w Polsce?
- Nie jestem pewien, ale z tego, co
wiem, na 13 wójtów powiatu siedleckiego,
jest trzech, którzy maj¹ sta¿ 20-letni – s¹
to wójtowie z gmin Przesmyki, Domanice
i Siedlce. Wiem natomiast, ¿e byli wójtowie,
wczeœniej naczelnicy, bo s¹ ju¿ na emeryturze, którzy mieli sta¿ 36 -, a nawet 38-letni.
• Czy pamiêta Pan, jak wyobra¿a³
sobie pracê 20 lat temu? W jakim stopniu te wyobra¿enia pokry³y siê lub
rozminê³y z rzeczywistoœci¹?
- Do koñca siê nie sprawdzi³y. Przed
wykonywaniem funkcji wójta by³em dyrektorem szko³y w Pruszynie, przez 9 lat,
jednoczeœnie by³em radnym i cz³onkiem zarz¹du gminy, wiêc wydawa³o siê to proste
i znane, skoro przez kilka lat funkcjonowa³em w systemie gminnych w³adz. Natomiast
kiedy zacz¹³em byæ wójtem, otworzy³y mi
siê oczy, jaka to wa¿na i odpowiedzialna

funkcja. Pierwsze dwa, trzy lata up³ynê³y
mi na gromadzeniu doœwiadczeñ, czasem
trudnych, ale na tych w³aœnie doœwiadczeniach mo¿na by³o opieraæ siê w późniejszych latach pracy. By³o wiêc ju¿ troszeczkê
³atwiej. Natomiast, muszê przyznaæ, ¿e
z roku na rok coraz trudniej byæ wójtem.
Rosn¹ kompetencje gmin, ale przybywa
te¿ zwi¹zanych z nimi obowi¹zków. Coraz
wiêcej zadañ traﬁa do gmin. Szczególnie
w ostatnich latach. To wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zatrudniania wiêkszej iloœci pracowników i wiêksz¹ biurokracj¹, która w myœl
oczekiwañ spo³ecznych i deklaracji w³adz
centralnych mia³a byæ redukowana. Ale na
razie tak siê nie dzieje, wrêcz przeciwnie
– wieloœæ i ró¿norodnoœæ prac wymagaj¹
wci¹¿ wiêkszej liczby pracowników. Poza
tym sprawozdawczoœæ. Kiedyœ sprawozdania sporz¹dzano w cyklach rocznych,
pó³rocznych, kwartalnych. Teraz niemal
co miesi¹c jakieœ piszemy do wszystkich,
którzy siê do nas zwróc¹ – rozpoczynaj¹c
od ministerstw, urzêdu marsza³kowskiego,
wojewódzkiego, kuratorium...
Oceniam, ¿e w tej chwili przyda³oby siê
utworzyæ jeszcze kilka stanowisk, by gmina
prawid³owo funkcjonowa³a. Zw³aszcza ¿e
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Wójt
Miros³aw Bieniek
jest Prezesem
Zarz¹du G³ównego
OSP RP w Siedlcach,
Prezesem
Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP
w Siedlcach
i cz³onkiem
OSP w Pruszynku

oprócz wype³niania na³o¿onych zadañ, s¹
przecie¿ jeszcze unijne œrodki, które pozyskujemy i wykorzystujemy. Tego kiedyœ
nie by³o.
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...s¹ przecie¿
jeszcze
unijne
œrodki,
które
pozyskujemy
i wykorzystujemy.
Tego kiedyœ
nie by³o.

• Pamiêta Pan cz³owieka, jakim
by³ Pan w czasie, gdy pierwszy raz
powo³ano Pana na stanowisko wójta?
Jakim by³ Pan wtedy cz³owiekiem?
Co by Pan teraz powiedzia³ œwie¿o
wybranemu w 1994 roku wójtowi?
- Przede wszystkim, ¿eby by³ osob¹
uodpornion¹ na ró¿ne sytuacje. Z drugiej
strony to funkcja wymagaj¹ca zachowania
du¿ego spokoju, zawsze; nie mo¿na ulegaæ
chwili, trzeba za to du¿o analizowaæ. Ale
przede wszystkim byæ odpornym.
• Z drugiej strony, co tamten pocz¹tkuj¹cy wójt mia³, czego Pan mu
teraz zazdroœci?
- Dobrej znajomoœci ludzi i terenu.
Mieszka³em na krañcach gminy, do pracy
jecha³em przez wiele miejscowoœci, mia³em
dobre kontakty z radnymi, so³tysami, praktycznie co roku uczestniczy³em w ró¿nych
zebraniach w ka¿dej miejscowoœci. Wiêc
zazdroszczê sobie sprzed lat znajomoœci ludzi
i terenu. Proszê jednak pamiêtaæ, ¿e od
tamtej pory przyby³o nam wielu mieszkañców, ponad 4 tysi¹ce, którzy sprowadzili siê
z miasta albo innych gmin, i w tej chwili nie
mam mo¿liwoœci, by poznaæ tych nowych
obywateli, poznaæ ich potrzeby i oczekiwania.

• Ale przecie¿ sygna³y od nowych
mieszkañców gminy do Pana docieraj¹. Nawet, jeœli nie bezpoœrednio od
nich, to za poœrednictwem radnych
czy so³tysów. Jakie wiêc s¹ te najpilniejsze potrzeby nowych mieszkañców?
- Przede wszystkim muszê zaznaczyæ,
¿e w wielu wypadkach ci ludzie zasiedlali
tereny dziewicze, które wczeœniej by³y
polami, bez uzbrojenia. Trudno im siê dziwiæ, ¿e chc¹, by jak najszybciej uzbroiæ je
w infrastrukturê. I w tym momencie czasami dochodzi do nieporozumieñ – wczeœniej,
w mieœcie, mieli dostêp do kanalizacji,
bie¿¹cej wody, gazu; natomiast po przeprowadzce musz¹ na to wszystko trochê poczekaæ, bo przecie¿ jest kolejnoœæ budowania,
realizowania zadañ, które s¹ zapisane
w wieloletnich planach ﬁnansowych. Tymczasem nasi nowi mieszkañcy czasami nie
rozumiej¹, ¿e pewnych rzeczy nie dostan¹
od razu po przeprowadzce.
• Z rozwi¹zania jakiego problemu
jest Pan najbardziej zadowolony? Chodzi mi o JEDN¥ rzecz, z której jest Pan
szczególnie dumny?
- Jedn¹ rzecz wymieniæ trudno, na
pewno jest to nowy budynek gminy, do
którego wprowadziliœmy siê w 2001 roku.
Uda³o nam siê pozyskaæ nieodp³atnie teren
w centrum miasta, za który dziœ musielibyœmy sporo zap³aciæ. Do roku 2001 wynaj-
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mowaliœmy pomieszczenia na pierwszym
piêtrze budynku obecnego Archiwum
Pañstwowego, nie mieliœmy odpowiedniej
iloœci sanitariatów, magazynów, archiwum,
sali konferencyjnej. Musieliœmy wynajmowaæ pomieszczenia dla Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej i Gminnego Zespo³u
Ekonomiczno–Administracyjnego Szkó³, na
terenie miasta, a sesje rady odbywa³y siê
w ró¿nych miejscach, na terenie ca³ych Siedlec, tak¿e w Chodowie, gdzie siê da³o. Naprawdê ciê¿ko by³o tak pracowaæ, zw³aszcza
w porównaniu do innych gmin powiatu,
które ju¿ mia³y swoje siedziby.
Ale muszê jeszcze wspomnieæ o salach
gimnastycznych, które funkcjonuj¹ przy
wszystkich Zespo³ach Oœwiatowych, co
pozwala na prawid³owy rozwój ﬁzyczny
dzieci i m³odzie¿y. Dziêki temu od wielu
lat utrzymujemy I miejsce w sporcie w powiecie i w kraju w gminach do 20 tysiêcy
mieszkañców. Te sukcesy to powód do
dumy. Z drugiej strony jesteœmy spokojni
o rozwój sportu w gminie i o to, gdzie i jak
nasza m³odzie¿ spêdza czas wolny.
• A co siê nie uda³o albo nie wysz³o
tak, jak Pan oczekiwa³?
- Tu odpowiedź nie jest trudna – kanalizacja. Gdy zaczynaliœmy budowê, liczy³em,
¿e skoñczymy inwestycjê do koñca 2014
roku. To siê nie uda³o i musimy ten okres
przed³u¿yæ jeszcze o 2-3 lata, chocia¿ dodam, ¿e obecnie skanalizowanych jest oko³o
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70% gminy. W 2014 roku dokoñczona ma
byæ miêdzy innymi budowa na ulicy Siedleckiej w Stoku Lackim, w Pruszynie oraz
Pruszynie-Pieñkach.
Jeœli chodzi o gaz, tylko niektóre miejscowoœci go nie maj¹, ale jest to zwi¹zane
z tym, ¿e od kilku lat gmina nie mo¿e
inwestowaæ w sieci energetyczne, gazowe
i ciep³ownicze. S¹ to obecnie zadania spó³ek,
jeszcze kilka lat temu mogliœmy budowaæ
sieæ gazow¹ i gmina Siedlce to robi³a.
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Przede
wszystkim mamy
œwietnie
rozwiniêt¹
sieæ
oœwiatow¹

• Jak przez 20 lat uk³ada³a siê
wspó³praca z radnymi i so³tysami?
- W³aœciwie przez wszystkie kadencje
ta wspó³praca uk³ada³a siê bardzo dobrze.
I z radnymi, i so³tysami. Tak by³o do jesieni 2013 roku, kiedy to po raz pierwszy
w historii gminy odwo³ano szefa Komisji
Planowania, Bud¿etu i Finansów oraz
przede wszystkim przewodnicz¹cego Rady
Gminy. Dotychczas takie rzeczy nie mia³y
miejsca, ale to jest demokracja i ka¿dy mo¿e
j¹ wykorzystywaæ na swój sposób.
• W jakim stopniu przez te lata
zmieni³a siê sama gmina? Czy nadal
jest ona typowo rolnicza?
- Przede wszystkim w ostatnich latach
przyby³o du¿o podmiotów gospodarczych.
I te podmioty nie tylko ca³y czas funkcjonuj¹ na naszym terenie, ale rozwijaj¹
siê, rozbudowuj¹, daj¹ pracê naszym
mieszkañcom. To naturalnie ma zwi¹zek

z po³o¿eniem gminy w bardzo atrakcyjnym,
podmiejskim miejscu. Kolejna sprawa to
oczywiœcie infrastruktura, która sprawia,
¿e jesteœmy atrakcyjni nie tylko dla mieszkañców, ale i inwestorów, którzy szukaj¹
w pe³ni uzbrojonych terenów. W tej chwili
gmina zdecydowanie nie jest typowo rolnicza – wprost przeciwnie. W wielu miejscowoœciach rolników mo¿na policzyæ na
palcach jednej rêki, a w wielu przypadkach
prowadz¹ oni gospodarstwo i – dodatkowo
– zarabiaj¹ jeszcze poza rolnictwem.
Powiedzia³bym, ¿e obecnie gmina
Siedlce sta³a siê us³ugowo-przemys³owa,
z jednoczesn¹ funkcj¹ mieszkalno–noclegow¹ dla pracuj¹cych w mieœcie.
• Czy gmina jest przygotowana na
to, ¿e nowi mieszkañcy potrzebuj¹ nie
tylko domu, ale miejsc w przedszkolach czy szko³ach dla dzieci, sklepu,
przychodni, dojazdu do pracy w mieœcie? Albo po prostu pracy. Jak s¹
pañstwo przygotowani do spe³nienie
tego rodzaju oczekiwañ?
- Przede wszystkim mamy œwietnie
rozwiniêt¹ sieæ oœwiatow¹, równomiernie
roz³o¿on¹ na terenie gminy. W jednych
budynkach s¹ szko³y podstawowe i gimnazja, a w czterech Zespo³ach jeszcze
przedszkola. W tej chwili jest ju¿ wykonany
projekt na pi¹te przedszkole, w ¯elkowie,
w przysz³oœci myœlimy o rozwi¹zaniu
problemu wychowania dzieci w Golicach
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i Pruszynie. Ale pamiêtajmy, ¿e kilka
naszych du¿ych miejscowoœci le¿y pó³
kilometra, kilometr od Siedlec, i wielu
naszych mieszkañców posy³a swoje dzieci
do miejskich przedszkoli. W tej chwili jest
to ponad 180 dzieciaków, to nas kosztuje
rocznie milion dwieœcie tysiêcy z³otych, tyle
dop³acamy do przedszkoli niepublicznych.
• Nie boi siê Pan sytuacji, ¿e ludzie
z tych miejscowoœci bêd¹ chcieli przy³¹czyæ siê do Siedlec?
- S¹ takie pomys³y, tyle ¿e nie ze strony
mieszkañców, ale w³adz Siedlec. Od ponad
20 lat sugeruj¹ oni, ¿eby wch³on¹æ uzbrojone w stu procentach i bardzo atrakcyjne
tereny do aglomeracji miejskiej. Dziêki temu
wzros³aby liczba mieszkañców Siedlec
i powiêkszy³oby siê terytorium miasta, bo
przypomnê, ¿e miasto ma 32 kilometry
kwadratowe, a gmina 141 kilometrów kwadratowych. Wiêc takie sugestie pojawiaj¹
siê od lat, ale z prowadzonych przeze mnie
rozmów i opinii wyra¿anych przez radnych
i so³tysów wiem, ¿e mieszkañcy gminy nie
wyra¿aj¹ siê pozytywnie o przy³¹czeniu do
Siedlec. U nas maj¹ przecie¿ du¿o przestrzeni, ni¿sze podatki od nieruchomoœci, dobrze
zorganizowan¹ sieæ szkó³ i przedszkoli, czyli
- œwietne warunki do ¿ycia. Bliskoœæ Siedlec
to wisienka na torcie...

• Jaki potencja³ ma teraz, w 2014
roku, Gmina Siedlce?
- Podobnie jak w ca³ym kraju, tak i u nas
panuje lekka stagnacja, natomiast, oczywiœcie, ca³y czas wykonujemy zadania, jakie
nak³adaj¹ na nas rozporz¹dzenia i ustawy.
Poza tym, dalej inwestujemy w sieæ kanalizacyjn¹. Przypomnê, ¿e decyzj¹ wojewody
zostaliœmy zaliczeni do aglomeracji miejskiej
i musimy do 2015 roku byæ skanalizowani
w 98 procentach, a to przecie¿ nieca³e dwa
lata. Ale patrz¹c na mapê, jestem przekonany, ¿e uda nam siê to zrobiæ i te tereny, na
które s¹ projekty, zostan¹ skanalizowane.
Kolejna sprawa to modernizacja oœwietlenia. Musimy przejœæ na bardziej ekonomiczne. Dzisiejsza technologia pozwala zaoszczêdziæ od 60 do 70 % zu¿ywanej energii
na oœwietlenie. Mam tu na myœli oœwietlenie
ledowe. Trzy lata temu zrobiliœmy inwentaryzacje ca³ego oœwietlenia na terenie
gminy, teraz pozostaje tylko podjêcie decyzji
przez radê i ewentualna wymiana. Dla nas
nie wi¹¿e siê to z ¿adnymi kosztami, taka
operacja by³aby ca³kowicie bezgotówkowa.
• Jeszcze raz odwo³am siê do
pañskiego doœwiadczenia. Myœlê
o pracy samorz¹dowej, w radzie gminy, kandydowaniu, wreszcie piastowaniu mandatu wójta.
- Doœwiadczenie to podstawa. Do
tego dochodzi znajomoœæ terenu i ludzi
i, naturalnie, wykszta³cenie, bo trzeba znaæ
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Podobnie
jak w ca³ym kraju,
tak i u nas
panuje lekka
stagnacja...

jestem otwarty, gotów do wspó³pracy
z ka¿dy, kto chce siê rozwijaæ i dzia³aæ na
rzecz spo³ecznoœci. A skoro ¿yjemy w demokracji, zdajemy siê na wolê wyborców,
nie szykujemy sobie nastêpców.
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ró¿ne przepisy. Ka¿dy miesi¹c niesie zmiany. Przepisy ewoluuj¹. Choæbym chcia³,
nie mogê osi¹œæ na laurach, muszê byæ
na bie¿¹co, uczyæ siê i doskonaliæ. Ka¿dy
rok, ka¿da kadencja, to zdobywana wiedza.
Przygotowanie do pe³nienia funkcji to jeden
z elementów. Nie zamierzam wychowywaæ
nastêpcy. To ludzie bêd¹ wybieraæ; je¿eli
strac¹ do mnie zaufanie, wybior¹ sobie
innego kandydata, który spe³ni ich oczekiwania, chocia¿, czy faktycznie spe³ni, to ju¿
jest inna sprawa. Nie mam nic przeciwko
dzieleniu siê wiedz¹ i doœwiadczeniem,

• Czy jest coœ, co ma Pan do zrobienia, kiedy przestanie byæ wójtem?
Niezale¿nie od tego, kiedy to nast¹pi...
Czyli - czy ma Pan wizjê swego ¿ycia
po gminie?
- Myœlê, ¿e przyjdzie taki czas, ¿e bêdê
musia³ znaleźæ sobie inne zajêcie, inn¹
pracê. Ale nie umiem sobie wyobraziæ
bezczynnoœci. Jeœli przyjdzie taki czas, ¿e
mieszkañcy gminy wybior¹ sobie innego
wójta... zajmê siê czymœ innym, ¿eby daæ
upust energii. Mo¿e po staremu bêdê
kszta³towa³ swoje œrodowisko, tylko w trochê mniejszej skali. Mam dzia³kê w Wólce
Leœnej, tam zawsze jest bardzo du¿o do
zrobienia. A poza tym marz¹ mi siê podró¿e, g³ównie po Polsce. Bardzo lubiê okolice
Karpacza i Jeleniej Góry. Na razie jednak
o emeryturze nie myœlê, przede mn¹ jeszcze
wiele wyzwañ, du¿o rzeczy do zrobienia.
By nam wszystkim ¿y³o siê w gminie coraz
lepiej. Tak¿e mnie, proszê nie zapominaæ,
¿e ja te¿ jestem mieszkañcem tej gminy...
Rozmawia³a Beata Talacha
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Pierwsza
siedziba
Urzêdu Gminy
Siedlce
przy
ul. T. Koœciuszki 7
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Czterdzieœci
lat minê³o
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Czterdziestolecie Gminy Siedlce
przypada na bardzo ciekawy okres
w historii Polski. To czas, w którym zmieni³ siê nie tylko ustrój kraju, zmiany nastêpowa³y tak¿e, i to kilkakrotnie, na szczeblu samorz¹dowym. Niezmiennie jednak
radni i urzêdnicy musieli dbaæ o lokalny
bud¿et, budowaæ i remontowaæ, tworzyæ
plany rozwojowe. Chcemy pokazaæ, jak
w ci¹gu tych lat wygl¹da³o zarz¹dzanie
gmin¹ i co siê w tym czasie zmieni³o.
W tym celu zajrzeliœmy do protoko³ów
z posiedzeñ Gminnej Rady Narodowej
i Rady Gminy Siedlce, wybieraj¹c jednak
g³ównie to, czym poza wy¿ej wymienionymi sprawami zajmowali siê radni.

Czterdzieœci lat minê³o...
Beata Talacha

W

szystko zaczê³o siê 1 stycznia 1973 roku - to pierwszy dzieñ w historii Gminy
Siedlce. Zosta³a ona utworzona decyzj¹
Wojewódzkiej Rady Narodowej, a jej
powstanie to konsekwencja wczeœniejszej
o rok ustawy reformuj¹cej system administracyjny kraju. Gminy zajê³y miejsce
gromad, które do koñca 1972 roku by³y
najmniejsz¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego. W za³o¿eniu gminy mia³y byæ
nie tylko wiêksze, ale i silniejsze ekonomicznie. W sumie, 1 stycznia 1973 roku
miejsce 4315 gromad zajê³o 2366 gmin.
Gminne rady narodowe wykonywa³y
swoje zadania na sesjach oraz za poœrednictwem swoich organów, którymi
by³y prezydium oraz komisje, natomiast

organem wykonawczym i zarz¹dzaj¹cym
by³ terenowy przedstawiciel administracji
pañstwowej - naczelnik gminy. Zapewnia³
on wykonanie uchwa³ rady, relacjonowa³
wykonanie bud¿etu i planu spo³eczno
-gospodarczego, sk³ada³ sprawozdania
i informacje ze swojej dzia³alnoœci.
Wybory do rad narodowych wszystkich szczebli odby³y siê 9 grudnia 1973
roku. Dzieñ ten nieistniej¹ca ju¿ „Trybuna
Mazowiecka” nazwa³a „pocz¹tkiem nowej
administracji”.
„Trybuna” relacjonowa³a przedwyborcze spotkania, tak¿e te odbywaj¹ce
siê w powiecie siedleckim, informuj¹c
pod koniec listopada 1973 roku, ¿e na
52 zaplanowane, odby³y siê 42, a wziê³o
w nich udzia³ 68 kandydatów.
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1 stycznia 1973
roku miejsce
4315 gromad
zajê³o
2366 gmin
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Uchwa³a
Wojewódzkiej
Rady Narodowej
o utworzeniu
Gminy Siedlce
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„Trybuna” odnotowa³a równie¿, ¿e
w powiecie siedleckim do akcji wyborczej czynnie w³¹czyli siê harcerze, dbaj¹c
o estetyczny wygl¹d lokali wyborczych
(np. w Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach). Harcerze zapraszaj¹ tak¿e kandydatów na radnych na spotkania i wieczorki.
Z kolei na trzy dni przed wyborami
dziennik doniós³, ¿e w powiecie siedleckim zakoñczy³y siê spotkania kandydatów
z wyborcami, cieszy³y siê one du¿ym
zainteresowaniem, np. na spotkanie we
wsi Bojmie przyby³o 200 osób. „Trybuna”
napisa³a tak¿e, ¿e wszystkie siedziby komisji wyborczych zosta³y stelefonizowane,
a o dekoracjê lokali zadba³y miêdzy innymi
zak³ady pracy.
Dzieñ po wyborach w „Trybunie” mo¿na by³o przeczytaæ, i¿ Siedlce s³usznie nazywane s¹ miastem m³odzie¿y, ta bowiem
przed i w czasie wyborów wyj¹tkowo siê
wykaza³a (...)Trzystuosobowa grupa m³odych wyborców, cz³onków ZMS, g³osuj¹ca
przed godzin¹ 10 w sposób zorganizowany, ponad 200 studentów Wy¿szej Szko³y
Nauczycielskiej, którzy przybyli przed
godzin¹ 8 do lokalu wyborczego (…), stuosobowa grupa junaków OHP, g³osuj¹ca
w obwodzie nr 11 (…) Piêknie wygl¹da³a
te¿ grupa pielêgniarek w swoich s³u¿bowych strojach, glosuj¹cych przed godzin¹
7 rano (...)W Stoku Lackim grupa partyjnych nauczycieli zjawi³a siê przy urnie
o godzinie 6 rano. (...) Ju¿ od samego

rana nap³ywa³y meldunki o oddaniu
100% g³osów przez mieszkañców poszczególnych wsi.
Pierwsza sesja nowo wybranej Gminnej Rady Narodowej odby³a siê 20 grudnia 1973 roku. Wówczas to radni z³o¿yli
œlubowanie.
Œlubujê uroczyœcie jako radny pracowaæ dla dobra narodu polskiego
i pog³êbiaæ jego jednoœæ, przyczyniaæ siê
do umocnienia wiêzi w³adzy pañstwowej
z ludem pracuj¹cym, troszczyæ siê o jego
dobro, nie szczêdziæ swoich si³ dla wykonywania zadañ Rady Narodowej.

Radni kadencji 1973-1977
1. Edward Kowalczyk
2. Jadwiga Chaciñska
3. Kazimierz Taﬁl
4. Zygmunt Jasiñski
5. Edward Liss
6. Jan Król
7. Wac³aw Radzikowski
8. Roman Chromiñski
9. Stefan Skolimowski
10. Stanis³aw Majewski
11. Czes³aw Sowa
12. Miron Nowosielski
13. Henryk £ugowski
14. Zygmunt D¹browski
15. Helena Myszka
16. Józef Gochnio
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17. Zoﬁa Starêga
18. Zoﬁa Perz
19. Stanis³aw Ciok
20. Zoﬁa Skup
21. Stanis³aw ¯aczek
22. Alina Gizak
23. Janusz Rozbicki
24. El¿bieta Pawlik
25. W³adys³aw Kubiak
26. Ryszard Paszyñski
27. Franciszek Ornoch
28. Teresa Jastrzêbska
29. Marian Kleszko
30. Lucjan Dmowski
31. Edward Grudzieñ
32. Czes³aw Jóźwiak
33. Stanis³aw Zakrzewski
34. Wies³awa Pieñkowska (Kobyliñska)
35. Hipolit Solnica
36. Tadeusz Jasiñski
37. Edmund Waku³a
38. Marta Strza³ek
39. Stanis³aw Kowalczyk
40. Jadwiga Montewka
41. Teodor Wierzejski
42. Wac³aw Szymczyk
43. Józef Adamczyk
44. Józef Klepacki
45. Lucjan Pieróg
46. Eugeniusz Golec
47. Andrzej Kargol
48. Marian Tomczak
49. Czes³aw Artych
50. Franciszek Redes

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Antoni Biñczak
Franciszek Starêga
Maria £uka
Jadwiga Zió³kowska
Sabina Abramowicz
Marian Ciok
Jan Patoleta
Henryk Jakimiak
Romuald Woźniak

Przewodnicz¹cym Gminnej Rady Narodowej zosta³ Edward Grudzieñ. Gdy
zrezygnowa³ ze stanowiska w lutym 1975
roku, na nowego przewodnicz¹cego –
jednog³oœnie – wybrano Mariana Kotuniaka. Naczelnik gminy - in¿. Tadeusz
Szczech – pe³ni³ funkcjê do listopada 1977
roku, kiedy to zast¹pi³ go Andrzej Kozak.
Ponadto w trakcie kadencji mandat z³o¿y³
radny Zygmunt D¹browski, a na sesji
podjêto uchwa³ê o wygaszeniu mandatu
i pozostawieniu nieobsadzonego miejsca.

Zgodnie z regulaminem Gminnej Rady
Narodowej, Prezydium GRN zwo³ywa³o co
najmniej 4 sesje w roku. Radni zajmowali
siê miêdzy innymi:
– uchwalaniem bud¿etu i ocen¹ jego
realizacji
– uchwalaniem planów spo³ecznogospodarczych i ocen¹ ich realizacji
– uchwalaniem stawek na fundusz gminy z uwzglêdnieniem jego przeznaczenia
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– zatwierdzaniem gminnych i wiejskich
programów rozwoju rolnictwa
– uchwalaniem planów ochrony przeciwpo¿arowej
Ponadto w ramach GRN dzia³a³y nastêpuj¹ce sta³e komisje:
– Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
– Komisja Rolnictwa
– Komisja Wychowania, Oœwiaty,
Kultury i Spraw Socjalnych (w kadencji
1973-1977 by³a to Komisja Oœwiaty, Kultury
i Spraw Socjalnych)
– Komisja Przestrzegania Prawa i Porz¹dku Publicznego (w kadencji 1973-1977
by³a to Komisja £adu i Porz¹dku Publicznego).
Przyjmowanie bud¿etu i ocena jego
wykonania to sta³e zadania, którymi zajmowali siê radni. ¯elaznym punktem by³o
równie¿ zatwierdzanie rocznych planów.
A poniewa¿ podstawow¹ dzia³alnoœci¹
produkcyjn¹ w gminie by³o rolnictwo,
jego wyniki decydowa³y o poziomie ¿ycia
mieszkañców. Tak wiêc nieodmiennie
w prognozach znajdowa³y siê miêdzy
innymi osi¹gniêcie wy¿szej wydajnoœci
zbó¿ i ziemniaków oraz zwiêkszenie area³u
roœlin pastewnych. W produkcji zwierzêcej planowano wzrost produkcji mleka,
pog³owia byd³a, trzody chlewnej i owiec.
Zapisywano te¿ prognozy zwi¹zane z re-

montami odcinków dróg, budow¹ chodników, odcinków wodoci¹gów, gazoci¹gów,
remontów szkó³ czy œwietlic wiejskich.
Radni podejmowali te¿ inne uchwa³y.
Oto kilka przyk³adów:
II sesja, 7 lutego 1974 roku – uchwa³y
o zwiêkszeniu pog³owia trzody chlewnej,
zw³aszcza we wsiach Purzec, Strza³a,
Nowe Iganie oraz o zorganizowaniu pomocy dla podupad³ych gospodarstw we
wsi Golice.
VII sesja, 27 kwietnia 1975 roku, powo³ano Zbiorcz¹ Szko³ê Gminn¹ w Szkole
Podstawowej nr 7 Siedlcach. Do szko³y
uczêszczaæ mia³a m³odzie¿ z terenu gminy, dotychczas chodz¹ca do placówek
w Golicach, Iganiach, Strzale, Stoku Lackim,
Bia³kach, ¯elkowie, Pruszynie.
VIII sesja, 15 czerwca 1975 roku - wybór cz³onków Kolegium ds. Wykroczeñ
przy Naczelniku Gminy. Przewodnicz¹cym Kolegium zosta³ Teodor Wierzejski,
wybrano te¿ jego 18 cz³onków. Kolegium
zaczê³o dzia³aæ 1 lipca 1975 roku.
XIII sesja, 29 sierpnia 1976 roku –
wybrano 20 ³awników (z 24 kandydatów,
zg³oszonych na wiejskich zebraniach we
wrzeœniu 1976 roku). Na tej samej sesji
wprowadzono podatek od psów – za dwa
psy nale¿a³o zap³aciæ 100 z³, za ka¿dego
kolejnego – 500 z³.
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W koñcowym sprawozdaniu z kadencji 1973-1977 odnotowano, ¿e przeciêtna
frekwencja na sesjach czy komisjach nie
by³a zadowalaj¹ca i wynosi³a œrednio 67%.
W listopadzie 1975 roku powo³ano nawet
specjaln¹ komisjê, która przeprowadza³a
z ma³o aktywnymi radnymi rozmowy
dyscyplinuj¹ce, wyjaœniaj¹c im wagê mandatu. Efekt rozmów, co tak¿e stwierdzono
w sprawozdaniu, nie by³ jednak satysfakcjonuj¹cy.
Kolejna kadencja rad narodowych by³a
szeœcioletnia (lata 1978-1984). W gminie
Siedlce rozpoczê³a siê 17 lutego 1978 roku
podczas inauguracyjnej sesji, któr¹ otworzy³a najstarsza wiekiem radna, Helena
Myszka. Przewodnicz¹cym GRN kolejny
raz zosta³ Marian Kotuniak.

Radni kadencji 1978-1984
1. Stanis³aw Filip
2. Eugeniusz Golec
3. Edward Grudzieñ
4. Berta Guzek
5. Jadwiga Chaciñska
6. Teresa Jastrzêbska
7. Tadeusz Jasiñski
8. Tadeusz Joñski
9. Edward Kowalczyk
10. Andrzej Kalicki
11. W³adys³aw Kublik
12. Marian Kotuniak

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

W³adys³aw Kubiak
Kazimiera Kluj
Kazimierz Kosieradzki
Józef Klepacki
Andrzej Kargol
Maria £uka
Piotr £ugowski
Stanis³aw Majewski
Helena Myszka
Barbara Mat³acz
Tomasz Marciszewski
Miron Nowosielski
Urszula Okniñska
Halina Ostolska
Franciszek Próchenica
Jan Patorski
Wac³aw Radzikowski
Jerzy Stêpieñ
Zdzis³aw Sierocki
Zoﬁa Skup
Stanis³aw Sudu³
Hipolit Solnica
Andrzej Starêga
Marta Strza³ek
Wac³aw Szymczyk
Henryka Talacha
Marian Tomczak
Józef Walczak
Krystyna Wikiera
Edmund Waku³a
Tadeusz Wrona
Stanis³aw Zakrzewski
Stanis³aw ¯aczek
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Protokó³
z inauguracyjnej
Sesji
Rady Gminy Siedlce
z dnia 6 czerwca
1990 r.
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Podczas kadencji trzykrotnie zmieni³ siê przewodnicz¹cy GRN. Mariana
Kotuniaka w lutym 1980 roku zast¹pi³
Marian Niczyporuk, a w listopadzie na to
stanowisko powróci³ Edward Grudzieñ.
Zmieni³ siê te¿ sk³ad rady. W sierpniu
1981 roku mandat z³o¿y³ Stanis³aw Filip,
zast¹pi³ go W³adys³aw Brochocki. Miejsce
zmar³ego Hipolita Solnicy zaj¹³ Zygmunt
K¹kol. Z kolei w grudniu 1982 roku za
brak aktywnoœci odebrano mandat Halinie
Ostolskiej, zast¹pi³a j¹ Jadwiga Filipek.
Po œmierci radnego W³adys³awa Kubiaka
w 1983 roku zdecydowano o wygaszeniu
jego mandatu i niepowo³ywaniu jego
nastêpcy.
W trakcie kadencji 1978-1984 radni
zajmowali siê miêdzy innymi kultur¹,
przyjmuj¹c w czerwcu 1980 roku „Program rozwoju kultury w gminie Siedlce
z perspektyw¹ do roku 1990”. W 1980
roku na terenie gminy dzia³a³y cztery
biblioteki publiczne – w Pruszynie, Stoku
Lackim, Bia³kach i Nowym Opolu. Z braku
czytelników zamkniêto punkty biblioteczne
w Strzale i Wo³yñcach. Istnia³o te¿ dziesiêæ wiejskich œwietlic i siedem klubów „Ruchu” i „Rolnika”. Kolejn¹ œwietlicê budowano w Nowym Opolu. Mimo istniej¹cej
infrastruktury, przedstawiona podczas XIII
sesji informacja na temat kultury w gminie
nie by³a optymistyczna. Jak stwierdzono,
w œwietlicach organizowane s¹ g³ównie

zabawy okolicznoœciowe czy taneczne
wieczorki, brak jest natomiast np. prelekcji
czy spotkañ z ciekawymi ludźmi; dzia³aj¹ce
w Chodowie, ¯aboklikach, Starym Opolu,
Pruszynie i Pruszynie-Pieñkach kluby
nie prowadz¹ dzia³alnoœci kulturalnej,
a jedynie handlow¹. By zmieniæ ten stan,
postulowano miêdzy innymi utworzenie
Gminnego Oœrodka Kultury w Chodowie,
w oparciu o istniej¹c¹ ju¿ tam œwietlicê
i koordynowanie stamt¹d dzia³alnoœci
pozosta³ych placówek z gminy. Program
zak³ada³ tak¿e rozwiniêcie dzia³alnoœci
klubów i œwietlic wiejskich, poprzez organizowanie w nich szkoleñ, odczytów,
spotkañ. Nieco ponad dwa lata później,
podczas XXI sesji z 28 października 1982
roku, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, zrezygnowano z powo³ania
GOK-u, odnotowano te¿ zamykane, bo deﬁcytowe, kluby „Rolnika” i „Ruchu”. Swoje
pomys³y na o¿ywienie ¿ycia kulturalnego
na wsi mieli tak¿e radni, proponuj¹c np.,
by za pieni¹dze z nadwy¿ki bud¿etowej
do ka¿dej wiejskiej œwietlicy kupiæ sto³y
do ping ponga, co bardzo zbli¿y m³odzie¿
(radny Andrzej Kalicki). Ostatecznie GOK
w Chodowie powo³ano podczas kolejnej
kadencji GRN, w kwietniu 1985 roku.
Podczas XX sesji, 29 czerwca 1982
roku, radni wys³uchali informacji o stanie
przygotowañ do ¿niw. Wed³ug prognoz,
plony w 1982 roku mia³y byæ ni¿sze ni¿ za-
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k³adano, co by³o efektem spóźnionej wiosny, z³ej pogody w marcu i kwietniu oraz
czasowego braku nawozów mineralnych.
Radni us³yszeli jednoczeœnie, ¿e maszyny
rolnicze oraz obs³uguj¹cy je traktorzyœci
i kombajniœci s¹ gotowi do pracy, chocia¿
jeden z nale¿¹cych do Spó³dzielni Kó³ek
Rolniczych kombajn Bizon wymaga jeszcze
drobnych napraw.

Radni kadencji 1984-1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Henryk Brodowski
W³adys³aw Brochocki
Leszek Ciok
Henryk Chaciñski
Halina Chyliñska
Krzysztof Dobrzyñski
Marek Gochnio

31

Wykaz sprzêtu,
który wzi¹³
udzia³
w ¿niwach...
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8. Edward Grudzieñ
9. Teresa Jastrzêbska
10. Tadeusz Jasiñski
11. Stefan Jastrzêbski
12. Tadeusz Joñski
13. W³adys³aw Jaroszkiewicz
14. Tadeusz Kamont
15. Dionizy Kalinowski
16. Marian Kleszko
17. Tadeusz Kacprzak
18. Krzysztof Kosieradzki
19. Edward Kowalczyk
20. Florentyna Krawczak
21. Jan Krzymowski
22. Henryk Kupieñ
23. Kazimierz Lewicki
24. Piotr £ugowski
25. Henryk Marciniak
26. Marianna Michalak
27. Miron Nowosielski
28. Marian Ob³oza
29. Antoni Pawlik
30. Leszek Paszyñski
31. Marek Plichta
32. Teresa Prokurat
33. Mieczys³aw Pucyk
34. Jerzy Sk³odowski
35. Jerzy Soszyñski
36. Czes³aw Sowa
37. Barbara Starêga
38. Jerzy Stêpieñ
39. Marta Strza³ek
40. Józef Walczak
41. Krystyna Wikiera

42.
43.
44.
45.

Leszek Woźnica
Janusz Wrona
Stanis³aw Zakrzewski
Feliks Zwoliñski

Przewodnicz¹cym GRN ponownie zosta³ Edward Grudzieñ (zmar³ pod koniec
kadencji w 1988 roku). Zmiana nast¹pi³a
na stanowisku naczelnika – Andrzeja Kozaka w 1985 roku zast¹pi³ Wies³aw Mazur.
W trakcie kadencji odby³y siê w sumie
23 sesje, powo³ano te¿ pi¹t¹ komisjê –
Samorz¹du. Od 1985 roku radni zaczêli
uchwalaæ program oszczêdnoœciowy i antyin‚acyjny. Podleg³e jednostki, takie jak Pañstwowe Gospodarstwa Rolne, Spó³dzielnia
Kó³ek Rolniczych czy Gminna Spó³dzielnia
„Samopomoc Ch³opska” musia³y ci¹æ koszty. I tak np. GS „SCh” z Siedlec zaoszczêdzi³a 228 tysiêcy z³otych, wy³¹czaj¹c jeden
piec w budynku administracji i obni¿aj¹c
w ten sposób zu¿ycie wêgla. PGR-y czy
SKR-y deklarowa³y oszczêdzanie paliw
sta³ych, p³ynnych i energii elektrycznej.
Przedstawiaj¹c w marcu 1986 roku ocenê
planu za rok 1985 podkreœlono te¿, trudn¹
do oszacowania, wartoœæ oszczêdnoœci
indywidualnych, np. poprzez uzyskanie
wiêkszej wydajnoœci zbó¿ i ziemniaków
z jednego hektara czy bardziej ekonomiczne gospodarowanie paszami. W styczniu
1988 roku, podczas XXI sesji, radni przyjêli „Program i kierunki rozwoju drobnej
przedsiêbiorczoœci i us³ug do 1990 roku”.
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W tym czasie na terenie gminy dzia³a³y
3 placówki uspo³ecznione œwiadcz¹ce
us³ugi i 185 zak³adów rzemieœlniczych,
w tym 89 us³ugowych. W „Programie...”
zaplanowano ich zwiêkszenie, wiêcej mia³o
byæ krawców, dziewiarek, fryzjerów, szewców, kowali i punktów drobnych napraw.
Jednoczeœnie przyznano, ¿e w zak³adaniu
ﬁrmy przeszkadza³y braki materia³ów czy
wolnych pomieszczeñ. Dlatego najlepiej
rozwija³y siê bran¿e, które nie wymaga³y
lokalu, takie jak malarstwo, tapetowanie
czy instalatorstwo. W dokumencie zadeklarowano pomoc dla zak³adaj¹cych w³asn¹ ﬁrmê, ulgi podatkowe i dostosowanie
kierunków kszta³cenia zawodowego do
potrzeb rynku.

Radni kadencji 1988-1990
1. Miros³aw Bieniek
2. Krzysztof Biñczak
3. Zdzis³aw Borkowski
4. W³adys³aw Brochocki
5. Henryk Brodowski
6. Krzysztof Cabaj
7. Cyprian Ciok
8. Jerzy Ciulak
9. W³adys³aw Czarny
10. Witold D³ugosz
11. Krzysztof Dobrzyñski
12. Maria Gers
13. W³odzimierz Jaroszkiewicz

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Stefan Jastrzêbski
Dionizy Kalinowski
Ludwik Kamiñski
Tadeusz Kamont
Krzysztof Kosieradzki
Edward Kowalczyk
Teresa Kupieñ
Czes³aw Krawczyk
Halina Król
Kazimierz Królikowski
Jadwiga Kwiatkowska
Ryszard £azarski
Janusz Malewicz
Barbara Mat³acz
Jacek Montewka
Andrzej Myœkiewicz
Henryk Okniñski
Leszek Paszyñski
Marek Plichta
Jan Prekurat
Janina Radzikowska
Jan Skup
Czes³aw Sowa
Barbara Starêga
Jerzy Soszyñski
Marta Strza³ek
Józef Walczak
Krystyna Wikiera
Czes³aw Wolski
Janusz Wrona
Barbara Wrzosek
Stanis³aw Zakrzewski
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Czyn
spo³eczny
rok
1978

34

Sprz¹tanie
œwiata
rok 2008
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Czyny spo³eczne

Z

godnie z deﬁnicj¹, w czasach

2. W Bia³kach, Strzale i Grabianowie

PRL nazywano tak nieod-

mieszkañcy dokoñczyli budowê chodnika.

p³atne prace wykonywane na

3. M³odzie¿ ze szko³y w Stoku Lackim

rzecz ogó³u, zwykle w dni wolne. Czyny

36

ogrodzi³a teren szko³y.

spo³eczne najczêœciej by³y organizowane

4. Budowa odcinka drogi Golice-Pru-

przez zak³ady pracy, szko³y, organizacje

szynek, w sumie oko³o 5 kilometrów oraz

partyjne i m³odzie¿owe. Wiele inwestycji

odcinka drogi Grubale-Osiny.

czy prac porz¹dkowych nie dosz³oby do
skutku, gdyby nie pomoc mieszkañców.
W bud¿etach Gminnej Rady Narodowej co
roku zapisywano kwoty na realizacjê czynów

5. Budowa boiska sportowego w Chodowie.
6. Budowa budynku gospodarczego
w Strzale.

spo³ecznych. Jak czytamy w protoko³ach

7. Remonty dróg gruntowych miêdzy

z sesji, w pierwszej po³owie 1974 roku

innymi w Golicach, ¯aboklikach, Chodo-

ich wartoœæ oszacowano na mniej wiêcej

wie, Nowych Iganiach.

1.300.000 z³otych. W 1985 roku by³o to pra-

8. W Stoku Lackim mieszkañcy pomo-

wie 13 milionów, choæ w tym przypadku

gli wyremontowaæ œwietlicê i zbudowaæ

nie mo¿na zapominaæ o panuj¹cej wtedy

studniê g³êbinow¹.

in‚acji. Poni¿ej kilka przyk³adów, obrazuj¹-

9. W latach 80-tych pracownicy Urzê-

cych zaanga¿owanie lokalnej spo³ecznoœci

du Gminy pomagali w remoncie siedziby

gminy Siedlce:

Urzêdu przy ul. Koœciuszki.

1. Mieszkañcy Pruszyna, Pruszynka
i B³ogoszczy dowieźli 70 ton ¿u¿lu i wy³o¿yli go na drodze B³ogoszcz-Pruszyn.
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Przewodnicz¹cym GRN zosta³ Marek Plichta. Podczas tej krótszej kadencji zmieni³ siê naczelnik gminy, w 1989
roku zosta³ nim Zygmunt Wielogórski.
W kwietniu 1990 roku, podczas ostatniej
sesji, radni zdecydowali o powstaniu
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Dzia³a³ on do koñca 1991 roku, w grudniu
radni kolejnej ju¿ kadencji powo³ali GOPS
ponownie, tym razem w oparciu o nowe
przepisy „Ustawy o pomocy spo³ecznej.”

du terytorialnego. Tym samym po raz
pierwszy samorz¹d terytorialny zaistnia³
nie tylko na szczeblu lokalnym (gminy
i powiaty), ale i regionalnym (województwa). Nastêpnym krokiem by³o przyjêcie
przez parlament, 20 czerwca 2002 roku,
ustawy o bezpoœrednim wyborze prezydenta, burmistrza i wójta; g³osowanie
odby³o siê kilka miesiêcy później, w październiku i listopadzie.
Radni kadencji 1990-1994

Czterdziestolecie Gminy Siedlce to
szereg zmian w samorz¹dach. Po reformie
z 1973 roku, która reaktywowa³a gminy,
w 1975 roku zniesiono trójstopniowy podzia³ w³adzy (województwo-powiat-gmina), zostawiaj¹c województwa i gminy.
W marcu 1990 roku Sejm uchwali³ dwie
ustawy - o samorz¹dzie terytorialnym i terenowych organach rz¹dowej administracji
ogólnej oraz o pracownikach samorz¹dowych. Gmina, dzia³aj¹c poprzez swoje
organy, takie jak rada gminy czy zarz¹d,
zaczê³a wykonywaæ zadania w³asne oraz
zlecone przez administracjê rz¹dow¹.
W tym samym roku nast¹pi³o przejêcie
przez gminy na w³asnoœæ mienia nale¿¹cego do dzia³aj¹cych do tej pory na ich
terenie rad narodowych.
Kolejny etap zmian w samorz¹dach
to styczeñ 1999 roku. Rz¹d Jerzego Buzka przywróci³ trójstopniowy podzia³ na
gminy, powiaty i województwa, ustalaj¹c
na ka¿dym szczeblu instytucje samorz¹-

1. Miros³aw Bieniek
2. Józef Chruœcicki
3. Krzysztof Dobrzyñski
4. Dionizy Kalinowski
5. Ludwik Kamiñski
6. Krzysztof Kosieradzki
7. Teresa Kupieñ
8. Czes³aw Krawczyk
9. Kazimierz Królikowski
10. Bogus³aw £awecki
11. Ryszard £azarski
12. Zoﬁa Mat³acz
13. Marian Mazurkiewicz
14. Janusz Mikulski
15. Andrzej Myœkiewicz
16. Witold Pachecki
17. Marek Plichta
18. Jan Prekurat
19. Janina Radzikowska
20. Stanis³aw Szwed
21. Janusz Wrona
22. Marek Zaliwski
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Sesja inauguracyjna o dby³a siê
6 czerwca 1990 roku. Na przewodnicz¹cego wybrano Marka Plichtê, a wszyscy
radni z³o¿yli œlubowanie.
Œlubujê uroczyœcie jako radny pracowaæ dla dobra i pomyœlnoœci gminy,
dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz
interesami gminy i jej mieszkañców,
godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich
wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy
oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonywania
zadañ gminy.
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Na sesji inauguracyjnej radni powo³ali
nowe komisje:
- Komisjê Rewizyjn¹
- Komisjê Bud¿etu,
Finansów i Planowania
- Komisjê Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska
- Komisjê Zdrowia, Oœwiaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
15 czerwca 1990 roku, podczas kolejnego posiedzenia, wybrano wójta – zosta³
nim Zygmunt Wielogórski. W styczniu
1994 roku zrezygnowa³ ze stanowiska, a na
kilka miesiêcy zast¹pi³ go Marek Plichta.
W za³o¿eniach bud¿etowych i planach
rozwoju gminy, tak jak wczeœniej, stawiano na budowanie odcinków wodoci¹gów,
gazoci¹gów, remonty dróg, telefonizacjê.

Tê ostatni¹ sprawê omawia³ na IX sesji,
24 czerwca 1991 roku, wójt Zygmunt Wielogórski. Stwierdzi³, ¿e rejon Opola i Igañ
jest nasycony i tam problemu z telefonami
nie ma, trwa telefonizacja Stoku Lackiego.
W sumie Urz¹d Gminy op³aca³ 26 abonamentów – 16 numerów u so³tysów, 10
u innych osób.
Kolejna (X sesja, 26 lipca 1991 roku)
poœwiêcona by³a miêdzy innymi perspektywom podmiejskiej komunikacji. Zastêpca
dyrektora PKS Siedlce, Eugeniusz Toczyski, oœwiadczy³, ¿e straty PKS siêgn¹ miliarda starych z³otych.* St¹d ci¹g³e zmiany
w rozk³adach jazdy i ciêcia kursów, na
które wielokrotnie skar¿yli siê, tak¿e
podczas sesji, radni czy so³tysi. W dodatku autobusy s¹ w coraz gorszym stanie,
a z komunikacji podmiejskiej korzysta
o po³owê pasa¿erów mniej ni¿ w 1989
roku. PKS chcia³ od radnych dotacji
w wysokoœci 200 milionów starych z³otych
miêdzy innymi na nowe autobusy. Radna
Zoﬁa Mat³acz stwierdzi³a, ¿e gdyby PKS
konsultowa³ kursy z ludźmi, na pewno
by³yby one rentowne. Temat komuni*W latach 1989-1990 w Polsce panowa³a hiperin‚acja, która osi¹gnê³a poziom 1395% . Przez kilka
lat NBP przygotowywa³ siê do denominacji, która
rozpoczê³a siê 1 stycznia 1995 roku. Polega³a ona na
zmianie „starego” z³otego na „nowy” w przeliczeniu
1:10000. Okres dwuwalutowoœci trwa³ dwa lata, do
stycznia 1997 roku.

Czterdzieœci lat minê³o

kacji powróci³ na XVI sesji, 28 sierpnia
1992 roku, kiedy to wójt przedstawi³
radnym koncepcjê komunikacji miejskiej,
w zwi¹zku z likwidacj¹ podmiejskiej.
Radni upowa¿nili wójta do rozmów
z zarz¹dem miasta i dyrekcj¹ MPK, tak,
by do gminnych miejscowoœci kursowa³y
miejskie autobusy. Rozmowy siê powiod³y,
bilety w 1992 roku kosztowa³y w I streﬁe
3 tysi¹ce, w II - 4 tysi¹ce z³otych.
Posiedzenia rady gminy wszystkich kadencji odbywa³y siê w ró¿nych miejscach,
miêdzy innymi w Gminnym Oœrodku
Kultury w Chodowie. Zdaniem so³tysa
z B³ogoszczy, Edwarda Kowalczyka,
to dobry pomys³, zw³aszcza, gdy sesjê
koñczy³ wystêp zespo³u. To pozwala³o
w pe³ni oceniæ pracê Oœrodka, pokazywa³o, ¿e krzewienie kultury na wsi jest
bardzo wa¿ne i nie szkoda na to pieniêdzy.
W grudniu 1993 roku, podczas XXII sesji,
podsumowano konkurs „Piêkna wieœ”,
organizowany przez Zarz¹d Gminy. Wziê³o w nim udzia³ 37 zagród i dwie wsie ¯abokliki i Stare Opole. Pierwsz¹ nagrodê
zdoby³ Walenty Buczek z Ujrzanowa.

Radni kadencji 1994-1998
1. Miros³aw Bieniek
2. Leszek Borkowski
3. Leszek Ciok

4. El¿bieta Cisak
5. Kazimierz Gutowski
6. Ludwik Kamiñski
7. Krzysztof Kosieradzki
8. Janusz Kowalski
9. Czes³aw Krawczyk
10. Kazimierz Królikowski
11. Zoﬁa Mat³acz
12. Marian Mazurkiewicz
13. Janusz Mikulski
14. Witold Pachecki
15. Maciej Pastor
16. Marek Plichta
17. Jan Prekurat
18. Janina Radzikowska
19. Jan Skup
20. Stanis³aw Szwed
21. Kazimierz Waku³a
22. Marek Zaliwski
Inauguracyjna sesja odby³a siê 4 lipca
1994 przy stuprocentowej frekwencji œwie¿o
wybranych radnych. Jednym z pierwszych
wniosków, przyjêtych, by³a propozycja Janusza Mikulskiego, by ka¿dy radny krótko
siê przedstawi³, aby wszyscy mogli siê
poznaæ. Przewodnicz¹cym Rady Gminy
zosta³ Marek Plichta, wójtem – Miros³aw
Bieniek. Podczas jednej z pierwszych sesji
Komisjê Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Kultury
Fizycznej przemianowano na Komisjê Spraw
Spo³ecznych. W trakcie V, 28 grudnia 1994
roku, radni zdecydowali o utworzeniu nowego, 34 so³ectwa SWOBODA. Wesz³o do
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niego 47 gospodarstw ze Starych Igañ i 20
z ¯elków-Kolonii. Na IX sesji, 30 sierpnia
1995 roku, wójt Miros³aw Bieniek zapozna³ radnych ze stanem oœwiaty przed
przejêciem przez gminê szkó³. Obs³ugê
siedmiu szkó³ i dwóch przedszkoli w 1996
roku przej¹³ Gminny Zespó³ EkonomicznoAdministracyjny Szkó³. Zad³u¿enie placówek wynosi³o ponad 3 miliardy 600
milionów starych z³otych. Wœród za³o¿eñ kadencji znalaz³y siê inwestycje
w infrastrukturê techniczn¹, niezbêdn¹ dla
funkcjonowania gminy. Te najwa¿niejsze
to miêdzy innymi dokoñczenie wodoci¹gu
w ¯elkowie-Kolonii, budowa wodoci¹gu
w Starych Iganiach, ujêcia wody w Purzecu, z którego zasilane bêd¹ Purzec, Strza³a
i Chodów. Poza tym budowa drogi przez
Ujrzanów, pêtli autobusowej w Bia³kach
i Chodowie, modernizacja drogi w Topórku.

Radni kadencji 1998-2002
1. Miros³aw Bieniek
2. Andrzej Filipek
3. Andrzej Gochnio
4. Miros³aw Golec
5. Ludwik Kamiñski
6. Regina Kielak-Matejczuk
7. Henryk Kobyliñski
8. Grzegorz Koc
9. Edward Kowalczyk
10. Tadeusz Kozak

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kazimierz Królikowski
Krystyna Kruszewska
Janusz Mikulski
Eugeniusz Ornowski
Witold Pachecki
W³odzimierz Pawlak
Marek Plichta
Janina Radzikowska
Stanis³awa Rostkowska
Jan Skup
Jan Woźniak
Teresa Wysokiñska

Przewodnicz¹cym Rady Gminy zosta³
Marek Plichta, wójtem – Miros³aw Bieniek.
W grudniu 2001 roku z mandatu zrezygnowa³ W³odzimierz Pawlak, w kwietniu 2002 roku jego miejsce zaj¹³ Miko³aj
Walo. Radni zainaugurowali kadencjê 30
października 1998 roku. Wœród zadañ pojawi³y siê: opracowanie ogólnej koncepcji
kanalizacji gminy oraz studium i zmiana
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy; mia³ on powstaæ do 1999 roku.
W marcu 1999 roku radni podjêli kilka
uchwa³ dotycz¹cych oœwiaty:
- plan sieci szkó³ prowadzonych przez
gminê wraz z obwodami tych placówek
- plan sieci publicznych gimnazjów
prowadzonych przez gminê
- za³o¿enie gimnazjów w Nowych Iganiach, ¯elkowie-Kolonii i Stoku Lackim wraz
z obwodami tych placówek.

Czterdzieœci lat minê³o

Wójtowie siedleccy
1580 - Stanis³aw Maciusek
1620 - Maciej Gorczyñski
1698-1710 - Pawe³ Bartnicki
1727 - Micha³owski
1740 - Kazimierz Bia³ostocki
1755 - Stefan Wakuliñski
1788 - Mateusz Syroczyñski
Po likwidacji Gromadzkich Rad Narodowych
1 stycznia 1973 roku utworzony zosta³ Urz¹d Gminy Siedlce
1 stycznia 1973 - 1 listopada 1977 - Tadeusz Szczech - Naczelnik
16 listopada 1977 - 28 lutego 1985 - Andrzej Kozak - Naczelnik
1 marca 1985 - 29 czerwca 1989 - Wies³aw Mazur - Naczelnik
1 lipca 1989 - 14 czerwca 1990 - Zygmunt Wielogórski - Naczelnik
16 czerwca 1990 - 31 stycznia 1994 - Zygmunt Wielogórski - Wójt
1 luty 1994 - 13 lipca 1994 - Marek Plichta - Wójt
13 lipca 1994 - Miros³aw Bieniek - Wójt

Wykaz sporz¹dzono w oparciu o akta: AGAD, zespó³ KRSW i informacje uzyskane z Urzêdu Gminy Siedlce.
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Na VIII sesji, 18 czerwca 1999 roku,
wójt Miros³aw Bieniek wyjaœnia³ radnym,
dlaczego gmina powinna wejœæ do utworzonej przez Miasto Siedlce spó³ki z o.o.
„Zak³ad Utylizacji Odpadów”. Jak mówi³,
gminy nie staæ ani na wybudowanie, ani
na utrzymanie w³asnego wysypiska, taniej
przyst¹piæ do spó³ki. Gmina ma wnieœæ
do niej 300 tysiêcy z³otych. Radni przyjêli
proponowan¹ przez Zarz¹d Gminy uchwa³ê w tej sprawie.
Radni kadencji 2002-2006
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ireneusz Durda
Andrzej Gochnio
Zoﬁa Guzek
Zbigniew Joñski
Ludwik Kamiñski
Kazimierz Królikowski

7. Janusz Mikulski
8. Witold Pachecki
9. Marek Plichta
10. Janina Radzikowska
11. Danuta Szczech
12. Miko³aj Walo
13. Krzysztof Witczuk
14. Jan Woźniak
15. Marek Zaliwski

Przewodnicz¹cym Rady zosta³ Janusz
Mikulski. Wójtem, wybranym w bezpoœrednich wyborach, z poparciem wynosz¹cym 65,3 % g³osów - Miros³aw Bieniek.
Najstarszy radny tej kadencji mia³ 62 lata,
najm³odszy - 39. Inauguracyjn¹ sesjê,
13 listopada 2002 roku, otworzy³ senior
Rady, Witold Pachecki, a wszyscy radni
z³o¿yli nieco inne ni¿ wczeœniej œlubowanie.

Œlubowanie Wójta
„Obejmuj¹c Urz¹d Wójta Gminy, uroczyœcie
œlubujê, ¿e dochowam wiernoœci prawu,
a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko
dla dobra publicznego i pomyœlnoœci
mieszkañców Gminy”.
Œlubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: „Tak mi dopomó¿ Bóg”.

Czterdzieœci lat minê³o
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Zaœwiadczenie
Gminnej Komisji
Wyborczej,
19 listopada 2002 r.

Lista obecnoœci
na Sesji Rady
Gminy Siedlce
w dniu
19 listopada
2002 roku
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Czterdzieœci lat minê³o

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, œlubujê uroczyœcie
obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie
dobro mojej gminy i jej mieszkañców.
Sporo czasu na sesjach tej kadencji
radnym zajê³o rozpatrywanie protestów
mieszkañców gminy do projektu zmian
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Mieszkañcy nie zgadzali
siê np. na projekt drogi publicznej przebiegaj¹cy w pobli¿u ich posesji czy przez
dan¹ dzia³kê; nie podoba³y im siê pomys³y poszerzenia drogi, uznawali bowiem,
¿e obecna jest wystarczaj¹co szeroka, nie
akceptowali przekwaliﬁkowywania dzia³ek
z rolniczych na budowlane. Ostatecznie
plany zagospodarowania przestrzennego
dla ca³ej gminy zosta³y zaakceptowane.
W trakcie kadencji przyjêto te¿ „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Siedlce”. Kadencja
2002-2006 to dalszy ci¹g inwestowania
w gminn¹ infrastrukturê. Zbudowano miêdzy innymi 12128 mb sieci wodoci¹gowej,
16698 mb sieci gazowej i 55086 mb sieci
kanalizacyjnej.

Radni kadencji 2006-2010
1. Ireneusz Durda
2. Andrzej Gochnio

3. Miros³aw Golec
4. Zoﬁa Guzek
5. Zbigniew Joñski
6. Ludwik Kamiñski
7. Grzegorz Koc
8. Kazimierz Królikowski
9. Janusz Mikulski
10. Witold Pachecki
11. Janina Radzikowska
12. Mieczys³aw Strzaliñski
13. Danuta Szczech
14. Miko³aj Walo
15. Krzysztof Witczuk
15 radnych wybranych zosta³o w wyborach spoœród 35 kandydatów. Wójtem
- na kolejn¹ kadencjê – zosta³ Miros³aw
Bieniek. Pierwsza sesja odby³a siê 27
listopada 2006 roku, przewodnicz¹cym
Rady zosta³ Janusz Mikulski. W sierpniu
2007 roku mandat z³o¿y³ Andrzej Gochnio,
w listopadzie jego miejsce zajê³a Danuta
Pa³dyna. Na V sesji, 30 marca 2007 roku,
radni uznali, ¿e na terenie gminy mog¹
powstawaæ obiekty handlowe powy¿ej
2000 metrów kwadratowych. Podczas XI
posiedzenia, 6 wrzeœnia 2007 roku, zdecydowano o ﬁnansowaniu razem z powiatem
kilku drogowych inwestycji: B³ogoszcz-Pruszynek-Golice oraz Nowe Opole-Ostrówek. Gmina przeznaczy³a na to 300
tysiêcy z³otych. Na XVII sesji, 27 marca
2008 roku, radni okreœlili listê oœrodków,
w których mog³a byæ wykonywana kara
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Wyró¿nienie
w dorocznym
konkursie
dla Wójta
Miros³awa Bieñka

Czterdzieœci lat minê³o

ograniczenia wolnoœci oraz prace spo³ecznie u¿yteczne. Traﬁ³y na ni¹ wszystkie
placówki oœwiatowe oraz Gminny Oœrodek
Kultury. Na wniosek policji radni musieli
te¿ przej¹æ wraki samochodów marki ford
i audi oraz motocykla Miñsk. Znaleziono
je na terenie gminy, a poniewa¿ policji
nie uda³o siê odnaleźæ w³aœcicieli, w³aœcicielem zosta³a gmina. Na XXIX sesji,
26 lutego 2009 roku, radni przyjêli uchwa³y
zatwierdzaj¹ce „Plan Odnowy Miejscowoœci B³ogoszcz na lata 2009-2016” oraz „Plan
Odnowy Miejscowoœci Pruszyn Pieñki
na lata 2009-2016”. Zapisano w nich to,
co powinno siê wydarzyæ w sferze spo³eczno-gospodarczej, by poprawiæ jakoœæ
¿ycia mieszkañców. W Pruszynie Pieñkach
by³y to miêdzy innymi remont œwietlicy
i budowa kanalizacji; w B³ogoszczy - tak¿e remont œwietlicy, ponadto – budowy
odcinków dróg wiejskich. W 2010 roku
przyjêto podobny plan – na lata 2010 –
2018 dla Chodowa. W trakcie kadencji
odby³a siê uroczysta sesja – 17 maja 2008
roku - œwiêtowano 35-lecie Gminy Siedlce.
Podjêto wówczas uchwa³y o ustanowieniu
herbu, ‚agi, baneru oraz pieczêci.

Radni kadencji 2010-2014
1. Ma³gorzata Cepek
2. Ireneusz Durda
3. Zoﬁa Guzek

4. Ludwik Kamiñski
5. Grzegorz Koc
6. Kazimierz Królikowski
7. Jacek Kuźniarski
8. El¿bieta £êczycka
9. Marek Misiura
10. Witold Pachecki
11. Dariusz Stopa
12. Miko³aj Walo
13. Krzysztof Witczuk
14. Jan Woźniak
15. Leszek Woźnica
Wójtem gminy ponownie zosta³ Miros³aw Bieniek. Inauguracyjna sesja odby³a
siê 2 grudnia 2010 roku. Przewodnicz¹cym
rady zosta³ Grzegorz Koc. We wrzeœniu
2013 roku jego miejsce zaj¹³ Marek Misiura. Na jednej z pierwszych sesji, w grudniu
2010 roku, powo³ano pi¹t¹ komisjê – Statutow¹. Jej cz³onkami byli wszyscy radni,
a celem - uchwalenie nowego statutu
gminy. Gdy to nast¹pi³o, w czerwcu 2011
roku, Komisja Statutowa przesta³a istnieæ.
Wrzeœniowa sesja w 2012 roku poœwiêcona
by³a miêdzy innymi nowemu podzia³owi
gminy na okrêgi wyborcze, co wymusi³y
zmienione regulacje kodeksu wyborczego,
obowi¹zuj¹ce od sierpnia 2012 roku. Przewiduj¹ one, ¿e w gminach nie maj¹cych
statusu miasta na prawach powiatu radnych wybieraæ mo¿na tylko w okrêgach
jednomandatowych. W samorz¹dach licz¹cych do 20 tysiêcy mieszkañców, a takim
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jest Gmina Siedlce, wybieranych jest 15
radnych. Dotychczas istnia³y dwa okrêgi,
z których wybierano po dwóch radnych.
Teraz zosta³y one inaczej podzielone, tym
samym powsta³o 15 okrêgów i z ka¿dego
z nich wybrany zostanie jeden radny. Na
XXXVI sesji, 30 października 2013 roku,
zapoznano siê ze stanem oœwiaty. W 2012
roku do szkó³ podstawowych uczêszcza³o
1279 uczniów, do gimnazjów - 545. O ich
wykszta³cenie dba³o 201 nauczycieli. 230
uczniom gmina zwraca³a koszty dojazdu do
szkó³, 45 korzysta³o z gminnego busa. Temat szkolny powróci³ miesi¹c później. Podczas XXXVII sesji, 28 listopada 2013 roku,
zdecydowano o podpisaniu porozumienia
z Miejskim Przedsiêbiorstwem Komunikacji
w Siedlcach. Umo¿liwi³o ono uzyskanie
przez m³odzie¿ doje¿d¿aj¹c¹ do szkó³ zni¿ek na przejazdy, ale ich koszty pokry³a
gmina. Koniecznoœæ zmian dotychczasowej
wspó³pracy z MPK wymusi³a decyzja
Urzêdu Marsza³kowskiego, który pozbawi³
siedleckie przedsiêbiorstwo funduszy na
ulgowe przejazdy. Realizacja porozumienia
kosztowaæ ma gminê w 2014 roku oko³o
900 tysiêcy z³otych. Podczas nadzwyczajnej
sesji, 30 wrzeœnia wrzeœnia 2013 roku, radni
zdecydowali, ¿e do³o¿¹ do budowanego wraz
z powiatem 2,5-kilometrowego fragmentu
trasy, biegn¹cej od przejazdu kolejowego
w Stoku Lackim przez miejscowoœci Pustki
i Grubale. Na ten cel zabezpieczono w bud¿ecie na 2014 rok 450 tysiêcy z³otych.

Czterdzieœci lat minê³o

Czterdzieœci lat Gminy Siedlce
to kilkaset sesji,
tysi¹ce podjêtych decyzji i uchwa³
49
Obecna
kadencja samorz¹dowa
koñczy siê
21 listopada 2014 roku
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Ulica
w Nowych
Iganiach

Czym ¿yli radni

- krótki przegl¹d pytañ i wniosków
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Ka¿da sesja dawa³a radnym i so³tysom mo¿liwoœæ zadawania pytañ
i sk³adania wniosków, na które odpowiedzi udziela³ najpierw naczelnik, potem wójt gminy czy osoby odpowiedzialne za rozwi¹zanie problemu. Poruszane sprawy to pochodna sytuacji gospodarczej kraju
i zachodz¹cych przemian. Poni¿ej subiektywny przegl¹d problemów,
z jakimi zmagali siê radni.
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1. W 1974 roku radny Edmund Waku³a wnioskowa³, by sklep w Chodowie by³ lepiej zaopatrzony w wêdliny, zw³aszcza ¿e jest sezon prac polowych.
Naczelnik odpowiedzia³, ¿e wêdlin nie ma, bo nie ma z czego ich robiæ.
2. W 1981 roku radny Tadeusz Joñski pyta³, jak bêdzie wygl¹da³ przydzia³
wêgla. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e w pierwszej kolejnoœci dostan¹ go rolnicy za
sprzeda¿ ¿ywca.
3. W 1982 roku so³tys Jan Popek informowa³ o s³abym zaopatrzeniu wiejskich sklepów w œrodki do produkcji rolnej, przywo¿ono np. 5 ³añcuchów na
jeden sklep.
4. W 1983 roku radna Maria £uka postulowa³a, by w œwietlicach wiejskich
zatrudniaæ instruktorów, którzy poprowadz¹ zespó³ muzyczny, bo np. w ¯aboklikach s¹ instrumenty w bardzo dobrym stanie, ale nikt ich nie u¿ywa.
5. W 1985 roku so³tys Stanis³aw Mazurek wnioskowa³ o ukaranie przez
kolegium ds. wykroczeñ sklepowych ze wsi Pruszyn - Pieñki i B³ogoszcz, bo
w godzinach pracy wyjecha³y w sprawach s³u¿bowych. Zdaniem naczelnika - sprawê nale¿y wyjaœniæ z prze³o¿onym ekspedientek, prezesem Gminnej
Spó³dzielni.

Pytania i wnioski

6. W 1994 roku radna Zoﬁa Mat³acz pyta³a, kto rozlicza œwietlice wiejskie,
bo np. w Stoku Lackim rozpada siê budynek, okna s¹ powybijane, a podczas
dyskotek kwitnie prywatny handel alkoholem. Po dyskusji zobowi¹zano dyrekcjê Gminnego Oœrodka Kultury, nadzoruj¹cego œwietlice, do corocznego ich
rozliczania i sk³adania sprawozdañ z ich dzia³alnoœci na wiejskich zebraniach.
7. W 1995 roku radny Marek Zaliwski pyta³, dlaczego gmina remontuje tylko drogi wojewódzkie, a nie naprawia polnych, z których korzystaj¹ rolnicy.
Dowiedzia³ siê, ¿e w planach s¹ renowacje wiejskich dróg, np. w Ujrzanowie.
8. W 1996 roku radny Kazimierz Waku³a pyta³, dlaczego w Pruszynku nie
postawiono przystanku, chocia¿ wniosek o to zosta³ z³o¿ony rok wczeœniej.
W odpowiedzi us³ysza³, ¿e wnioski p³yn¹ z ca³ej gminy, nie tylko z Pruszynka.
9. W 2002 roku radny Miko³aj Walo zauwa¿y³, ¿e odœnie¿aniem powinny
zajmowaæ siê Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, maj¹ sprzêt, mog¹ go przystosowaæ
i u¿ywaæ. Wójt Miros³aw Bieniek odpar³, ¿e jednostki s¹ w systemie krajowym,
a wozy musz¹ staæ w ogrzewanych gara¿ach, gotowe na wezwanie.
10. W 2008 roku so³tys wsi Stare Iganie, Anna Stañczuk, poinformowa³a
o zanieczyszczeniu terenu przy stacji BP i McDonald’s.
11. W 2009 roku radny Ludwik Kamiñski zaapelowa³ o ustawienie przy
przejœciu dla pieszych w Bia³kach budki os³aniaj¹cej przed deszczem dla osoby
zatrudnionej jako stra¿nik bezpieczeñstwa.
12. W 2011 roku radny Marek Misiura zastanawia³ siê, czy zamiast wydawaæ 8 tysiêcy z³otych na kontener dla pracownika ds. bezpieczeñstwa dzieci
przy szkole w Strzale, nie lepiej i taniej by³oby postawiæ w tym miejscu sygnalizacjê.
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Ludzie czynu
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Czterdzieœci lat istnienia Gminy Siedlce
to 10 kadencji, tyle samo rad, a w nich
kilkuset ludzi – radnych i so³tysów – którzy
z woli wyborców kszta³tuj¹ œrodowisko,
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mieli i maj¹ wp³yw na to, co dzieje siê
w ich miejscowoœciach. To oni s¹ poœrednikami miêdzy mieszkañcami a w³adzami gminy i jako tacy musz¹ znaleźæ z³oty
œrodek pomiêdzy tym, czego oczekuj¹
ich wyborcy a mo¿liwoœciami gminnego
bud¿etu

Ludzie czynu

Edward Kowalczyk
radny i so³tys

Edward Kowalczyk to rekordzista
pod wzglêdem d³ugoœci sprawowania mandatu radnego i so³tysa. Po raz pierwszy jego
nazwisko pojawi³o siê na liœcie w kadencji
1973-1977, ale wczeœniej by³ ju¿ so³tysem
B³ogoszczy. I to nie raz, choæ sam nie pamiêta, kiedy dok³adnie zosta³ wybrany po
raz pierwszy. Na pewno by³ to rok 1970
– mówi. Od zawsze by³ cz³owiekiem czynu,
interesowa³ siê tym, co dzia³o siê we wsi,
i mieszkañcy uznali, ¿e bêdzie ich godnie reprezentowa³. W Gminnej Radzie
Narodowej by³ miêdzy innymi przewodnicz¹cym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia. Za swój najwiêkszy sukces uwa¿a wybudowanie drogi
Golice-B³ogoszcz. Jak stwierdzi³, to by³o
najwa¿niejsze dla mieszkañców, wczeœniej
by³a to zwyk³a, leœna niemal, œcie¿ka,
a mieszkañcy potrzebowali nie tylko drogi,

ale i autobusu. Dziœ maj¹ jedno i drugie.
Z takich dokonañ p³ynie energia i satysfakcja do dalszych dzia³añ, duma i radoœæ. Inny
sukces to wieloetapowa budowa remizo-œwietlicy. Wszystko zaczê³o siê
od placu – wspomina Kowalczyk, dodaj¹c, ¿e trójk¹tny kawa³ek ziemi pod
budowê powsta³ ze scalenia gruntów
z miejscowoœci Pruszynek–B³ogoszczGolice. Kowalczyk przyznaje, ¿e wiele
zawdziêcza ówczesnemu naczelnikowi
gminy, Wies³awowi Mazurowi. Powtarza³
mi, ¿ebym robi³ tak, ¿eby by³o widaæ,
a pieni¹dze siê znajd¹. W ostatnich
latach remizo-œwietlica zosta³a wyremontowana, miêdzy innymi za œrodki z funduszu so³eckiego, przyznawanego przez
gminê, zale¿nego od liczby mieszkañców.
Za te pieni¹dze, a B³ogoszcz dostaje
9 tysiêcy rocznie, za³o¿ono miêdzy innymi
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Otwarcie remizy
w B³ogoszczy.
Od prawej:
pu³kownik
Janusz Kowalski
wojewoda siedlecki,
Stefan Todorski
komendant SP
w Siedlcach
i Edward Kowalczyk

Ludzie czynu

centralne ogrzewanie, w ubieg³ym roku
fundusz przeznaczono na zakup urz¹dzeñ
kuchennych do œwietlicy.
Edward Kowalczyk nie jest ju¿ radnym,
ale jako so³tys przyje¿d¿a na posiedzenia
rady gminy. Jak mówi, nie bywa³ na nich
tylko wtedy, gdy by³ chory. Lepiej samemu danej rzeczy dopilnowaæ – uwa¿a,
dodaj¹c, ¿e dawniej zdarza³o siê bieganie
z jednego spotkania na drugie. Czasem
koszulê trzeba by³o ze trzy razy w tygodniu praæ – œmieje siê. Jako so³tys nie ma
sta³ych godzin urzêdowania, mieszkañcy
zg³aszaj¹ swoje potrzeby i problemy na
wiejskich zebraniach, ale zdarza siê, ¿e
zaczepiaj¹ go w sklepie, wypytuj¹c np.
o to, co zdarzy³o siê podczas ostatniej sesji.
Oczkiem w g³owie Edwarda Kowalczyka
jest Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, któr¹ pomaga³ zak³adaæ w 1985 roku i której jest
prezesem. W 2011 roku by³ gospodarzem
gminnych do¿ynek, zorganizowanych
w B³ogoszczy, miejscowoœæ zajê³a II miejsce w konkursie do¿ynkowym.
***
Od wielu kadencji radnym jest tak¿e
Witold Pachecki. Jego okrêg wyborczy
obejmuje Stok Lacki Wieœ i Stok Lacki
Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel
i Joachimów. Jak mówi, raczej zna wiêkszoœæ swoich wyborców, ale zaznacza, ¿e
przecie¿ co jakiœ czas sprowadzaj¹ siê nowi
potencjalni g³osuj¹cy. Przyznaje, ¿e cieszy

go zaufanie, jakim od wielu lat darz¹ go
wyborcy, bo jest to dowód na to, i¿ doceniaj¹ jego pracê.
Witold Pachecki œmieje siê, ¿e pracê
na rzecz spo³ecznoœci ma w genach, jego
ojciec by³ so³tysem Stoku Lackiego. Sam
zainteresowa³ siê sprawami innych ludzi,
gdy mia³ 17 lat, w Stoku Lackim powstawa³a œwietlica, a on pomaga³ w jej budowie.
Praca przy niej da³a mi wiele satysfakcji
i uœwiadomi³a potrzebê dzia³ania na
rzecz spo³eczeñstwa – stwierdza Witold
Pachecki i dodaje, ¿e po raz pierwszy
kandydowa³ po sugestiach mieszkañców,
którzy uznali, i¿ nadaje siê do tej roli.
Najwa¿niejsze zadania do zrobienia to
dokoñczenie kanalizacji w Stoku Lackim
i utwardzenie drogi w Joachimowie. Ale,
jak mówi, wiele rzeczy przez te lata mu
siê uda³o – telefonizacja, wykonanie sieci
wodoci¹gowej, gazowej i kanalizacyjnej,
wykonanie 15 kilometrów utwardzonych
dróg, rozbudowa szko³y, budowa i wyposa¿enie sali gimnastycznej w Zespole
Oœwiatowym w Stoku Lackim czy utworzenie publicznego przedszkola. Dla ludzi
licz¹ siê wymierne efekty dzia³ania
radnego, który przy wsparciu so³tysów
i mieszkañców spowodowa³ ich realizacjê.
Witold Pachecki podkreœla, ¿e wspó³praca z so³tysami uk³ada mu siê œwietnie,
razem dokonali rzeczy, które jemu samemu
by siê nie uda³y. By³ cz³onkiem Zarz¹du
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Wójt gminy
z ¿on¹ Jolant¹,
z wizyt¹
u prymasa Polski
kardyna³a
Józefa Glempa.
Z prawej strony
Edward Kowalczyk

Ludzie czynu

Witold Pachecki
radny senior

Gminy, teraz dzia³a w komisjach: Rewizyjnej i Bud¿etowej. Ta pierwsza, jak mówi,
nie jest zbyt trudna, bo gminna dokumentacja prowadzona jest prawid³owo; znacznie wiêcej wysi³ku wymaga uczestnictwo
w Komisji Bud¿etowej, bo pieniêdzy zawsze jest zbyt ma³o w stosunku do potrzeb.
Przyznaje jednak, ¿e po tylu latach w samorz¹dzie ma œwiadomoœæ bud¿etowych
ograniczeñ i stara siê racjonalizowaæ potrzeby mieszkañców, oceniaj¹c zasadnoœæ
danej inwestycji. Wie, ¿e wielu wa¿nych
rzeczy nie uda³o siê zrealizowaæ, bo albo
nie by³o, albo nie ma na nie pieniêdzy.
Jako radny senior Witold Pachecki otwiera³ I sesjê kadencji 2002-2006. Tym, co
stara siê przekazaæ m³odszym wiekiem
i sta¿em kolegom jest otwartoœæ i umiejêtnoœæ s³uchania innych i dostrzegania
potrzeb mieszkañców. Wspomina te¿

o wadze cierpliwoœci, opanowania, wyrozumia³oœci i rozs¹dku. Ogrom zadañ
i potrzeb mieszkañców poszczególnych
wiosek powoduj¹ spory i napiêcia wœród
radnych.
Edward Kowalczyk rozwa¿a ponowne kandydowanie na so³tysa. Uwa¿a, ¿e
ma szansê na ponowny wybór, chocia¿
w ostatnim g³osowaniu po raz pierwszy
mia³ dwóch konkurentów. Na pewno ma
jeszcze sporo do zrobienia. Tego samego
zdania byli równie¿ wyborcy, obdarzaj¹c
go zaufaniem na kolejne kadencje. Najwiêksza bol¹czka b³ogoszczan to brak
kanalizacji. Kowalczyk przyznaje, ¿e budowa jest mocno opóźniona, a B³ogoszcz jest
ostatni¹ wsi¹, w której siê ona rozpocznie.
Poza tym we wsi nale¿a³oby utwardziæ
dwie drogi – Kwiatow¹ i Dêbow¹. Problem,
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jak mówi Kowalczyk, jest znany w³adzom
gminy, ale z inwestycj¹ drogow¹ czekano
na wykonanie kanalizacji. Na innej ulicy
nie ma oœwietlenia, a s¹ przy niej nie
tylko domy, ale i wiejskie boisko. Kowalczyk przypomina tak¿e, ¿e w ostatnich
latach przyby³o b³ogoszczan, mniej wiêcej
o jedn¹ trzeci¹. Dzia³ki pokupowali,
pobudowali siê, mieszkañców jeszcze
bêdzie przybywaæ, bo ca³y czas kupuj¹
dzia³ki – stwierdza Kowalczyk, dodaj¹c,
¿e nowi mieszkañcy to nowe postulaty.
Skoro buduj¹ domy, to chc¹ mieæ do
nich porz¹dne drogi.
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Obaj panowie przyznaj¹, ¿e – poza
zim¹ - nie maj¹ zbyt du¿o wolnego czasu.
Edward Kowalczyk zawsze prowadzi³ du¿e
gospodarstwo, mia³ 200 œwiñ. W tej chwili
przej¹³ je, rozbudowuje i unowoczeœnia
ziêæ. W gospodarstwie pomaga tak¿e
Witold Pachecki, który w wolnej chwili
ogl¹da te¿ sport, zw³aszcza siatkówkê,
przyznaj¹c, ¿e czasami, podczas transmisji,
zdarza mu siê krzyczeæ.

Radni i so³tysi to ³¹cznicy miêdzy
spo³eczeñstwem a Urzêdem Gminy. Ka¿dy z nich, ¿yj¹c w danej miejscowoœci,
najlepiej wie, co jest w niej potrzebne
i czego oczekuj¹ mieszkañcy i te informacje przekazuje w³adzom. Dziêki
radnym Urz¹d Gminy ma pe³ny obraz sytuacji – mówi Witold Pachecki –
W mojej dzia³alnoœci priorytetem
zawsze by³o to, by ³agodziæ napiêcia
i kon‚ikty pomiêdzy mieszkañcami
a Urzêdem.
Zarówno Edward Kowalczyk, jak
i Witold Pachecki podkreœlaj¹, ¿e s¹ ludźmi czynu, zainteresowanymi tym, co dzieje
siê w najbli¿szej okolicy i potrzebnymi
w niej zmianami. A fakt, ¿e tak wiele razy
ich wybierano, œwiadczy o tym, i¿ mieszkañcy widz¹ i doceniaj¹ ich pracê. Nigdy
nie szczêdzi³em czasu ani si³, by sprostaæ wymaganiom, jakie przede mn¹
stawiano – mówi Witold Pachecki. Jak
byæ to byæ, jak nie byæ, to nie byæ wcale
– wtóruje mu Edward Kowalczyk.

Ludzie czynu
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Gmina Siedlce
informacje ogólne
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Gmina Siedlce

G

mina le¿y we wschodniej czêœci województwa mazowieckiego i otacza miasto Siedlce, które jest siedzib¹ powiatu ziemskiego. Obszar gminy to nieco ponad 14 tysiêcy
hektarów, z czego ponad 9 tysiêcy hektarów zajmuj¹ u¿ytki rolne,
a 1,478 hektara lasy. Wysokoœci na tym terenie wahaj¹ siê od 137 m
n.p.m. w dolinie Liwca (czêœæ pó³nocno-zachodnia) do 180 m n.p.m
w rejonie wsi Wo³yñce (po³udniowo-zachodni kraniec). Przez gminê
przep³ywaj¹ rzeki Liwiec, Muchawka i Helenka. W jej sk³ad wchodzi
35 so³ectw.
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Gmina Siedlce – nieco historii
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Pierwsi ludzie pojawili siê w okolicach
Siedlec oko³o 100 tysiêcy lat temu w paleolicie, o czym œwiadcz¹ znalezione, miêdzy
innymi w Chodowie, kamienne narzêdzia,
którymi siê pos³ugiwali. Ludzie ci przychodzili i odchodzili w œlad za reniferami,
które zabijali dla jedzenia i skór. Jeœli
zostawali, a sprzyja³o temu postêpuj¹ce
przez tysi¹ce lat ocieplenie, zamieszkiwali
w sza³asach.
O paleolitycznych czy mezolitycznych
siedlczanach nie wiadomo zbyt wiele, to
samo dotyczy plemion zamieszkuj¹cych
te tereny we wczesnym œredniowieczu.
Nie wiadomo, jakie one by³y, na pewno s³owiañskie. Wiadomo, ¿e mieszkali
w ziemiankach, trudni¹c siê ³owiectwem,
rolnictwem i hodowl¹. Najstarsz¹ gminn¹
miejscowoœci¹ jest powsta³y prawdopodobnie pod koniec XIV wieku Pruszyn.
Za³o¿y³ go niejaki Jacussio Prusina (Jakusz
Pruszyn). Jego potomek, ju¿ Jan Pruszyñski, ufundowa³ w 1430 roku paraﬁê,
jedn¹ z najstarszych w regionie. Pierwsza
wzmianka o samych Siedlcach, wtedy
jeszcze wsi, pochodzi z 1448 roku. Zarówno Siedlce, jak i okoliczne miejscowoœci,
przez wieki mia³y wielu w³aœcicieli: poza
wspomnian¹ rodzin¹ Pruszyñskich byli to
miêdzy innymi Daniel Gniewosz (Daniel
Siedlecki), jego syn Stanis³aw Siedlecki,
rodzina Olêdzkich, ksiêstwo Czartoryscy,

Aleksandra Ogiñska, carscy genera³owie.
Ludzie ci w ró¿ny sposób przyczyniali siê
do rozwoju tych terenów. Samo miasto
i okoliczne miejscowoœci natomiast przez
stulecia by³y œwiadkami i oﬁarami najró¿niejszych bitew, wojennych zawieruch
czy rozbiorów, podobnie jak reszta kraju.
W uznaniu zas³ug rodów Pruszyñskich,
Siedleckich i Olêdzkich dla rozwoju miejscowoœci z terenu gminy, herb Rawicz, którym siê pos³ugiwa³y, jest teraz elementem
god³a Gminy Siedlce.

Ludnoœæ
Obecnie w gminie ¿yje 17305 ludzi,
najwiêcej w ¯elkowie-Kolonii, Nowych
Iganiach i Chodowie. Od lat ludnoœæ gminy
roœnie. Dla porównania – w 1974 roku, a wiêc
w pocz¹tkach istnienia, w gminie mieszka³o 10868 ludzi, dwa lata później by³o ich
nieco mniej – 10800, w tym niewiele ponad
po³owê stanowi³y kobiety (5415).
W ostatnich latach nast¹pi³ wzrost
ludnoœci w gminie, co z jednej strony spowodowane jest miêdzy innymi po³o¿eniem
wokó³ Siedlec, z drugiej – przyjêciem planów zagospodarowania przestrzennego,
w których nacisk po³o¿ono na budownictwo mieszkaniowe i mo¿liwoœæ zak³adania
dzia³alnoœci gospodarczej.

Gmina Siedlce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Miejscowoœæ
Bia³ki
Biel
B³ogoszcz
Chodów
Golice Kolonia
Golice
Grabianów
Grubale
Jagodnia
Joachimów
Nowe Iganie
Nowe Opole
Opole Œwierczyna
Osiny
Pruszyn
Pruszynek
Pruszyn-Pieñki
Pustki
Purzec
Rakowiec
Stare Iganie
Stare Opole
Stok Lacki-Folwark
Stok Lacki
Strza³a
Topórek
Ujrzanów
Wo³yñce-Kolonia
Wo³yñce
¯abokliki-Kolonia
¯abokliki
¯ytnia
¯elków-Kolonia
Ostrówek
Wólka Leœna
£¹cznie:

1993
633
79
120
965
94
505
752
226
121
105
961
640
50
83
337
239
305
93
181
327
422
592
710
600
980
178
680
196
362
118
487
81
1028
74
13324

2003
721
57
160
1080
108
515
930
242
119
97
1162
791
44
79
353
245
353
108
179
360
399
727
853
721
1054
214
762
190
414
114
599
81
1428
74
156
15489

2013
772
45
192
1187
111
543
1019
260
123
98
1306
904
47
76
418
263
371
124
200
361
397
902
1144
931
1138
224
777
196
426
178
646
92
1618
49
167
17305
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Gmina Siedlce

Gmina Siedlce ma w³asne logo, herb, ‚agê urzêdow¹, baner i pieczêæ.
Ich otrzymanie zbieg³o siê z 35-leciem istnienia Gminy.

Herb Gminy Siedlce

Flaga Gminy Siedlce

71
Logo Gminy Siedlce
Herb zawiera elementy god³a Rawicz –
jest nim siedz¹ca na niedźwiedziu dziewczyna. God³em tym pos³ugiwa³y siê trzy rodziny
– Pruszyñskich, Siedleckich i Olêdzkich, które
w znacz¹cy sposób w ci¹gu 300 lat przyczyni³y siê do rozwoju miejscowoœci z terenu
gminy. Bia³a fala symbolizuje graniczne rzeki
gminy – Liwiec i ¯ytni¹, skrzy¿owane szable
– bitwê pod Iganiami, stoczon¹ 10 kwietnia
1831 roku, w której wojsko polskie, dowodzone przez genera³a Ignacego Pr¹dzyñskiego,
pokona³o Rosjan.
Herb jako symbol i znak to¿samoœci mo¿e
byæ umieszczany miêdzy innymi w budynkach Gminy i jej jednostek organizacyjnych,

w jej materia³ach promocyjnych, blankietach
korespondencyjnych czy wizytówkach. Pozosta³e instytucje czy organizacje mog¹ korzystaæ z herbu tylko za zgod¹ w³adz Gminy,
która prowadzi ich rejestr i mo¿e cofn¹æ zgodê, jeœli oka¿e siê, i¿ symbol wykorzystywany
jest niezgodne z przeznaczeniem.
Pozosta³e znaki – ‚aga, baner i pieczêæ to pochodne herbu. Ich autorem jest Alfred
Znamierowski.
***
Logo Gminy Siedlce to stylizowany napis
symbolizuj¹cy zwi¹zek z natur¹.
Autorem loga jest graﬁk Miros³aw Zdrodowski.
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Nowo
wyremontowana
ulica
w Bia³kach

Gmina Siedlce
– kompetencje i zadania
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Wioski:
Bia³ki, Biel, B³ogoszcz, Chodów,
Golice, Golice-Kolonia, Grabianów,
Grubale, Jagodnia, Joachimów,
Nowe Iganie, Nowe Opole,
Opole Œwierczyna,
Osiny, Ostrówek, Pruszyn, Pruszynek,
Pruszyn-Pieñki, Pustki, Purzec,
Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole,
Stok Lacki-Folwark, Stok Lacki,
Strza³a, Topórek, Ujrzanów, Wo³yñce,
Wo³yñce-Kolonia, Wólka Leœna,
¯abokliki, ¯abokliki-Kolonia,
¯elków-Kolonia, ¯ytnia

Gmina Siedlce

Z

akres dzia³ania gminy to wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, s³u¿¹ce zaspokojeniu
potrzeb wspólnoty. Zadania te dziel¹ siê
na w³asne i zlecone. Do zadañ w³asnych,
wynikaj¹cych z ustawy, nale¿¹ miêdzy
innymi nastêpuj¹ce sprawy:
• ochrony œrodowiska
• zaopatrzenia w wodê
• usuwania i oczyszczania œcieków
• lokalnego transportu komunalnego
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów
oraz organizacji ruchu drogowego
• ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej
• oœwiaty
• kultury, w tym bibliotek gminnych
i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami
• porz¹dku publicznego
• ochrony przeciwpo¿arowej
Gmina mo¿e te¿ wykonywaæ zadania
zlecone przez administracjê rz¹dow¹, ale
to wi¹¿e siê z obowi¹zkiem przyznania jej
na ten cel œrodków. Z kolei zadania w³asne
mog¹ byæ:
- obowi¹zkowe – czyli takie, z których
gmina nie mo¿e zrezygnowaæ i zawsze musi
na nie znaleźæ pieni¹dze

- fakultatywne – s¹ to zadania, które
gmina realizuje, jeœli ma na nie œrodki
w bud¿ecie.
Podstawowym organem uchwa³odawczym i kontrolnym w gminie jest Rada
Gminy.

Rada Gminy
Rada wybierana jest co cztery lata
w wyborach bezpoœrednich. W gminach
do 20 tysiêcy mieszkañców (a tak¹ jest
gmina Siedlce) g³osuje siê na 15 osób. Rada
decyduje o sprawach gospodarczych i ﬁnansowych, takich jak uchwalanie: bud¿etu,
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, planów gospodarczych,
statutu gminy, dysponuje te¿ gminnym
maj¹tkiem. Na wniosek wójta, powo³uje
i odwo³uje skarbnika, bêd¹cego g³ównym
ksiêgowym gminy. Radni decyduj¹ tak¿e
o nadawaniu nazw ulicom, przyznaj¹ honorowe obywatelstwo czy podejmuj¹ uchwa³y
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów. Poza tym rada kontroluje dzia³alnoœæ zarz¹du gminy (wójta)
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i podporz¹dkowanych mu jednostek. W jej
ramach dzia³aj¹ sta³e i doraźne komisje.
Sta³e komisje Rady Gminy Siedlce to:
• Komisja Planowania, Bud¿etu i Finansów
• Komisja Rewizyjna
• Komisja Oœwiaty, Bezpieczeñstwa
i Spraw Spo³ecznych
• Komisja Rewizyjna
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Przez kilka miesiêcy funkcjonowa³a te¿
Komisja Statutowa, powo³ano j¹ w grudniu
2010 roku w celu uchwalenia nowego statutu gminy. Gdy to nast¹pi³o, w czerwcu
2011 roku, Komisja przesta³a istnieæ.
Do wykonywania zadañ rada gminy
powo³uje zarz¹d. Na jego czele stoi wójt
(burmistrz albo prezydent miasta).

Wójt
Wójt jest funkcjonariuszem publicznym.
Wczeœniej terenowym przedstawicielem
administracji rz¹dowej by³ naczelnik.
Gmina Siedlce, od 1973 roku, mia³a ich
czterech. Byli nimi: Tadeusz Szczech, Andrzej Kozak, Wies³aw Mazur i Zygmunt
Wielogórski. Temu ostatniemu przypad³o
pe³nienie obu funkcji samorz¹dowych,
by³ on naczelnikiem gminy w latach 19891990, by w czerwcu 1990 roku – jednog³oœnie – zostaæ wybranym przez radnych
wójtem. Kolejnym zosta³ Marek Plichta,
a w 1994 roku na pierwsz¹ kadencjê wybrano Miros³awa Bieñka.
Zadania wójta s¹ nastêpuj¹ce:
• przygotowywanie projektów uchwa³
rady gminy
• okreœlanie sposobu wykonywania
uchwa³
• gospodarowanie mieniem komunalnym
• wykonywanie bud¿etu
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Wszystkie te czynnoœci wójt wykonuje
przy pomocy Urzêdu Gminy.

Gmina Siedlce

Urz¹d Gminy Siedlce
Urz¹d Gminy Siedlce mieœci siê przy
ulicy As³anowicza 10. Jego wczeœniejsza
siedziba znajdowa³a siê w budynku obecnego Archiwum Pañstwowego przy ulicy
Tadeusza Koœciuszki 7. Warunki lokalowe,
jak wspomina³ ówczesny naczelnik gminy,
Wies³aw Mazur, by³y fatalne – nie by³o
toalety, bie¿¹cej wody, by³y za to wêglowe
piece i szczury grasuj¹ce na podwórku.
W niezbêdnym remoncie pomagali pracownicy Urzêdu, którzy w czynie spo³ecznym,
po godzinach pracy, rozbierali piece, malowali, wylewali nowe posadzki. Po remoncie komfort pracy nieco siê poprawi³, ale
i tak zdawano sobie sprawê z koniecznoœci
wybudowania zupe³nie nowego gmachu,
chocia¿, jak mówi Wies³aw Mazur, by³y
te¿ pomys³y, by siedzib¹ Urzêdu sta³ siê
budynek Gminnego Oœrodka Kultury
w Chodowie. Powstanie nowej siedziby
sta³o siê jednym z zadañ na lata 1998-2002.
Budynek oddano do u¿ytku w 2001 roku,
za kadencji Miros³awa Bieñka. W 2013 roku
gmach zacz¹³ zmieniaæ oblicze; rozpocz¹³
siê remont, obejmuj¹cy wykonanie elewacji,
ocieplenie styropianem, prace blacharskie,
wykonanie rynien spustowych, parapetów
i prawdopodobnie remont schodów prowadz¹cych do budynku. Koszt planowanej na
dwa lata renowacji to 750 tysiêcy z³otych.

W tej chwili w urzêdzie pracuje 40
osób; dla porównania w 1993 roku by³o
ich 20, w tym jedna na stanowisku robotniczym. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w ci¹gu
ostatnich lat samorz¹dom przydzielano
nowe obowi¹zki, poza tym od lat gmina
zdobywa i korzysta z funduszy unijnych,
st¹d koniecznoœæ zatrudnienia dodatkowej
kadry. Dzia³alnoœæ urzêdu opiera siê na
nastêpuj¹cych referatach:
• Referat Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury - jego pracownicy zajmuj¹ siê miêdzy innymi sprawami zwi¹zanymi
z miejscowym planowaniem przestrzennym,
lokalizacj¹ inwestycji, zarz¹dem budynkami
i lokalami gminy, utrzymaniem dróg. Referatem kieruje Gra¿yna Laszuk.
• Referat Organizacyjno-Administracyjny - koordynuje sprawy zwi¹zane
z funkcjonowaniem gminy, jej organów
i jednostek pomocniczych, prowadzi
obs³ugê organizacyjn¹ oraz kancelaryjno–biurow¹ Wójta, Rady Gminy i Komisji
Rady, realizuje zadania zwi¹zane z upowszechnianiem kultury, kultury ﬁzycznej
i sportu. Jego szefow¹ jest Ewa Kad³ubowska-Warecka, bêd¹ca jednoczeœnie
Sekretarzem Gminy Siedlce.
• Referat Planowania i Finansów
– jego pracownicy przygotowuj¹ projekt
bud¿etu gminy i dbaj¹ o jego realizacjê,
sporz¹dzaj¹ plany, analizy i sprawozdania
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ﬁnansowe, zajmuj¹ siê wyp³at¹ wynagrodzeñ i innych nale¿noœci pracownikom
Urzêdu oraz diet radnym i so³tysom. Kierowniczk¹ jest Teresa Kuœniewska.
• Referat Podatków i Op³at – jego
urzêdnicy zajmuj¹ siê wymiarem i poborem
podatków i op³at lokalnych, umorzeniami
i odroczeniami op³at, wydaj¹ zaœwiadczenia
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Referatem kieruje Zoﬁa Zió³kowska.
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Jednostki organizacyjne Urzêdu
Gminy Siedlce to:
• Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³
• Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
• Gminny Oœrodek Kultury
oraz siedem zespo³ów oœwiatowych:
• Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy
w Bia³kach
• Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy
w Strzale
• Zespó³ Oœwiatowy w Golicach
• Zespó³ Oœwiatowy w Nowych Iganiach
• Zespó³ Oœwiatowy w Pruszynie
• Zespó³ Oœwiatowy w Stoku Lackim
• Zespó³ Oœwiatowy w ¯elkowie-Kolonii

Jednostkami pomocniczymi gminy s¹
so³ectwa.

So³ectwa
W gminie Siedlce jest 35 so³ectw.
Wszystkie dzia³aj¹ na podstawie uchwalonych przez radê statutów. Wœród ich
zadañ jest miêdzy innymi wspó³praca
z organami gminy w zakresie realizacji
zadañ w³asnych, inicjowanie i wspieranie dzia³añ maj¹cych poprawiæ stan
infrastruktury technicznej w ich miejscowoœciach, utrzymywanie i d¹¿enie do
poprawy porz¹dku, stanu sanitarnego, estetyki, ochrony œrodowiska i bezpieczeñstwa
w so³ectwach, wspieranie inicjatyw spo³ecznych i organizowanie wspólnych
prac na rzecz wsi, wspó³praca z urzêdem gminy przy realizacji przedsiêwziêæ
z funduszu so³eckiego. Na czele stoj¹ so³tys
i rada so³ecka, wybierani w bezpoœrednich wyborach. Wykonuj¹ oni uchwa³y
podejmowane na wiejskich zebraniach.
W sk³ad gminy Siedlce wchodz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa: Bia³ki, Biel, B³ogoszcz, Chodów,
Golice–Kolonia, Golice, Grabianów, Grubale, Jagodna, Joachimów, Nowe Iganie, Nowe
Opole, Opole Œwierczyna, Osiny, Pruszyn,
Pruszynek, Pruszyn–Pieñki, Pustki, Purzec,
Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole, Stok
Lacki Folwark, Stok Lacki, Strza³a, Swoboda, Topórek, Ujrzanów, Wo³yñce–Kolonia,
Wo³yñce, ¯abokliki–Kolonia, ¯abokliki,
¯ytnia, ¯elków–Kolonia, Wólka Leœna.

Gmina Siedlce

Utytu³owana Gmina Siedlce
2009 rok - certyﬁkat ISO 9001 – potwierdzaj¹cy, ¿e Urz¹d Gminy sprawnie funkcjonuje i zapewnia mieszkañcom wysok¹
jakoœæ us³ug
2013 rok – II nagroda w kategorii
„Gmina Wiejska powy¿ej 12 tysiêcy mieszkañców” w konkursie „Mazowiecka Gmina
Roku 2013” oraz tytu³ Srebrnego Or³a
Mazowieckiego Biznesu i Mazowieckiej
Firmy Roku 2013. Organizatorami konkursu

„Mazowiecka Firma Roku” s¹ Mazowieckie
Zrzeszenie Handlu, Przemys³u i Us³ug oraz
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
Trzykrotnie Gmina Siedlce otrzyma³a
certyﬁkat „Samorz¹dowy Lider Edukacji”.
To forma docenienia samorz¹dów z ca³ej
Polski, które mog¹ pochwaliæ siê sukcesami
w sferze rozwoju edukacji, nauki, sportu
i kultury. Nagrodê przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego.
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Otwarcie
nowo
wyremontowanej
drogi
w Golicach
w obecnoœci
wojewody
mazowieckiego
Jacka Koz³owskiego

Gospodarka i infrastruktura
w Gminie Siedlce
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Gmina Siedlce
ma obszar 141,54 km,
w tym:
u¿ytki rolne: 78%
u¿ytki leœne: 10%
Gmina stanowi
8,83% powierzchni
powiatu

Gospodarka

N

a terenie Gminy Siedlce wiêkszoœæ, ponad 62%, stanowi¹
tereny rolnicze. Mimo to od
wielu lat nastêpuje odwrót od rolnictwa
jako podstawowego źród³a dochodu,
a mieszkañcy wsi poszukuj¹ alternatywnych form zarobkowania, na przyk³ad
poprzez zak³adanie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej. Najwiêcej ﬁrm znajduje siê
w lub w pobli¿u miejscowoœci po³o¿onych przy g³ównych ci¹gach drogowych.
Zak³adanie biznesu u³atwiaj¹ miêdzy
innymi zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego gminy, w którym nacisk
po³o¿ono na budownictwo mieszkaniowe
i dzia³alnoœæ gospodarcz¹, rozbudowana
sieæ infrastruktury technicznej, ch³onny
rynek, bliskoœæ Siedlec, lokalizacja gminy
wzd³u¿ trasy Warszawa–Terespol, mo¿liwoœæ pozyskania wysoko wykwaliﬁkowanych pracowników.

Przedsiêbiorczoœæ
w Gminie Siedlce
W Gminie Siedlce dzia³a 970 podmiotów gospodarczych. Najwiêcej ﬁrm – 110

jest w Nowych Iganiach, ¯elkowie Kolonii (96) i Grabianowie (82). Dominuj¹cy
rodzaj dzia³alnoœci to drogowy transport
towarów (312 podmiotów), konserwacja
i naprawa samochodów z wy³¹czeniem
motocykli (235) oraz sprzeda¿ hurtowa
i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (195). S¹ to wiêc ﬁrmy powi¹zane
z bran¿¹ motoryzacyjn¹, ale na terenie
gminy funkcjonuje te¿ szereg zak³adów,
prowadz¹cych szeroko rozumian¹ dzia³alnoœæ budowlan¹ i remontow¹, handlow¹ – zarówno hurtow¹, jak i detaliczn¹,
oraz us³ugow¹. Wœród przedsiêbiorców
dominuj¹ mê¿czyźni – 930, kobiet jest 431.
W tabeli na str. 86 niewielki wycinek obrazuj¹cy, jakiego rodzaju przedsiêbiorstwa
s¹ zarejestrowane w gminie.
Proﬁle dzia³alnoœci gospodarczej zmienia³y siê tak, jak zmienia³a siê sytuacja
w kraju i mo¿liwoœci prowadzenia biznesu.
Dla porównania, w 1974 roku, na niemal
11 tysiêcy mieszkañców zaledwie 50 pracowa³o w przemyœle, rok później by³o ich 39.
Jednym z pracodawców by³o Pañstwowe
Gospodarstwo Rolne, ponadto na terenie
gminy w tym czasie funkcjonowa³o 2730
indywidualnych gospodarstw rolnych.
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Przedsiêbiorczoœæ w Gminie Siedlce
Transport drogowy towarów

312

Konserwacja i naprawa samochodów
z wy³¹czeniem motocykli

235

Pozosta³a sprzeda¿ detaliczna prowadzona poza sieci¹
sklepow¹, straganami i targowiskami

182

Sprzeda¿ detaliczna prowadzona przez domy sprzeda¿y
wysy³kowej lub internet

177

Malowanie i szklenie

151

Sprzeda¿ hurtowa i detaliczna pozosta³ych wyrobów

84

prowadzona na straganach i targowiskach

145

Tynkowanie

139

Wykonywanie konstrukcji i pokryæ dachowych

135

Przygotowywanie terenu pod budowê

115

Sprzeda¿ detaliczna wyrobów tekstylnych, obuwia
i odzie¿y prowadzona na straganach i targowiskach

111

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

106

Obróbka mechaniczna elementów metalowych
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Dzia³alnoœæ agencji reklamowych

57

Badanie rynku i opinii publicznej

26

Ruchome placówki gastronomiczne

16

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

6

Produkcja gier i zabawek

5

Nadawanie programów radiofonicznych

3

Badania naukowe i prace rozwojowe
w dziedzinie biotechnologii

3

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja
konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

2

Transport lotniczy towarów

1
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Gospodarka

Dzia³a³o te¿ 70 zak³adów rzemieœlniczych.
Wzrasta³a liczba ﬁrm us³ugowych. Pod
koniec lat 80-tych w gminie by³y 3 placówki uspo³ecznione œwiadcz¹ce us³ugi dla
ludnoœci i 185 zak³adów rzemieœlniczych,
w tym 89 us³ugowych. W przyjêtym
w styczniu 1988 roku „Programie i kierunkach rozwoju drobnej wytwórczoœci
i us³ug do 1990 roku” radni postulowali
zwiêkszenie iloœci zak³adów rzemieœlniczych, choæ jednoczeœnie przyznali, ¿e
by³oby to ³atwiejsze, gdyby nie ogólne
braki: materia³ów (elektrycznych, sanitarnych, budowlanych) czy pomieszczeñ.
Dlatego najwiêcej osób zajmowa³o siê
wtedy dzia³alnoœci¹, która nie wymaga³a
siedziby – malowaniem, tapetowaniem czy
instalatorstwem.

Obecnie g³ówni pracodawcy w gminie
to miêdzy innymi:
• ZENTIS POLSKA Spó³ka z o.o.
znajduj¹ca siê w miejscowoœci ¯elków
Kolonia. Produkuje komponenty owocowe dla bran¿y mleczarskiej, lodziarskiej
i piekarniczej.
• AGROFRUCT Spó³ka z o.o. produkuje w ¯aboklikach przetwory owocowo –
warzywne. Surowce do produkcji uzyskuje
z ekologicznych regionów Podlasia.
• ELMO–SIEDLCE Spó³ka z o.o.
Mieœci siê w ¯elkowie–Kolonii, zajmuje
siê budow¹ linii energetycznych, wodo-

ci¹gowych i telekomunikacyjnych. Firma
wykonuje równie¿ konstrukcje stalowe
budynków.
• NASZ DRÓB Spó³ka z o.o. zosta³a
za³o¿ona w roku 1997 przez grupê producentów drobiu. Zajmuje siê ubojem kurczaka brojlera i rozbiorem miêsa drobiowego.
Surowiec do produkcji pochodzi wy³¹cznie
z ferm nale¿¹cych do udzia³owców spó³ki.
• BUDOSAN CZUBASZEK – ﬁrma
z ¯aboklik projektuje i buduje sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne i gazowe.
• MAN Siedlce – w Starym Opolu
mieœci siê jeden z najwiêkszych serwisów
samochodów ciê¿arowych, po³o¿ony przy
trasie A2 pomiêdzy Warszaw¹ a Terespolem. 18 stanowisk naprawczych wyposa¿onych jest w nowoczesny sprzêt do obs³ugi
oraz naprawy samochodów.
• T R A F I C A M i c h a ³ Ku r ow s k i
z Nowego Opola zajmuje siê importem
i dystrybucj¹ opon do samochodów
ciê¿arowych, dostawczych, terenowych,
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych oraz maszyn
budowlanych.
• IWONEX – ﬁrma z Ujrzanowa dzia³a w bran¿y wydawniczej. Na zamówienie
projektuje i drukuje kalendarze, ksi¹¿ki,
foldery.
• MET-SPOS z ¯elkowa Kolonii produkuje taczki t³oczone i spawane, wózki
paszowe, narzêdzia rêczne oraz piecyki
gospodarcze. Zajmuje siê tak¿e importem
ogumienia, kó³ oraz zestawów ko³owych.
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• ASTRA ze Starego Opola zajmuje
siê transportem i dystrybucj¹ krajow¹,
konfekcj¹ serów ¿ó³tych, twarogów, serów
bia³ych, smakowych, w kostce i w klinku.
• BOZAMET z Ujrzanowa dostarcza
komponenty do plandek, zabudów pojazdów u¿ytkowych, konstrukcji stalowych.
• OLAN z ¯aboklik produkuje rusztowania i szalunki, maszty, zadaszenia
i kontenery.

Infrastruktura
w Gminie Siedlce
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Na jakoœæ i poziom ¿ycia oraz rozwój
dzia³alnoœci gospodarczej ma wp³yw infrastruktura techniczna. Obecnie gmina
jest ca³kowicie stelefonizowana, poza tym
wszyscy mieszkañcy maj¹ bie¿¹c¹ wodê,
korzystaj¹c z ujêæ wody znajduj¹cych siê
w Stoku Lackim, Purzecu, ¯aboklikach,
Ujrzanowie oraz Siedlcach. Ujêcia te –
w miarê potrzeb - s¹ remontowane. I tak
na przyk³ad w Stoku Lackim w latach
2011–2012 wyremontowano budynek
i wymieniono znajduj¹ce siê w nim urz¹dzenia, miêdzy innymi pompy i od¿elaziacze. Utwardzono te¿ plac wokó³ budynku.
Tego rodzaju inwestycje nie tylko poprawiaj¹ jakoœæ wody, ale i zmniejszaj¹ ryzyko awarii urz¹dzeñ s³u¿¹cych zasilaniu
wodoci¹gów. Wszystkie ujêcia w gminie
s¹ administrowane i konserwowane przez

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Siedlcach, którego gmina Siedlce jest
wspó³w³aœcicielem.
Gaz p³ynie do kuchenek w oko³o 75 %
gospodarstw. Wi¹¿e siê to jednak z tym, ¿e od
kilku lat gmina nie mo¿e inwestowaæ w sieci
gazowe, energetyczne i ciep³ownicze, mog¹
to robiæ jedynie wyspecjalizowane spó³ki.
Do 2015 roku ma siê zakoñczyæ kanalizacja gminy. To obowi¹zek, który nak³ada na samorz¹dy cz³onkostwo w Unii
Europejskiej. Polska musi dostosowaæ siê
do przepisów w dziedzinie ochrony œrodowiska, poprzez miêdzy innymi rozbudowê
i modernizacjê systemów kanalizacyjnych
oraz budowê oczyszczalni œcieków, które
bêd¹ spe³nia³y najwy¿sze wymogi ochrony œrodowiska. Oczywiœcie, z punktu widzenia mieszkañców gminy najwa¿niejsze
jest to, ¿e inwestycje pomog¹ im rozwi¹zaæ
problem nieczystoœci w domach. W 2014
roku dokoñczona ma byæ budowa kanalizacji na ulicy Siedleckiej w Stoku Lackim
oraz w Pruszynie, Pruszynie-Pieñkach;
a rozpoczêta w miejscowoœciach Rakowiec,
Wo³yñce, Wo³yñce-Kolonia. W planach
jest te¿ pocz¹tek kanalizowania kilku ulic
w ¯elkowie-Kolonii – Widok, Piaskowej
i Stalowej. Najwiêksze potrzeby w infrastrukturze s¹ w miejscowoœciach – Golice-Kolonia, Jagodnia, Joachimów, ¯ytnia,
Opole Œwierczyna.

Gospodarka

Drogi
w Gminie Siedlce
Na sieæ dróg gminnych w Gminie Siedlce sk³adaj¹ siê drogi:
• publiczne o ³¹cznej d³ugoœci 98 km
• wewnêtrzne - ok. 150 km
W ramach zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem sieci prowadzony jest miêdzy
innymi przegl¹d stanu dróg, ponadto
na wiosnê wykonywane s¹ remonty nawierzchni. Do zadañ gminy nale¿y te¿
zarz¹dzanie infrastruktur¹ techniczn¹
w pasie drogowym i jego utrzymanie (chodzi o rowy, nawierzchnie gruntowe, pobocza) oraz realizacja funduszy so³eckich
w zakresie bie¿¹cego utrzymania dróg.
W ramach zadañ inwestycyjnych prowadzone s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
• Budowa i modernizacja dróg
• Budowa systemów ich odwadniania
• Budowa chodników dla pieszych
• Budowa œcie¿ek rowerowych
• Realizacja funduszy so³eckich w zakresie budowy dróg.
W latach 2011-2013 powsta³y miêdzy innymi ci¹gi pieszo–jezdne z kostki
brukowej w miejscowoœciach Strza³a
– Chodów, zbudowano chodnik w Ujrzanowie, przebudowano ulice Spacerow¹
i Zak³adow¹ w ¯aboklikach, wyasfaltowano drogi gminne w miejscowoœciach:
Jagodnia, Wo³yñce-Kolonia, Nowe Opole,

Stok Lacki, Chodów, Grabianów, Nowe
Iganie, Stare Opole. W 2014 roku na
bie¿¹ce utrzymanie dróg przeznaczono
1.435.384 z³otych, na inwestycje 1.800.000
z³otych. Wœród przedsiêwziêæ znalaz³y siê
miêdzy innymi przebudowa ulicy Kwiatowej w ¯aboklikach oraz czêœci drogi
w Topórku, asfaltowanie ulicy Wrzosowej
w Grabianowie, budowa ulicy S³onecznej
w Strzale, przebudowa ulicy Swoboda
w ¯elkowie–Kolonii. Gmina do³o¿y tak¿e do
budowanych razem z powiatem siedleckim
chodników w Grabianowie i Nowym Opolu.

Unijne dop³aty do inwestycji
w Gminie Siedlce
Na szereg inwestycji gmina dosta³a
wsparcie z unijnych funduszy. Ich ³¹czna
wartoœæ w latach 2007-2013 to 13,6 mln
z³otych; w tym 10,8 mln na inwestycje oraz
2,8 mln z³ na projekty „miêkkie”, czyli np.
szkoleniowe i doradcze, których zasadniczym celem jest wspieranie cz³owieka,
jego potencja³u i rozwoju. Doﬁnansowanie
wykorzystano miêdzy innymi na:
Patrz tabela na str. 90.
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Inwestycje
oœwiatowe
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Infrastruktura

Samochody
dla OSP

Inne

Programy
miêkkie

Budowa
i wyposa¿enie
sali gimnastycznej
w Stoku
Lacki

Budowa kanalizacji
w Stoku Lackim,
Pruszynie,
PruszyniePieñkach

Zakup œredniego
samochodu
ratowniczo–
gaœniczego
dla OSP Pruszyn

Remont
Gminnego
Oœrodka
Kultury
w Chodowie

Likwidacja
wyrobów
azbestowych
na terenie
Gminy Siedlce

Adaptacja i przebudowa pomieszczeñ
na przedszkole
w Nowych Iganiach
i Stoku Lackim

Modernizacja
dróg
na terenach
Wólka Leœna
i Stok Lacki
Folwark

Zakup œredniego
samochodu
ratowniczo–
gaœniczego
dla OSP
Nowe Opole

Remont
i modernizacja
œwietlicy
w B³ogoszczy

Nasza wieœ
XXI wieku

Budowa
nawierzchni
ul. Szkolnej
w Nowych Iganiach

Zakup lekkiego
samochodu
ratowniczo–
gaœniczego
dla
OSP B³ogoszcz

Remont
i modernizacja œwietlicy
Pruszynie
-Pieñkach

I ty mo¿esz
tworzyæ
- cykl zajêæ
edukacyjnych
z graﬁki
komputerowej

Przebudowa
ul. Piaski
zamiejskie
w Siedlcach

Remont
i modernizacja
œwietlicy
Chodowie

Zakup sprzêtu
ratowniczego
dla OSP
w B³ogoszczy
i OSP
w Nowym Opolu

Budowa
ul. Piaskowej
w gminie

Budowa
kompleksu
sportoworekreacyjnego
„Orlik 2012”
w Chodowie

Œwietlica
terapeutyczna
„Radoœæ tworzenia”
w ¯elkowie-Kolonii

Budowa
sali gimnastycznej
i 5 sal lekcyjnych
w Nowych Iganiach

Budowa boiska
przy Zespole
Oœwiatowym
w Bia³kach

Budowa boiska
przy Zespole
Oœwiatowym
w Golicach

Gospodarka

Urbanizacja terenów
Wodoci¹gi

Gazoci¹gi

Jest

100%

Jest

75%
25%

Brak

Telefonizacja

Jest

100%

Kanalizacja

Jest

75%
25%

Brak
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Dzielnica
domów
jednorodzinnych
Na zdjêciu
ul. Osiedlowa
w Starym
Opolu
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Podzia³ udzia³ów w spó³ce PWiK
W³adze Spó³ki PWiK:
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza

Przedsiêbiorstwo
Wodociagów
i Kanalizacji
Spó³ka z o.o.
w Siedlcach

92

Zarz¹d Spó³ki w sk³adzie:
Prezes Zarz¹du
– Dyrektor Przedsiêbiorstwa
- Adam Jonczyk
Przedmiot dzia³alnoœci Spó³ki:
Pobór i uzdatnianie wody.
Dzia³alnoœæ us³ugowa w zakresie rozprowadzania wody.
Dzia³alnoœæ w zakresie projektowania
sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych w zakresie przesy³owych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Budowa sieci wodoci¹gowych, doprowadzaj¹cych wodê do budynków lub
budowli oraz budowa sieci kanalizacyjnych
odprowadzaj¹cych œcieki z budynków
i budowli.

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów in¿ynierskich,
gdzie indziej niesklasyﬁkowanych.
Wykonywanie badañ laboratoryjnych
wody i œcieków oraz analiz technicznych
z zakresu gospodarki wodnej i œciekowej.
Odprowadzanie i oczyszczanie œcieków.
Dzia³alnoœæ sanitarna i pokrewna,
a w szczególnoœci usuwanie i unieszkodliwianie nieczystoœci p³ynnych, inspekcja
telewizyjna przewodów rurowych i czyszczenie kanalizacji.
Wytwarzanie energii elektrycznej
Kapita³ zak³adowy Spó³ki na dzieñ
31 grudnia 2013 roku wynosi 121 780 000
z³otych i dzieli siê na 121 780 udzia³ów po
1000 z³otych ka¿dy, z czego Miasto Siedlce
obejmuje 73 836 udzia³y o wartoœci nominalnej po 1000 z³otych ka¿dy, o ³¹cznej
wartoœci nominalnej 73 836 000 z³, a Gmina
Siedlce obejmuje 47 944 udzia³ów o wartoœci
nominalnej po 1000 z³otych ka¿dy, o ³¹cznej
wartoœci nominalnej 47 944 000 z³.

Podzia³ udzia³ów w PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
60,60%

39,40%

Miasto Siedlce
Gmina Siedlce

Podzia³ udzia³ów w spó³ce ZUO
W³adze Spó³ki ZUO:
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Prezes Zarz¹du – Dyrektor
- Andrzej Grundland
Przedmiot dzia³alnoœci Spó³ki:
Zbieranie odpadów innych ni¿ niebezpieczne.
Obróbka i usuwanie odpadów innych
ni¿ niebezpieczne.
Odzysk surowców z materia³ów segregowanych.
Dzia³alnoœæ zwi¹zana z rekultywacj¹
i pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa zwi¹zana
z gospodark¹ odpadami.
Sprzeda¿ hurtowa odpadów i z³omu.
Wytwarzanie energii elektrycznej.
Dystrybucja energii elektrycznej.
Handel energi¹ elektryczn¹.

Sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne zlokalizowane w Woli
Sucho¿ebrskiej rozpoczê³o swoje funkcjonowanie 1 sierpnia 1986 roku.
W zwi¹zku z przejêciem sk³adowiska
przez Miasto Siedlce oraz zakoñczeniem
z dniem 30 marca 1999 roku administracji
przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych
w Siedlcach Sp. z o.o. zasz³a koniecznoœæ
okreœlenia sposobu zarz¹dzania maj¹tkiem.
Miasto Siedlce wraz z Gmin¹ Sucho¿ebry i Przedsiêbiorstwem Us³ug Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o. za³o¿y³y
Spó³kê z ograniczona odpowiedzialnoœci¹
pod nazw¹ Zak³ad Utylizacji Odpadów
z siedzib¹ w Siedlcach.
Po kilku latach liczba udzia³owców
wzros³a do dziesiêciu. Jest w spó³ce równie¿ Gmina Siedlce.

Podzia³ udzia³ów w ZUO Sp. z o.o. w Siedlcach
1,68% 0,61% 0,61% 0,42% 0,32%
11,44%

Miasto Siedlce
PUIK Sokołów Podl.

Gmina Siedlce
11,45

Gmina Suchożebry

Gmina Zbuczyn
Gmina Przesmyki
59,83%

Gmina Wiśniew
Gmina Trzebieszów

Gospodarka

Zak³ad
Utylizacji Odpadów
Spó³ka z o.o.
w Siedlcach

93

długość w km
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Budowa dróg, stabilizacje betonowe
długość w km

8

budowa dróg przez
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6
4
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Budowa chodników
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Kultura w Gminie

97

98

W 1974 roku na terenie gminy dzia³a³o
26 punktów bibliotecznych, 4 œwietlice,
5 klubów Ruchu i 4 kluby Rolnika.
W 1980 roku funkcjonowa³y cztery biblioteki
publiczne – w Pruszynie, Stoku Lackim,
Bia³kach i Nowym Opolu. Istnia³o te¿ dziesiêæ
wiejskich œwietlic (jedenast¹ budowano)
i siedem klubów - Ruchu i Rolnika. Jak jednak
przyznano, kulturalna dzia³alnoœæ œwietlic
ogranicza³a siê do organizowania zabaw,
wieczorków czy prowadzenia dzia³alnoœci
handlowej, za ma³o natomiast odbywa³o siê
w nich prelekcji czy spotkañ z ciekawymi ludźmi.
Powsta³ pomys³ utworzenia Gminnego Oœrodka
Kultury w Chodowie, który koordynowa³by

Kultura na wsi

dzia³alnoœæ pozosta³ych placówek z gminy.
Co prawda jedna z radnych, Maria £uka,
stwierdzi³a, ¿e po co powo³ywaæ GOK,
skoro m³odzie¿ z ¯aboklik i tak nie pojedzie
do Chodowa, a na powstanie Oœrodka
pocz¹tkowo nie by³o pieniêdzy, i tak
utworzono go w 1985 roku. W przyjêtym
w czerwcu 1980 roku „Programie rozwoju
kultury w gminie Siedlce z perspektyw¹
do roku 1990” za³o¿ono miêdzy innymi
rozwiniêcie dzia³alnoœci klubów i œwietlic
wiejskich, organizowanie w nich szkoleñ,
odczytów i spotkañ oraz w³¹czenie szkó³
do realizacji programu poprzez kó³ka
zainteresowañ.
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Krzysztof Chromiñski
dyrektor

Gminny Oœrodek Kultury,
czyli praca u podstaw
Gminny Oœrodek Kultury w Siedlcach
z siedzib¹ w Chodowie powo³any zosta³
w 1985 roku, ale o potrzebie jego powstania myœlano ju¿ kilka lat wczeœniej, pomys³
jednak od³o¿ono, bo nie by³o na niego
pieniêdzy. Od listopada 2011 roku kieruje
nim Krzysztof Chromiñski – muzyk,
pedagog i animator kultury. Zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkañców
35 miejscowoœci nie jest ³atwe, dlatego,
jak mówi, on i jego pracownicy skupiaj¹
siê g³ównie na pracy u podstaw i szeroko
rozumianej edukacji kulturalnej, staraj¹c
siê jednoczeœnie ca³y czas rozwijaæ istniej¹c¹ ju¿ ofertê Oœrodka. Od lat utar³o
siê, ¿e mieszkañcy wsi mog¹ zadowoliæ
siê byle czym, albo w ogóle obejœæ bez

kultury. Oczywiœcie g³êboko siê z tym
nie zgadzam. Dla mnie wa¿ne jest nie
tylko „co”, lecz przede wszystkim „jak”
- mówi Chromiñski. Dlatego zajêcia adresowane s¹ do wszystkich grup wiekowych:
dzieci, doros³ych i seniorów. Prowadz¹ je
cenieni i wysoko wykwaliﬁkowani specjaliœci w swoich dziedzinach. Uwa¿am, ¿e
mieszkañcom naszej gminy nale¿y siê
kultura co najmniej na takim samym
poziomie, jak w du¿ych oœrodkach
miejskich. O ile mog¹ wystêpowaæ
ró¿nice infrastrukturalne, przek³adaj¹ce siê na rozmach samych przedsiêwziêæ, to nie godzê siê na obni¿enie
wartoœci merytorycznej i artystycznej
tego, co chcemy oferowaæ. W GOK-u
dzia³aj¹ miêdzy innymi: zespo³y teatralne
w Bia³kach i Wo³yñcach, zespo³y taneczne
w Pruszynie, Nowych Iganiach, Cho-
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dowie, zespó³ muzyczny Silk Ensemble,
grupy œpiewacze „Bia³ki” i „AleBabki”
z Pruszyna – Pieñki, Kapela Ludowa
„Chodów”, szko³a salsy kubañskiej, studio piosenki w Chodowie, Wo³yñcach
i Pruszynie, pracownia plastyczna, która
doczeka³a siê mini galerii, s¹ sekcje tañca
narodowego, aikido, zumby ﬁtness, nauki
jêzyków obcych, adresowanych tak¿e do
seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Krzysztof Chromiñski szczególnie dumny
jest z Gminnej Miniszko³y Muzycznej. Jak
mówi, to nadzwyczajne miejsce, bo nie
ma w niej kryteriów wiekowych, potrzebny jest jedynie muzyczny talent. Dziêki
temu miniszko³a jest wielopokoleniowa,
najm³odszy muzyk ma 6 lat, najstarsza
uczennica, pani Antonina, jest po 60-tce.
Zajêcia prowadzone s¹ przez doœwiadczonych muzyków estradowych, absolwentów
akademii muzycznych oraz wydzia³ów
artystycznych. W tej chwili przygodê
z muzykê kontynuuje oko³o 20 osób, graj¹
na fortepianie i keyboardzie, s¹ te¿ zajêcia
z gry na gitarze. Muzyczne umiejêtnoœci
mieli okazjê zaprezentowaæ w grudniu 2013
roku, daj¹c w Pruszynie koncert kolêd.

Jazz, blues i koty
Do naszego programu na sta³e
wesz³y nowe, cykliczne wydarzenia
– mówi Krzysztof Chromiñski - wiele

z nich ma zasiêg ponadregionalny,
a niektóre nawet miêdzynarodowy.
D¹¿ymy do tego, ¿eby kultura by³a
ogólnodostêpna, staramy siê stymulowaæ ¿ycie kulturalne nie tylko
w gminie, ale w ca³ym regionie. Te imprezy to Jazz na wsi, Blues nad Liwcem
i pokaz kotów rasowych.
• Ogólnopolski Festiwal Improwizacji i Interpretacji Jazzowej Jazz na wsi.
W Chodowie odby³y siê do tej pory dwie
edycje tego wydarzenia, zjechali na nie
instrumentaliœci i wokaliœci z kraju i zagranicy. To najwiêkszy i jedyny festiwal jazzowy w regionie, po³¹czony z konkursem
o miêdzynarodowym zasiêgu i nowatorskiej formule, zak³adaj¹cej muzyczne
zderzenie tradycji i wspó³czesnoœci.
W 2013 roku, jako gwiazdy wyst¹pili miêdzy innymi Henryk Miœkiewicz „Full Drive3”, Poluzjanci, Reinaldo Ceballo Sextet,
Stryjo. Festiwalowi towarzyszy³a wystawa
fotograﬁi pt. „Gwiazdy œwiatowego jazzu”
autorstwa znanego piosenkarza i perkusisty jazzowego Andrzeja D¹browskiego,
warsztaty wokalne z Kub¹ Badachem oraz
warsztaty taneczne „Afro-Cuban-Jazz”
z kubañskim choreografem Raynelem
Fernandezem Ballesterem.
• Blues nad Liwcem – tak¿e dwie
edycje. Podczas pierwszej, w 2013 roku,
w Chodowie wyst¹pi³ Jack Moore, brytyjski gitarzysta i kompozytor, syn Gary’ego
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Moore’a, z którym przez wiele lat koncertowa³ na ca³ym œwiecie. Gwiazd¹ 2014 roku
by³ gitarzysta, wokalista i kompozytor Ben
Prevo, wed³ug The Irish Times - jeden
z najbardziej utalentowanych muzyków
na œwiecie.
• Pokaz kotów rasowych, po³¹czony z konkursem plastycznym „Mój
wymarzony kot”. Dwukrotnie w Chodowie mo¿na by³o podziwiaæ piêkne koty
i kociêta, pos³uchaæ wyk³adów lekarza
weterynarii, hodowców i ekspertów na
temat w³aœciwego od¿ywiania, pielêgnacji
i kocich zwyczajów. Pokazowi towarzyszy³
adresowany do dzieci konkurs plastyczny
pt. „Mój wymarzony kot”, w którym udzia³
wziê³o kilkadziesi¹t osób.

W Oœrodku w Chodowie odbywaj¹
siê tak¿e miêdzy innymi Festiwal Kultury,
który z roku na rok ma coraz szerszy
wymiar, Powiatowy Przegl¹d Kapel i Zespo³ów Weselnych, regularne spotkania
z teatrem, cykle koncertów muzyki klasycznej oraz wspó³czesnej w wydaniu
wirtuozowskim, plenery malarskie, wyk³ady i spotkania autorskie ze znanymi
ludźmi, cykl koncertów i recitali pod nazw¹ „Gwiazdy polskiej estrady”. Andrzej
D¹browski, Piotr Szczepanik, Natalia
Niemen, Micromusic, Soniamiki, Sylwia
Grzeszczak. Chromiñski nie chce zdradziæ,
ile kosztuje œci¹gniêcie znanych nazwisk

do niewielkiej miejscowoœci, przyznaje
jedynie, ¿e jako muzykowi z kontaktami
³atwiej mu do nich dotrzeæ, poza tym
Artyœci s¹ sk³onni wiele zrobiæ, jak
widz¹ zapaleñca - dodaje. GOK jest te¿
wspó³organizatorem odbywaj¹cego siê
w Moœcibrodach przegl¹du Disco Masovia.

Œwietlice i biblioteki
W sk³ad Gminnego Oœrodka Kultury
wchodz¹: Biblioteka Publiczna w Stoku
Lackim wraz z ﬁliami w Pruszynie, Wo³yñcach, Bia³kach, Nowym Opolu oraz
punktem bibliotecznym w Chodowie.
W placówkach tych, poza wypo¿yczaniem ksi¹¿ek, organizowane s¹ konkursy
czytelnicze, literackie, plastyczne, g³oœne
czytania bajek dla dzieci, lekcje biblioteczne oraz spotkania ze znanymi pisarzami.
I tak na przyk³ad najm³odsi ruszali œladami
Kozio³ka Mato³ka, poznaj¹c powieœci Kornela Makuszyñskiego; zastanawiali siê, co
robiliby na bezludnej wyspie, omawiaj¹c
twórczoœæ Daniela Defoe, autora „Robinsona Crusoe”; mogli te¿ uczestniczyæ
w konkursie plastycznym z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia. Nieco starsi,
podczas ferii z ksi¹¿k¹ fantastyczn¹, poznawali twórczoœæ Juliusza Verne’a i budowali
mini balon. W bibliotekach prezentowane
s¹ tak¿e gazetki tematyczne, przygotowywane z okazji rocznic urodzin lub œmierci
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znanych pisarzy, miêdzy innymi Ireny
Jurgielewiczowej, Wis³awy Szymborskiej,
Heleny Mniszkówny, Zygmunta Kosidowskiego, Jana Parandowskiego.
Wa¿n¹ rolê w gminie pe³ni¹ tak¿e œwietlice lub remizo-œwietlice, gdzie funkcjonuj¹
jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Nie
mo¿emy sobie pozwoliæ na tworzenie
kultury w jednym miejscu, GOK administruje kilkunastoma œwietlicami. Staramy siê, by co najmniej trzy razy w roku
w ka¿dej z nich coœ siê dzia³o – mówi
Krzysztof Chromiñski. To „coœ” to miêdzy
innymi imprezy okolicznoœciowe, takie jak
Dzieñ Dziecka, Dzieñ Kobiet, Walentynki,
choinki. Jest te¿ „Akcja lato”, w trakcie której
instruktorzy prowadz¹ zajêcia albo w œwietlicach, albo „pod chmurk¹”. W ka¿dej wsi coœ
siê dzieje, to s¹ festyny, wystêpy artystów.
W œwietlicach odbywaj¹ siê te¿ szkolenia,
zebrania wiejskie, prezentacje i wesela. Nie
tylko gust, ale i mentalnoœæ mieszkañców
jest bardzo ró¿norodna, dlatego wiele
z naszych dzia³añ kulturalnych ma
równie¿ charakter integracyjny. Niektóre
z nich organizujemy w gminnych zespo³ach oœwiatowych, b¹dź we wspó³pracy
z nimi, a tak¿e z poszczególnymi radami
so³eckimi i stowarzyszeniami aktywnoœci lokalnej. Taka œwietlica, jest dla
mieszkañców wsi drugim domem, dlatego
w obiektach tych prowadzona jest nie
tylko dzia³alnoœæ kulturalna.

Œwietlice wiejskie znajduj¹ siê w Bia³kach, Chodowie, Pruszynie–Pieñkach, Stoku Lackim, Strzale, ¯aboklikach, Golicach,
Grubalach, Rakowcu, Ujrzanowie; remizoœwietlice w Nowym Opolu, B³ogoszczy,
Pruszynku, Pruszynie.

Kultura miejska i wiejska
W opublikowanych w 2011 roku przez
Narodowe Centrum Kultury raportach
o stanie kultury przeczytaæ mo¿na, ¿e rozwój kultury na wsiach zachodzi wolniej ni¿
w miastach i nadal s¹ to dwa ró¿ne œwiaty,
chocia¿ ró¿nice systematycznie malej¹.
Twórcy raportów przyznaj¹ tak¿e, ¿e nie
ma ju¿ czegoœ takiego jak wieœ czy kultura
ch³opska, powstaj¹ za to spo³eczno-kulturowe formacje ³¹cz¹ce to, co stare i nowe,
miejskie i wiejskie, lokalne i globalne. St¹d
na przyk³ad w ró¿nych miejscowoœciach
eksponowane s¹ wydarzenia historyczne,
rekonstruowane bitwy. Na wsiach nie
zaczn¹ nagle budowaæ filharmonii,
ale widaæ zachodz¹ce powoli zmiany
w mentalnoœci – uwa¿a jeden z autorów
raportu, socjolog prof. Wojciech Burszta*. Te s³owa wydaje siê potwierdzaæ
Krzysztof Chromiñski - Mamy do¿ynki,
rozmaite œwiêta lokalne, ciesz¹cy siê
wielotysiêczn¹ frekwencj¹ festiwal
* za PAP 13.10.2011,
www.gazeta.pl/wiadomosci
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disco, konkurs jazzowy oraz wiele
innych propozycji, których pró¿no szukaæ w mieœcie. Nie chcemy byæ kolejnym skansenem folkloru. Kuriozalnie,
u nas na wsi, ³atwiej jest siê zetkn¹æ
ze sztuk¹ wspó³czesn¹ ni¿ w pobliskim
mieœcie. Bliskoœæ Siedlec ma dla GOK-u
niebagatelne znaczenie, jest mobilizuj¹ca
i wzmaga kreatywnoœæ. Mieszkañcy gminy
od lat korzystaj¹ z oferty miejskiej, ale
i na gminne imprezy przyje¿d¿a wielu
siedlczan. Dlatego Oœrodek stara siê nie
dublowaæ, lecz uzupe³niaæ, rozszerzaæ lub
proponowaæ to, czego w mieœcie w ogóle
nie ma, dziêki temu w organizowanych
przez GOK wydarzeniach bior¹ udzia³
nie tylko mieszkañcy Siedlec, ale i innych
okolic, a czasami nawet z bardzo odleg³ych
zak¹tków kraju.

te¿ internauci. Ich g³osami, w plebiscycie
portalu podlasie24.pl i Radia Podlasie,
Gminny Oœrodek Kultury traﬁ³ do grona
laureatów plebiscytu Top Regionu 2013.
Placówka zajê³a drugie miejsce za organizacjê II-go Ogólnopolskiego Festiwalu
Improwizacji i Interpretacji Jazzowej Jazz
na Wsi. Rok wczeœniej Oœrodek z Chodowa
zaj¹³ w tym plebiscycie pierwsze miejsce
za wspó³organizowan¹ w Moœcibrodach
imprezê Disco Mazovia.

Nagrody
Krzysztof Chromiñski dyrektorem
GOK jest od niedawna, ale ma ju¿ na
swoim koncie kilka znacz¹cych nagród.
W ubieg³ym roku Oœrodek otrzyma³ I nagrodê w kategorii „dzia³alnoœæ kulturalna”
w konkursie „Mazowiecka Firma Roku
2013” oraz tytu³ Z³otego Or³a Mazowieckiego Biznesu i Mazowieckiej Firmy
Roku 2013. Jest te¿ laureatem XIV edycji
Nagrody Marsza³ka Województwa Mazowieckiego. Jego dzia³alnoœæ doceniaj¹

I nagroda w kategorii „dzia³alnoœæ kulturalna”
w konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2013” oraz
tytu³ Z³otego Or³a Mazowieckiego Biznesu i Mazowieckiej Firmy Roku 2013.
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Marzenia i plany
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Krzysztof Chromiñski planuje stworzyæ
w Chodowie gminn¹ orkiestrê, marzy te¿
o zorganizowaniu Festiwalu Muzyki
Wspó³czesnej imienia Wojciecha Kilara, na
który chcia³by œci¹gn¹æ orkiestrê symfoniczn¹. Ale, jak twierdzi, mimo muzycznego wykszta³cenia, nie przedk³ada muzyki
nad inne sztuki. Jako przyk³ad podaje
zorganizowan¹ w 2013 roku wystawê rysunków Andrzeja Mleczki, na której mo¿na
by³o ogl¹daæ najnowsze i archiwalne prace
jednego z najbardziej znanych rysowników
satyrycznych w Polsce. Inne marzenie to
pokaz makiet kolejek elektrycznych. Myœlê,
¿e siê nie pomylê, przyjd¹ ca³e rodziny
z dzieæmi. Kilkaset metrów torów,
wszystko sterowane elektrycznie, sygna³y, tunele, wszystko jeździ, rusza
siê. Pasjonaci zje¿d¿aj¹ dzieñ wczeœniej
z ró¿nych miejsc, sk³adaj¹ to wszystko
w ca³oœæ – mówi Chromiñski, dodaj¹c, ¿e
postara siê taki pokaz w 2014 roku przygotowaæ.
Na razie wydaje siê, ¿e taki model
oœrodka kultury siê sprawdza, ale na
pewno bêdzie siê zmienia³, w zale¿noœci
od posiadanych œrodków czy potrzeb
mieszkañców. To oni czêsto sami wystêpuj¹ z wieloma oddolnymi inicjatywami,
które GOK wspomaga, tak, by pomys³
by³ profesjonalnie zrealizowany i przy-

ci¹gn¹³ jak najwiêcej odbiorców. Model
funkcjonowania ca³y czas ewoluuje
i zmienia siê, tak jak zmienia siê nasze spo³eczeñstwo i jego upodobania.
Wa¿ne jest, ¿eby kultywowaæ te¿ regionalne tradycje i upowszechniaæ to, co
naprawdê wartoœciowe – mówi Krzysztof
Chromiñski.
Gminny Oœrodek Kultury w Siedlcach
z/s w Chodowie utrzymuje siê z dotacji
otrzymywanej z bud¿etu Gminy, wypracowuje tak¿e dochody w³asne, które pochodz¹ z op³at za wynajmowanie œwietlic
wiejskich czy p³atnoœci za zajêcia.

Koncert Izabeli Trojanowskiej na Do¿ynkach
w Strzale, 2013 rok

Kultura na wsi

111

Do¿ynki
w Strzale
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II Festiwal Kapel
i Zespo³ów Weselnych
- Kapela Sterdyniacy

Jazz na Wsi
- Henryk Miœkiewicz z Zespo³em
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Zakoñczenie
roku kulturalnego
w GOK
w Chodowie
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Warsztaty
plastyczne
w Golicach
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Oœwiata
w Gminie Siedlce
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C

zterdzieœci lat Gminy Siedlce przynios³o szereg zmian
w oœwiacie. Szko³y zmienia³y
siedziby, ³¹czy³y oddzia³y, rozszerza³y
dzia³alnoœæ. Przede wszystkim jednak przez
lata by³y remontowane i unowoczeœniane.
W wielu wypadkach by³y to inwestycje,
rzec mo¿na, podstawowe – doprowadzenie pr¹du, bie¿¹cej wody, ogrzewanie; ale
tak¿e – budowa sal gimnastycznych, szatni
czy pracowni informatycznych.
W 1974 roku na terenie gminy by³o
8 szkó³ podstawowych, w tym – czterooddzia³owa w Ujrzanowie £¹cznie w 68 oddzia³ach
w Nowych Iganiach, Stoku Lackim, Strzale,
¯elkowie, Bia³kach, Pruszynie, Golicach
i Ujrzanowie 74 nauczycieli zajmowa³o siê
edukacj¹ 1491 uczniów. Tak¹ informacjê
przedstawi³ na IV sesji Gminnej Rady
Narodowej, 1 wrzeœnia 1974 roku, Janusz
Z³otkowski, Gminny Dyrektor Szkó³. Zapewni³ jednoczeœnie radnych, ¿e wszystkie
szko³y s¹ zaopatrzone w opa³, a uczniowie
w podrêczniki. Brakuje natomiast pieniêdzy

na remonty placówek. W kwietniu 1975 roku
radni zdecydowali o powo³aniu Zbiorczej
Szko³y Gminnej w Szkole Podstawowej nr
7 Siedlcach. W jej sk³ad wesz³y nastêpuj¹ce
placówki:
• SP nr 7 w Siedlcach z punktem
ﬁlialnym z klasami 1-4 w Golicach
• SP w Nowych Iganiach
• SP w Strzale
• SP w Stoku Lackim
• SP w Bia³kach
• SP w ¯elkowie-Kolonii
• SP w Pruszynie
• Pañstwowy Dom Dziecka
w Stoku Lackim
• Pañstwowe Przedszkole w Strzale
• Pañstwowe Przedszkole w Bia³kach
12 lat później, podczas XII sesji w marcu
1986 roku, ówczesny Inspektor Oœwiaty
i Wychowania, Stanis³aw Pieñkowski,
oceni³ gminn¹ sieæ szkó³ jako dobr¹.
W 6 szko³ach podstawowych uczy³o siê 1523
uczniów, w 7 oddzia³ach przedszkolnych –
139 dzieci. Kilka placówek mia³o k³opoty
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z kadr¹, np. w Pruszynie pracowa³o dwóch
nauczycieli bez kwaliﬁkacji, po jednym
w Stoku Lackim i ¯elkowie. Inspektor
Pieñkowski poinformowa³ te¿ radnych,
¿e najgorsze warunki s¹ w placówkach
w ¯elkowie i Pruszynie, gdzie brakuje pomocy dydaktycznych, biblioteki s¹ s³abo
wyposa¿one i nie ma sal gimnastycznych.
We wszystkich za to dzia³a³y ró¿ne organizacje – Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, PCK,
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej,
Liga Ochrony Przyrody, kó³ka zainteresowañ. Inspektor postulowa³ przygotowanie
miejsc przedszkolnych dla wszystkich szeœciolatków, przeznaczenie dodatkowych
pieniêdzy na pomoce dydaktyczne oraz
wprowadzenie w roku szkolnym 1986/1987
szeœciodniowego tygodnia nauki po to, by
zlikwidowaæ w szko³ach zmianowoœæ.
O stanie oœwiaty, na kilka miesiêcy
przed przejêciem szkó³ przez gminê, podczas IX sesji, 30 sierpnia 1995 roku, mówi³
wójt Miros³aw Bieniek. W 7 szko³ach
i 2 przedszkolach pracowa³y 202 osoby,
w tym – 140 pedagogów; naukê pobiera³y
1964 osoby, w tym 148 w zerówkach. Zad³u¿enie placówek wynosi³o ponad 3 miliardy
600 milionów starych z³otych. W 1996 roku
ich obs³ug¹ zaj¹³ siê Gminny Zespó³ Ekonomiczno–Administracyjny Szkó³.

pokrywa subwencja oœwiatowa, dotyczy to jednak tylko szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Za inne wydatki – zerówki,
utrzymanie œwietlic i kuchni gmina p³aci
z w³asnych pieniêdzy.
• Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy
w Bia³kach (286 uczniów, w tym w szkole podstawowej 145, w gimnazjum 66,
w przedszkolu 39, w zerówce 36)
• Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy
w Strzale (327 uczniów, w tym w szkole podstawowej 151, w gimnazjum 74,
w przedszkolu 48, w zerówce 54)
• Zespó³ Oœwiatowy w Golicach (146
uczniów, w tym w szkole podstawowej 81,
w gimnazjum 38, w zerówce 27)
• Zespó³ Oœwiatowy w Nowych
Iganiach (482 uczniów, w tym w szkole podstawowej 203, w gimnazjum 146,
w przedszkolu 55, w zerówce 78)
• Zespó³ Oœwiatowy w Pruszynie (150
uczniów, w tym w szkole podstawowej 92,
w gimnazjum 42, w zerówce 16)
• Zespó³ Oœwiatowy w Stoku Lackim
(371 uczniów, w tym w szkole podstawowej
195, w gimnazjum 72, w przedszkolu 50,
w zerówce 54)
• Zespó³ Oœwiatowy w ¯elkowie-Kolonii (285 uczniów, w tym w szkole podstawowej 150, w gimnazjum 95, w zerówce 40).

Obecnie w gminie dzia³a siedem Zespo³ów Oœwiatowych, uczy siê w nich 2047
dzieci. Czêœciowo koszty ich utrzymania

O edukacjê najm³odszych i nieco
starszych mieszkañców gminy dba 213
nauczycieli, w tym 126 dyplomowanych,
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37 mianowanych, 40 kontraktowych i 10
sta¿ystów. W ka¿dym Zespole Oœwiatowym
zatrudnieni s¹ tak¿e pedagog i logopeda.
Wszystkie placówki maj¹ bogat¹, co
najmniej kilkudziesiêcioletni¹ historiê.
Szko³a w Bia³kach powsta³a w 1906 roku
i na pocz¹tku by³a jednoklasowa. Od 1996
roku placówk¹ zarz¹dza gmina, wówczas
to po³¹czono pod wspólnym kierownictwem szko³ê podstawow¹ i przedszkole.
W 2002 roku powsta³ Zespó³ Oœwiatowo
-Wychowawczy, w sk³ad którego wesz³y
przedszkole, szko³a podstawowa i gimnazjum. Szko³a ma sztandar, logo i hymn. Pod
nazw¹ Zespó³ Oœwiatowo–Wychowawczy
w Strzale kryj¹ siê obecnie trzy placówki
– Publiczne Przedszkole, Szko³a Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej i Publiczne
Gimnazjum. Od ponad 20 lat dzia³aj¹
w niej miêdzy innymi Teatrzyk szkolny
Magik oraz Szkolny Klub Turystyki Tuptuœ.
Zespó³ Oœwiatowy w Golicach utworzono
w 2002 roku, ale najstarsza czêœæ szko³y
pochodzi z 1934 roku. Budowa trwa³a trzy
lata. W 1975 roku placówkê zlikwidowano, a w budynku ulokowa³a siê Milicja
Obywatelska. Kolejny szkolny dzwonek
zabrzmia³ 1 wrzeœnia 1991 roku, dziesiêæ
lat później rozpoczê³a siê rozbudowa.
Zbudowano budynek piêtrowy, w którym
na parterze znalaz³y siê sala gimnastyczna,
szatnie sportowe, a na piêtrze dodatkowe
sale lekcyjne. Dwa lata później otwarto
pracowniê komputerow¹. W sk³ad Zespo³u

Oœwiatowego w Nowych Iganiach wchodz¹
Szko³a Podstawowa im. genera³a Ignacego
Pr¹dzyñskiego i Publiczne Gimnazjum.
Szko³a Podstawowa powsta³a w 1918
roku, Gimnazjum w 1999 roku. Szko³a ma
sztandar i hymn. Wa¿niejsze wydarzenia
dokumentowane s¹ w kronice szkolnej,
a bie¿¹ce w gazetce „Kleks”. Od 2013 roku
do Zespo³u Oœwiatowego nale¿y tak¿e
przedszkole. Pierwsze wzmianki o powo³aniu szko³y w Pruszynie pochodz¹ z 1836
roku. Pocz¹tkowo by³a ona jednoklasowa.
W 1990 roku obchodzono w niej 125-lecie
istnienia, trzy lata później uczniowie mogli æwiczyæ w nowej sali gimnastycznej.
Historia szko³y w Stoku Lackim siêga
roku 1915. By³a to wówczas Publiczna
Szko³a Elementarna, która mieœci³a siê
w prywatnym mieszkaniu miejscowych
rolników. Szko³a ma logo i hymn. Od 2013
roku przy Zespole Oœwiatowym dzia³a
tak¿e przedszkole. Pocz¹tki szkolnictwa
w ¯elkowie-Kolonii to lata 1922-1928. Sam
Zespó³ Oœwiatowy utworzono w 2002 roku.
W jego sk³ad wchodzi Szko³a Podstawowa
im. A. Mickiewicza i Publiczne Gimnazjum.
W 2004 roku w placówce oddano do u¿ytku
œwietlicê szkoln¹ i blok ¿ywieniowy, rok
później now¹ pracowniê komputerow¹.
Wszystkie szko³y maj¹ strony internetowe.
Obs³ug¹ ekonomiczno–administracyjn¹
i ﬁnansowo–ksiêgow¹ Zespo³ów Oœwiatowych
zajmuje siê Gminny Zespó³ Ekonomiczno–
Administracyjny Szkó³.
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Stok Lacki
Patron
szko³y
Jan Pawe³ II

Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy w Stoku Lackim
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dyr. Milena Królikowska
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Sala
gimnastyczna
wizytówk¹
szko³y
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Sala
przedszkola
wyposa¿ona
z funduszy
unijnych
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Podwórko
przedszkolne

Bia³ki

Logo Szko³y
Szko³a Podstawowa
nosi imiê
II Armii
Wojska Polskiego

130

Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy w Bia³kach
dyr. Hanna Przeździak

Hymn szko³y
DZIEÑ B£ÊKITNY
Dzieñ b³êkitny ¿egluje po niebie
Idzie s³oñce drog¹ sw¹
Twoja ziemia chce liczyæ na ciebie
Przecie¿ roœniesz razem z ni¹.
Ref:
Kraj piêknieje, w któr¹ spojrzysz stronê
Kwitn¹ kwiaty bia³e i czerwone
A doko³a jak Polska szeroka
P³on¹ ognie naszych serc.
Kocham Ciebie mój kraju jedyny
Tobie zawsze s³u¿yæ chcê
Moje serce, mój umys³ i czyny
Dajê Tobie na dobre i z³e.
S³owa: El¿bieta £êczycka
na melodiê pieœni harcerskiej:
„P³onie ognisko i szumi¹ knieje”
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Uroczystoœæ
z okazji
powo³ania
Zespo³u
Oœwiatowego
w Bia³kach
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Golice

Patronka
szko³y
Maria
Konopnicka

Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy w Golicach
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dyr. Ma³gorzata £ukaszewska

Oœwiata w gminie

Uczennica
klasy VI
- Justyna
Posiada³a
- odbiera
puchar
za III miejsce
w Regionalnych
Mistrzostwach
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Pruszyn

Patron
szko³y
Leopold
Lis-Kula

Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy w Pruszynie
dyr. Iwona Chaciñska
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Strza³a

Patronka
szko³y
Irena
Kosmowska

Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy w Strzale
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dyr. Marzenna Wyrêbiak
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Szczepan
Ciekot,
twórca szko³y
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Nowe Iganie

Patron
szko³y,
gen. Ignacy
Pr¹dzyñski

Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy w Nowych Iganiach
dyr. Maria Harke
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Sala
informatyki
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Sala
gimnastyczna
wizytówk¹
szko³y

¯elków-Kolonia
Patron
szko³y
Adam
Mickiewicz

Zespó³ Oœwiatowo-Wychowawczy w ¯elkowie-Kolonii
dyr. Ma³gorzata Stañczuk
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Uroczystoœæ
otwarcia sali
gimnastycznej
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Obs³ug¹ ekonomiczno–
administracyjn¹
i ﬁnansowo–ksiêgow¹
Zespo³ów Oœwiatowych
zajmuje siê
Gminny Zespó³
Ekonomiczno
–Administracyjny Szkó³
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Andrzej Piotrowski
dyrektor GZEAS

Gminny Zespó³
Ekonomiczno–Administracyjny Szkó³

G

minny Zespó³ Ekonomiczno–
Administracyjny Szkó³ dzia³a
od 1 stycznia 1996 roku, czyli
od momentu przejêcia placówek przez
gminê, sprawdzaj¹c miêdzy innymi, czy
ich dyrektorzy prawid³owo wydaj¹ przyznawane co roku pieni¹dze. GZEAS
prowadzi obs³ugê jednostek w ramach
zatwierdzonego planu ﬁnansowego, nie
naruszaj¹c przy tym uprawnieñ dyrektorów do dysponowania œrodkami. Nadzoruje te¿ sprawy kadrowe oraz te, zwi¹zane
z remontami i wiosennymi przegl¹dami
szkó³. Zdaniem dyrektora GZEAS, Andrzeja Piotrowskiego, placówki oœwiatowe
w gminie s¹ w niez³ym stanie, na bie¿¹co

prowadzone s¹ niezbêdne naprawy, wiêksze remonty planowane s¹ na wakacje.
W 2014 roku bêdzie to odnowa pod³óg
w szkole w Pruszynie. Od pocz¹tku nie
by³y remontowane, zaczêliœmy w 2013
roku, s¹ na to 84 tysi¹ce z³otych - mówi
dyrektor Piotrowski, dodaj¹c, ¿e kolejna wakacyjna inwestycja to hydrant w Strzale. To
zalecenie pokontrolne stra¿y – przyznaje
dyrektor. Reszta to kosmetyka – Odmalowanie klas, naprawa drzwi, ³azienek,
naprawa bie¿¹cych usterek – wylicza.
W sumie Andrzej Piotrowski stan placówek
ocenia na dobry z plusem (du¿ym). Przypomina, i¿ we wszystkich Zespo³ach s¹ sale
gimnastyczne, œwietlice, w piêciu - kuchnie,
w których gotowane s¹ obiady (nie ma ich
w 2 najmniejszych placówkach, w Golicach
i Pruszynie, do nich posi³ki s¹ dowo¿one),
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a w 4 przedszkola. Dwa najnowsze – ze
Stoku Lackiego i Nowych Igañ – otrzyma³y dotacjê z Unii Europejskiej na rok
funkcjonowania.W planach jest dalsza
rozbudowa szko³y w ¯elkowie, gdzie
równie¿ ma powstaæ przedszkole – mówi
Andrzej Piotrowski. Wszêdzie s¹ biblioteki i wystarczaj¹ca iloœæ komputerów do
prowadzenia zajêæ dydaktycznych. Jak
mówi dyrektor, gminne placówki nie maj¹
tak¿e problemów z kadr¹, na rynku jest
du¿y wybór nauczycieli, którzy na bie¿¹co
i w miarê potrzeb danej szko³y, zdobywaj¹
nowe umiejêtnoœci. Dyrektor Piotrowski
zapewnia tak¿e, i¿ rodzice szeœciolatków
mog¹ bez obaw posy³aæ je do gminnych
placówek, bo od dawna prowadz¹ one
oddzia³y zerowe. Maj¹ przystosowane dla
najm³odszych meble i oddzielne pomieszczenia, ¿eby odseparowaæ maluchy od
starszych. Jesteœmy przygotowani, nie ma
u nas przepaœci, jak w szko³ach, które
funkcjonowa³y bez zerówek.
GZEAS organizuje tak¿e dowóz uczniów
do szkó³. W 2013 roku z ﬁnansowanych
przez gminê przejazdów korzysta³y 203
osoby, co kosztowa³o nieco ponad 200
tysiêcy z³otych. Dodatkowy koszt to zakup
paliwa do, bêd¹cego w³asnoœci¹ gminy,
20-miejscowego busa, którym dowo¿one
s¹ dzieci do szko³y w Bia³kach. Pracownicy
Zespo³u przyjmuj¹ tak¿e wnioski o przyznanie stypendiów - socjalnych, sportowych
i za wyniki w nauce. I tak na przyk³ad do

stypendiów socjalnych w 2013 roku gmina
dop³aci³a z w³asnego bud¿etu prawie 58
tysiêcy z³otych. Ci najlepsi mog¹ te¿ liczyæ
na nagrody od wójta. W październiku
2012 roku radni przyjêli „Lokalny program
wspierania edukacji uzdolnionej dzieci
i m³odzie¿y”. Stypendia dostaj¹ m³odzi
mieszkañcy gminy, którzy s¹ w stanie
pochwaliæ siê znacz¹cymi sukcesami naukowymi lub artystycznymi. W sierpniu
2013 roku nagrody w wysokoœci 1000 i 400
z³otych otrzyma³o 6 osób.
W 2013 roku GZEAS dosta³ na sw¹
dzia³alnoœæ prawie 20 milionów z³otych.
Starczy³o. Nasze szko³y w tej kwocie zrealizowa³y to, co by³o zapisane – mówi dyrektor Piotrowski, dodaj¹c, ¿e zosta³a nawet
nadwy¿ka, która wróci³a do gminnej kasy.
Za prowadzon¹ politykê edukacyjn¹
Gmina Siedlce trzykrotnie zosta³a uhonorowana znakiem jakoœci „Samorz¹dowy
Lider Edukacji”. Otrzymuj¹ go samorz¹dy,
które inwestuj¹ w oœwiatê, tworz¹ na swoim
terenie dobre warunki ¿ycia dla ucz¹cej siê
m³odzie¿y, realizuj¹ wartoœciowe projekty
edukacyjne, wspieraj¹ sport. W przypadku
Gminy Siedlce komisja konkursowa zwróci³a uwagê miêdzy innymi na infrastrukturê
oœwiatow¹, sukcesy uczniów i nauczycieli,
innowacyjne rozwi¹zania w dziedzinie
polityki edukacyjnej oraz dbanie o rozwój na
poziomie lokalnym gospodarki opartej na wiedzy. Certyﬁkaty przyznaje Fundacja Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego.

Oœwiata w gminie
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Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Siedlcach

153

154

Pomoc spo³eczna

Barbara Myrcha
kierownik

Z

adaniem oœrodków pomocy spo³ecznej jest pomaganie ludziom,
bêd¹cym w trudnej sytuacji, którzy sami nie potraﬁ¹ pokonaæ ¿yciowych
trudnoœci. Zajmuj¹ siê ni¹ organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, wspó³pracuj¹c z organizacjami pozarz¹dowymi,
koœcio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi oraz
osobami ﬁzycznymi i prawnymi.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Siedlcach powo³ano w kwietniu 1990
roku. Dzia³a³ on do koñca 1991 roku,
w grudniu radni kolejnej kadencji powo³ali GOPS ponownie, opieraj¹c siê
o nowe przepisy „Ustawy o pomocy
spo³ecznej.” W gminie Siedlce z pomocy
korzysta w sumie 1417 osób, ¿yj¹cych
w 445 rodzinach. To du¿o – uwa¿a kierowniczka GOPS, Barbara Myrcha – bo
oznacza, ¿e tyle w³aœnie osób ¿yje

w ubóstwie. Najwiêcej podopiecznych – 39
rodzin - mieszka w Chodowie i ¯elkowie
Kolonii. Wsparcie udzielane jest miêdzy innymi z nastêpuj¹cych przyczyn: ubóstwo,
sieroctwo, bezdomnoœæ, niepe³nosprawnoœæ, przemoc w rodzinie, alkoholizm
lub narkomania, klêska ¿ywio³owa b¹dź
ekologiczna. Pomoc mo¿e byæ ﬁnansowa;
s¹ to zasi³ki sta³e, okresowe i celowe,
tak¿e – po¿yczki na usamodzielnienie siê;
oraz niepieniê¿na – to na przyk³ad us³ugi
opiekuñcze oraz specjalistyczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, poradnicze,
op³acanie posi³ków czy ﬁnansowanie pobytu w domach pomocy spo³ecznej. GOPS
potwierdza te¿ prawa do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, wydaje zaœwiadczenia na ¿ywnoœæ do Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej lub Punktu Charytatywnego oraz
przeprowadza wywiady alimentacyjne.
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Barbara Myrcha wyjaœnia, ¿e w przypadku œwiadczeñ rodzinnych œrodki daje
bud¿et pañstwa i one musz¹ byæ wystarczaj¹ce. Natomiast pomoc spo³eczna
jest w innym koszyczku, jest to zadanie
gminy, doﬁnansowywane przez bud¿et
na konkretne rzeczy. W 2013 roku gmina
Siedlce przeznaczy³a na pomoc spo³eczn¹
(zasi³ki sta³e, celowe, okresowe) 860.799
z³otych. Te œwiadczenia s¹ obligatoryjne,
czyli gmina musi na nie znaleźæ pieni¹dze,
na fakultatywne – przeznacza tyle, ile mo¿e.
Nie s¹ one szczytem marzeñ naszych
klientów, którzy wyobra¿aj¹ sobie, ¿e
za³atamy ka¿d¹ dziurê innych systemów
– za drogie leki, za drogie podrêczniki,
brak pracy. To niemo¿liwe, ale w tym
minimalnym zakresie, œrodki, które
mamy, s¹ wystarczaj¹ce – twierdzi Barbara Myrcha, dodaj¹c, ¿e jej zdaniem gmina
dobrze wspiera swoich mieszkañców.
Przede wszystkim informacja
Barbara Myrcha uwa¿a, ¿e podstawowa
rola pracowników GOPS to przekazywanie
informacji. Bardzo czêsto ludzie zdobywaj¹ u nas wiedzê, co mog¹ zrobiæ, do
kogo siê zwróciæ. Nie mamy antidotum
na wszystkie sprawy, ale mamy doœwiadczenie i jesteœmy w stanie doradziæ albo
skierowaæ tam, gdzie pomog¹ – wyjaœnia.
Wed³ug niej, czêsto okazuje siê, ¿e to nie
zasi³ek dla danej osoby jest najwa¿niejszy,

pieni¹dze to jedynie przykrywka, ¿eby
przyjœæ do Oœrodka. Moi pracownicy nazywaj¹ to mini punktem porad obywatelskich – œmieje siê Barbara Myrcha. Dziêki
temu na przyk³ad niepe³nosprawna kobieta
zosta³a zmotywowana do zdobycia renty
z ZUS. Zniechêcona wielokrotnymi odmownymi decyzjami, nie potraﬁ³a skompletowaæ
wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomóg³ pracownik GOPS, a kobieta uzyska³a
zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci i rentê
socjaln¹. Inn¹ kobietê – alkoholiczkê - uda³o
siê przekonaæ do systematycznego udzia³u
w mitingach AA. W efekcie kobieta zachowa³a abstynencjê i mimo ¿e wczeœniej
by³a d³ugotrwale bezrobotna, od 2011 roku
pracuje.
Pytana o to, kim jest statystyczny
podopieczny GOPS, Barbara Myrcha odpowiada, ¿e rozmawia³a o tym ze swoimi
podw³adnymi, ale nie uda³o siê stworzyæ
jednego wzorca. Dla czêœci pracowników
socjalnych jest to kobieta, która nie pracuje,
ale szuka pomocy; ma niepracuj¹cego mê¿a,
który czeka, a¿ ¿ona znajdzie wsparcie
i wyjœcie z trudnej sytuacji. Dla pozosta³ej
grupy to po prostu bezrobotna osoba bez
œrodków do ¿ycia. Wed³ug pracowników
GOPS, twierdzenie, jakoby prawdziwie
biedni ludzie, ze wstydu, nie przychodzili
po wsparcie, jest ju¿ nieaktualne. Bo jeœli
potrzebuj¹, przychodz¹ po pomoc albo
zg³aszaj¹ to osoby z najbli¿szego otoczenia,
radni, so³tysi czy szko³y; potem przewa¿nie
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informacje te potwierdzaj¹ siê podczas wywiadu œrodowiskowego. Barbara Myrcha
zaznacza, ¿e w¹tpliwoœci budzi sama ocena
biedy. Pojêcie biedy jest wzglêdne, ka¿dy
mo¿e powiedzieæ, ¿e jest biedny, bo go
na coœ nie staæ. Dla nas tym kryterium
jest ustawowe kryterium dochodowe,
czyli 456 z³otych na osobê w rodzinie lub
542 z³ote dla osoby samotnej – stwierdza
Barbara Myrcha. Przypomina tu od razu
bardzo wa¿ne dla niej i jej podw³adnych
s³owo – dyskrecja. Jak t³umaczy, chodzi
o to, by ¿aden podopieczny nie by³ naznaczony tylko dlatego, ¿e korzysta z pomocy.
Dotyczy to zw³aszcza dzieci, tymczasem
zdarza siê, ¿e w szko³ach upubliczniane s¹
informacje, któremu dziecku GOPS p³aci
za obiady, w efekcie nie chce ono z takiego wsparcia korzystaæ. To s¹ pojedyncze
przypadki, na szczêœcie, ale zale¿y nam
na tym, by nie zdarza³y siê wcale – mówi
Barbara Myrcha. Dodajmy, ¿e w 2012
roku na do¿ywianie, z którego skorzysta³y
442 osoby, gmina wyda³a nieco ponad 89
tysiêcy z³otych (ca³kowity koszt to ponad
172 tysi¹ce z³otych, czêœæ kwoty przekaza³
wojewoda w ramach programu „Pomoc
pañstwa w zakresie do¿ywiania”).
Czas na rozwi¹zania systemowe
W Oœrodku zatrudnionych jest 16 pracowników etatowych oraz 3 opiekunów
i asystent rodzinny, zatrudnionych na umo-

wê - zlecenie. Pracownik socjalny zajmuje
siê 50 rodzinami. To bardzo du¿o – uwa¿a
Barbara Myrcha - chocia¿ tak¹ w³aœnie
iloœæ przewidzia³ ustawodawca. Je¿eli
jednak pracownik chce dog³êbnie oceniæ
sytuacjê rodziny, a jeszcze do tego dochodz¹ sprawy administracyjne, to jest
to du¿e obci¹¿enie. W za³o¿eniu po³owê
czasu pracownik socjalny powinien spêdzaæ
w terenie, jednak iloœæ obowi¹zków w biurze nie zawsze na to pozwala. Dzia³aj¹cy
od lipca 2013 roku asystent rodzin czuwa
nad 5 rodzinami, a opiekunki zajmuj¹ siê
4-5 chorymi. Podstaw¹ przyznania pomocy
jest wywiad œrodowiskowy, który zawsze
przeprowadza pracownik socjalny. Jest tak¿e rozmowa z s¹siadami, chocia¿, zaznacza
Barbara Myrcha, nie mog¹ byæ oni ¿adn¹
wyroczni¹.
By jak najlepiej pomagaæ mieszkañcom, GOPS wspó³pracuje miêdzy innymi
z Urzêdem Gminy i Urzêdem Pracy, do
których zg³asza kandydatów do prac publicznych - w tej chwili w ramach robót
zatrudnione s¹ 3 osoby, które nie mog¹
znaleźæ zajêcia nigdzie indziej; sprz¹taj¹ boiska, œwietlice. Ponadto GOPS wspó³pracuje
z policj¹, s¹dem, szko³ami, poradniami
psychologicznymi, Caritas, Gminn¹ Komisj¹
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
czy Polskim Komitetem Pomocy Spo³ecznej.
Od 2013 roku Oœrodek ma mo¿liwoœæ kierowania podopiecznych do Centrum Integracji
Spo³ecznej w Siedlcach. Do CIS traﬁ³y
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3 osoby, jak mówi Barbara Myrcha, wyj¹tkowo trudni klienci GOPS. Przez 11 miesiêcy ludzie ci ucz¹ siê zawodu, pracuj¹ nad
sob¹ i swoim ¿yciem. Pomagaj¹ im w tym
pracownik socjalny, psycholog i instruktorzy zawodu z sekcji, do której zostanie
on przydzielony. O przyjêcie do CIS mog¹
staraæ siê osoby bezdomne, uzale¿nione od
alkoholu, ale po terapii, chorzy psychicznie,
niepe³nosprawni, byli wiêźniowie. Zdaniem
Barbary Myrchy, to bardzo cenna, wszechstronna pomoc i w tym kierunku powinny
nastêpowaæ zmiany systemu opieki spo³ecznej. By podopiecznym nie oferowaæ tylko
pieniêdzy, ale i ca³y pakiet rozwi¹zañ na
przysz³oœæ. Co teraz mo¿emy zaoferowaæ
m³odemu cz³owiekowi, który przychodzi
do nas i oœwiadcza, ¿e nie ma dla niego
pracy – zastanawia siê Barbara Myrcha.
Dodaje, ¿e plany Oœrodka na 2014 rok to
jak najlepsze zajmowanie siê osobami, które
ju¿ s¹ albo traﬁaj¹ do GOPS.
Szefowa GOPS kilkakrotnie podkreœla,
¿e pomoc spo³eczna to nie tylko zasi³ki,
chocia¿ wielu osobom kojarzy siê ona tylko
i wy³¹cznie z pieniêdzmi. To tak¿e wspominana ju¿ informacja oraz praca socjalna.
Zadaniem wyszkolonych pracowników
jest odkrycie s³abych i mocnych stron
podopiecznych, a potem podjêcie dzia³añ,
które wyeliminuj¹ te pierwsze i podkreœl¹
drugie. Wymaga to wspó³pracy miêdzy
innymi z psychologami, pedagogami, tak¿e –
prawnego czy ekonomicznego poradnictwa.

Wszystko po to, by osoba taka uwierzy³a
w siebie i stanê³a na w³asnych nogach.
To stale podkreœlaj¹ specjaliœci – sama
rybka nigdy nie wystarcza, bo rozleniwia
i zwalnia od podejmowania jakichkolwiek
dzia³añ. Znacznie lepsza jest wêdka, tak, by
klient opieki spo³ecznej nauczy³ siê korzystaæ z dostêpnych mu narzêdzi, uwierzy³
w swoje umiejêtnoœci i w efekcie - ponownie zacz¹³ funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie.
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
By p omo c p otrzebuj¹cym by³a
jak najbardziej wszechstronna, GOPS
wspó³pracuje miêdzy innymi z Gminn¹
Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych
z proﬁlaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych. Tak¿e - spo³eczna
integracja uzale¿nionych i ich rodzin.
Zgodnie z „Ustaw¹ o wychowaniu w trzeźwoœci...” z 1982 roku taka spo³eczna komisja
musi funkcjonowaæ i dzia³aæ w ka¿dym
samorz¹dzie. W Gminie Siedlce od kilku
lat jednym z dzia³añ proﬁlaktycznych jest
organizowanie kolonii dla dzieci i m³odzie¿y
od 7 do 16 lat. Ich podstawowym celem
jest zapewnienie m³odym ludziom aktywnych form spêdzania wakacji, pokazanie,
¿e istnieje inny ni¿ toksyczny dom œwiat.
Dzieci wypoczywaj¹ i pod okiem specjali-
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stów ucz¹ siê podstawowych codziennych
czynnoœci, takich jak higiena osobista, ale
tak¿e tego, jak radziæ sobie ze stresem.
Na kolonie kieruje ich Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej. Komisja organizuje
tak¿e w szko³ach spotkania czy konkursy
poœwiêcone proﬁlaktyce alkoholowej.
Prosto przed siebie
Od 2008 roku GOPS, przy wsparciu
unijnych œrodków, realizuje program
„Prosto przed siebie”. Jest on skierowany
do aktywnych, ale zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, mieszkañców gminy;
pomaga im zdobyæ nowe umiejêtnoœci
i – w konsekwencji – pracê. W 2008 roku
w projekcie udzia³ wziê³a grupa rodziców
niepe³nosprawnych dzieci, uczestniczyli
w dzia³aniach integracyjnych, brali te¿
udzia³ w zajêciach komputerowych
i kursach psychologicznych. Pierwszy rok
programu by³ wiêc treningiem umiejêtnoœci spo³ecznych, w latach kolejnych by³y
to typowe kontrakty socjalne, czyli kursy
zawodowe (kucharz ma³ej gastronomii,
wiza¿ i stylizacja paznokci, obs³uga kasy
ﬁskalnej, kelner barman, operator koparki,
kurs prawa jazdy kategorii B, bukieciarz
– ‚orysta, pracownik administracyjno-biurowy), warsztaty motywacyjne, wizerunkowe, spotkania z doradc¹ zawodowym
i psychologiem. Uczestnicy projektu otrzymuj¹ indywidualny plan dzia³ania, który

powstaje w trakcie pocz¹tkowych spotkañ
z doradc¹. W 2012 roku w dzia³aniach
z zakresu aktywnej integracji udzia³ wziê³o
12 osób, doﬁnansowanie wynios³o nieco
ponad 108 tysiêcy z³otych, a wartoœæ ca³ego projektu 121.500 z³otych. W 2013 roku
w programie udzia³ wziê³o 10 kobiet
i jeden mê¿czyzna. Na pocz¹tku by³o
3 panów, ale wykruszyli siê i zosta³ jeden
– przyznaje Barbara Myrcha, która uwa¿a,
¿e kobiety s¹ bardziej aktywne, bardziej
zainteresowane wyjœciem z domu. Bo cel
tego projektu to w³aœnie dopingowanie do
wyjœcia z domu, pokazanie, ¿e w ¿aden
sposób nie dezorganizuje to ¿ycia rodziny.
Projekt „Prosto przed siebie” potrwa do
koñca 2014 roku.
GOPS nagrodzony
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Siedlcach zosta³ wytypowany w 2013
roku do wyró¿nienia „Zawsze pomocni” za
wdra¿anie nowego modelu dzia³añ opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Beata Trzciñska, starszy specjalista pracy
socjalnej w GOPS, otrzyma³a Medal Srebrny za D³ugoletni¹ S³u¿bê. Odznaczenie
przyznawane jest za wzorowe i sumienne
wykonywanie obowi¹zków.
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Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
w Gminie Siedlce
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Ochotnicze Stra¿e Po¿arne

dr Rafa³ Dmowski

Sekretarz ZOP ZOSP RP w Siedlcach
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna to umundurowana i wyposa¿ona w specjalistyczny
sprzêt organizacja, sk³adaj¹ca siê z ochotników, walcz¹ca z po¿arami, klêskami
¿ywio³owymi czy lokalnymi zagro¿eniami.
W czasie akcji OSP wspó³pracuje z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. OSP prowadzi tak¿e
dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i kulturaln¹.
Na terenie gminy Siedlce dzia³aj¹ cztery Ochotnicze Stra¿e Po¿arne: w Pruszynie,
Pruszynku, Nowym Opolu i B³ogoszczy.
Historia dwóch – z Pruszyna i Nowego
Opola - siêga pocz¹tków ubieg³ego stulecia, za³o¿ono je w 1916 i 1918 roku. Dwie
pozosta³e jednostki s¹ znacznie m³odsze –
OSP Pruszynek powsta³a w 1963 roku, stra¿
z B³ogoszczy w 1985 roku.
Trzy z nich - Pruszynek (od 2005 roku),
Nowe Opole i Pruszyn (od 2007 roku) - ze
wzglêdu na swój potencja³ bojowy, poziom

wyszkolenia, wyposa¿enie i mobilnoœæ
wchodz¹ w sk³ad Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (KSRG). Tym samym
OSP z terenu gminy czêsto kierowane s¹ do
zadañ w miejscowoœciach oœciennych czy
samych Siedlcach.
W ubieg³ym roku na terenie gminy
Siedlce mia³o miejsce 216 zdarzeñ wymagaj¹cych interwencji stra¿y (74 po¿ary,
139 miejscowych zagro¿eñ i 3 fa³szywe
alarmy). Przy ka¿dym uczestniczy³a któraœ
ze wspomnianych jednostek OSP. Iloœæ zdarzeñ stawia gminê Siedlce na najwy¿szym
miejscu pod k¹tem iloœci dzia³añ stra¿y
w porównaniu do innych gmin w powiecie
siedleckim.
Ze wzglêdu na swe po³o¿enie jednostki
OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego niejednokrotnie s¹ na miejscu
zdarzenia szybciej ni¿ PSP, co jest podsta-

163

164
wowym za³o¿eniem tego systemu. Do zadañ
druhów z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
nale¿y miêdzy innymi: wstêpne rozpoznanie, oznaczenie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia dzia³añ, ewakuacja ludzi,
zwierz¹t i mienia, kierowanie akcj¹ do czasu
przybycia jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, udzielanie pomocy przedmedycznej,
wspomaganie lub zabezpieczenie dzia³añ
ratowniczych PSP oraz innych jednostek
ratowniczych.

Zmiany na lepsze
Od wielu lat nastêpuje stopniowy, ale
widoczny, rozwój wszystkich Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy. Sukcesywnie zmienia siê wygl¹d stale modernizowanych i dostosowywanych do aktualnych
potrzeb remiz. Pojawia siê nowy, coraz lepszy sprzêt, oraz - co najwa¿niejsze - wzrasta
iloœæ cz³onków stra¿y. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e w ostatnich latach jednostki z terenu
gminy otrzyma³y nowe samochody bojowe:
Pruszynek (2007 rok), Pruszyn (2008 rok),
Nowe Opole (2009 rok).
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Samochody dobierane s¹ pod k¹tem
specyﬁki potrzeb zabezpieczenia terenów
gminy, czego dowodem jest najnowszy
zakup (z 2013 roku) samochodu terenowego z napêdem na cztery ko³a dla OSP
w B³ogoszczy. Wspomniany wóz uzupe³nia
mo¿liwoœci taktyczne pozosta³ych jednostek
OSP z terenu gminy Siedlce, bowiem ze
wzglêdu na niewielk¹ masê w³asn¹ mo¿e
dzia³aæ tak¿e na terenach leœnych i podmok³ych, niedostêpnych dla samochodów
œrednich i ciê¿kich, bêd¹cych dotychczas
na wyposa¿eniu zarówno jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, jak i innych OSP
z terenu powiatu siedleckiego.
Zadania OSP w XXI wieku
W XXI wieku stra¿e po¿arne zajmuj¹
siê ju¿ nie tylko gaszeniem po¿arów, ich
cz³onkowie s¹ dziœ profesjonalnymi ratownikami. Wszelkie dzia³ania OSP opieraj¹
siê o szczegó³owe i bardzo rygorystyczne
przepisy. Wieloaspektowe dzia³ania stra¿y
wymagaj¹ odpowiednio wyszkolonych
kadr. Jedynie œwietnie wyuczony i wyposa¿ony ratownik jest w stanie bezpiecznie
i dobrze œwiadczyæ pomoc potrzebuj¹cym.
Dziœ do akcji ratowniczych nie wystarczaj¹ ju¿ beczkowóz i sikawka z wod¹,
a od tego zaczyna³y wszystkie stra¿e
w kraju. Obecnie wiêkszoœæ OSP w Polsce
posiada sprzêt s³u¿¹cy nie tylko do walki
z po¿arami, ale tak¿e z narastaj¹cymi w spo-

sób lawinowy zagro¿eniami wynikaj¹cymi
z katastrof chemicznych i ekologicznych,
wypadków komunikacyjnych oraz ró¿nych
klêsk ¿ywio³owych.
Wyposa¿enie, jakie pojawi³o siê na
przestrzeni ostatnich 20 lat w poszczególnych remizach, to prawdziwa rewolucja
technologiczna, choæ oczywiœcie zawsze
mo¿na chcieæ zmieniæ wiêcej. Na przeszkodzie staj¹ jednak problemy ﬁnansowe,
nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e specjalistyczny
sprzêt jest bardzo drogi.
Wszystkie stra¿e z terenu Gminy Siedlce maj¹ dziœ dobrze wyposa¿one wozy
bojowe, a ich sprzêt nie ró¿ni siê od tego,
jaki posiadaj¹ jednostki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. OSP maj¹ nie tylko odpowiednie
umundurowanie bojowe i sprzêt gaœniczy,
ale tak¿e du¿¹ iloœæ sprzêtu, miêdzy innymi
no¿yco - rozpieracze hydrauliczne, aparaty powietrzne podciœnieniowe, aparaty
powietrzne nadciœnieniowe, agregaty pr¹dotwórcze, pi³y ³añcuchowe, pi³y tarczowe
do stali i betonu, agregaty oddymiaj¹ce,
motopompy p³ywaj¹ce, motopompy szlamowe i wiele innych.
Rozszerzenie zadañ miêdzy innymi
o kwalifikowan¹ pomoc przedlekarsk¹
sprawi³o, ¿e w stanach nag³ego zagro¿enia ¿ycia i zdrowia stra¿acy ochotnicy
wspieraj¹ jednostki systemu Pañstwowego
Ratownictwa Medycznego. Stosowne wyposa¿enie medyczne maj¹ OSP w Nowym
Opolu, Pruszynie i Pruszynku.
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Siedleccy ochotnicy czêsto dzia³aj¹ poza
terenem gminy czy nawet powiatu – uczestniczyli np. w walce z powodzi¹ na terenie
Warszawy w 2010 roku.

Niezbêdne szkolenia

166

By sprostaæ wymaganiom, stawianym
przed wspó³czesnymi ratownikami, wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Siedlce
systematycznie podnosz¹ swój poziom
wyszkolenia. Corocznie kilkunastu ochotników uzupe³nia sw¹ wiedzê na kursach
(podstawowym, ratownictwa technicznego,
dowódców, Kwaliﬁkowanej Pierwszej Pomocy i innych), organizowanych przez Komendê Miejsk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Siedlcach. Zarz¹dy poszczególnych stra¿y
i w³adze gminy, na której, w œwietle przepisów prawa spoczywa obowi¹zek ﬁnansowania dzia³alnoœci OSP, dbaj¹ bowiem o to,
by nie nast¹pi³a luka pokoleniowa wœród
stra¿aków, którzy maj¹ uprawnienia do
dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
Ponadto co roku na terenie gminy odbywaj¹ siê zawody sportowo-po¿arnicze. Co
dwa lata zaœ na terenie powiatu - zawody
powiatowe. Wszystko to s³u¿y doskonaleniu
sprawnoœci ﬁzycznej stra¿aków z OSP, ale
równoczeœnie mobilizuje druhów do sta³ego
podnoszenia swoich kwaliﬁkacji.

„Gasz¹ po¿ary materii,
wzniecaj¹ ducha p³omienie”
Ju¿ od lat miêdzywojennych stra¿acy
ochotnicy nale¿¹ do elity spo³ecznoœci
lokalnej. W miejscowoœciach, w których
istnieje stra¿, nic nie dzia³o siê i nie dzieje
bez zaanga¿owania jej cz³onków. Stra¿acy
dzia³aj¹ równie¿ na szczeblu samorz¹dów
lokalnych. Prezesem Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego i Prezesem Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach jest
druh Miros³aw Bieniek (wójt gminy Siedlce),
cz³onek OSP Pruszynek; starost¹ siedleckim
druh Zygmunt Wielogórski, cz³onek OSP
B³ogoszcz.
Remizy stra¿ackie pe³ni³y i pe³ni¹ nadal funkcjê centrum kulturalnego wsi. Tu
odbywa³a siê i nadal odbywa wiêkszoœæ
imprez: zabaw czy wesel. Wszystkie remizy
w ostatnich latach zosta³y rozbudowane
i funkcjonuj¹ obecnie jako remizo-œwietlice. Ka¿da z nich ma salê taneczn¹, zaplecze kuchenne i pomieszczenia socjalne,
a œwietlice w Pruszynie i Nowym Opolu
równie¿ bibliotekê. Nadzór nad ich dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ sprawuje Gminny
Oœrodek Kultury z Chodowa.
OSP z terenu gminy Siedlce bior¹
aktywny udzia³ we wszystkich uroczystoœciach religijno-patriotycznych, miêdzy
innymi 3 maja czy 11 listopada, nie tylko
tych organizowanych na terenie w³asnych
miejscowoœci, ale poza nimi. Ochotnicy
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z terenu ca³ego powiatu siedleckiego pe³nili
te¿ s³u¿bê porz¹dkow¹ 10 czerwca 1999
roku podczas pielgrzymki papie¿a Jana
Paw³a II do Siedlec. Do tradycji przesz³o
ju¿ wystawianie wart przy Grobie Zmartwychwsta³ego Chrystusa w czasie Œwi¹t
Wielkanocnych. Warto przypomnieæ tak¿e
o udziale stra¿aków w umundurowaniu
galowym podczas œlubów i pogrzebów
swych cz³onków.
Podsumowuj¹c, wszystkie OSP z terenu
gminy Siedlce, mimo kryzysu, radz¹ sobie
dobrze. Jest to przede wszystkim zas³uga
ich cz³onków, którzy z pasj¹ anga¿uj¹ siê
w dzia³alnoœæ swych jednostek. Warto
zaznaczyæ, ¿e coraz wiêcej m³odzie¿y wstêpuje do M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych, a to dobrze wró¿y przysz³oœci stra¿y.
Widoczna jest swoista „sztafeta pokoleñ”.
Dziadek by³ stra¿akiem, ojciec jest stra¿akiem, teraz syn i wnuk przejmuj¹ pa³eczkê.

Podstawowe informacje
o Ochotniczych Stra¿ach
Po¿arnych w Gminie Siedlce
Zarz¹d Gminny ZOSP RP w Siedlcach
Prezes - Miros³aw Bieniek
Wiceprezes - Adam Dziura
Komendant Gminny - Janusz Przeździak
Sekretarz - Jerzy Dmowski
Skarbnik - £ukasz Gorza³a
Cz³onek - Tadeusz Kamont

Cz³onek
Cz³onek
Cz³onek
Cz³onek

-

Leszek Karpik
Zbigniew Chaciñski
Józef Borkowski
Tadeusz Kwiatkowski

OSP Pruszyn - KSRG
Rok za³o¿enia: 1916
Sk³ad OSP
40 cz³onków stra¿y (35 mê¿czyzn
i 5 kobiet). W strukturze OSP dzia³a te¿
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, z³o¿ona
z 8 ch³opców.
Zarz¹d OSP
Prezes - Roman Zdunek
Wiceprezes - Mariusz Pi¹tkowski
Naczelnik - Wojciech Klewek
Gospodarz - Miros³aw Klewek
Skarbnik - Artur Mielnicki
Sekretarz - Micha³ Nowak
Samochody bojowe
Star 266 z 1981 roku,
Man GBA 2,5/16 z 2008 roku
Nowe Opole - KSRG
Rok za³o¿enia: 1918
Sk³ad OSP
44 cz³onków stra¿y (42 mê¿czyzn i 2
kobiety). W strukturach dzia³a równie¿
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza licz¹ca
20 osób (7 dziewcz¹t i 13 ch³opców).
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Zarz¹d OSP
Prezes - Wies³aw Ksiê¿opolski,
Wiceprezes/Naczelnik - Leszek Karpik,
Zastêpca Naczelnika - Stanis³aw Kosyl
Sekretarz - Józef Borkowski
Skarbnik i równoczeœnie Gospodarz
- Jerzy Dmowski
Kronikarz - Pawe³ Kulig
Samochody bojowe
Volvo FL 280 – GBA 2.5/16 z 2009 roku
Jelcz - GCBA 5.5/20 z 1983 roku
OSP z Nowego Opola
ma swoj¹ stronê internetow¹
http://ospnoweopole.pl/index.php
OSP Pruszynek - KSRG
Rok za³o¿enia: 1963
Sk³ad OSP
24 cz³onków stra¿y. W strukturze OSP
dzia³a te¿ M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
z³o¿ona z 15 ch³opców.
Zarz¹d OSP
Prezes - Tadeusz Kamont
Wiceprezes - Piotr Kosieradzki
Naczelnik - Andrzej Jasiñski
Gospodarz - Kazimierz Waku³a
Skarbnik - £ukasz Michalak
Sekretarz - Jan Lis
Samochód bojowy
Mercedes GBA 2,5/16 z 2007 roku

OSP B³ogoszcz
Rok za³o¿enia: 1985
Sk³ad OSP
38 cz³onków stra¿y (27 mê¿czyzn i 11
kobiet). W strukturze OSP dzia³a te¿ 14
osobowa M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
(8 ch³opców, 6 dziewcz¹t).
Zarz¹d OSP
Prezes - Edward Kowalczyk
Wiceprezes - Tadeusz Kwiatkowski
Gospodarz - Waldemar Szkopek
Skarbnik - Joanna Szkopek
Sekretarz - Adam Dziura
Cz³onek zarz¹du - Marcin Mamcarz
Cz³onek zarz¹du - Daniel Szkopek
Samochód bojowy
Ford Transit typ FNB6 - GLBM 03/6
z 2012 roku.

dr Rafa³ Dmowski

Sekretarz ZOP ZOSP RP
w Siedlcach
adiunkt
w Instytucie Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
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Edward Kowalczyk, prezes OSP B³ogoszcz, wspomina, ¿e od dzieciñstwa by³ zafascynowany stra¿¹ i po namowach uzna³, ¿e warto za³o¿yæ
OSP w B³ogoszczy. I dla bezpieczeñstwa, i dla atrakcji - mówi.
Z mê¿czyznami jakoœ nie sz³o, a kobiety siê zainteresowa³y.
Dlatego na pocz¹tku panowie byli rodzynkami wœród 30 kobiet, dopiero
po 1989 roku zaczê³o ich przybywaæ, a w B³ogoszczy powsta³y równie¿
dru¿yny m³odzie¿owe obu p³ci. Bior¹ oni udzia³ w licznych rywalizacjach, i tak np. w czerwcu 2012 roku podczas zawodów z udzia³em
ochotników z gmin Siedlce i Paprotnia ekipa dziewcz¹t w wieku
12-15 lat z OSP B³ogoszcz wyprzedzi³a OSP Nowe Opole.
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Leszek Karpik
stra¿ak z pasj¹
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• Wiêkszoœæ ludzi kojarzy Pana
jedynie z mundurem stra¿ackim,
s³u¿ba w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Nowym Opolu to jednak dzia³alnoœæ
spo³eczna, wiêc proszê o kilka zdañ
o sobie i swej pracy zawodowej.
Urodzi³em siê w 1964 roku, skoñczy³em
Szko³ê Podstawow¹ w Iganiach, a nastêpnie
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Siedlcach (kierunek mechanik maszyn melioracyjnych).
W 1983 roku podj¹³em pracê w Podlaskiej
Spó³dzielni Inwalidów na stanowisku
zgrzewacz-obs³uga pras, a potem zosta³em
przeniesiony na stanowisko ustawiacza
maszyn. W PSI na tym samym stanowisku
pracujê do dziœ.

• Dlaczego Ochotnicza Stra¿ Po¿arna jest tak wa¿na w Pana ¿yciu?
Cz³onkostwo w OSP to tradycja rodzinna. Stra¿¹ Po¿arn¹ zacz¹³em interesowaæ
siê ju¿ jako ma³y ch³opak. Mój ojciec by³
naczelnikiem, czêsto zabiera³ mnie ze sob¹
zarówno na zebrania, a gdy nieco doros³em,
na prawdziwe akcje. Tam nabiera³em
pierwszych doœwiadczeñ.
Ta dzieciêca fascynacja zosta³a mi do
dziœ. Chyba dlatego, ¿e dorasta³em wraz
ze stra¿¹. Od najm³odszych lat, widz¹c jak
siê rozwija, wprowadza nowy sprzêt, szkoli
stra¿aków, ale tak¿e aktywnie uczestniczy
w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci, zrozumia³em,
¿e to miejsce dla mnie. Jestem typem spo-
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³ecznika, lubiê pomagaæ tym, którzy tego
potrzebuj¹, lubiê te¿ pracê z m³odzie¿¹,
a ona garnie siê do dzia³ania w stra¿y.
• Z czego jest Pan najbardziej dumny?
Najbardziej jestem dumny z córki
Anety i ¿ony Gra¿yny, ale przejdźmy do
OSP. Jestem bardzo zadowolony z tego, co
uda³o siê nam zrobiæ w ostatnich latach.
Mówiê „nam”, gdy¿ stra¿ak nigdy nie dzia³a
w pojedynkê. W ramach OSP mo¿emy siê
sprzeczaæ, wymieniaæ pogl¹dy, a nawet k³óciæ, ale dziêki tej burzy mózgów osi¹gamy
naprawdê wiele.

Gdy w 2005 roku obj¹³em stanowisko
naczelnika OSP w Nowym Opolu nie
ukrywam, ¿e siê trochê obawia³em, czy
podo³am zadaniu, by³o to dla mnie ogromne wyzwanie. Jednak dziœ mogê stwierdziæ
jednoznacznie, ¿e przy pomocy zarz¹du,
miêdzy innymi druha Wies³awa Ksiê¿opolskiego – prezesa - i druha Stanis³awa Kosyla
- zastêpcy naczelnika, jak i wspólnej, ciê¿kiej i oﬁarnej pracy wszystkich, uda³o siê
wiele dokonaæ. Dziêki oﬁarnoœci stra¿aków,
a tak¿e znakomitej wspó³pracy z w³adzami
gminy i z pomoc¹ przyjació³, pracuj¹cych
w ró¿nych ﬁrmach i instytucjach, uda³o
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siê miêdzy innymi rozbudowaæ remizê
i gara¿e; przystosowaæ poddasze na salkê
dla OSP, powiêkszyæ œwietlicê i dobudowaæ
pomieszczenie na bibliotekê, pozyskaæ lekki
samochód ratownictwa drogowego, zakupiæ
nowoczesny sprzêt hydrauliczny i nowy
œredni samochód ratowniczo-gaœniczy.
Powodem do radoœci jest tak¿e M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza funkcjonuj¹ca od
2 lat w Nowym Opolu.
• Jakie s¹ plany na przysz³oœæ?
Mam wiele planów na przysz³oœæ, choæ
czêœæ rozpatrywaæ nale¿y w sferze marzeñ, a¿ strach o nich myœleæ. Chcia³bym
pozyskaæ dla stra¿y trzeci samochód, tym
razem ciê¿ki samochód gaœniczy o napêdzie
terenowym, a z tym wi¹¿e siê rozbudowa
gara¿y. Marzy mi siê nawi¹zanie wspó³pracy ze stra¿ami z zagranicy, co pozwoli³oby
na wymianê doœwiadczeñ. By jeszcze lepiej
s³u¿yæ potrzebuj¹cym, zale¿y mi na wyszkoleniu jak najwiêkszej liczby stra¿aków do
ró¿nego typu dzia³añ.
• Jak Pana pasjê przyjmuje rodzina? Przecie¿ dzia³alnoœæ w stra¿y jest
bardzo absorbuj¹ca.
Moja pasja i rodzina to dobre pytanie.
Nale¿a³oby spytaæ rodzinê, uwa¿am, ¿e
rozumiej¹ moje zami³owania, córka jest
zagorza³¹ pasjonatk¹, rozumie to, co robiê,
¿ona czasami patrzy na to z przymru¿eniem
oka. S¹dzê, ¿e obie po prostu przyzwyczai³y

siê do tego, ¿e jak mnie nie ma w domu
i w pracy, to jestem w stra¿y. Mam bardzo
wyrozumia³¹ ¿onê.
• M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
to wyzwanie dla OSP?
Tak. Choæ muszê stwierdziæ, ¿e jestem
dumny z MDP, któr¹ uda³o siê zorganizowaæ w 2011 roku. Jest to m³odzie¿,
z któr¹ a¿ chce siê pracowaæ; anga¿uje siê
w ¿ycie OSP, bierze udzia³ w æwiczeniach,
zawodach sportowo-po¿arniczych, ró¿nych
szkoleniach, ale nie tylko. Nasza MDP pod
opiek¹ druha Paw³a Kulika robi pokazy
z pierwszej pomocy w ró¿nych szko³ach,
bierze udzia³ w zabezpieczeniu wyœcigów
kolarskich czy biegów, adoruje przy Grobie
Pañskim.
To m³odzie¿, z któr¹ naprawdê warto
pracowaæ, gdy¿ z pewnoœci¹ bêdzie to nowy
narybek dla stra¿y i w przeciwieñstwie do
wielu innych OSP w Polsce, nas nie dotknie
luka pokoleniowa.

Rozmawia³
dr Rafa³ Dmowski
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Dzia³acze, trenerzy i sztangiœci WLKS.
W górnym rzêdzie od lewej: Stefan D³ugosz, Marek Kucharczyk, Marek Kompolt, Zygmunt Wielogórski, Ryszard
Soæko, Grzegorz Baprawski, Jan ¯ó³kowski.
W dolnym rzêdzie: Gabriel £awecki, Jaros³aw Jarmo³owicz, Andrzej Kaszuba, Adam Koz³owski i Stanis³aw Szarek.
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N

a terenie gminy, w Nowych
Iganiach, siedzibê ma Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy
(WLKS), w którego barwach miêdzynarodow¹ karierê rozpoczyna³o wielu znakomitych sportowców, miêdzy innymi Aleksandra Kleinowska, Agata Wróbel, Robert
Do³êga, Marcin Do³êga, Lidia Chojecka.
Trenuj¹ w nim obecnie zawodnicy klasy
miêdzynarodowej i mieszkañcy gminy, np.
Izabela Urban ze Starego Opola czy Martyna Mêdza z Jagodni. Klub sw¹ dzia³alnoœæ
zacz¹³ w lutym 1976 roku, a jego za³o¿ycielami byli sztangista Marek Kompolt
i Zygmunt Wielogórski, dzia³aj¹cy wówczas w siedleckich strukturach Ludowego
Zwi¹zku Sportowego. Obaj – mi³oœnicy
podnoszenia ciê¿arów. Prezesem WLKS jest
Andrzej Mateja, dyrektorem klubu Stefan
D³ugosz. Przez lata WLKS dorobi³ siê wielu
rekordów, tytu³ów, medali, wyszkoli³ wielu sportowców. Nie sposób wymieniæ ich
wszystkich, z koniecznoœci przedstawiamy
jedynie wycinek tej sportowej historii.
• 1978 – pierwszy z³oty medal w historii klubu wywalczony na mistrzostwach
Polski juniorów m³odszych rozegranych

w Zielonej Górze. W wadze lekkiej (67,5 kg)
z wynikiem 247,5 kg w dwuboju pierwsze
miejsce zaj¹³ sztangista Miros³aw Komar.
• 1979 – w klubie powstaje sekcja
lekkoatletyczna. Rok później lekkoatleta
Adam Œledź zostaje br¹zowym medalist¹
Mistrzostw Polski juniorów m³odszych
w £odzi. To pierwszy medal wywalczony
przez lekkoatletê WLKS.
• 1984 – kolejne mistrzowskie tytu³y
w lekkiej atletyce. Potrójnym z³otym
medalist¹ wœród juniorów m³odszych zostaje Tomasz Brzost (w hali w pchniêciu
kul¹ oraz na stadionie w rzucie dyskiem
i w pchniêciu kul¹).
• 1985 – pierwszy z³oty medal zdobyty
przez dyskobolkê Marzenê Wysock¹, jedn¹
z najwybitniejszych lekkoatletek klubu.
Do 1994 roku startuj¹c w barwach WLKS
Wysocka zdoby³a 18 medali.
• 1988 – pierwsze medale zdobyte przez
sztangistów WLKS na Mistrzostwach Polski
seniorów, rozegranych w Myszkowie. Na
trzecim stopniu podium stanêli Stanis³aw
Szarek w wadze do 60 kg i Miros³aw Sikorski w wadze do 110 kg.
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Sportowcy WLKS Siedlce przez wiele lat wiedli prym w plebistytach „Tygodnika Siedleckiego. Na zdjêciu od lewej:
Marzena Wysocka, Stanis³aw Szarek, Lidia Chojecka, Ryszard Ciupa i Andrzej Kozie³.
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• 1989 – Marek Kazimierczuk br¹zowym
medalist¹ Ogólnopolskiej Spartakiady M³odzie¿y. To pierwszy w historii WLKS medal
wywalczony przez zapaœnika.
• 1990 – pierwsze tytu³y mistrzów
kraju seniorów w podnoszeniu ciê¿arów.
Z³ote medale na Mistrzostwach Polski
w Ciechanowie zdobyli Stanis³aw Szarek
w kategorii do 60 kg oraz Miros³aw Sikorski
w kategorii do 110 kg.
• 1994 – pierwsze sukcesy lekkoatletki
Lidii Chojeckiej. Na halowych Mistrzostwach Polski juniorek m³odszych w biegu na 1000 metrów zdoby³a z³oty medal,
chwilê później na mityngu w Warszawie
ustanowi³a swój pierwszy rekord Polski (halowy na 1000 metrów juniorek m³odszych).
W sumie Chojecka do koñca 2000 roku
wywalczy³a dla klubu 36 medali, w tym
siedem na Mistrzostwach Europy, Œwiata
i Uniwersjadzie oraz ustanowi³a 24 rekordy
kraju na œrednich dystansach.
• 1994 – pierwszy medal zdobyty przez
sztangistkê WLKS – Marzena Wysocka
mistrzyni¹ Polski seniorek w kategorii +76.
• 1995 – Lidia Chojecka z³ot¹ medalistk¹
Mistrzostw Europy juniorek w biegu na
1500 metrów rozgrywanych w wêgierskim
mieœcie Nyiregyhaza.
• 1996 – dyskobolka Renata Katewicz
jako zawodniczka WLKS zostaje pierwsz¹
olimpijk¹ w historii klubu oraz w ogóle
siedleckiego sportu.

• 1997 – pierwszy medal zdobyty przez
reprezentantkê WLKS na Mistrzostwach
Œwiata seniorek. Lekkoatletka Lidia Chojecka trzecia na Halowych MŒ w Pary¿u
na 1500 metrów.
• 1999 – Pierwsze sukcesy Aleksandry
Klejnowskiej, najwybitniejszej sztangistki
w historii WLKS. We wrzeœniu zosta³a
br¹zow¹ medalistk¹ Mistrzostw Europy
juniorek.
• 2001 – w październiku Aleksandra
Klejnowska zdobywa dla Polski pierwszy
z³oty medal na Mistrzostwach Œwiata seniorek w Antalaya. Wywalczy³a tym samym
pierwszy w historii WLKS oraz siedleckiego sportu tytu³ mistrzyni œwiata seniorek
w dyscyplinie olimpijskiej i konkurencji
(w kategorii do 58 kg).
• 2004 – na pomoœcie w Kijowie Aleksandra Klejnowska mistrzyni¹ Europy
seniorek w wadze do 58 kg, a Dominika
Misterska wicemistrzyni¹ w kategorii do
63 kg.
• 2004 – pi¹te miejsce w ﬁna³ach Igrzysk
Olimpijskich w Atenach sztangistki Aleksandry Klejnowskiej w kategorii do 58 kg.
• 2007 – Pierwszy medal na Mistrzostwach Europy Kadetek w zapasach – br¹z
zdoby³a Izabela Urban.
• 2009 – na mistrzostwach w Izraelu
Martyna Mêdza zostaje Mistrzyni¹ Europy
do lat 17 w wadze do 58 kg.
• 2009 – Martyna Mêdza ustanowi³a
3 rekordy Polski w rwaniu, podrzucie
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Lidia Chojecka

i dwuboju w kategorii do 17 i 18 lat i zosta³a
najlepsz¹ zawodniczk¹ ﬁna³ów Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w podnoszeniu
ciê¿arów.
• 2011 - Dominika Misterska-Zasowska,
Wioleta Jastrzêbska i Katarzyna Lisewska
wicemistrzyniami Polski seniorek w podnoszeniu ciê¿arów, br¹zowy medal w tej
samej dyscyplinie zdoby³a Joanna Gryczka.
Zawody odbywa³y siê w Siedlcach.
• 2012 - podczas 19. Mistrzostw Polski
w podnoszeniu ciê¿arów zawodniczki
WLKS Siedlce wywalczy³y szeœæ medali. Z³oto zdoby³a Dominika MisterskaZasowska (kategoria 53 kg), br¹z Wioleta
Jastrzêbska (kategoria 48 kg).
• 2013 – na Mistrzostwach Europy
Seniorek w Tiranie w podnoszeniu ciê¿arów z³oto wywalczy³a Sabina Bagiñska;
w tej samej dyscyplinie Wioleta Jastrzêbska zajê³a III miejsce na M³odzie¿owych
Mistrzostwach Europy do 23 lat w Tallinie,
a w zawodach do lat 17 srebro zdoby³a
Agata Rok. Na Mistrzostwach Europy
w sumo w £ucku II miejsce przypad³o
Klaudii Soszyñskiej.
Najwiêcej medali, startuj¹c w barwach
WLKS, zdobyli Lidia Chojecka, Aleksandra
Klejnowska, Marzena Wysocka, Marcin
Do³ega, Robert Do³êga, Tomasz Wcis³ak,
Ryszard Ciupa. Za jednego z najlepszych
szkoleniowców uwa¿a siê, pracuj¹cego
od lat w klubie, Ryszarda Soæko, który
trenowa³ i trenuje utytu³owane zawod-
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niczki w podnoszeniu ciê¿arów. Obecnie
w klubie dzia³aj¹ cztery sekcje: podnoszenie
ciê¿arów, lekka atletyka, zapasy, z której
wywodz¹ siê zawodniczki sumo. Wysokie wyniki osi¹ga tak¿e m³odzie¿ szkolna,
korzystaj¹c z dostêpnej w ka¿dym Zespole
Oœwiatowym bazy sportowej. Dziêki temu
od kilku lat Gmina Siedlce zajmuje czo³owe
miejsca w Systemie Sportu M³odzie¿owego
w klasyﬁkacji gmin do 20 tysiêcy mieszkañców. Uczniowie uczestnicz¹ i zdobywaj¹
tytu³y w ró¿norodnych zawodach i dyscyplinach.
1. Zespó³ Oœwiatowy w Nowych
Iganiach
• listopad 2012 - I miejsce w Regionalnych Mistrzostwach LZS w minikoszykówce
ch³opców.
• maj 2013 – w Miêdzynarodowym
Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Siedleckiego w Zapasach Eliza Urban z klasy
VI b zdoby³a I miejsce, Karolina Urban
z klasy V a - II miejsce, a Dominika Solnica
z klasy I gimnazjum - III miejsce.
• wrzesieñ 2013 - Powiatowe Biegi Prze³ajowe nad Zalewem Muchawka, sztafeta
dziewcz¹t z gimnazjum zajê³a II miejsce.
2. Zespó³ Oœwiatowy w Strzale
• październik 2012 - na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 odby³y siê ﬁna³y
Powiatowych Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
w pi³ce no¿nej „Pi³karskie 6 ch³opców”.

Reprezentacja gimnazjum w koñcowej
klasyﬁkacji zajê³a drugie miejsce, ulegaj¹c
zespo³owi ze Skórca. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna gimnazjum z Nowych Igañ,
a czwarte gimnazjum z £ysowa.
• ponadto w Strzale dzia³a ULKS Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Strza³ka”, jego dzia³alnoœæ opiera siê na trzech
konkurencjach: koszykówce, pi³ce no¿nej,
lekkoatletyce. Zawodnicy co roku bior¹
udzia³ w imprezach sportowych organizowanych przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy,
Ludowe Zespo³y Sportowe, Wojewódzki
Ludowy Klub Sportowy, Starostwo Powiatowe.
3. Zespó³ Oœwiatowy w Pruszynie
• listopad 2011 – dziewczêca dru¿yna
zajê³a II miejsce w XII Mazowieckiej Gimnazjadzie LZS w pi³ce koszykowej.
• inne dokonania uczniów z Pruszyna to: II miejsce w Niepodleg³oœciowym
Turnieju Szkó³ Gminy Siedlce, I miejsce
w Regionalnej Gimnazjadzie LZS w koszykówce dziewcz¹t, I miejsce w Powiatowej
Gimnazjadzie SZS w koszykówce dziewcz¹t,
II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie SZS
w minikoszykówce ch³opców, III miejsce
w Powiatowej Gimnazjadzie SZS w koszykówce ch³opców.
4. Zespó³ Oœwiatowy w Stoku Lackim
• wrzesieñ 2013 – podczas odbywaj¹cych siê na stadionie MOSiR w Siedlcach
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Aleksandra Klejnowska-Krzywañska

Miêdzynarodowych Mistrzostw w Lekkoatletyce dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, reprezentantem Gminy Siedlce
i szko³y w Stoku Lackim by³ uczeñ pierwszej klasy gimnazjum Mateusz Gajowniczek.
Wywalczy³ II miejsce osi¹gaj¹c czas 3:10:79
w biegu na 1000 metrów.
W kategorii wiekowej rocznika 2000 rywalizowa³o 22 biegaczy z ca³ej Polski oraz
reprezentanci z pañstw Europy wschodniej.
• listopad 2013 – I miejsce w ﬁnale
turnieju o Puchar Starosty Siedleckiego
w Koszykówce Mê¿czyzn. W turnieju

uczestniczy³y szko³y z Nowych Igañ, Zbuczyna, Golic i Stoku Lackiego. Szko³a ze
Stoku wygra³a dwa spotkania ﬁna³owe
i trzeci raz z rzêdu obroni³a z³oto.
5. Zespó³ Oœwiatowy w ¯elkowie
Kolonii
Uczniowie szko³y zajêli miêdzy innymi
III miejsce w Regionalnych Mistrzostwach
Wiejskich Szkó³ Podstawowych w pi³ce
rêcznej dziewcz¹t oraz II miejsce w Powiatowych Igrzyskach M³odzie¿y szkolnej
w szóstkach pi³karskich ch³opców.
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Jan Borkowski
- prezes WLKS
Siedlce
w latach
1995-2004
wita
Aleksandrê
Klejnowsk¹
na Okêciu
po powrocie
z Mistrzostw
Œwiata
z Antalyi

Z r¹k
mistrza olimpijskiego
w pchniêciu kul¹
Tomasza Majewskiego
wójt Miros³aw Bieniek
odbiera Puchar
za I miejsce
w klasyﬁkacji
gmin i klubów
w Systemie Sportu
M³odzie¿owego
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Po raz kolejny
pierwszym
miejscem wœród
gmin powiatu
siedleckiego
w klasyﬁkacji
Ludowych
Zespo³ów
Sportowych
(za rok 2013)
mo¿e poszczyciæ
siê gmina Siedlce.
- Sukces ten
to zas³uga ciê¿kiej
i systematycznej
pracy uczniów
i ich opiekunów
- podkreœli³ wójt
Gminy Siedlce
Miros³aw Bieniek
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6. Zespó³ Oœwiatowy w Golicach
• w 2013 roku w rywalizacji powiatowej Ludowych Zespo³ów Sportowych
na 35 szkó³ Szko³a Podstawowa zajê³a III,
a Gimnazjum V miejsce.
• dziesi¹tka uczniów w roku szkolnym
2012/2013 pobiera³a stypendia sportowe.

oczywiœcie o zawodników osi¹gaj¹cych
wysokie wyniki w miêdzynarodowym lub
krajowym wspó³zawodnictwie, a tak¿e trenerów, którzy im w tym pomagaj¹.

7. Zespó³ Oœwiatowo–Wychowawczy w Bia³kach
• październik/listopad 2010 - II Sportowy Niepodleg³oœciowy Turniej szkó³ Gminy
Siedlce – I miejsce w turnieju koszykówki
ch³opców zdobyli uczniowie gimnazjum,
które wygra³o tak¿e w koñcowej klasyﬁkacji
zawodów, zdobywaj¹c 27 punktów. Drugie
miejsce przypad³o placówkom w Pruszynie
i Stoku Lackim.
• luty 2012 – zawodnicy z dru¿yny harcerskiej „Dzikie koty” w Olimpiadzie Sportowej w Nowych Iganiach wywalczyli II
i III miejsce w tenisie sto³owym, a podczas
Spartakiady Harcerskiej, tak¿e w Nowych
Iganiach, w wyœcigach rzêdów i grze w dwa
ognie bezkonkurencyjne okaza³y siê zuchy.

Przez kilka kolejnych lat Gmina Siedlce zajmowa³a pierwsze miejsce we
wspó³zawodnictwie Ludowych Zespo³ów
Sportowych, powiatowych jak te¿ w ogólnopolskich.

W maju 2013 roku rada gminy przyjê³a
uchwa³ê w sprawie okreœlenia regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych
i nagród za osi¹gniêcia w dziedzinie sportu. Przewiduje on ﬁnansow¹ gratyﬁkacjê
dla uczniów i studentów oraz trenerów
mieszkaj¹cych na terenie gminy. Chodzi

***
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Sukcesy
sportowe
o wymiarze
ogólnopolskim
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Sukcesy
sportowe
o wymiarze
powiatowym
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Andrzej Mateja
prezes WLKS

Ludzie to nasze najwiêksze dobro
z Andrzejem Matej¹
rozmawia³a Beata Talacha

• Co jest najwiêkszym zasobem
WLKS? Kadra? Baza? Zawodnicy?
- Zdecydowanie najwiêkszym dobrem
s¹ ludzie zwi¹zani z Klubem od wielu lat.
Zawodnicy drugiego ju¿ pokolenia wybrali
sekcje naszego klubu. Mamy szereg zawodniczek i zawodników, którzy rozpoczêli
u nas treningi za namow¹ rodziców. To
miêdzy innymi sztangista Ryszard Ciupa,
Mistrz Polski Seniorów, wielokrotny uczestnik Mistrzostw Œwiata i Europy Seniorów
i Juniorów. To tak¿e trenerzy z du¿ym sta¿em,
wielce zas³u¿eni dla polskiego sportu, tacy jak

Danuta i Ryszard Soæko, Kazimierz Olszewski
czy W³adys³aw Œwiêtochowski. To m³odzi,
ale ju¿ z du¿ym dorobkiem, szkoleniowcy:
Dawid Fertykowski, Magda Bryk, Janusz Go³awski, Kazimierz Ziêcina czy rozpoczynaj¹ca
z rozmachem szkolenie m³odzie¿y, œwietna
do niedawna biegaczka, Lidia Chojecka. To
równie¿ plejada dzia³aczy, z za³o¿ycielem
Klubu, Zygmuntem Wielogórskim, na czele,
dziel¹ca siê z nami nie tylko swoim doœwiadczeniem, ale i pomagaj¹ca nam ﬁnansowo.
Hojni sponsorzy wspieraj¹ klub lub - coraz
czêœciej - uto¿samiaj¹ siê z wybran¹ sekcjê
czy konkretnym zawodnikiem.
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Agata Wróbel srebrna i br¹zowa
medalistka olimpijska,
mistrzyni œwiata...
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• Jak wygl¹da baza treningowa
WLKS?

• Czy dzieci, m³odzie¿ garn¹ siê do
sportu?

- Mamy œwietn¹ bazê treningow¹ i socjaln¹, która nie tylko w pe³ni zabezpiecza
warunki do treningu zawodnikom sekcji
podnoszenia ciê¿arów, zapasów i lekkoatletyki, ale pozwala wynajmowaæ j¹ pasjonatom crossﬁtu (trening ogólnorozwojowy,
który ³¹czy w sobie trening si³owy i kondycyjny), squasha, rugby. Oœrodek Szkolenia
Olimpijskiego, gdzie zosta³o wychowanych
wiele œwietnych zawodniczek (miêdzy innymi Aleksandra Klejnowska, Agata Wróbel, Dominika Misterska), po wielu latach
korzystania z goœcinnego internatu Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach, przeniós³ siê do klubowych pokoi.
Utrzymanie tych piêknych i funkcjonalnych
obiektów jest jednak bardzo kosztowne
i odbija siê na naszych mo¿liwoœciach szkoleniowych. Dlatego czêsto rezygnujemy ze
starszych, doœwiadczonych i uzyskuj¹cych
wysokie rezultaty zawodników, bo nie ma
dla nich pieniêdzy. Jest za to du¿a iloœæ
m³odych zawodników uczestnicz¹cych we
„Wspó³zawodnictwie Dzieci i M³odzie¿y”,
w którym odnosimy sukcesy na arenie ogólnopolskiej i zdobywamy wiele punktów,
i na tym Klub zarabia.

- W ci¹gu minionych kilku lat, a¿ do
roku 2012, odbieraliœmy z r¹k Ministra
Sportu nagrody za zajmowanie pierwszego
miejsca w Polsce w klasyﬁkacji sportu dzieci
i m³odzie¿y. Œwiadczy to o bardzo du¿ym
zaanga¿owaniu trenerów, cz³onków klubu,
zarz¹du, sponsorów i pracowników WLKS
w pracê z m³odymi ludźmi. M³odzie¿ garnie
siê do sportu nie tak masowo jak przed laty,
ale jest wielu chêtnych i to bez wzglêdu
na dyscyplinê. Poza tym, jeœli zajêcia prowadzone s¹ w sposób fachowy, atrakcyjny
i daj¹ szansê na osi¹gniêcie sukcesu, rodzice
nie tylko aprobuj¹ udzia³ swego dziecka
w treningach, ale udzielaj¹ mu wszechstronnej pomocy w jego samorealizacji,
z doﬁnansowaniem szkolenia w³¹cznie. My
mamy œwietnych trenerów, wychowawców
z olbrzymim dorobkiem na arenie miêdzynarodowej; to pomaga nam utrzymaæ
odpowiedni poziom. Du¿e znaczenie przy
naborze m³odzie¿y do sekcji wyczynowych
ma ich doœwiadczenie, wyniesione z zajêæ
wychowania ﬁzycznego w szkole. Tam,
gdzie ten przedmiot ma odpowiedni¹ rangê
i poziom, ³atwiej jest zachêciæ m³odzie¿ do
treningów. Na szczêœcie w naszym regionie
jest wielu œwietnych nauczycieli.
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• Czy jest jakieœ wiêksze zainteresowanie sportem np. po tym, gdy
Polacy zdobêd¹ tytu³y/nagrody na
mistrzostwach czy igrzyskach?
- Z naszych klubowych obserwacji
i doœwiadczeñ wiemy, ¿e wokó³ Mistrzów
zbieraj¹ siê rzesze m³odych naœladowców,
którzy chc¹ szybko dorównaæ swoim idolom. Jest prawd¹, ¿e s³awa Mistrza czyni
nowych Mistrzów. Ka¿dy spektakularny
sukces u³atwia nam nabór do sekcji i zwiêksza zaanga¿owanie trenuj¹cych. Wówczas
te¿ m³odzi zawodnicy bardziej uto¿samiaj¹
siê ze swoim Klubem.
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• Na czym polega „ludowoœæ”
WLKS i jak siê zmienia³a na przestrzeni lat?
- Od zawsze WLKS jest zwi¹zany ze
Zrzeszeniem Ludowych Zespo³ów Sportowych i œrodowiskiem wiejskim, mimo
¿e swoje obiekty wznosi³ w Siedlcach
z pomoc¹ miasta. Pocz¹tkowo dzia³aniom
Klubu patronowa³o województwo siedleckie, obecnie jest to powiat siedlecki.
W pocz¹tkach Klubu, w latach osiemdziesi¹tych, kiedy dru¿yna ciê¿arowców pod
wodz¹ trenera Ryszarda Soæko wesz³a po
raz pierwszy do Ekstraklasy, na dziesiêciu
wystêpuj¹cych w niej zawodników, a¿ dziewiêciu by³o uczniami Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Siedlcach i mieszkañcami oko-

licznych wiosek. Przez wiele lat z tej szko³y
rekrutowaliœmy zawodników do naszych
sekcji. Zmiana proﬁlu szko³y zmieni³a te¿
rangê placówki w Klubie. Jednak ³¹cznoœæ
ze œrodowiskiem wiejskim pozostawa³a poprzez organizacjê sekcji terenowych. Dzia³a³y one, w ró¿nym okresie, miêdzy innymi
w Krzesku, Mordach, Iganiach. Wodyniach,
Soko³owie Podlaskim, Sucho¿ebrach, Mokobodach, Skórcu. Naszym trenerom ca³y
czas marz¹ siê nowe sekcje w gimnazjach
na terenie ca³ego regionu.
• Jakie plany ma WLKS?
- W najbli¿szym czasie nadal chcemy
szkoliæ m³odzie¿, wyjœæ w wiêkszym stopniu ze sportem masowym i rekreacj¹ do
œrodowisk powiatu siedleckiego, ale te¿
wychowaæ kolejnych olimpijczyków. Jednak
to wszystko nast¹pi po tym, jak uporamy
siê z aktualnymi problemami ﬁnansowymi.
Po latach dzia³alnoœci wypracowaliœmy
system szkolenia i selekcji, ale na jego pe³ne
wdro¿enie potrzebne jest wiêksze wsparcie
gmin, z których pochodz¹ trenuj¹cy u nas
zawodnicy. A skoro nie mamy pieniêdzy
na system szkolenia w ca³ym regionie siedleckim, to próbujemy wspieraæ materialnie
m³odych, najzdolniejszych zawodników.
Podpisane zosta³y pierwsze umowy sponsorskie pomiêdzy siedleckimi biznesmenami
i naszymi m³odymi sztangistkami. Liczymy,
¿e ta forma pomocy bezpoœredniej dla za-
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wodnika przyjmie siê w naszym œrodowisku
i w œlady Zdzis³awa Skorupki (Przedsiêbiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „M3”
w Siedlcach) i Micha³a Wereszczyñskiego
(Transport Miêdzynarodowy i Spedycja
„Imperial”) pójd¹ inni przedsiêbiorcy i ju¿
wkrótce bêdziemy cieszyli siê z sukcesów
siedleckich olimpijczyków.
• Czy w WLKS rodzi siê talent na
miarê wyczynowca z Igrzysk Olimpijskich w Soczi, Zbigniewa Bródki,
etatowego stra¿aka? Oczywiœcie,
mówimy tu o dyscyplinach obecnych
w WLKS?
- Od 2012 roku nasz klub przechodzi
zmianê pokoleniow¹. Po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie czynne uprawianie
sportu zakoñczy³y Dominika Misterska,

Ola Klejnowska, wczeœniej Agata Wróbel,
Lidia Chojecka, bracia Do³êgowie i inni.
Ich miejsce powoli zajmuj¹ m³ode talenty:
Agata Rok, Wioleta Jastrzêbska, Kinga
Mróz, Magda Mêdza, Paulina Dobosz,
du¿a grupa uzdolnionych lekkoatletów,
spora grupa zapaœniczek. B¹dźmy jednak
cierpliwi. Musimy pamiêtaæ, ¿e do wychowania Mistrza potrzebny jest wybitnie
pracowity i zdolny kandydat, m¹dry trener,
rozumiej¹cy sytuacjê dzia³acze, cierpliwoœæ
ich wszystkich, no i pieni¹dze. Pieni¹dze,
które trzeba najpierw wy³o¿yæ w przygotowania. Potwierdza to przyk³ad naszego
Mistrza Olimpijskiego, Zbigniewa Bródki,
który przed Igrzyskami w Soczi przeszed³
istn¹ drogê przez mêkê, ale wystarczy³o
mu cierpliwoœci i samozaparcia, i w efekcie
zdoby³ medal.
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Mistrzostwa
Europy
w Budapeszcie
w sierpniu
1998 roku.
Fina³ biegu
na 1500 metrów.
Na pi¹tej
pozycji biegnie
Lidia Chojecka

Gmina Siedlce – Kalendarium
1 stycznia 1973 roku - powo³anie Gminy Siedlce
9 grudnia 1973 roku - wybory do rad narodowych
wszystkich szczebli
20 grudnia 1973 roku - pierwsza sesja nowo wybranej
Gminnej Rady Narodowej
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28 kwietnia 1985 roku - powo³anie Gminnego Oœrodka
Kultury w Siedlcach z siedzib¹ w Chodowie
27 maja 1990 roku - pierwsze po wojnie wolne wybory
samorz¹dowe – radnych do rad miast i gmin
6 czerwca 1990 roku - 22 nowo wybranych radnych
Gminy Siedlce sk³ada œlubowanie
30 grudnia 1991 roku - powo³anie Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej
1 stycznia 1996 roku - powstanie Gminnego Zespo³u
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³

Kalendarium

1999 rok - Gmina Siedlce przystêpuje do utworzonej
przez Miasto Siedlce spó³ki z o.o.
„Zak³ad Utylizacji Odpadów”
2001 rok - Urz¹d Gminy wprowadza siê do nowej
siedziby przy ulicy As³anowicza 10
27 października 2002 roku - po raz pierwszy
w wyborach bezpoœrednich wybierani s¹ prezydenci,
burmistrzowie i wójtowie.
Wójtem, z poparciem wynosz¹cym 65,3 % g³osów,
zosta³ Miros³aw Bieniek
2005 rok - uchwalenie planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ca³ej gminy. Powstaje te¿
„Plan rozwoju lokalnego Gminy Siedlce
na lata 2005-2013”
17 maja 2008 roku - na 35-lecie Gmina Siedlce
otrzyma³a herb, ‚agê, baner i pieczêæ
30 sierpnia 2009 roku - Do¿ynki Mazowieckie
21 listopada 2014 roku - koniec kadencji samorz¹dowej
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Do¿ynki 2009
Do¿ynki Mazowieckie
Siedlce 2009 r.
Na zdjêciu od lewej:
Starosta Siedlecki
Zygmunt Wielogórski,
Wójt Gminy Siedlce
Miros³aw Bieniek
Marsza³ek
Województwa
Mazowieckiego
Adam Struzik,
Prezydent Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski,
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