JAN WOŹNIAK

Mam wsparcie
mieszkańców

Oświata, kultura,
wychowanie

Rozmowa z Mikołajem Walo,
radnym wybranym z okręgu
Grabianów
str. 6

Rozmowa z radnym wybranym z okręgu:
Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia s. 7

Nr 10-11/2013 | www.gminasiedlce.pl

W prestiżowych
konkursach doceniono

UG SIEDLCE

naszą gminę

Zmiany
w Radzie
Gminy
Siedlce


Gmina Siedlce
i fundusze
unijne.
Raport. 
str. 4



str. 14-15

INFORMATOR
Urząd Gminy Siedlce
ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Potrzebny jest spokój

www.gminasiedlce.pl
e-mail: gmina@gminasiedlce.pl
BIP: www.siedlcegw.e-bip.pl

TELEFONY
(25) 63 277 31, (25) 63 325 40
(25) 63 325 41, (25) 63 272 62
(25) 63 272 52, (25) 63 325 42
fax: 25 632 36 30

Wójt Mirosław Bieniek
sekretariat, p. 10, tel. wew. 15
e-mail: wojt@gminasiedlce.pl

Sekretarz
Ewa Kadłubowska-Warecka
sekretariat, p. 10, tel. wew. 15
e-mail: sekretarz@gminasiedlce.pl

Skarbnik
Jadwiga Ładziak, p. 22, tel. wew. 14
e-mail: skarbnik@gminasiedlce.pl
Referat Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury, parter, p. 1-5
Kierownik Grażyna Laszuk, p. 2, tel. wew. 40
e-mail: g.laszuk@gminasiedlce.pl
Referat Organizacyjno-Administracyjny
I i II piętro, p. 10, 12, 13, 15, 28, 30
Kierownik Ewa Kadłubowska-Warecka
p. 10b, tel. wew. 24
e-mail: sekretarz@gminasiedlce.pl
Referat Planowania i Finansów
II piętro, p. 21, 23, 30
Kierownik Teresa Kuśniewska, p. 21, tel. wew. 11

e-mail: t.kusniewska@gminasiedlce.pl
Referat Podatków i Opłat
II piętro, p. 25, 26, 27
Kierownik Zofia Ziółkowska, p. 27, tel. wew. 17
e-mail: z.ziolkowska@gminasiedlce.pl

Z perspektywy 20 lat mojej działalności jako wójta widzę, że zachodzą ostatnio poważne zmiany w Radzie Gminy
Siedlce. Za moich poprzedników, czy
we wcześniejszych kadencjach nie było
sytuacji, że ktoś nie może pogodzić się
z przegraną w wyborach. Efektem tego
jest, że pewne schematy, które funkcjonowały przez lata i sprawdzały się - są
burzone, tylko dla zasady. Wykorzystuje
się wszystkie możliwe środki, żeby wójta czy radnego - który nie jest z tej opcji
zaatakować i na siłę wyeksponować siebie. Nie wiem, czy chodzi o to, że dieta
przewodniczącego rady czy komisji jest
wyższa niż radnego? Myślę, że to podłoże, jak również sterowanie z zewnątrz
- wpływa na obecną sytuację, jaką mamy
w Radzie Gminy Siedlce.
Jakie to jednak ma skutki? Obraz tego, co dzieje się w ostatnim czasie na sesjach, relacjonowany przez lokalne media, służy negatywnie obrazowi Gminy
Siedlce, za którą ja odpowiadam, jako
gospodarz tego terenu. Zyski, jakie czerpią z tego tytułu osoby, które za wszelką
cenę realizują swoje indywidualne cele,
nie pokrywają się z priorytetami działalności samorządu.
Czy taka sytuacja jest tylko u nas? Podobne sytuacje mają miejsce i w innych
samorządach. Widocznie takie czasy
nadeszły, że powtarza się stare przysłowie, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”, ale są to głównie słowa, które powoli przechodzą do lamusa. Bo zbyt dużo
osób widzi dla siebie możliwość zaistnienia w sytuacji związanej z pewną niezgodą, niż wtedy, gdy jest spokój.
Bardzo negatywnie oceniam to, że
ludzie, których wybrano na radnych
niewielką liczbą 100 czy 200 głosów
- dziś uważają, że reprezentują wszystkich mieszkańców i rządzą całą Gminą.
Tu są jednak w wielkim błędzie, ponieważ często nie stanowią nawet pełnej
reprezentacji z okręgu, z którego zostali wybrani. Trudno zatem nie zauwa-
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czynny w dni robocze w godzinach 800 - 1600

żyć, że w takiej sytuacji chodzi po prostu o czyjś interes.
Warto jednak odnotować postawę, jaką w ostatnim okresie, w czasie
tych różnych zawirowań i zmian w Radzie prezentują sołtysi. Stali się bardziej
spontaniczni i ostro reagują na niektóre
zachowania w czasie sesji. Świadczy to
o ich niezadowoleniu ze zmian i sytuacji
w Radzie Gminy.
W tej chwili musimy się skupić
przede wszystkim na realizacji inwestycji. Funduszy jest coraz mniej, a jednocześnie pojawiają się wydatki, których
wcześniej nie było - dopłata do MPK:
900 tys. zł rocznie, dofinansowanie do
niepublicznych przedszkoli 1,2 mln zł
co roku, doszły też do spłaty kredytów
z WFOŚiGW, które zaciągnęliśmy na
budowę kanalizacji. Już na początku roku kilka milionów złotych odchodzi na
zadania, które nie służą bezpośrednio
celom inwestycyjnym. Dlatego powinniśmy się skupiać na tych zadaniach inwestycyjnych, które są dla Gminy najważniejsze i wspólnymi siłami starać się, by
jak najlepiej je wykonać.
Mirosław Bieniek
Wójt Gminy Siedlce
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Posypały się nagrody
Gmina Siedlce zdobyła tytuł Srebrnego Orła Mazowieckiego Biznesu, a Gminny Ośrodek
Kultury w Chodowie został Mazowiecką Firmą Roku.

W

ielka Gala Polskiej Przedsiębiorczości, podczas której
wręczono nagrody odbyła się
w sobotę, 23 listopada, w warszawskim
Hotelu Gromada. Statuetkę w imieniu
gminy Siedlce odebrał Wójt Mirosław
Bieniek, a w imieniu GOK - Dyrektor
Krzysztof Chromiński.
Patronat honorowy nad konkursem
objęli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Organizatorami konkursu „Mazowiecka Firma Roku” są: Mazowieckie
Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
oraz spółka Europa 2000 Consulting, przy współpracy Agencji Rozwoju Mazowsza i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - Po raz kolejny
nagrodzono firmy działające na terenie
Warszawy i Mazowsza. Nagrody są one
uhonorowaniem pracy laureatów, a także docenieniem ich produktów, usług,
technologii, procesów oraz metod organizacji i zarządzania - podkreślają organizatorzy.
Gmina Siedlce otrzymała II nagrodę
w kategorii „Gmina wiejska powyżej 12
tysięcy mieszkańców” w prestiżowym
Konkursie „Mazowiecka Gmina Roku
2013” i tym samym przyznano jej tytuł
Srebrnego Orła Mazowieckiego Biznesu
i Mazowieckiej Firmy Roku 2013.
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Srebro i złoto

Wójt Mirosław Bieniek odbiera nagrodę

- Złotego orła otrzymała Lesznowola
- gmina większa od naszej, znajdująca
się na przedmieściach Warszawy. Uważam, że to duże wyróżnienie dla nas,
zwłaszcza, że należymy do samorządów
z tzw. ściany wschodniej, które zmagać
się muszą z większą ilością problemów
niż te okołowarszawskie - podkreśla Mirosław Bieniek.

Dorównują najlepszym
Z kolei Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
zdobył I Nagrodę oraz tytuł Złotego Orła
Mazowieckiego Biznesu.
- Oprócz oceny konkretnych osiągnięć i efektów działań, pod uwagę brano wiele czynników i kryteriów, m.in.:
specyfikę danego terenu, uniwersalność,

obszar, zakres oddziaływania, także
w odniesieniu do miejscowych realiów,
posiadanego budżetu, narzędzi i środków technicznych, czy infrastruktury, itp.
Tym bardziej cieszy, że spośród wielu
innych, często dużo większych tego typu instytucji, Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie uznany został za najlepszy na całym Mazowszu.
Wójt
Gminy
Siedlce
cieszy się z wyróżnienia dla Gminnego Ośrodka Kultury. - Wielkie gratulacje należą się Panu Krzysztofowi
Chromińskiemu. Okazuje się, że Gmina Siedlce również potrafi dorównać
najlepszym i sprostać najwyższym wymaganiom, a wielka w tym zasługa Pana Dyrektora - podkreśla Wójt Mirosław
BG
Bieniek. n
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Jesień przyniosła zmiany
Na wrześniowej sesji Rady Gminy Siedlce nowym przewodniczącym wybrany został Marek
Misiura. W listopadzie w fotelu wiceprzewodniczącego Rady zasiadł Ireneusz Durda.

O

odwołanie Grzegorza Koca ze
stanowiska przewodniczącego
wnioskowała na sesji w czwartek, 26 września, w imieniu 8 radnych
wiceprzewodnicząca rady Małgorzata
Cepek z PiS. W tej sprawie radna porozumiała się z opozycyjnym dotychczas
KWW „Gospodarz w Gminie”. Tym samym funkcjonująca przez trzy lata koalicja, która dysponowała 8 głosami
w 15-osobowej radzie, przestała istnieć.

Wniosek wywołał dyskusje już w momencie, gdy radni decydowali o włączeniu go do porządku obrad. Wniosek
podpisali radni: Małgorzata Cepek, Marek Misiura, Mikołaj Walo, Jan Woźniak, Elżbieta Łęczycka, Jacek Kuźniarski, Ireneusz Durda i Leszek Woźnica.
W uzasadnieniu wnioskodawcy zarzucili m.in. przewodniczącemu Kocowi,
że źle organizuje prace rady, dopuszcza
pod obrady uchwały, które są źle przygotowane i „nie gwarantuje rzetelności
i bezstronności rady”. Przeciwko takim
słowom protestowali sołtysi, wójt i inni radni. - Papier wszystko przyjmie, ale
zarzuty są bezzasadne - podkreślił wiceprzewodniczący Dariusz Stopa.
- Z zażenowaniem słuchałem tego
uzasadnienia. Nie zgadzam się z wnioskiem. Pan Koc bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków i godnie
reprezentuje Gminę w różnych sytuacjach. Nie widzę nikogo innego na stanowisku przewodniczącego - podkreślił
Wójt Mirosław Bieniek. - Apeluję do sumień radnych! Zanim podniesiecie rękę,
zastanówcie się, co robicie - mówiła radna Zofia Guzek.
Głosowanie poprzedziła dwugodzinna przerwa, podczas której przygotowano regulamin procedowania w związku
z odwołaniem dotychczasowego i wyborem nowego przewodniczącego. Obrady
wznowiono po godz. 18:00.
W tajnym głosowaniu 8 radnych było za odwołaniem Grzegorza Koca, 7
s. 4
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Emocje na sesji

Od lewej: Ireneusz Durda, Marek Misiura, Małgorzata Cepek

przeciw i taka większość wystarczyła do
usunięcia go ze stanowiska.
- Spodziewałem się tego już w 2011
roku, gdy wyniknęła sprawa obniżki
wynagrodzenia dla Wójta. Ale jest to dla
mnie nauczka. Myślę, że w nowym miejscu będzie mi lepiej – oświadczył po odwołaniu Grzegorz Koc.

Wiceprzewodniczący
zrezygnował
Jedynym kandydatem na przewodniczącego był radny Marek Misiura. Jego
kandydaturę, w tajnym głosowaniu poparło 8 radnych i była to większość wystarczająca do wyboru.
W przemówieniu nowy przewodniczący skrytykował atmosferę i ostre słowa, które padały wobec niektórych radnych na sesji.
- W tej radzie naginano prawo i jestem za tym, by prawo naginać, jeśli jest
to na korzyść mieszkańców - oświadczył
Marek Misiura po wyborze.
Na zakończenie 6-godzinnej sesji wiceprzewodniczący dr Dariusz Stopa poinformował, że w związku z tym, że nie
zgadza się z odwołaniem przewodniczącego, składa rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady.

Na sesji zorganizowanej 28 listopada
radni obsadzili wakat wiceprzewodniczącego. Jedynym kandydatem był Ireneusz Durda. Zaproponowała go druga
wiceprzewodnicząca - Małgorzata Cepek. W tajnym głosowaniu Ireneusza
Durdę poparło 8 radnych, 1 wstrzymał
się od głosu, pozostali radni oddali głosy nieważne.

Zmiany w Komisji i Statucie
Tydzień przed sesją burzliwy przebieg miało posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów. W jej skład
wchodzą wszyscy radni, szefem przez
ostatnie trzy lata był Ludwik Kamiński. To ważne gremium, tu zapadają bowiem decyzje m.in. w sprawie gminnych
inwestycji.
Ósemka radnych z nowej koalicji na
posiedzeniu 21 listopada zdecydowała
o odwołaniu przewodniczącego Ludwika Kamińskiego. Zastąpił go radny Mikołaj Walo.
W związku z wątpliwościami prawnymi, jakie wyniknęły podczas posiedzenia
Komisji, przewodniczący Marek Misiura wyjaśnił, że na sesji grudniowej radni zajmą się zmianami w Statucie Gminy, by usunąć wątpliwości prawne. nBG
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Krzysztof Chromiński
z Nagrodą Marszałka

Ta prestiżowa nagroda przyznawana
jest podmiotom lub osobom, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród dotychczasowych
laureatów znaleźć można m.in. ks. Jana Twardowskiego, Józefa Hena, Sławę
Przybylską-Krzyżanowską i Bogdana
Józefa Loebla.
W tym roku nominację w konkursie
otrzymało aż 60 kandydatów! Kapituła
stanęła przed trudnym zadaniem wyboru tylko dziesięciu najlepszych. W tym
zaszczytnym gronie znalazł się Krzysztof Chromiński, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Siedlcach z siedzibą
w Chodowie. Z wykształcenia jest muzykiem, kompozytorem, pedagogiem oraz
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Po raz czternasty wręczone
zostały Nagrody Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
Wśród laureatów tegorocznej
edycji znalazł się dyrektor
GOK w Chodowie.

Krzysztof Chromiński ze statuetką

animatorem kultury. Od kilkunastu lat
pracuje w sektorze kultury, ale z kulturą związany był praktycznie od zawsze,
również poza pracą zawodową. Oprócz
społecznej działalności w stowarzyszeniach ma też liczne dokonania na polu artystycznym i to głównie za to został
doceniony. Przy tej okazji dodać należy, że Kapituła Nagrody Marszałka nie

bierze pod uwagę dokonań związanych
z obowiązkami służbowymi nominowanych, a wyłącznie to, co poza nie wykracza oraz indywidualne zasługi na rzecz
rozwoju kultury na Mazowszu jako całokształt dotychczasowych dokonań.
Uroczystość wręczenia odbyła się 25 listopada w Teatrze Kamienica w Warszawie, a prowadził ją Tomasz Kammel.
Przypomnijmy, że Krzysztof Chromiński pracuje dla kultury gminnej dopiero drugi rok. Mimo tak krótkiego czasu,
efekty są bardzo widoczne. W styczniu,
GOK w Chodowie zdobył tytuł TOP REGIONU - I miejsce w otwartym plebiscycie na Najlepsze Wydarzenie Kulturalne
w 2012 roku, przyznany przez słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie i portalu podlasie24. W listopadzie otrzymał
statuetkę Złotego Orła, zdobywając I Nagrodę i tytuł Mazowieckiej Firmy Roku
w dziedzinie Działalność Kulturalna.
Uzupełnieniem, a zarazem ukoronowaniem tych sukcesów jest prestiżowa nagroda indywidualna od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Redakcja
kwartalnika Nasza Gmina Dołącza się
do gratulacji, życząc dalszych osiągnięć
na polu kulturalnym i artystycznym. n
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2014 ROKU NIE WZROSNĄ
Radni zdecydowali o utrzymaniu stawek podatków i opłat lokalnych na
2014 r. na poziomie z roku 2013. Obniżono jednak średnią cenę żyta.
Jeśli chodzi o stawki, które najbardziej interesują mieszkańców, to stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków wyniesie 0,70
zł od 1 m2 powierzchni. Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Stawka podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
GMINASIEDLCE.pl

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyniesie
17,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Wszystkie stawki podatków na 2014 r., uchwalonych przez Radę Gminy Siedlce znaleźć można na stronie internetowej.
Rada Gminy Siedlce Uchwałą z dnia 28 listopada 2013 r. obniżyła cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, będącą podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok 2014 z kwoty 69,28 zł
do kwoty 44,00 zł za 1 q żyta. W 2013 r. Rada
Gminy Siedlce uchwaliła średnią cenę żyta za
1q na 47,00 zł.
Podatek rolny na rok 2014 wynosi: od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych - równowartość

pieniężną 2,5 q żyta , czyli 110,00 zł. W przypadku działek poniżej 1 ha użytków rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 220 zł.
Jeśli chodzi o podatki lokalne, to wpływy od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w całym 2014 r. szacowane są na: podatek od nieruchomości - 4,3 mln zł; podatek rolny
- 18 tys. zł; podatek leśny - 6700 zł; podatek od
środków transportowych - 420 tys. zł. Razem
daje to kwotę 4,75 mln zł.
Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków
w całym 2014 r. planowane są na: podatek od
nieruchomości - 2,2 mln zł; podatek rolny - 800
tys. zł; podatek leśny - 53000 zł; podatek od
środków transportowych - 900 tys. zł. Razem
daje to kwotę 3,95 mln zł. l
s. 5

Na sesji 30 października radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Siedlce za rok szkolny
2012/2013.
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Mam wsparcie mieszkańców
ROZMOWA

CZNIOWIE

W szkołach podstawowych na terenie
Gminy Siedlce w ubiegłym roku szkolnym naukę
pobierało 1279 uczniów. Do poszczególnych
placówek uczęszczało: SP Białki - 182 uczniów;
SP Golice - 94; SP Nowe Iganie - 266; SP Pruszyn - 103; SP Stok Lacki - 234; SP Strzała 200 i SP Żelków-Kolonia - 200. W gimnazjach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Siedlce uczyło się: 545 uczniów. W Białkach 60, w Golicach - 50, w Nowych Iganiach - 155,
w Pruszynie - 43, w Stoku Lackim - 69, w Strzale
- 83 i w Żelkowie-Kolonii -85.
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AUCZYCIELE

W roku szkolnym 2012/2013 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
prowadzonych przez Gminę Siedlce pracowało 201 nauczycieli; z czego 163 zatrudnionych
było w pełnym wymiarze godzin. Nauczyciele
Gminy Siedlce stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną legitymującą się wyższym wykształceniem pedagogicznym, z czego
70% stanowili nauczyciele o najwyższym stopniu awansu zawodowego, 19% to nauczyciele
mianowani, 9% nauczyciele kontraktowi, 2% to
stażyści, którzy dopiero rozpoczynali swoją drogę zawodową.

D

OWOŻENIE

W ubiegłym roku szkolnym 230 uczniom,
którzy zamieszkują w znacznej odległości od
szkoły zwracano koszty dojazdu, a 45 uczniów
korzystało z dowożenia do szkoły busem będącym własnością Urzędu Gminy. Samorząd zapewnił dowożenie do szkoły lub przedszkola 17
uczniom niepełnosprawnym, objętych kształceniem specjalnym, zawierając stosowne umowy.

D

OŻYWIANIE

We wszystkich zespołach oświatowych
zapewniono uczniom możliwość korzystania
z obiadów. Pięć zespołów oświatowych dysponuje pełnym zapleczem kuchennym, natomiast
w Zespole Oświatowym w Golicach i w Pruszynie uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów dowożonych do tych placówek. W omawianym roku szkolnym z możliwości zjedzenia
obiadu w szkole skorzystało 958 uczniów, przy
czym dla 302 uczniów posiłek był finansowany
przez GOPS w ramach Rządowego Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” l
s. 6

Rozmowa z radnym Mikołajem Walo

J

ak zaczęła się Pana przygoda z samorządem Gminy Siedlce?
n Miałem wspaniałego poprzednika
na fotelu radnego, Włodka Pawlaka, mojego serdecznego kolegę. Razem z nieżyjącym już sołtysem Krzysztofem Tchórzewskim namówili mnie, bym przejął
pałeczkę. I tak od 2001 r. jestem przedstawicielem mieszkańców Grabianowa
w Radzie Gminy Siedlce. Przygotowanie
merytoryczne mam dobre, bo jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji KUL z tytułem magistra administracji. Teorię znam, a teraz już czwartą
kadencję zdobywam praktykę.
Miejscowość Grabianów jest specyficzna.
n Tak, i to pod kilkoma względami.
Grabianów rozpoczyna się od ul. Południowej w Siedlcach a kończy na rzece
Muchawce. To aż 21 ulic, położonych
na dużym obszarze. I zacni, szlachetni
mieszkańcy, których jest niemal tysiąc.
Nie raz pokazali, że są chętni do współpracy. Główne drogi, ok. 5 kilometrów,
zostały wybudowane ich rękami. Angażowali się w prace, można na nich liczyć,
przychodziło nawet po 60 osób.
Grabianów jest też miejscem, gdzie
zlokalizowano ważne, choć kłopotliwe
dla ludzi obiekty. Dość uciążliwa jest
strzelnica. Strzelania odbywają się w nocy, mieszkańcy wtedy nie śpią. Mamy
nową przepompownię gazu. To obiekt,
którego funkcjonowanie wiąże się
z pewnym ryzykiem. Planowana autostrada też ma przebiegać na naszym obszarze. Jednak rozumiemy, że tego typu
inwestycje służą nie tylko nam. Ale dodam też, że kontrastuje z tym przepiękny rezerwat przyrody, założony z inicjatywy mieszkańców.
Jak z perspektywy czterech kadencji
patrzy Pan na swoją miejscowość?
n Przez te lata wiele się w Grabianowie zmieniło. Powstały nowe drogi, wykonano kanalizację. Ale wyzwań wciąż
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OŚWIATOWE STATYSTYKI

jest wiele. Główna ulica, Wrzosowa, to
2,5 km drogi, gdzie problemem jest odwodnienie i nawierzchnia. Kilka posesji
i świetlica są często podtapiane. Mamy
pomysł jak i gdzie tę wodę odprowadzić.
Przekonuję radnych i wójta, by jak najszybciej przystąpić do prac z tym związanych. Kolejna sprawa – nasza świetlica. Służy ona mieszkańcom, odbywają
się tu różne spotkania, ale też wymaga
remontu. Dzięki wspólnej pracy udało
się wykonać ocieplenie, nową elewację,
przeprowadzić remont i malowanie dachu, wykonać ogrzewanie i nową podłogę. W 2014 r. planujemy tam kolejne
prace ze środków funduszu sołeckiego,
nie są to jednak wystarczające pieniądze. Liczymy na pomoc gminy.
Mamy też boisko, na którym też przydałyby się prace rekultywacyjne, żeby było można uprawiać sport. I ważna
sprawa: bezpieczeństwo. Brakuje 650
m chodnika i ścieżki rowerowej, by bezpiecznie poruszać się od. ul. Łukowskiej
do Białk. Jest to droga powiatowa. Gmina deklarowała, że może uczestniczyć
w kosztach, ale inicjatywa leży po stronie starostwa. Ta inwestycja ogromnie
poprawiłaby bezpieczeństwo.
Działa Pan w samorządzie, ale też
śpiewa.
n Moja przygoda z Chórem Miasta
Siedlce zaczęła się 6 lat temu. Śpiew
chóralny to moja największa pasja.
Wzruszające są wyjazdy zagraniczne,
na których promujemy polską tradycję
i kulturę. To wymaga wiele pracy, ale łączy się ze wspaniałymi przeżyciami. n
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Oświata, kultura,

wychowanie

Rozmowa z radnym Janem Woźniakiem
o skłoniło Pana, by zaangażować
się w pracę samorządową?
l Jestem radnym już trzecią kadencję. Zostałem wybrany z miejscowości:
Wołyńce, Wołyńce-Kolonia i Rakowiec.
Do kandydowania po raz pierwszy zostałem skłoniony w nietypowych okolicznościach. Sołtys Michał Saweczko
przyniósł mi... listę z podpisami poparcia jako kandydata na radnego. Byłem
zaskoczony, ale propozycję przyjąłem
i w wyborach zostałem radnym. Pracuję
w trzech komisjach: Rewizyjnej; Planowania, Budżetu i Finansów oraz Oświaty Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.
Przez dwie kadencje byłem też członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Pana działalność społeczna wykracza jednak poza obowiązki radnego.
l Od dziecka jestem mieszkańcem
Wołyniec i zawsze czułem się mocno
związany z moją miejscowością. U nas
od lat są tradycje działalności społecznej. Funkcjonowała remizo-świetlica,
jednostka OSP, biblioteka, mieliśmy
tu nawet siedzibę gminy Wołynce. Jest
piękny i nowoczesny kościół. Zawsze
starałem się włączać w to, co się dzieje.
Dzięki pomocy władz gminy pozyskaliśmy budynek po dawnej zlewni mleka
i zaadaptowaliśmy na świetlicę wiejską.
Obiekt ma już nowy dach i elewację, pozostały prace wewnątrz. Udało nam się
też zbudować piękny plac zabaw w centrum naszej wsi. Cieszy to, że chętnie korzystają z niego najmłodsi.
Podkreśla Pan, że oświata, kultura i wychowanie to dla Pana ważne
priorytety.
l Zgadza się. Uważam, że przyszłe
pokolenia - zdrowe i wykształcone - będą największą wartością, jaką po sobie
zostawimy. Jak tylko zostałem radnym,
zorganizowałem w naszej miejscowości
punkt biblioteczny. Przeznaczyłem na to
GMINASIEDLCE.pl
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pół własnego budynku gospodarczego,
bo nie było wtedy świetlicy. Zależy mi na
tym, żeby we współpracy z GOK w Chodowie i innymi organizacjami i osobami
zaproponować mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom, jak najciekawsze propozycje. Zależy mi na tym, by odkrywać talenty i pomagać w ich rozwijaniu.
Powołaliśmy z żoną Wołynieckie Stowarzyszenie „Równy Start”, które organizuje wyjazdy dla ok. 30 dzieci - zimą
do gimnazjum w Skórcu, latem do Loretto po Łochowem. Zabieramy też na
wycieczki - m.in. do Gdańska, Sopotu
czy na Jasną Górę - osoby, które nigdy na
żadnym wyjeździe nie były. Nasze stowarzyszenie pomaga też materialnie wielu
osobom, wspiera niepełnosprawnych,
udziela fachowych porad rodzicom, pomaga w organizowaniu opieki medycznej. Staramy się pomagać tym, którzy
w życiu mają najtrudniej.
Mieszkańcy z pewnością oczekują
też realizacji inwestycji.
l O tym też nie zapominam. Wśród
zadań, które mam na uwadze jest dalszy remont i wyposażenie świetlicy, by
jak najlepiej służyła mieszkańcom. Ale
najważniejszym dla nas zadaniem jest
budowa kanalizacji. Projekt był zrobiony dwa lata temu, prace rozpoczną się
w 2014 r. Po zakończeniu tej inwestycji
konieczne będzie położenie nowego asfaltowego dywanika na drodze. Potrzebny jest też chodnik po obu stronach drogi
od kościoła. Wyzwań jest zatem wiele. l

Pożyczka nie jest potrzebna
Na październikowej sesji Rada Gminy
Siedlce uchyliła swoją uchwałę z 28 lutego
2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na pokrycie deficytu w związku z realizacją
zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Stok Lacki
ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn”.
Pożyczkę w wysokości do 2 mln zł Gmina
planowała zaciągnąć w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Dlaczego pieniądze
te nie były potrzebne? Wartość zadania po
rozstrzygnięciu przetargu jest ponad połowę
niższa od planowanej. 31 lipca została
podpisana umowa z wykonawcą na kwotę
5,84 mln zł. Wartość prac przewidzianych
do realizacji w 2013 r. jest niższa, a tym
samym pożyczka stała się zbędna.

Mają statuty
Rada Gminy Siedlce podczas obrad 26
września podjęła uchwały w sprawie
zatwierdzenia statutów Sołectw. Choć
dokumentów było aż 35, głosowanie
przebiegło bardzo sprawnie. Natomiast na
sesji w sierpniu nadano statutu Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą
w Chodowie.

Z pozarządowymi
Rada Gminy na listopadowej sesji uchwaliła
Programu współpracy Gminy Siedlce
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014. Podmioty
tego typu stanowią cenne wsparcie
w realizacji wielu zadań publicznych.

Ile na dofinansowanie dla
MPK Siedlce w 2014 r.?
Rada Gminy Siedlce zdecydowała
w listopadzie o podpisaniu porozumienia
z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji
w Siedlcach. Umożliwi ono uzyskanie przez
młodzież dojeżdżającą do szkół zniżek na
przejazdy, ale ich koszty pokryje Gmina
Siedlce.
Konieczność zmian dotychczasowej
współpracy z MPK wynika z decyzji
Urzędu Marszałkowskiego, który pozbawił
siedleckie przedsiębiorstwo funduszy
na ulgowe przejazdy. Na realizację
porozumienia w 2024 r. Gmina wyda ok.
900 tys. zł. l
s. 7

Śmieci: zmiany od 1 stycznia 2014
Podstawą prawidłowego
funkcjonowania nowego systemu jest wypełniona przez
mieszkańców deklaracja. Do
jej złożenia zobowiązany jest
każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Na podstawie
podanych w deklaracji informacji każdy samodzielnie
ustala wysokość miesięcznej
opłaty za wszystkich mieszkańców. Należy pomnożyć
ilość osób zamieszkujących
nieruchomość przez obowiązującą stawkę, czyli: 11 zł od
osoby, w przypadku zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz 5
zł od osoby, w przypadku gdy
odpady komunalne zbierane
są w sposób segregowany (selektywny).
I tak np. właściciel nieruchomości zamieszkałej przez
3 osoby i segregujący odpady zapłaci: 3 x 5 zł = 15 zł
miesięcznie - wpłata kwartalna 15 zł x 3 m-ce = 45 zł.
Właściciel nieruchomości
zamieszkałej przez 3 osoby
i niesegregujący odpady zapłaci: 3 x 11 zł = 33 zł miesięcznie - wpłata kwartal-
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Każdy kto segreguje odpady musi złożyć nową deklarację od 1 stycznia 2014 r.,
z naliczeniem innej opłaty, po nowej stawce 5 zł.

Ci, którzy odpady segregują, płacą mniej

na 33 zł x 3 m-ce = 99 zł.
W przypadku niezłożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych,
a stwierdzonym stanem faktycznym, Wójt Gminy Siedlce określi wysokość opłaty
w drodze decyzji administracyjnej.
Deklarację należy: złożyć bezpośrednio w Urzędzie
Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce, przesłać listownie za pośrednictwem operatorów pocztowych
lub złożyć za pośrednictwem
Elektronicznej
Platformy
Usług Administracji Publicznej. Mieszkańcy pamiętać też powinni o obowiązku

umieszczenia na swoich posesjach, w widocznym miejscu, tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości.
W myśl prawa geodezyjnego i kartograficznego właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji
gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek

umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem porządkowym.
Na tabliczce, oprócz numeru, powinna znaleźć się
nazwa ulicy, a w przypadku, gdy posesja znajduje się
w miejscowościach bez ulic,
należy umieścić, poza numerem porządkowym, nazwę
miejscowości.
Jeżeli dom znajduje się
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę należy
umieścić także na ogrodzeniu. Przepisy nie narzucają
koloru, wielkości oraz wzoru
tabliczki. Niedopełnienie powyższych obowiązków może
skutkować dla właściciela,
administratora lub użytkownika nieruchomości karą
grzywny do 250 złotych albo
AT
karą nagany. n

Częstotliwość odbioru odpadów
ZMIESZANE (niesegregowane, pozostałości po segregacji)
- nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu
SUCHE takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, szkło
- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
MOKRE takie jak: odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone i opakowania ulegające biodegradacji
- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
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Nie chcieli prywatyzacji

Większa efektywność
Do Gminy trafił wniosek
spółki Centrum MedycznoDiagnostyczne w Siedlcach,
zainteresowanej przejęciem
prowadzenia ośrodka w Pruszynie. Na sesji informacje
o działalności Centrum i propozycje dla pacjentów z Pruszyna i okolic przedstawił wiceprezes Artur Prusaczyk.
- Doświadczenia ze współpracy z innymi gminami
wskazują, że jesteśmy w stanie zapewnić większą efektywność opieki medycznej
- podkreślił. Po prezentacji
do głosu doszli inni uczestni-

cy spotkania. - Jeśli włożyliśmy tyle pieniędzy w remont
ośrodka, to dlaczego mamy
teraz to komuś oddać. To, że
taki temat się pojawił, to duże zaskoczenie dla mieszkańców tego rejonu Gminy - zaczął jeden z sołtysów.
- Pracuję w tym ośrodku
zdrowia 26 lat, mieszkam też
w Pruszynie. Nie słyszałam
przez te lata, by nasi pacjenci
byli niezadowoleni z SP ZOZ
Siedlce - mówiła pielęgniarka i radna Zofia Guzek. - Dostęp do specjalistów jest taki
sam w SP ZOZ, jak i w Centrum. Mamy w tej chwili gabinety POZ czynne pięć razy
w tygodniu. Mamy lekarza
pediatrę, internistę. Pacjenci
są z takiej opieki zadowoleni
i nie ma skarg - dodała.

Możemy zmienić
Zaoponował przewodniczący rady Marek Misiura.
- Propozycję uchwały w sprawie wydzierżawienia ośrodka
złożył pan Wójt. Zaprosiłem
na dziś przedstawiciela firmy,
bo wpłynął od niej wniosek.
To są zasady gospodarki wolnorynkowej. To, że przez 30

Bądźmy fair

FOT. BG

Rada Gminy Siedlce nie
zgodziła się, by prowadzenie ośrodka zdrowia
w Pruszynie przejęła prywatna firma medyczna.
O sprawie dyskutowano
na sesji pod koniec października. Wcześniej tematem
zajmowali się radni na komisjach. Skończył się okres
dotychczasowej dzierżawy
ośrodka zdrowia w Pruszynie przez SP ZOZ w Siedlcach i pojawiła się kwestia
podpisania nowej umowy.

Radna Zofia Guzek podkreślała, że pacjenci są zadowoleni z dotychczasowej współpracy z SP ZOZ

czy 40 lat mieliśmy tego samego operatora medycznego,
to nie znaczy, że nie możemy
tego zmienić - mówił.
- Żeby rozeznanie było
obiektywne, powinien pan
również zaprosić dziś przedstawiciela SP ZOZ - ripostował Dariusz Stopa.
- To pan Wójt powinien
zaprosić taką osobę. Drugi
podmiot do rady się nie odezwał, stąd taka sytuacja - zaznaczył przewodniczący.

- Oferta z SP ZOZ wpłynęła
dużo wcześniej. Sprawa jest
poważna, nie chciałem sam
podejmować decyzji. Mogłem to zrobić, gdyby okres
dzierżawy był do 3 lat. Ale
uznałem za właściwe zwrócić się do radnych. Państwo
uznaliście, że umowę należy podpisać na 10 lat i taki
projekt uchwały trafił na dzisiejsza sesję - tłumaczył Wójt
Mirosław Bieniek. - SP ZOZ
daje takie same świadczenia jak Centrum, ale oprócz
tego dodatkowo stomatologa. Uważam, że powinniśmy
się zachować fair wobec SP
ZOZ. Samorząd sfinansował
remonty budynku, ale meble
i wyposażenie kupił SP ZOZ.
Byłoby nieładnie partnerowi
teraz podziękować. Nie zabraniamy żadnej prywatnej
firmie, by zbudowała i wyposażyła sobie ośrodek na terenie Gminy - dodał.
W głosowaniu większość
radnych opowiedziała się za
wydzierżawieniem ośrodka
w Pruszynie siedleckiemu
BG
SP ZOZ n

Nie ma zainteresowania czipowaniem psów
Ok. 60 tys. zł rocznie kosztuje Gminę
Siedlce odławianie bezpańskich psów.
I nie ma pomysłu na to, jak ograniczyć
skalę problemu.
Sprawa powracała w dyskusjach na ostatnich
sesjach Rady Gminy Siedlce. Jeden z radnych
zwrócił uwagę, że bezpański pies zabrany po
interwencji mieszkańców przez firmę, która ma
umowę z Gminą po miesiącu wrócił w to samo
miejsce. - Czy przypadkiem komuś nie chodzi
o to, by łapać tego samego psa kilka razy i dostawać za każdym razem pieniądze?- pytał radny Leszek Woźnica. Wójt Mirosław Bieniek obiecał sprawę wyjaśnić i na kolejnej sesji przedstawił
wyniki korespondencji z firmą zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. - Dostaliśmy
GMINASIEDLCE.pl

pismo z wyjaśnieniem, że pies uciekł nowemu
właścicielowi. Ktoś wziął go z firmy, ale nie upilnował. Pies został ponownie złapany, na koszt firmy,
nie obciążyło to budżetu Gminy - wyjaśniał Wójt.
- W Gminie realizowany jest program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi. Co roku przeznaczamy ok. 6o tys. zł na odławianie bezpańskich psów
- wyjaśniała na sesji Grażyna Laszuk. - Zgłoszenia pochodzą od różnych osób. Jest z tym sporo
kłopotów, bo zdarzają się sytuacje, że właściciel
zgłasza się po zaginionego psa, a okazuje się, że
trafił on już do kogoś innego. Rozwiązaniem byłoby tu czipowanie zwierząt, ale zainteresowania
tym nie ma. Zorganizowaliśmy akcję w Nowym
Opolu i Iganiach - ale bez efektów, choć jest to
bezpłatne. Jeśli ktoś chciałby zaczipować psa,

może to zrobić w lecznicy u pana Leszczyńskiego, a koszty pokrywa Gmina. Gdyby psy byłyby
znakowane, łatwiej byłoby ustalić, czy jest to pies
bezpański, czy ma właściciela. Niedawno w Stoku Lackim pies pogryzł dziecko, policja zadzwoniła do Gminy, żeby się tym zająć, bo zwierzę jest
bezpańskie. Po tygodniu okazało się jednak, że
ma właściciela.
- Czy nie ma prawnych możliwości, by zmusić ludzi do tego, by swoje psy czipowali - pytał przewodniczący rady Marek Misiura.
- Pies, w myśl prawa cywilnego jest rzeczą i jak
każda rzecz, ma swojego właściciela. Gmina nie
ma możliwości, by nakazać mieszkańcom przeprowadzenie czipowania - odpowiedział gminny
BG
prawnik. n
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ

Wójt odpowiada
Jakie są wyniki kontroli posesji w Golicach w zakresie
podłączenia się
mieszkańców do
sieci kanalizacyjnej?
Pod koniec listopada
zrobiliśmy w tej miejscowości ponowną kontrolę.
Jest kilka posesji, które nadal nie są podłączone.
Ludzie, którzy tego nie zrobili tłumaczą się trudną sytuacją finansową. To nie jest jednak wytłumaczenie, wyznaczyliśmy terminy podłączenia,
do których właściciele posesji powinni się zastosować.
Jakie są szanse na namalowanie
przejścia dla pieszych na drodze przed
sklepem w Strzale?
Wystąpiliśmy do zarządcy tej drogi - Generalnej
dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - z prośbą
o oznaczenie takiego przejścia. Jednak odpisano nam, że GDDKiA nie widzi zasadności wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych
w tym rejonie. Ale będziemy ponownie zwracać
się w tej sprawie, bo jest to życzenie pani sołtys
i mieszkańców.
Dlaczego w niektórych miejscowościach
Gminy świeci się tylko co druga lampa
oświetlenia ulicznego.
Radni na komisji ustalili, że ze względu na
oszczędności tam, gdzie powstały nowe linie
oświetlenia, będziemy włączać co drugą lampę. Jednak po interwencji pani radnej Cepek,
że w Żelkowie-Kolonii jest zbyt ciemno, a chodzi o drogę do szkoły, poleciłem włączyć wszystkie lampy. Jeśli radni uznają, że ma świecić się
co druga, zastosujemy się do tego. Jednak moje
osobiste zdanie jest takie, że na drogach o dużym natężeniu ruchu i kierowcy rozwijają duże
szybkości, powinny świecić się wszystkie lampy.
Jesienią 2014 r. kończy się ważność
pozwolenia na budowę dla drogi
wojewódzkiej w Żelkowie-Kolonii.
Czy jeśli prace się nie rozpoczną,
całą dokumentację trzeba będzie
wykonywać od nowa?
Gmina sfinansowała wykonanie dokumentacji,
nie mamy jednak wpływu na to, kiedy władze
województwa zdecydują o rozpoczęciu prac.
Jeśli inwestycja nie ruszy przed listopadem
2014 r., pozwolenie na budowę straci ważność. Nie straci ważności projekt budowlany,
bo nie ma on ograniczeń czasowych. l
s. 10

Co z tą kanalizacją?
Na październikowej sesji Rady Gminy Siedlce zarówno
radni, jak i sołtysi zwracali uwagę na problemy związane
z funkcjonowaniem kanalizacji i skarżyli się na fetor.
Fetor
przeszkadza
mieszkańcom m.in. Białk
i Żelkowa-Kolonii. Uwagę na problem zwracała
na sesjach wiceprzewodnicząca rady Małgorzata
Cepek.

PWiK: reagujemy
- Jednym z powodów
takiej sytuacji na pewno jest to, że nie wszyscy
mieszkańcy są podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Ścieki na pewnych
odcinkach fermentują i zwłaszcza w godzinach
wieczornych - są pod ciśnieniem pompowane do
kanalizacji. Jeśli ktoś ma
słabą instalację, nieodpowiednio działają syfony,
to w budynkach mieszkalnych czuć wtedy fetor - wyjaśniał Wójt Mirosław Bieniek. - Musimy
podjąć działania, by podłączyć do sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców - dodał.
- Staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy
związane z kanalizacją.
Jako PWiK odpowiadamy za drożność sieci kanalizacyjnej, ale problemem jest to, jak niektórzy
z niej korzystają - mówił
obecny na sesji wiceprezes PWiK w Siedlcach
Jan Niedziółka. - Kanalizacja nie działa w systemie grawitacyjnym, tylko
ma kilka przepompowni.
Włączają się o różnych
porach. Nie odpowiadamy za to, kto i co do niej
zrzuca. Może należałoby sprawdzić, co robią

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Cepek

ze ściekami mieszkańcy,
którzy nie korzystają z kanalizacji. Ale to już zadania nie dla nas, tylko dla
Gminy - dodał.

A kontrole?
Przewodniczący rady Marek Misiura zapytał, czy były kontrole ze
strony Gminy w gospodarstwach, które do sieci
kanalizacyjnej nie są podłączone, a taką możliwość
mają. - Jeśli ktoś tego nie
zrobił, powinien przedstawić potwierdzenia, że
ktoś od niego nieczystości płynne odebrał - argumentował.
- Takie kontrole w naszej Gminie prowadzone
są sukcesywnie, we współpracy z PWiK. Nawet jeśli

otrzymamy anonimowy
sygnał, to reagujemy. Ale
zanim przystąpimy do karania, najpierw upominamy - odparł Wójt.
- Jeśli zgłoszenia się
potwierdzają - tak jak np.
ostatnio w Opolu na ulicy
Mazowieckiej, gdzie wylało szambo - podejmujemy
działania mające wymusić na właścicielu posesji
podłączenie do kanalizacji. Mieszkaniec pokazał
nam dwa kwitki, wskazujące na wywóz w ostatnim półroczu niewielkich
ilości ścieków. Nakazaliśmy mu podłączenie do
kanalizacji i przedstawiliśmy dokładne rozliczenie
na podstawie ilości pobranej wody - dodał MiBG
rosław Bieniek. n 
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Złożą się na schetynówkę
Na nadzwyczajnej sesji radni zdecydowali o zabezpieczeniu w budżecie Gminy Siedlce
na 2014 r. kwoty 450 tys. zł na budowę - w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - drogi
powiatowej Stok Lacki - Tarcze. Władze Powiatu chciały o wiele więcej.
Przed wrześniową sesją do władz
Gminy wpłynął wniosek o dofinansowanie budowy drogi powiatowej Stok
Lacki - Olszanka, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy. Dokładnie
chodzi tu o 2,5-kilometrowy fragment
trasy biegnącej od przejazdu kolejowego w Stoku Lackim przez miejscowości
Pustki i Grubale do granic Gminy.
- Ma to być inwestycja kompleksowa: z chodnikami, z separacją ruchu
na terenie miejscowości oraz odnowieniem oznakowania, co ma poprawić
bezpieczeństwo. Ważne jest tu dla nas
partnerstwo - w tym przypadku z samorządami gmin Siedlce oraz Zbuczyn
- tłumaczył radnym sekretarz powiatu
Andrzej Rymuza. - Kanalizacja wykonana w Pustkach i Grubalach miała wpływ
na pogorszenie jakości tej trasy. Ta droga już kwalifikuje do naprawy, a będzie
jeszcze gorzej. Mamy projekt budowlany, pozostała rzecz najważniejsza, czyli
pieniądze.
O wsparcie projektu apelował też na
sesji przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Henryk Brodowski. Kosztorys
zadania opiewa na ponad 4,2 mln złotych. Powiat zwrócił się do Gminy Siedlce o wsparcie inwestycji kwotą 700 tysięcy złotych.
Taka suma jednak wywołała zastrzeżenia u radnych. W dyskusji podkreślali, że wydatek jest duży, a droga jednak
należy do powiatu.

To za dużo
Zastrzeżenia przedstawił też Wójt.
- Projektu nikt z nas nie widział, bo nie
jest to inwestycja na naszej drodze. Ale
jeśli już mówimy o bezpieczeństwie - co
z chodnikami? Jak będzie ich długość.
Staramy się dopłacać tam, gdzie budowane będą chodniki. - pytał. - Nasza
Gmina przez powiat jest traktowana
trochę po macoszemu. Inne samorządy
GMINASIEDLCE.pl
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Chcieli 700 tysięcy

Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Henryk Brodowski na sesji apelował do
radnych, by przekazali na inwestycję 700 tys. zł.

wykładają po 100 tys. zł i buduje im się
kilka kilometrów drogi, a my dajemy po
600-700 tys. i robi się nam tylko kawałek. Rozmawiałem z wójtem gminy Zbuczyn, która ma partycypować w budowie
dalszego odcinka. Powiat zwracał się do
nich o 500 tys. zł, radni przegłosowali
przyznanie 200 tys. zł i też będzie robione to zadanie. My dostaliśmy propozycję
dołożenia 700 tys. zł. Chciałbym uzmysłowić radnym, że jeśli przekażemy taką kwotę, nie będzie żadnych inwestycji drogowych na terenie Gminy Siedlce
w przyszłym roku oprócz dwuletnich.
W dokumentach pojawiają się trzy ceny odnośnie wykonania tej inwestycji: 8
mln, 6,5 mln, a teraz 4,1 mln. Chciałbym, żeby to partnerstwo było traktowane poważnie. Czy nie okaże się, że - po
uwzględnieniu dotacji ze schetynówek Gmina za budowę tej drogi zapłaci więcej niż powiat? - pytał.
- Całość projektu to 8 mln zł, odcinek który ma być wykonany na terenie

Gminy Siedlce ma wartość 4,1 mln zł.
W umowie partnerskiej możemy zastrzec, że jeśli przetarg wyjdzie taniej to
skorzysta na tym nie tylko powiat, ale
i Gmina - odpowiadał Henryk Brodowski. Chodniki będą zrobione na długości
tylko 500 metrów.

Będzie taniej
Wójt Mirosław Bieniek podkreślił, że
kwota 700 tys. zł w przypadku budowy
tylko pół kilometra chodnika to zbyt dużo. Jego zdaniem wartość poprzetargowa inwestycji będzie dużo niższa. - Jeśli
zobowiążemy się do 700 tysięcy, to zbyt
mocno nas to obciąży. Proponuję obniżyć tę kwotę o 200 tys. zł - dodał.
Ostatecznie radni uznali, że na
wspólną z powiatem inwestycję przekażą 450 tys. zł. Jeśli projekt nie zostanie
zaakceptowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - pieniądze te pozostaną w budżeBG
cie Gminy. n
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Co się działo na drogach?
Na jednej z sesji radna
Elżbieta Łęczycka przedstawiła radnym prezentację multimedialną o drodze w Białkach. Były w niej
zdjęcia archiwalne i te, dokumentujące przebieg prac.
Droga była mocno zniszczona, mieszkańcy długo walczyli o remont. Przebudowa rozłożona została na lata
2012-2013.
Całkowita wartość zadania to 1,5 mln zł. W ramach
inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1170 mb, jednostronnie
chodniki, zjazdy oraz odwodnienie. Na uroczystym otwarciu było wielu gości i duża
grupa mieszkańców.
W roku 2013 rozpoczęła
się inna duża inwestycja dro-

gowa, realizowana w cyklu
dwuletnim - przebudowa ulicy Kwiatowej w Żaboklikach
oraz części drogi w miejscowości Topórek. Wartość zadania to 1,8 mln zł. Wykonana zostanie nawierzchnia
asfaltowa o długości 1300
m, obustronne chodniki i elementy odwodnienia.
Na liście inwestycji drogowych wykonanych w 2013 r.
jest też przebudowa ul. Południowej w Starym Opolu.
Powstała tam ścieżka pieszo-rowerowa o długości
630 m, a wartość zadania to
187 tys. zł. Przy ul. Jana Pawła II w Starym Opolu wykonany został chodnik z kostki
brukowej o długości 600 m.
Prace kosztowały tys. zł. Przeprowadzono też asfaltowanie

Oświetlenie uliczne

Co rok nowe
W 2013 roku Gmina Siedlce kontynuowała inwestycje w
tym zakresie. - To ważne zadanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Szczególnie przy krajowej „dwójce”, trasach wojewódzkich oraz niektórych powiatowych, gdzie ruch samochodów jest bardzo duży dobre oświetlenie ma niebagatelne
znaczenie - podkreśla Wójt Mirosław Bieniek.

Stok Lacki
W 2013 r. zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego przy ul.
Siedleckiej. Wartość zadania to 229,5 tys. zł. Wybudowana została
linia napowietrzna o długości 726 m, założono 25 lamp.

Żelków-Kolonia
Tu budowa oświetlenia ulicznego objęła odcinek od ELMO do
szkoły, wykonano prace o wartości 178 tys. zł. Powstała linia energetyczna kablowa o długości 1333 m, założono 36 lamp.

Żabokliki-Kolonia
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości w 2013 r.: wartość
inwestycji 32,5 tys. zł., linia napowietrzna o długości 756 m, zamontowano 19 lamp. l
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FOT. ARCHIWUM WSI BIAŁKI

Z największej inwestycji drogowej w 2013 r. w Gminie Siedlce cieszą się
mieszkańcy wsi Białki.

Otwarcie drogi w Białkach. O inwestycję mocno zabiegały dwie
panie: radna Elżbieta Łęczycka i sołtys Grażyna Kręgol

gminnych dróg za kwotę 451
tys. zł. Przy udziale mieszkańców gminy wykonane zostały
stabilizacje dróg gruntowych

o długości 3,7 km w miejscowościach: Chodów, Golice,
Biel, Stare Opole, Nowe Iga
BG
nie, Nowe Opole. n

Dwa nowe przedszkola
Inwestycje w oświacie na terenie Gminy Siedlce w 2013 r.
to lista obejmująca kilka dużych i ważnych zadań.
Zakończyła się adaptacja budynku szkolnego na przedszkole w
Zespole Oświatowym w Stoku
Lackim. Wartość inwestycji, prowadzonej przez 2 lata to 763 tys. zł.
Przedszkole ma dwa odziały dla 32
dzieci. Podobne prace przeprowadzono w Zespole Oświatowym w
Nowych Iganiach, kosztowały 960
tys. zł. Przedszkole posiada trzy
odziały dla 56 dzieci. Obie placówki
rozpoczęły działalność 1 września.
Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach. kosztowała
300 tys. zł. Ma ono nawierzchnię
poliuretanową i wymiary 28 x 44 m.
Przy Zespole Oświatowym w Golicach powstało za 340 tys. zł boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poli-

uretanowej i wymiarach 22 m x 44
m oraz rzutnia kulą. Oba obiekty zostały też ogrodzone: prace w Białkach kosztowały 40 tys. zł, w Golicach - 82 tys. zł.
Myśląc o przyszłości, Gmina opracowała projekt na wykonanie termomodernizacji i rozbudowy budynku ZOW w Strzale. Dokumentacja
przewiduje rozbudowę o 4 sale lekcyjne dla 120 dzieci. Koszt opracowania - 48 tys. zł.
Powstał też projekt rozbudowy budynku szkolnego o przedszkole
przy ZO w Żelkowie-Kolonii. Przewiduje 3 sale dydaktyczne dla 75
dzieci. Opracowanie dokumentacji
kosztowało 44 tys. zł. Realizacja zadania planowana jest na przyszłe lata i uzależniona jest od funduszy. l
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Rok 2014: jakie będą priorytety?
Inwestycje, jakie planujemy na przyszły rok podzielić można na kilka kategorii.

Fot. PK

P

o pierwsze, planujemy kontynuację zadań związanych z budową
kanalizacji. W 2014 r. chcemy
skanalizować trzy ulice w miejscowości Żelków-Kolonia: Widok, Stalową
i Piaskową. W przyszłym roku chcemy również dokończyć sieć kanalizacyjną w miejscowościach Pustki i Grubale. Trzecim zadaniem - bardzo dużym
i trudnym - jest budowa sieci Stok Lacki, Pieńki Pruszyńskie i Pruszyn. Kontynuowane będą też prace, które pozwolą
podłączyć się do sieci mieszkańcom wsi
Rakowiec i Wołyńce. Nieubłaganie zbliża się rok 2015. Ta data zmusza nas do
wykonania na terenach objętych aglomeracją miejską sieci kanalizacyjnej.
Takie mamy zobowiązania.
Bardzo ważne są też zadania związane z oświetleniem - w tych miejscach, na
które mamy pozwolenia i projekty. Chodzi o uzupełnienie oświetlenia na odcinku prawie 700 metrów przy drodze
krajowej nr 2 na odcinku Iganie - Opole. Połączenie oświetlenia w miejscowości Żabokliki od miasta do skrzyżowania
w Żaboklikach. Chcemy również zaprojektować oświetlenie z myślą o dzieciach,
które chodzą do Zespołu Oświatowego
w Iganiach - od ulicy Prądzyńskiego do
ulicy z Igań Starych - Szkolnej.
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe,
to rozpoczęliśmy bardzo duże zadanie,

warte aż 1,8 mln zł, polegające na modernizacji i budowie chodników na ulicy Kwiatowej w Żaboklikach. Wykonany zostanie też nieduży, bo liczący ponad
200 metrów, odcinek drogi na granicy Miasta i Gminy, w miejscowości Ujrzanów. Nadal staramy się o przychylne spojrzenie samorządu Mazowsza na
drogę wojewódzką od rzeki Muchawki
w kierunku szkoły w Żelkowie. Tu jed-

nak decyzja leży w gestii Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jednostka ta podpisała z naszą Gminą umowę partnerską. Ustaliliśmy, że Gmina
zaprojektuje i wykupi tereny pod zatoki autobusowe na odcinku prawie 3 kilometrów - od granic Miasta do szkoły
w Żelkowie. Swoje zobowiązania wykonaliśmy, mamy pozwolenie na budowę ważne do listopada 2014 r. O realizację
zadania wielokrotnie zwracaliśmy się do
MZDW i - w celu poparcia tej inwestycji
- do członka zarządu województwa Janiny Ewy Orzełowskiej. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku zadanie, na które bardzo czekają mieszkańcy - zostanie rozpoczęte.
W 2014 r. zakończymy też modernizację elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce. Jeśli zaś chodzi o placówki
oświatowe, to najpoważniejszym zadaniem będzie wykonanie posadzek i podłóg w dalszej części najstarszego budynku
szkolnego w gminie - w Zespole Oświatowym w Pruszynie. Pozostały tam do
wykonania prace w czterech salach. Ze
względu na przypadającą w przyszłym
roku rocznicę 150-lecia istnienia szkoły,
należałoby to zadanie wykonać.
Oprócz wymienionych zadań, realizować też będziemy wiele innych, o nieco mniejszej skali. Wójt Gminy Siedlce
Mirosław Bieniek

Urząd Gminy Siedlce zmienia swoje oblicze
Fot. mt
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Jesienią ruszyła przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce. Budynek przy
ul. Asłanowicza wymagał remontu z zewnątrz, bo z elewacji od jakiegoś czasu odpadały jej fragmenty. Inwestycja zaplanowana
została w cyklu dwuletnim - na lata 20132014. Wartość całego zadania to 750 tys. zł.
W roku 2013 w budżecie na remont zabezpieczono 400 tys. zł, pozostała kwota pochodzić będzie z funduszy z roku 2014.
Nowa elewacja od strony południowej i zachodniej wykonana będzie z płyt elewacyjnych ALUCOBOND, natomiast od strony
wschodniej i północnej położony zostanie
tradycyjny tynk akrylowy. l
s. 13

Jak Gmina Siedlce
wykorzystała
fundusze unijne
W zakończonym okresie programowania samorząd aplikował do różnych
programów o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację
rozmaitych inwestycji. Lista jest bardzo długa.
Z interpelacją o przygotowanie wykazu inwestycji,
na które samorząd pozyskał
w ostatnich latach fundusze
z zewnątrz zwrócił się przewodniczący rady Marek Misiura. Wójt Mirosław Bieniek
takie zestawienie przedstawił
radnym na sesji w listopadzie. Prezentujemy je Czytelnikom Kwartalnika „Nasza
Gmina”.

Rok 2007
1. Nadbudowa sal lekcyjnych na zapleczem sportowym
w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii. Wartość inwestycji
- 110.086,44, wartość dofinansowania - 50.000,00 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej
w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim. Wartość inwestycji
- 2.120,584,46, wartość dofinansowania - 580.000,00 zł.
3. Modernizacja - remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Siedlcach z/s w Chodowie. Wartość inwestycji - 540.401,32 zł, wartość dofinansowania - 388.000,00
zł.

Rok 2008
1. Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym
w Stoku Lackim. Wartość inwestycji - 143.180,42, wartość dofinansowania - 30.000,00 zł.
s. 14

2. Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla
OSP Pruszyn. Wartość zadania 550.000, wartość dofinansowania
- 250.000,00 zł.

Rok 2009
1. Budowa kompleksu sportowo
- rekreacyjnego „Moje boisko - Orlik 2012” w miejscowości Chodów.
Wartość inwestycji - 1.141.267,01,
wartość dotacji - 666.000,00 zł
2. Budowa nawierzchni ul.
Szkolnej w miejscowości Nowe Iganie. Wartość inwestycji 730.114,80 zł, dofinansowanie 368.717 zł.
3. Przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie II etap w mieście Siedlce
i budowa ulicy Piaskowej w gminie Siedlce. Wartość inwestycji 3.052.853,22 zł, wartość dotacji
- 2.594.925,23 zł.
4. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Białkach.
Wartość inwestycji - 98.190,.54 zł,
wartość dotacji - 49.000 zł.
5. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
OSP Nowe Opole. Wartość zadania - 519.913,00 zł, wartość dotacji
- 351.941,00 zł.
6. Modernizacja drogi na terenie Wólka Leśna. Wartość inwestycji - 52.611,80 zł, wartość dotacji 20.000 zł.
7. Modernizacja drogi na terenie wsi Stok Lacki-Folwark. War-

tość inwestycji - 72.645,52 zł, wartość dotacji - 30.000 zł.
8. Budowa sali gimnastycznej
oraz 5 sal lekcyjnych w Zespole
Oświatowym w Nowych Iganiach.
Wartość inwestycji - 3.032.806,93
zł, wartość dotacji - 500.000 zł.

Rok 2010
1. Modernizacja - remont budynku świetlicy w miejscowości Błogoszcz. Wartość inwestycji - 241.751,91 zł, wartość dotacji
- 126.067,00 zł.
2. Modernizacja - remont budynku świetlicy w miejscowości
Pruszyn - Pieńki. Wartość inwestycji - 182.890,57 zł, wartość dotacji
- 112.432,00 zł.

Rok 2012
1. Modernizacja - remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów. Wartość inwestycji - 538.894,40 zł, wartość dotacji
- 346.969,00 zł.
2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
OSP w Błogoszczy. Wartość zadania - 222.300 zł, wartość dotacji
- 40.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól
i łąk na terenie wsi Nowe Iganie
w gminie Siedlce. Wartość inwestycji - 60.328,50 zł, wartość dotacji
- 30.000,00 zł.

Rok 2013
Gmina realizuje następujące inwestycje:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn.
Wartość inwestycji - 5.842.500,00
zł, wartość dotacji do 4.000.000,00
zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym
w Golicach oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego + rzut kulą przy
Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Białkach. Wartość inwestycji - 654.890,10 zł, wartość dotacji
- 216.000,00 zł
3. Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól
i łąk na terenie wsi Nowe Opole
w gminie Siedlce. Wartość dotacji
- 60.000 zł.
Łącznie wartość pozyskanych
funduszy na zadania inwestycyjne
wyniosła 10.810.051, 23 zł.

Mogło być więcej…
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20072013 Priorytet IV Działanie 4.1
Gospodarka wodno-ściekowa w ramach tego działania gmina
Siedlce nie mogła być beneficjentem w związku z tym, że składane
projekty nie mogły być realizowane w aglomeracjach liczących więcej jak 15 tys. RLM oznaczonych
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mln zł

pozyskała Gmina Siedlce w latach
2007-2013 z funduszy unijnych.
W tym na:
- zadania inwestycyjne - 10, 8 mln zł
- projekty tzw. „miękkie” - 2,8 mln zł
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Gmina Siedlce w związku z wydanym przez Wojewodę dokumentem posiada 31 tys. RLM.
Na działanie 7.2.1. (infrastruktura oświatowa) i działanie 3.1 (infrastruktura drogowa) był przeprowadzony jeden konkurs. Gmina
Siedlce składała wnioski na każdy z nich. W ramach działania 3.1
otrzymała dofinansowanie w kwocie 352.797,93 zł tj. 30 % całości
inwestycji i w związku z powyższym zrezygnowała z dotacji. Dostała większą dotację na to samo
zadanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych tj.
50 % całości inwestycji w kwocie
435.000 zł, zaś w ramach działania
7.2.1 złożyła wniosek na budowę
sali gimnastycznej w miejscowości
Nowych Iganie. Wniosek otrzymał
72,5 pkt. na 95 punktów możliwych
do zdobycia. (min. ilość pkt. kwalifikująca do dofinansowania 57).
Z powodu braku środków nie został
przyjęty do dofinansowania.
W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013, działanie Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej
Gmina Siedlce składała wniosek
w 2009 r. o dofinansowanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Stok Lacki, ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki. Wniosek
nie został uwzględniony z powodu
braku prawomocnego pozwolenia
na budowę. Po uruchomieniu drugiego konkursu tj. w 2011 r. gmina
ponownie aplikowała o pozyskanie środków UE na w/w zadanie.
GMINASIEDLCE.pl

Umowa została podpisana w 2012
r. Gmina Siedlce otrzymała maks.
wartość dotacji , czyli 4.000.000 zł.
W ramach tego programu maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie w okresie realizacji Programu
nie mogła przekroczyć 4.000.000
na projekty w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, tj. bez względu
na liczbę złożonych wniosków wartość ta nie mogła by ulec zwiększeniu. Gmina wykorzystała więc w ramach tego działania maksymalną
wartość dotacji.
W roku 2011 był składany wniosek dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” w miejscowości
Golice. Całkowita wartość projektu
wynosiła 1.335.000 zł. Kwota dotacji 666.000 zł. Gmina Siedlce otrzymała dofinansowanie, lecz Rada
Gminy zrezygnowała z realizacji
projektu.

Projekty „miękkie”
w latach 2007-2013
1. Przyjaźń bez barier- spotkania integracyjne II. Wartość projektu
wyniosła 44.947,05 zł, wartość dotacji 38.227,58 zł.
2. Nasza wieś XXI wieku. Wartość projektu wyniosła 42.500,00
zł, wartość dotacji 42.500,00 zł.
3. I ty możesz tworzyć-cykl zajęć
edukacyjnych z grafiki komputerowej, technik artystycznych wyrównujących szanse uczniów. Wartość
projektu wyniosła 277.605,00 zł,
wartość dotacji 277.605,00 zł.
4. Świetlica socjoterapeutycz-

na „Radość tworzenia” w Żelkowie
- Kolonii. Wartość projektu wyniosła 214.368,00 zł, wartość dotacji
214.368,00 zł.
5. Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce. Wartość projektu wyniosła zł 267.637, wartość dotacji
267.637,00 zł.
6. Animator - Moje boisko „Orlik
2012”. Wartość dotacji 4 x 9.000,00
= 36.000,00
7. Gmina Siedlce - wczoraj, dziś
i jutro. Wartość zadania 60.000,00
zł, wartość dotacji 25.000,00 zł.
8. Gmina na medal. Wartość
projektu wyniosła 50.000 zł, wartość dotacji 25.000,00 zł.
9. Gmina na medal II. Wartość
projektu wyniosła 38.850 zł, wartość dotacji 25.000,00 zł.
10. Znam już Mazowsze , Poznaję Polskę - cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycje i folklor regionu Podhala oraz aktywnie
integrujących mieszkańców terenów wiejskich Mazowsza i Podhala. Wartość projektu wyniosła 49.997,00 zł, wartość dotacji
49.997,00 zł.
11. Znam już Mazowsze , Poznaję Polskę - cykl zajęć edukacyjnych promujących dziedzictwo
kulturowe regionu nadmorskiego Polski oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich. Wartość projektu wyniosła
49.995,00zł,
wartość
dotacji
49.995,00zł.
12. Pracownia na ekologię
szyta-Pruszyn oszczędza energię. Wartość projektu wyniosła 16.500,00 zł, wartość dotacji
16.500,00 zł.
13. Indywidualizacja z Gminą
Siedlce. Wartość projektu wyniosła 215.245,00 zł, wartość dotacji
215.245,00 zł.
14. Dziecięca akademia przyszłości. Wartość projektu wyniosła
72.096,00 zł, wartość dotacji również 72.096,00 zł.
15. „Zagrajmy o sukces”. Wartość projektu wyniosła 48.966,00
zł, wartość dotacji 48.966,00zł.
16. „Mały artysta”. Wartość projektu wyniosła 429.774,25,00 zł,
wartość dotacji 362.101,86 zł.

17. „Jestem więc tworzę - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim”. Wartość projektu wyniosła 364.861,50 zł, wartość dotacji
310.132,27 zł.
18. „Prosto przed siebie”.
Łączna wartość dotacji wyniosła
729.748,20 zł.
19. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Błogoszczy i OPS
w Nowym Opolu. Wartość dotacji
16.950.
Łączna wartość dotacji pozyskanych na projekty tzw. „miękkie”
wynosi: 2.823.068,91 zł.
Projekty miękkie, które nie
otrzymały dofinansowania z braku
środków:
1. Projekt „Radosne Dzieciństwo”. Wydłużenie godzin otwarcia
przedszkola i udoskonalenie prowadzonych zajęć w Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Białkach.
Projekt uzyskał 113 punktów, co
stanowi więcej niż wymagane minimum i nie otrzymał dofinansowania
z braku środków. Wartość projektu
wynosiła 263.435 zł.
2. Projekt „Wszystkie dzieci nasze są”. Wydłużenie godzin
otwarcia przedszkola i udoskonalenie prowadzonych zajęć w Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Strzale.
Projekt uzyskał 120 punktów,
co stanowi więcej niż wymagane
minimum i nie otrzymał dofinansowania z braku środków. Wartość
projektu wynosiła 214.930 zł.

Czekamy
Wielkość dotacji pozyskana
na realizację wszystkich projektów w latach 2007-2013 wynosi
13.633.120,14 zł.
Wnioski złożone w roku 2013, które
nie otrzymały jeszcze decyzji o dofinansowaniu ze względu na to, że są
w trakcie oceny przez jednostki dofinansowujące:
1. Budowa świetlicy wiejskiej
w Starym Opolu. Wartość dotacji
500.000,00 zł
2. Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce.
Wartość dotacji 941.430 zł. n
s. 15

W Strzale w tym roku
świętowaliśmy potrójnie
Tegoroczne Dożynki Gminy Siedlce połączono z obchodami 480-lecia istnienia
miejscowości Strzała i 40-leciem gminy Siedlce. Gwiazdą imprezy, zorganizowanej
w niedzielę, 15 września, była Izabela Trojanowska.
Uroczystość
rozpoczęła msza święta, odprawiona
w wyremontowanej niedawno świetlicy w Strzale. Po niej
przybyli goście, mieszkańcy
oraz uczestnicy zgromadzili
się wokół sceny ustawionej
przed budynkiem.

Wierni tradycji
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Swoje umiejętności wokalne zaprezentował gminny zespół śpiewaczy AleBabki

FOT. BG (2)

Starostowie dożynek - Jan
Skup i Wiesława Wakuła
wręczyli Wójtowi Mirosławowi Bieńkowi chleb upieczony
z mąki, która pochodziła z tegorocznych zbiorów. Włodarz
gminy chleb pokroił, a starostowie częstowali nim gości.
- Mówi się, że nasza gmina należy do bogatych. Niektórzy nawet nam tego bogactwa zazdroszczą. Ale jeśli
jesteśmy bogaci - to dzięki
naszym mieszkańcom - podkreślił Wójt.
- Cenimy sobie trud rolnika. Wiemy jednak, że nie zawsze jego praca jest właściwie doceniana. Cieszę się że
dzisiejsze dożynki odbywają się w Strzale. Miejscowość
się rozwija, stoimy obok wyremontowanej w ubiegłym
roku świetlicy. Życzę dziś
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, by mogli się cieszyć z efektów tego, co robią
- mówił podczas uroczystości
przewodniczący Rady Gminy
Siedlce Grzegorz Koc.
Podziękowania i życzenia rolnikom od samorządu
województwa złożyła Janina

Wieńce przygotowane przez mieszkańców gminnych miejscowości

Ewa Orzełowska, w imieniu
władz powiatu siedleckiego
głos zabrał przewodniczący rady Henryk Brodowski.
- Dożynki to święto, które
ma wielowiekowa historię.
Właśnie mieszkańcy wsi są

najbardziej przywiązani do
tradycji, do ziemi i do wiary.
Życzę wszystkim, żeby nam
nigdy nie zabrało chleba podkreślił. Odczytano też listy od parlamentarzystów.
Jak podkreślił, witając gości,

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztof Chromiński, pomysłodawcą tego,
by dożynki połączyć z 480 leciem Strzały, był pochodzący z tej miejscowości radny
gminny Marek Misiura.
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FOT. BG (4)

Organizatorzy na frekwencję narzekać nie mogli

Gwiazdą dożynek w Strzale była Izabela Trojanowska

Konjo w roli konferansjera fascynował zwłaszcza dzieci

Starostowie dożynek: Wiesława Wakuła i Jan Skup przekazują
chleb Wójtowi Mirosławowi Bieńkowi

Historia i ludzie
Informacje o historii
Strzały - jednej z najstarszych
miejscowości w rejonie Siedlec - przedstawił podczas
imprezy sam Wójt Mirosław
Bieniek, który jest pasjonatem lokalnej historii.
- Z dokumentów historycznych wynika, że Strzała została założona w roku
1533. Mamy więc w tym roku 480-lecie. Była to wówczas
jedna z ośmiu miejscowości
w dobrach Stanisława Siedleckiego - opowiadał Wójt.
GMINASIEDLCE.pl

- W owym czasie Strzała liczyła 43 kmieci i była to wtedy duża liczba. W parafii tylko miejscowość Golice była
większa, bo mieszkało tam
46 kmieci. Do dziś Strzała ma
się bardzo dobrze. Według
ostatnich zapisów w ewidencji ludności zameldowanych
jest tutaj 1138 osób. Strzała jest więc jedną z największych miejscowości na terenie
Gminy Siedlce. Ale o jej sile
stanowią przede wszystkim
ludzie. Przez 20 lat mojego
wójtowania współpracowały
ze mną wspaniałe osoby stąd

- m.in. wieloletni sołtys Jan
Stańczuk, obecna pani sołtys Wiesława Wakuła, radni:
Jan Prokurat, Eugeniusz Ornowski, Marek Zaliwski, Mirosław Golec i obecny radny
Marek Misiura. Dzięki nim
mogliśmy dokonać wielu
rzeczy - zrealizować wodociągi, telefonizację, gazyfikację i kanalizację. Strzała jako
jedna z pierwszych miejscowości miała przedszkole. Jest
tu też jedyny w gminie Orlik
- wyliczał Wójt.

Pierwszy raz u nas…
Później na scenie i wokół
niej wiele się działo. Były występy artystyczne, goście posłuchać mogli m.in. gminnych
zespołów AleBabki i Białki.
Dzieci zabawiała Pani Klaun,
czyli Marlena Uziębło z zespołem. Potem wystąpił kujawsko-pomorski
zespół
Blues Station, który na żywo
wykonał największe przeboje

legendarnej grupy Dżem oraz
gwiazda disco - Vizza.
Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Nagrody
przyznano wszystkim czterem kompozycjom - zrobili
je mieszkańcy: Strzały, Grubali, Stoku Lackiego oraz wsi
Pruszyn-Pieńki. Wyróżnienie
honorowe od Wójta trafiło do
Stoku Lackiego, za wieniec
będący repliką konkretnej
kapliczki.
Na Orliku w Strzale mecz rozegrali oldboye
z Podlasia Sokołów Podlaski i Pogoni Siedlce.
Gwiazdą imprezy była Izabela Trojanowska, która - co podkreślał dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chodowie Krzysztof Chromiński - wystąpiła w naszych
okolicach po raz pierwszy.
Konferansjerką - jak zawsze
z humorem - zajął się Paweł
Konnak, czyli Konjo. l BG
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Poznawali historię na rowerach
W sobotę, 14 września, zorganizowano II Rajd Rowerowy Stowarzyszenia Nasze Iganie,
który z założenia upamiętnia rocznicę odsłonięcia pomnika Bitwy pod Iganiami.

W

tym roku przypada 82. rocznica odsłonięcia postumentu. Rajd był zatem okazją do
poznania walorów turystycznych oraz
historii Gminy Siedlce.
- Impreza rozpoczęła się przy pomniku w Iganiach o godzinie 9.30 wręczeniem uczestnikom koszulek rajdowych
i kamizelek ostrzegawczych oraz przypomnieniem zasad poruszania się kolumn rowerów w ruchu drogowym.
Start nastąpił o godzinie 10 - relacjonuje
Tomasz Nasiłowski, komandor rajdu.
- 24 uczestników pokonało trasę
długości 48 kilometrów, wiodącą przez
miejscowości Nowe Iganie, Nowe i Stare Opole, Żytnią, Strzałę, Żabokliki, Stok
Lacki, Ujrzanów, Białki, Grabianów,
Stare Iganie. Jechaliśmy często leśnymi
i polnymi drogami, co po kilku deszczowych dniach stanowiło czasami pewne
wyzwanie.
W tym roku wyruszyliśmy pod hasłem „Iganie - Stok Lacki - Iganie”. Właśnie Stok Lacki był miejscem dłuższego
postoju w trakcie którego wysłuchaliśmy opowieści na temat Grycznej Góry,
historii pałacu Wyszomirskich, w świetlicy obejrzeliśmy wystawę prac plastycznych dzieci. Przy ognisku z kiełbaskami zapoznaliśmy się z materiałami
prezentowanymi wiosną tego roku na
wystawie „Okruchy czasu - Stok Lacki.
Historia i ludzie”. Jesteśmy wdzięczni za
miłe przyjęcie i ciekawe opowieści gospodarzom terenu: Bogusławie Gorzale,
Dariuszowi Stopie oraz Markowi Woźniakowi.

Upominek dla każdego
Serdeczność przedstawicieli Stoku Lackiego chwali też prezes stowarzyszenia Nowe Iganie Henryk Durka.
- Zostaliśmy przyjęci iście staropolskim
zwyczajem - podkreśla. - Po krótkiej gościnie ruszyliśmy w drogę do Igań. Na
trasie rajdu bardzo się przydał wóz techniczno-serwisowy rajdu, zapewniony
przez organizatorów. Po powrocie, przed
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Fot. ORGANIZATORZY

Przystanek: Stok Lacki

Uczestnicy rajdu pod pomnikiem Bitwy pod Iganiami

Stok Lacki był miejscem dłuższego postoju

pomnikiem bitwy, organizatorzy podziękowali uczestnikom za tak liczny udział
rajdzie. Każdy, kto z nami pokonał trasę,
został obdarowany okolicznościowym
upominkiem. Specjalne podziękowania
od organizatorów otrzymał najstarszy
uczestnik naszego rajdu, Michał Łazowski, rocznik 1931. Jego kondycja może
być przykładem dla wielu z nas. Dziękujemy uczestnikom, sponsorom i organizatorom tej wyprawy i zapraszamy za
BG
rok - dodaje Henryk Durka.

PODZIĘKOWANIA
Dzięki wsparciu sponsorów, możliwe było zapewnienie odpowiedniej oprawy rajdu (plakaty, koszulki rajdowe, kamizelki
ostrzegawcze, upominki, napoje i prowiant
dla uczestników). Organizatorzy składają podziękowania dla: Wójta Gminy Siedlce, GOK w Chodowie oraz firm: Skład
Budowlany ALSA, Sklep Rowerowy RELAKS, Hurtownia ZAGŁOBA, Otwieramy.
com a także dla pani Agnieszki Cieniuch
i pana Piotra Kleszki. l
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Uczciliśmy Święto Niepodległości

FOT. GOK (3)

Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości odbywały się pod
pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Iganiami. Ale o 95. rocznicy wydarzeń
z 1918 r. pamiętano też w Pruszynie-Pieńkach i w Białkach.

Minirecital pieśni patriotycznych w wykonaniu Ireny Kosińskiej

Związana ze Świętem
Odzyskania
Niepodległości Akademia Patriotyczna
odbyła się wieczorem, 6 listopada, w świetlicy w Pruszynie-Pieńkach. Spotkanie
rozpoczęła Msza Św. wypominkowa, a następnie zespół
śpiewaczy AleBabki zaprosił
zebranych w świetlicy na recital pieśni i wierszy patriotycznych.
Z kolei w świetlicy w Białkach, 11 listopada, odbyła się
„Wieczornica”, w której wzięła udział lokalna społeczność
wsi. Spotkanie rozpoczęło się
Mszą Św., następnie zgromadzona publiczność mogła
zobaczyć projekcję filmów
związanych z historią Białk,
obejrzeć występ grupy śpiewaczej Białki i wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne.
11 listopada w samo południe pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Iganiami odbyły się gminne
obchody Święta Odzyskania
Niepodległości. W uroczyGMINASIEDLCE.pl

Uroczystości w Iganiach zgromadziły wiele osób

Zespół AleBabki tym razem w repertuarze patriotycznym

stościach, zorganizowanych
przez Stowarzyszenie „Nasze Iganie”, Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach
z/s w Chodowie oraz Zespół
Oświatowy w Nowych Iganiach, wzięli udział m.in.:
strażacy z jednostek OSP z terenu Gminy Siedlce, szkoły,
przedstawiciele władz samorządowych, organizacji wojskowych i kombatantów.
W trakcie trwania uroczystości okazjonalne przemówienie wygłosił Wójt Gminy Siedlce Mirosław Bieniek,

który przedstawił krótki rys
historyczny. Głos zabrali też
goście. Wręczono też okazjonalne odznaczenia. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a pod pomnikiem
zapalono znicze.
Podczas uroczystości wręczono nagrody młodzieży
uczestniczącej w rozgrywanych wcześniej konkursach
związanych z obchodzonym
świętem: sportowym oraz
wiedzy historycznej. Praca stowarzyszenia „Nasze
Iganie” została zauważona

przez Związek Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego oddział w Siedlcach. Wyrazem
tego było wręczenie medalu 30-lecia ZBŻWP prezesowi stowarzyszenia, Henrykowi Durce, przez prezesa
siedleckiego oddziału, majora Tadeusza Buzuka. Prezes
stowarzyszenia dziękując za
wyróżnienie, deklarował dalszą pracę na rzecz umacniania patriotyzmu wśród lokalnej społeczności.
Obchody uświetnił minirecital pieśni patriotycznych
w wykonaniu Ireny Kosińskiej przy akompaniamencie
Krzysztofa Chromińskiego
(fortepian).
W trakcie imprezy odbył się także pokaz zabytkowych pojazdów wojskowych
z okresu II wojny światowej.
Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży. Pokaz strzelania
z broni czarnoprochowej zaprezentowała Sekcja Siedlecka 2 Pułku Piechoty Xsięstwa
Warszawskiego. n
s. 19

Gmina edukacyjnym liderem
Trzeci raz z rzędu Gmina Siedlce otrzymała certyfikat „ Samorządowy Lider Edukacji”.
Wójt Mirosław Bieniek odebrał go na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

27

Cenne wyróżnienie

listopada w auli Collegium
Novum UJ w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin
i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej
„Samorządowy Lider Edukacji”.
Już po raz trzeci przedstawiciele samorządów z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny
wynik postępowania akredytacyjnego
przeprowadzonego przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do 52
gmin i powiatów, które - w opinii ekspertów - wyróżniają się osiągnięciami
w rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na
poziomie lokalnym. Certyfikat odebrał
Wójt Mirosław Bieniek. Uzyskanie dokumentu potwierdza, że Gmina Siedlce wyróżnia się na tle innych samorządów pod względem inwestycji w oświatę
i działalności na rzecz jej rozwoju, realizuje wartościowe projekty edukacyjne
adresowane do młodzieży i nauczycieli,

Fot. ORGANIZATORZY

Z tytułem „Primus”

- Inwestycja w oświatę to inwestycja
w przyszłość Gminy Siedlce - podkreśla
Wójt Mirosław Bieniek

posiada szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania sportu oraz dba o rozwój
na poziomie lokalnym gospodarki opartej na wiedzy.
Zarząd Fundacji dodatkowo uhonorował te gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej
punktów rankingowych. Te, ocenione
najwyżej, otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie
znalazła się również Gmina Siedlce.

- Certyfikat jest dla nas ważny, bo jest
efektem oceny działalności wszystkich
placówek oświatowych - od przedszkoli,
poprzez szkoły podstawowe po gimnazja. I nie chodzi tu tylko o infrastrukturę,
którą cały czas unowocześniamy. Ważne jest też wiele innych czynników, które
wpływają na jakość kształcenia naszych
najmłodszych mieszkańców. Jest to spore wyzwanie, bo Gmina Siedlce ma 7 zespołów oświatowych - podkreśla Wójt
Gminy Siedlce.
- Od września uruchomiliśmy dwa
nowe przedszkola - w Iganiach i w Stoku Lackim. Cały czas inwestujemy
w budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią - ma je już 5 zespołów oświatowych,
w tym ZOW w Strzale - Orlika. Barierą dla tego typu inwestycji w pozostałych dwóch - w Iganiach i w Stoku Lackim jest brak odpowiedniego terenu, ale
i z tym problemem spróbujemy sobie
poradzić. Obie placówki mają za to duże
sale sportowe. Nasze placówki aktywnie
zabiegają też o pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych, co też miało znaczenie
w przypadku ocen samorządów dla poBG
trzeb certyfikatu - dodaje.

fot. BG

Stypendia Wójta w nagrodę za wiedzę

s. 20

Na sesji Rady Gminy Siedlce pod koniec sierpnia
uroczyście wręczono Stypendium Wójta Gminy
Siedlce uczniom, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi w roku szkolnym
2012/2013. Stypendium I stopnia i tysiąc złotych
otrzymały Ewa Skolimowska (II LO im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach) oraz Julia Chacińska
(absolwentka Gimnazjum w ZO w Pruszynie, od
września uczennica siedleckiej „Królówki”).
Stypendia II stopnia (400 zł) otrzymali: Monika
Ratuska (PG w ZO w Żelkowie-Kolonii), Karolina
Rymuza (PG w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale), Radosław Urban (Szkoła Podstawowa im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w ZO
w Nowych Iganiach) oraz Paulina Filimon (SP
w ZO im. Jana Pawła II w Stoku Lackim). l
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Białki

Tydzień języków
obcych w Strzale

Wspólne pamiątkowe zdjęcie z wolontariuszami ze słonecznej Kalifornii

Miło rozpoczął się rok szkolny dla
uczniów w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale. W czerwcu
dowiedzieli się, że przyjadą do nich rówieśnicy ze Stanów Zjednoczonych.
A przyjechali po to, aby uczyć języka
angielskiego w ramach działań amerykańskiej organizacji Global Volunteers.
Uczniowie tydzień przed przyjazdem
gości przygotowywali flagi do dekoracji holu, powitalny plakat oraz ćwiczyli
przydatne zwroty w języku angielskim.

Z Kalifornii
Przyjazd wolontariuszy to zawsze
wielka przygoda dla uczniów. Mają możliwość nie tylko uczyć się języka angielskiego, ale również poznać ludzi, którzy
przyjeżdżają do obcego kraju by pomagać innym. Wolontariuszami są osoby
różnych profesji i w różnym wieku, z doświadczeniem życiowym i zawodowym.
Są otwarci i przybliżają innym kulturę
swojego kraju.
Wrześniowa wizyta od początku była wyjątkowa. Do szkoły przybyła prawie
cała rodzina z Kalifornii: Barbara, Olivia
(12 lat), Alexandra (10) i Jack (7). Okazja poznania rówieśników z Kalifornii,
wzbudziła wśród uczniów nie tylko zainteresowanie, ale także zmobilizowała
do sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Z entuzjazmem uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez Amerykanów, chętnie opowiadali o sobie,
swoich zainteresowaniach i planach na
przyszłość.
GMINASIEDLCE.pl

Atrakcją okazała się „międzynarodowa” lekcja wychowania fizycznego poprowadzona przez Krzysztofa Rusinka,
Podczas zajęć klasa 5a stanęła na wysokości zadania i wszyscy wspólnie walczyli
o pierwsze miejsce dla swoich drużyn.

Artystyczne pożegnanie
Z nadzieją na kolejne spotkanie za
rok, pożegnaliśmy naszych przyjaciół.
Uczniowie pod opieką pani Agnieszki Niedziółki przygotowali krótki program artystyczny w języku angielskimi,
chcąc podziękować wolontariuszom za
ten wspólnie spędzony czas. Klasy I-III
szkoły podstawowej zaśpiewały piosenki, zaś laureaci I Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego z Języka Angielskiego:
Agnieszka Kulesz (IVa), Natalia Osłowska (IVa) oraz Błażej Misiura (Iag) zaprezentowali wiersze. Uczennice z klasy
VIa namalowały dla Amerykanów piękne rysunki a uczniowie z klasy Ia gimnazjum przygotowali podziękowanie.
Nauczyciele i uczniowie Zespołu
Oświatowo-Wychowawczego w Strzale dziękują wszystkim, którzy pomogli w
czasie trwania wizyty i przyczynili się do
godnego pożegnania wolontariuszy: rodzicom Hannie Mirońskiej, Annie Baran, Markowi Misiurze, Gminie Siedlce,
Radzie Rodziców oraz kwiaciarni Erica.
Mamy nadzieję, że współpraca z organizacją Global Volunteers w dalszym ciągu będzie się rozwijać, „Strzała” zawsze
chętnie przyjmie wolontariuszy.


AGNIESZKA NIEDZIÓŁKA

W dniach 29 i 30 listopada oraz 1 grudnia harcerze z drużyny „Dzikie Koty” uczestniczyli w świątecznej zbiórce żywności w sklepie „Biedronka”.
Zebrane przez nich produkty spożywcze zostały wykorzystane przez Bank Żywności w Siedlcach do zrobienia paczek żywnościowych dla
osób ubogich. Tym miłym akcentem harcerze
jako wolontariusze wspomogli działalność Banku Żywności i przyczynili się do pozyskania bardzo potrzebnych produktów dla potrzebujących
ludzi. Akcja zakończyła się sukcesem. Harcerze
zebrali 10 koszy z żywnością. Spotkali się życzliwością i szczodrością ze strony kupujących.

Harcerskie zaduszki
Jak co roku, zuchy i harcerze pod opieką dh pwd
Jolanty Sosinowskiej w listopadzie odwiedzili siedleckie cmentarze przy ulicy Cmentarnej (cywilny i wojenny). Zapalili znicze w miejscach pamięci narodowej, chwilą ciszy oddali hołd zmarłym
i poległym. Odwiedzili również miejsca pamięci
narodowej znajdujące się przy ul. Piłsudskiego
w Siedlcach.

Dzień życzliwości

FOT. ZOW BIAŁKI

FOT. ZOW STRZALE

Zbiórka żywności

21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości. Z tej okazji w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach odbył się uroczysty apel
poprzedzony konkursem plastycznym oraz wyborami najżyczliwszych kolegów i koleżanek. W
programie artystycznym wystąpili uczniowie klasy czwartej, którzy deklamowali wiersze i śpiewali piosenki o uśmiechu, kulturze i grzeczności na
co dzień. W sali gimnastycznej zaprezentowano
plakaty promujące życzliwość i dobre zachowanie, a autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni. Dyplomy i drobne upominki otrzymali również najżyczliwsi uczniowie z poszczególnych
klas wybrani w głosowaniu przez swoje koleżanki i kolegów. 21 listopada to jeden z takich dni
w roku, w którym wszyscy są dla siebie mili, pomocni i uśmiechnięci, ale szacunek i sympatię
możemy sobie okazywać przecież nie tylko od
święta! Uroczystość przygotowały Magdalena
Madej-Batorska i Hanna Mitura. l
s. 21

Ustanawiali rekord!
16 października, w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, ogłoszony przez Europejską Radę Resuscytacji, uczniowie z klasy II, III i IV
szkoły podstawowej wzięli udział w akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej w ramach Projektu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Wraz z ochotnikami
z całej Polski w tym samym momencie prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, wykorzystując wiedzę zdobytą na zajęciach z zakresu pierwszej pomocy. Dokładnie o godzinie
12:00 wszystkie przeszkolone dzieci przystąpiły
do uciskania w rytm piosenki „Stayin’ Alive” zespołu Bee Gees. 
AS

Pruszyn

Puchar od PCK
W szkole od niedawna działa szkolne koło PCK.
Należą do niego uczniowie Samorządu Uczniowskiegio. Koło liczy 10 członków, a jego opiekunem jest Renata Seroczyńska. Głównymi celami
jego działalności są: działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, wyrabianie nawyków przestrzegania zasad higieny i czystości w życiu codziennym
oraz kształtowanie humanitarnej wrażliwości
społecznej uczniów. Za propagowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża szkoła otrzymała puchar od władz PCK.

Stok Lacki

Mistrzowie Mazowsza
w koszykówce
28 października w hali sportowej w Stoku Lackim odbył się finał Regionalnego Turnieju Koszykówki Chłopców. Po eliminacjach do turnieju zakwalifikowały się 4 zespoły ze szkół w: Iganiach,
Mrozach, Kosowie Lackim i Stoku Lackim. W finale koszykarze ze Stoku Lackiego odnieśli historyczne zwycięstwo 35:29 nad zeszłorocznym
triumfatorem rozgrywek - Gimnazjum w Mrozach
i uzyskali awans do Mazowieckiej Gimnazjady
w Koszykówce Chłopców. Turniej zakończył się
udanie dla drużyny, ze Stoku Lackiego. W finale
(36:8) pokonała gospodarza zawodów, Gimnazjum w Strzegowie, i zdobyła złoto.
Drużynę do zwycięstwa poprowadzili uczniowie
kl. III: Tomasz Gustołek (kapitan), oraz Michał
Szostak - najskuteczniejszy zawodnik turnieju finałowego. Wielkie słowa uznania należą się 15
koszykarzom za wywalczenie tego historycznego sukcesu sportowego dla szkoły i nauczycielowi wf w placówce Bartoszowi Ruckiemu. l
s. 22

By dotarli bezpiecznie
W ramach akcji „Bezpieczna droga
do szkoły” w październiku policjanci spotykali się z uczniami Zespołu
Oświatowego w Nowych Iganiach.
Droga krajowa 2 to międzynarodowa
trasa biegnąca przez terytorium Polski
z Berlina do Moskwy. Na trenie powiatu siedleckiego znajduje się jej ponad 55
km odcinek. Ze względu na bezpośrednie usytuowanie przy niej trzech dużych
placówek oświatowych, policjanci co roku promują wśród uczniów zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
Podsiedleckie Iganie znane są ze zwycięskiej bitwy Polaków stoczonej w okolicach tej miejscowością przez powstańców listopadowych 10 kwietnia 1831
z wojskami zaborcy rosyjskiego. Do dziś
uczniowie z znajdującego się w tej miejscowości Zespołu Szkół Oświatowych
opiekują się pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo wojsk polskich. Jednak
sam pomnik, jak i szkoła usytuowane
są bezpośrednio przy bardzo ruchliwej
drodze krajowej 2 łączącej Berlin i Moskwę. Dzieci zmierzające do szkoły muszą przejść przez tę drogę aby dostać się
do placówki. W trosce o bezpieczeństwo uczniów funkcjonariusze siedleckiej komendy, w ramach prowadzonej
akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, spotkali się dzisiaj (02.10) z najmłodszymi
uczniami tej szkoły. Podczas spotkania
zapoznano uczestników z podstawowymi zasadami poruszania się pod rogach,
tj. jakie zasady obowiązują pieszych
i kierujących, co to są znaki drogowe

FOT. KMP SIEDLCE

Golice

To była ciekawa lekcja

i jaka role spełniają na drodze, ponadto omówiono zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz jaka rolę
spełnia sygnalizacja świetlna. Wskazano również zagrożenia, jakie mogą spotkać uczestników ruchu drogowego i jakie zachowania dzieci w rejonie drogi są
niebezpieczne. Zorganizowany dla najmłodszych konkurs z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym
uczestniczyło około 200 uczniów z klas
0 - VI, cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Całość spotkania prowadzona była przez pedagogów z placówki
w Nowych Iganiach oraz mł. asp. Edytę
Barycką i asp. Janusza Cabaja z KMP
w Siedlcach.n
NADKOM. JERZY DŁUGOSZ
KMP W SIEDLCACH

Udowodnili, że historia da się lubić!
W Zespole Oświatowym
w Golicach 13 listopada
odbył się pokaz historyczny „Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka”.
Podczas występu Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” zaprezentowała broń, narzędzia tortur i stroje z tamtych czasów.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się drewniane
krzesło z kolcami na siedzeniu,
które służyło do karania czarow-

nic lub zielarek uważanych ówcześnie za niebezpieczne oraz
dyby do karania wieśniaków
lub prostych ludzi. Po pokazie
uczniowie mogli wypróbować
te fascynujące urządzenia, czyli zakuć się w dyby i posiedzieć
na „wygodnym” krześle.
W trakcie lekcji historycznej byliśmy świadkami walki szlachciców (w tej roli również nasz kolega – Grzegorz Podniesiński),
torturowania czarownicy (tutaj

uśmiech do naszej koleżanki Justyny Posiadały) oraz kary za
szkolne przewinienia dla Rafała
Czarnockiego.
Sądząc po nastrojach panujących na sali, pokaz bardzo podobał się zarówno starszym,
jak i młodszym. Uczniom wyłonionym z tłumu do pokazu
gratulujemy odwagi, a Grupę
Artystyczną „Rekonstrukto” zapraszamy częściej! l
 WIKTORIA GRZEGORCZYK
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Absolwent w mundurze

Spotkanie ze strażakami

FOT. ZO W STOKU LACKIM

W listopadzie w Zespole Oświatowym
w Stoku Lackim gościł absolwent placówki, ppor. mar. Jarosław Czarny.
Obecnie jest on dowódcą działu artyleryjsko-rakietowego i broni podwodnej na okręcie ORP Nakło. Jednostka ta jest trałowcem, wchodzącym
w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców
w Świnoujściu, który z kolei wchodzi w skład 8.
Flotylli Obrony Wybrzeża.
Gość został zaproszony na szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Spotkał się
również z młodzieżą klas II i III Gimnazjum, aby
przybliżyć im swoją pracę i opowiedzieć o tym, jaką drogę przeszedł, aby uzyskać takie stanowisko i stopień. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali informacji o wyjątkowej służbie na
okręcie, zadawali mnóstwo pytań dotyczących
samej pracy, ale także kolejnych etapów drogi
edukacyjnej. Dzięki temu dowiedzieli się, że po
ukończeniu Gimnazjum w Stoku Lackim, obecny oficer marynarki wojennej, uczęszczał do IV
Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, do klasy o profilu matematyczno-informatycznym z rozszerzoną fizyką. Po maturze podjął studia inżynierskie
na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni, na kierunku nawigacja.
A potem dodatkowo jeszcze studia magisterskie
na tej samej uczelni, uzyskując po ich ukończeniu
tytuł magistra inżyniera. Trzeba też nadmienić, że
Jarosław Czarny był również bardzo aktywnym

Żelków-Kolonia

Ppor. mar. Jarosław Czarny
i zaangażowanym w życie uczelni studentem.
Zasiadała bowiem w prezydium Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej, piastując
funkcję przewodniczącego komisji ds. podchorążych. Był też członkiem Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
- Mamy nadzieję, że spotkanie z tak wyjątkowym
absolwentem naszej szkoły w pozytywny sposób
wpłynie na naszą młodzież, zmobilizuje ją do dalszych zmagań edukacyjnych, aby w przyszłości
móc pochwalić się swoimi osiągnięciami na tego
typu spotkaniach po latach - podkreślają nauczyciele ze Stoku Lackiego. n

Wizyta w Nadleśnictwie w nagrodę
Po raz 20. uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły, rodzice i cała społeczność lokalna Pruszyna i okolic przystąpili do
akcji „Sprzątanie świata Polska 2013”.
Tegoroczna edycja przebiegała
pod hasłem ,,Odkrywamy czystą Polskę”. Nie chodziło tylko
o sprzątanie, ale w dużym stopniu o naszą postawę i decyzje.
Bo przecież o Ziemię – powietrze, wodę, glebę, zasoby naturalne, zwierzęta i rośliny trzeba
dbać każdego dnia i na wszelkie możliwe sposoby.
Tegoroczna akcja trwała trzy
dni i polegała na zbiórce elektrośmieci, a wszyscy zaangaGMINASIEDLCE.pl

żowani w nią mogli złożyć na
dziedzińcu szkoły zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Klasa, która zgromadziła go najwięcej wyjechała w nagrodę na
wycieczkę do siedziby Nadleśnictwa w Siedlcach.
Zbieraliśmy wszystko to, co było już bezużyteczne w naszych
gospodarstwach domowych
i okolicy - „od lokówki po lodówki”, tym samym przyczyniając
się do uniknięcia nowych wysypisk w lasach.
Uczniami, którzy zebrali największą ilość elektrośmieci
okazali się szóstoklasiści, więc
jako zwycięzcy uczestniczyli
w zwiedzaniu siedziby Nadleśnictwa w Siedlcach.

W całej akcji wyróżnić należy
również uczniów klasy V, którzy w ramach edukacji podczas
apelu zaprezentowali w krótkich
scenkach scenariusz pt. Śmieci - to nie zabawa, ale poważna
sprawa, czyli jak postępować
z odpadami? Jak segregować
odpady, by znów stały się użyteczne. Samorząd Uczniowski
przygotował konkurs, w którym
mogliśmy wykorzystać naszą
wiedzę na temat segregowania odpadów do odpowiednich
worków.
Bawiąc się i zarazem ucząc
można było wygrać główną nagrodę konkursu – ,,ekologiczny
odkurzacz”. l
 UCZNIOWIE Z PRUSZYNA

Na początku listopada w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii odbyło się spotkanie
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Opolu.
Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III gimnazjum.
Strażacy uczyli młodzież, jak poprawnie udzielać
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Pokazali zastosowanie różnych przedmiotów
służących do pomocy oraz zaprezentowali prawidłowy strój strażaka wykorzystywany podczas
akcji pożarowej. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do ćwiczeń poprawnego udzielania pomocy oraz uważnie słuchali rad.
JS

Lekcja z siedleckimi
policjantami
W połowie września w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych pn „Bezpieczna droga do
szkoły” siedleccy policjanci spotkali się z uczniami Zespółu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii,
aby przypomnieć im o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wrzesień to doskonały czas, aby po raz kolejny zwrócić uwagę rodzicom i ich pociechom,
jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci w drodze
do i ze szkoły. W czasie spotkania funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na edukację
najmłodszych uczniów, którzy wchodzą w świat
nauki - nie tylko tej szkolnej, ale także tej związanej z ruchem drogowym. W czasie spotkania
uczestnicy otrzymali szereg przydatnych informacji: jak bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, a potem wrócić do domu. Najmłodsi uczniowie mieli
okazję razem z policjantem przetestować swoją
wiedzę w praktyce, a żeby byli bardziej widoczni
na drodze - otrzymali elementy odblaskowe. EB

Ratowali i uczyli ratować
W połowie października uczniowie szkoły podstawowej z ZO w Żelkowie-Kolonii pod kierunkiem nauczycieli: Marzeny Telackiej i Ilony Bojar
i Jolanty Prokurat włączyli się w pierwszy „Europejski dzień Przywracania Czynności Serca, który odbył się w Polsce dzięki inicjatywie Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy Ratować”. Przed przystąpieniem do
akcji uczniowie obejrzeli film dotyczący pierwszej
pomocy przedmedycznej. W samo południe połączyli się na żywo z Fundacją WOŚP, aby wziąć
udział w akcji „Bijemy rekord” w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji przez jak największą
ilość osób. W szkole już pierwszoklasiści uczą
sie prowadzenia uciśnięć i wdechów, znają też
IG
numery telefonów alarmowych. l
s. 23

Od rybki po wędkę, czyli
przegląd działań GOPS
- W pracy socjalnej nieustannie dążymy do odzyskania podmiotowości klientów, aby wzięli sprawy
w swoje ręce - mówi Barbara Myrcha, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dlatego
oprócz wsparcia finansowego, priorytetowe miejsce zajmuje tzw. aktywna integracja.

D

ziałania GOPS realizowane są
na kilku polach - od przyznawania zasiłków poprzez działania w ramach ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej po
pomoc w zdobywaniu zawodu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie dla osób i rodzin poprzez świadczenia przewidziane
w ustawie. Pomoc może być pieniężna
(zasiłki stałe, okresowe, celowe) i niepieniężna (finansowanie posiłków dla dzieci - obecnie około 400 dzieci korzysta
z dożywiania w szkołach, usługi opiekuńcze, skierowanie do domu pomocy
społecznej). W ostatnim czasie dużym
zainteresowaniem cieszą się zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału.
Ważnym działaniem pracowników
socjalnych jest praca socjalna. W jej ramach pracownik socjalny ma za zadanie
dostrzec deficyty i mocne strony osoby
potrzebującej pomocy, a następnie pracować z nią w celu odzyskania zdolności
do funkcjonowania w społeczeństwie. Nie stanie się to natychmiast, więc występują przy tym dodatkowe formy
wsparcia, takie jak poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w załatwianiu
trudnych spraw życiowych - tłumaczy
Barbara Myrcha, kierownik GOPS.

Aktywna integracja
Bardzo istotną część działań pomocowych GOPS stanowi aktywna integracja. W jej ramach realizowany jest
projekt współfinansowany ze środków
unijnych EFS „Prosto przed siebie”.
W 2013 roku trwała już VI edycja. 11
uczestników w ramach projektu skorzystało z poradnictwa psychologicznego,
s. 24

FOT. GOPS

Pomoc społeczna

Kierownik GOPS Barbara Myrcha

doradztwa zawodowego, treningu umiejętności społecznej oraz doradztwa wizerunkowego.
Wśród uczestników są też osoby niepełnosprawne. Kluczowym założeniem
projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, szkolenia są dostosowywane indywidualnie do potrzeb
każdego z uczestników w oparciu o plan
utworzony z doradcą zawodowym.
W tym roku odbyły się następujące kursy zawodowe: sprzedawca z obsługą kas
fiskalnych i terminali płatniczych, podstawy księgowości, kurs prawa jazdy kategorii C.
W lipcu w ramach „Prosto przed siebie” został zorganizowany jednodniowy
wyjazd integracyjny do Parku Jurajskiego w Bałtowie. - Wychodząc naprzeciw
potrzebom i oczekiwaniom uczestników, zostały zorganizowane dodatkowe
kursy zawodowe: bukieciarz - florysta,
pracownik administracyjno-biurowy
z obsługą urządzeń biurowych oraz kwa-

lifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy. - mówi Monika Redesiuk, pracownik GOPS. Troje
uczestników korzysta również z kursu
prawa jazdy kategorii B. - W tym roku
uczestnicy projektu musieli wykazać się
dużą wytrwałością, ponieważ kursów
było więcej . Ze strony GOPS uczestnicy mogli liczyć na wsparcie finansowe
rekompensujące niemożność zarobkowania w czasie szkoleń. Liczymy na to,
że przy wsparciu urzędu pracy, udział
w projekcie ułatwi im powrót lub wejście na rynek pracy - zaznacza Barbara
Myrcha.
Współpraca GOPS z Urzędem Gminy i Powiatowym Urzędem Pracy daje
możliwość skierowania osób, które mają
trudną sytuację na rynku pracy do prac
społecznie użytecznych i robót publicznych. W tym roku trzech podopiecznych
ośrodka brało udział w pracach społecznie użytecznych, dwie osoby zostały wytypowane do robót publicznych.
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Porozumienie z CIS
Od niedawna GOPS ma też możliwość kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach. Porozumienie w tej sprawie z Caritas Diecezji
Siedleckiej Wójt Gminy Siedlce podpisał 29 sierpnia. - Dwie osoby zostały już
przyjęte i podpisały indywidualny program zatrudnienia socjalnego w CIS.
Czekamy na rozstrzygnięcie jeśli chodzi o trzecią skierowaną osobę. Warunki finansowe pozwalają na przyjęcie 3
osób . Tymi osobami będzie zajmował
się pracownik socjalny, psycholog i instruktorzy zawodu odpowiedniej sekcji,
do której zostanie przydzielony pracownik - tłumaczy kierownik GOPS. Okres
próbny trwa jeden miesiąc, jeżeli skierowane osoby się sprawdzą, zostaną na
dłużej, maksymalnie na 11 miesięcy.
W tym czasie będą uczestniczyły
w zajęciach, przyuczały się do zawodu
i otrzymywały świadczenie integracyjne.
O przyjęcie do CIS mogą starać się osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu
(po przebyciu terapii), chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, zwalniani
z zakładów karnych, osoby niepełnosprawne. - Wyczekiwaliśmy na możliwość skierowania do CIS , bo dla tych
osób nie mieliśmy do tej pory właściwej
oferty. Bardzo cieszymy się ze współpracy z CIS i mamy nadzieję, że będzie ona
kontynuowana - podkreśla kierownik.
- Oprócz pracy zarobkowej, CIS gwarantuje pracę nad człowiekiem i jego przyszłością. To pakiet, który daje ludziom
ogromną szansę, jak z niej skorzystają,
to już tylko od nich zależy - dodaje.
GMINASIEDLCE.pl

Wsparcie rodziny
GOPS realizuje również działania
w ramach ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Dzieje się to
poprzez dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- Od lipca zatrudniamy też asystenta rodziny. Środki na zatrudnienie go
udało się nam pozyskać w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok
2013”. Asystent opiekuje się 5 rodzinami, u których spędza większość czasu,
wskazując możliwości rozwiązywania
problemów
opiekuńczo-wychowawczych. Z GOPS kontaktuje się w miarę
potrzeb - mówi Barbara Myrcha.
Działa też Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowana jest procedura „Niebieskie Karty”.

Świadczenia rodzinne
31 października zakończył się
okres zasiłkowy, na który były przyznane świadczenia na dzieci. - Jesteśmy
w trakcie przyjmowania wniosków na
nowy okres. Świadczenia takie jak zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy i fundusz alimentacyjny są uzależnione od dochodów, dlatego wnioski
należy składać co roku - przypomina
Monika Borkowska pracownik zajmujący się świadczeniami rodzinnymi.
Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa rodzaje
świadczeń dla opiekunów osób niepeł-
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W lipcu w ramach „Prosto przed siebie” został zorganizowany jednodniowy wyjazd integracyjny do Parku Jurajskiego w Bałtowie

Pieniądze unijne z EFS pozwoliły na zorganizowanie kursu zawodowego bukieciarz - florysta

nosprawnych. Zmiany spowodowały, że
wiele osób utraciło prawo do wsparcia.
- Wykazanie, że rezygnacja z pracy ma
bezpośredni związek z opieką nad osobą
niepełnosprawną jest potężną barierą.
Zarówno w kraju, jak i u nas, jest dużo
kontrowersji związanych z tym przepisem. Póki co, stosujemy go zgodnie z zapisem, ale razem z tymi osobami, które
korzystały wcześniej ze świadczeń, a teraz nie mają takiej możliwości, czekamy
na zmianę restrykcyjnych przepisów zaznacza kierownik GOPS. 30 osobom,
które wcześniej pobierały świadczenie
pielęgnacyjne, teraz nie przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłek otrzymuje tylko 1 osoba.
W gestii GOPS jest też wypłacanie
funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Ważne jest, aby pamiętać,
że wszystkie wnioski składa się według
miejsca zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenie. n
WYRÓŻNIENI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach został wytypowany w 2013 r. do wyróżnienia „Zawsze pomocni” za wdrażanie nowego
modelu działań opartych na aktywnej integracji
i pracy socjalnej. Wręczenie wyróżnienia przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego nastąpiło podczas konferencji połączonej z uroczystością Dnia Pracownika Socjalnego. Beata Trzcińska, starszy specjalista pracy socjalnej w GOPS
w Siedlcach otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę. Odznaczenie przyznawane jest za
wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej. l
s. 25

Diagnoza, profilaktyka,

rozwiązywanie problemu…
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach
przygotowując projekt programu profilaktyki na 2014 rok dokonała diagnozy
problemów uzależnień i innych problemów społecznych w Gminie Siedlce.

N

a szkody związane z alkoholem narażony jest każdy mieszkaniec naszej gminy, niezależnie od tego, czy pije alkohol, czy też nie.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej
osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja
tych zadań realizowana jest w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Diagnoza
Diagnoza problemów uzależnień
i innych zagrożeń społecznych oparta
została na danych uzyskanych z instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie oraz wynikach
wcześniejszych badań prowadzonych
na terenie Gminy wśród młodzieży oraz
ogólnopolskich danych statystycznych.
Diagnoza problemów związanych
z alkoholem polega między innymi na:
przedstawieniu danych dotyczących
dostępności alkoholu na terenie gminy, spożywania alkoholu przez młodzież
i dorosłych, szkód zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu, zaburzeń życia rodzinnego, w tym zjawiska
przemocy w rodzinie.
Specyfika naszej gminy polega na
tym, że Gmina Siedlce jest położona
wokół granic administracyjnych miasta Siedlce i stanowi jego zaplecze. Ma
to korzystny wpływ na funkcjonowanie
rodzin, m.in. w zakresie możliwości zatrudnienia, ale jednocześnie zwiększa
anonimowość. To z kolei, ułatwia dostępność do środków psychoaktywnych,
podnosząc czynniki ryzyka zachowań
aspołecznych, a także utrudnia przeprowadzenie pełnej diagnozy problemów
s. 26

związanych z alkoholem, np. w zakresie
korzystania z pomocy organizacji i instytucji, które nie prowadzą statystyk w podziale na poszczególne gminy.

Dostępność alkoholu
Według wszelkich badań ograniczenie dostępności alkoholu jest czynnikiem zmniejszającym szkody związane
z jego używaniem.
Gmina Siedlce liczy około 17 tysięcy mieszkańców, zamieszkujących w 35
sołectwach.
W 2007 roku na terenie naszej gminy było 18 punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. Nie wykorzystano 6 limitów na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia
w miejscu sprzedaży.
Natomiast w 2012 roku było 41
punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży, 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
do spożycia w miejscu sprzedaży. Nie
wykorzystano 4 limitów na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W 2007 roku na 1
punkt przypadało 666
mieszkańców, a w 2012
roku - 347 mieszkańców
na 1 punkt sprzedaży
i podawania napojów
alkoholowych.
Biorąc pod uwagę również fakt powstania na terenie miasta, w tym na jego

obrzeżach dużych sklepów/hipermarketów oferujących alkohol oraz znaczny wzrost liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy w okresie ostatnich pięciu lat, należy stwierdzić, że w naszym środowisku
wzrasta dostępność alkoholu dla mieszkańców gminy.
Ponadto w ostatnich kilku latach
w naszej gminie zwiększany jest limit
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, który w chwili obecnej ustalony
jest na poziomie 44 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży: w tym 12 w miejscu sprzedaży
i 32 poza miejscem sprzedaży.
W całej w Polsce, jak też w naszym
środowisku lokalnym, problemem są
szkodliwe wzorce picia alkoholu przez
dorosłych. Przy jednej okazji wypijamy duże ilości alkoholu i częściej sięgamy po napoje wysokoprocentowe. Polska zajmuje 18 miejsce w Europie pod
względem średniego spożycia alkoholu
wśród dorosłych.

Picie alkoholu przez
młodzież i dorosłych
Badania w ramach programu „Gimnazja w Gminie Siedlce bezpiecznym
środowiskiem dla młodzieży – profilaktyka uzależnień przemocy rówieśniczej”
przeprowadzone w okresie X-XII 2005
roku wskazały, że spożywanie alkoholu wśród gimnazjalistów gminy w ciągu ostatnich trzydziestu dni przed badaniem zadeklarowało 24,47 % pytanej
młodzieży.
Z badań przeprowadzonych na terenie gminy Siedlce w okresie IX-XI 2008
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bezrobotnych mieszkańców Gminy Siedlce, natomiast rok później - 863 osoby,
a na dzień 30 września br. - 893 osoby,
co oznacza tendencję wzrostową.
W Polsce w rodzinach z problemem
alkoholowym, w których co najmniej
jedna osoba pije w sposób szkodliwy
dla niej i dla członków tej rodziny, żyje
3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci,
2,5 mln osób nadużywających alkoholu
oraz 700-900 tys. osób uzależnionych.
Opierając się na rodzinach z problemem alkoholowym żyje ok. 10% mieszkańców, tj. ok. 1 700 osób.
Z pomocy psychologicznej w Punkcie
Konsultacyjnym działającym w Urzędzie Gminy Siedlce w 2011 roku korzystało 27 osób z problemem alkoholowym (w tym 3 kobiety), natomiast
w 2012 roku - 30 (w tym 3 kobiety).
W rodzinach korzystających z tej formy pomocy w 2011 roku było 40 dzieci,
a w 2012 roku - 46.
roku pod kierownictwem prof. dr hab.
Zbigniewa Gasia wynika, że tylko około
40% uczniów gminnych gimnazjów nie
deklarowało spożywania piwa, co oznacza, że 60% gimnazjalistów z różną częstotliwością spożywa piwo. Ponadto 35
% gimnazjalistów deklarowało spożywanie wina.
Na podstawie wywiadów z pedagogami można stwierdzić, że picie alkoholu
przez młodzież nie jest najczęściej występującym zachowaniem ryzykownym
w szkołach na terenie gminy.
Nie odnotowano również przypadku
spożywania alkoholu na terenie szkoły,
podczas dyskotek czy szkolnych wycieczek. Natomiast wśród najczęściej występujących zachowań ryzykownych
wymienione zostały: palenie papierosów, wulgaryzmy, agresywne zachowania, wagary, nadmierne korzystanie
z komputera (internet).
Pedagodzy wiedzą o kilku sytuacjach,
w których uczniowie spożywali alkohol poza terenem szkoły. Nie było również przypadku zażywania narkotyków
przez młodzież. W opinii wszystkich pedagogów dostępność alkoholu dla młodzieży jest łatwa, natomiast około 200
dzieci wychowuje się w rodzinach z problemem alkoholowym.
W chwili obecnej brak jest aktualnych danych dotyczących dostępności
i wzorców picia alkoholu przez młodzież
GMINASIEDLCE.pl

na terenie naszej gminy, co utrudnia bieżącą diagnozę sytuacji.
Z danych Komendy Miejskiej Policji
w Siedlcach wynika, że w 2012 r. zatrzymano 26 mieszkańców gminy Siedlce
i osadzono w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia. Dokonano również zatrzymań 2 nieletnich mieszkańców Gminy,
będących pod wpływem alkoholu, które
zostały przekazane ich prawnym opiekunom.
W 2011 roku Komisja prowadziła
postępowanie wobec 13 osób, z czego
do Sądu skierowano 5 wniosków o wszczęcie postępowania w celu nałożenia
obowiązku leczenia odwykowego, natomiast w 2012 roku Komisja prowadziła
postępowanie wobec 13 osób, z czego do
Sądu skierowano 12 wniosków o wszczęcie postępowania w celu nałożenia
obowiązku leczenia odwykowego.

Zaburzenia życia rodzinnego
Uzależnienie powoduje dezorganizację życia społecznego osób nim dotkniętych i ich rodzin. Istnieje wysoka zależność między uzależnieniem od alkoholu
a bezrobociem, niższym statusem socjoekonomicznym, wypadkami i przemocą
interpersonalną.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku
w powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach zarejestrowanych było 706 osób

W 2005 roku 13%
respondentów
potwierdziło, że
zna osoby będące
ofiarami przemocy.
Z analizy danych dotyczących realizacji procedury Niebieskie Karty wynika, że w 2012 roku na terenie gminy
Policja sporządziła 43 Niebieskie Karty
w 39 rodzinach (w tym: w 35 rodzinach
z problemem alkoholowym), w których
jest 40 dzieci. Procedurę zakończono
tylko w 2 przypadkach. W 2013 roku
kontynuowano działania wobec pozostałych 41 przypadków. Do końca września 2013 roku sporządzono 26 kolejnych Kart w 24 rodzinach (w tym w 23
rodzinach z problemem alkoholowym),
w których wychowuje się 42 dzieci.
Oznacza to, że w 2013 roku realizowano procedurę wobec 67 Kart. W niektórych przypadkach Karta sporządzana
była kilkakrotnie w jednej rodzinie.
Wszczęcie procedury Niebieskie
Karty następuje przez wypełnienie formularza Niebieskie Karty, w przypadku
podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny.
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IMPREZY ZORGANIZOWANE PRZEZ GOK W CHODOWIE

Disco Mazovia w Mościbrodach
Impreza, jak co roku przyciągnęła wielotysięczną publiczność z regionu, a także i odległych zakątków Polski.
Podczas tej edycji liczba wykonawców
zwiększyła się o jedną trzecią, w związku z czym imprezę zaplanowano na
dwa dni. Na jednej scenie wystąpiło aż
47 utytułowanych zespołów, co oznacza łącznie ponad 150 artystów. Stawia
to festiwal w ścisłej czołówce, obok największych tego typu w kraju.
Festiwal połączony był z konkursem,
którego celem jest odkrywanie nowych
talentów i wyłanianie wschodzących
gwiazd, a przy okazji prezentacja najnowszych trendów gatunku. Jak co roku, obok młodych lwów wystąpiły też
oczywiście sławy. 14 sierpnia w środę od
g.17.00 wystartował konkurs debiutów
pod hasłem „Młoda Scena Disco”. Tego dnia o laury powalczyło 26 zespołów,
a wieczór dodatkowo zwieńczyły koncerty gwiazd: Maxel oraz bijący ostatnio
rekordy popularności Bracia Figo Fagot.
W czwartek 15 sierpnia, popołudniu
rozpoczął się konkurs premier i największych przebojów w wykonaniu znanych i utytułowanych zespołów. Poziom
rywalizacji co roku sukcesywnie wzrasta, co świadczy o prestiżu tego konkursu. Podczas obrad jury odbywały się
koncerty gwiazd. Wystąpili m.in.: Jorrgus, Bobi, Effect, Pudzian Band, Tarzan

FOT. Gok

14 i 15 sierpnia odbył się III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej Disco Mazovia 2013.

Z roku na rok impreza przyciąga coraz większe tłumy publiczności

Boy, i wielu innych. Program festiwalu był naprawdę imponujący, frekwencja z ubiegłych lat znów została pobita,
a dobra i bezpieczna zabawa trwała do
późnych godzin.
Festiwal to jednak nie tylko same
koncerty, organizowany jest on bowiem
w formie pikniku rodzinnego, któremu towarzyszą kiermasze, wystawy, itp.,
więc nie zabrakło atrakcji zarówno dla
dorosłych, jak i dla dzieci. Wyniki z obydwu festiwalowych konkursów znajdują
się na stronie GOK. Przewodniczącym
jury był Krzysztof Chromiński, absol-

went Akademii Muzycznych, muzyk,
kompozytor, instrumentalista, inżynier
dźwięku, dyrektor GOK w Chodowie,
który był jednocześnie pomysłodawcą
festiwalu. Relacje, wywiady, teledyski
z festiwalu można było obejrzeć w regionalnych i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Są one również dostępne
w serwisach internetowych i kanałach
Youtube.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek
Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie
oraz Stowarzyszenie Tradycja - Rozwój
- Przyszłość (gm. Wiśniew). n

Jazz na wsi - festiwal i wystawa fotografii

s. 28

ballo Sextet, Stryjo. Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii pt. „Gwiazdy światowego jazzu”
autorstwa znanego piosenkarza i perkusisty jazzowego Andrzeja Dąbrowskiego, warsztaty wokalne z Kubą Badachem oraz warsztaty taneczne
„Afro - Cuban - Jazz” z kubańskim choreografem
Raynelem Fernandezem Ballesterem. l

FOT. Gok

W dniach 15-19 października w Sali Widowiskowej GOK w Chodowie odbył się
II Ogólnopolski Festiwal Improwizacji
i Interpretacji Jazzowej „Jazz na wsi”.
Największy i jedyny festiwal jazzowy w regionie i promieniu 100 km, połączony z konkursem
o międzynarodowym zasięgu i nowatorskiej formule, zakładającej muzyczne zderzenie tradycji
i współczesności.
W tym roku, jako gwiazdy wystąpili m.in. Henryk
Miśkiewicz „Full Drive3”, Poluzjanci, Reinaldo Ce-

Na scenie w Chodowie zobaczyć można było Kubę Badacha z zespołem Poluzjanci
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Plener malarski
„Nad Liwcem”
Odbył się w dniach od 27 do 30 sierpnia
i miał formę otwartych zajęć warsztatowych pod chmurką.
W programie przewidziano zajęcia z zakresu malarstwa i rysunku, zabawy plastyczne rozwijające
wyobraźnię, a także multimedialne prezentacje
o sztuce.

Wakacje dla dzieci
W dniach od 20 do 30 sierpnia odbył
się cykl wakacyjnych spotkań dla dzieci
i młodzieży pod hasłem „Sport, muzyka
oraz gry”.
Spotkania miały miejsce w świetlicach gminnych.
W programie były m.in.: zajęcia rekreacyjne, mini kino pod chmurką, gry video na telebimie, karaoke, a także pokazy puszczania ogromnych
baniek mydlanych. Zajęcia prowadzili instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury, którzy odwiedzili
następujące miejscowości: Pruszynek, Pruszyn,
Pruszyn Pieńki, Błogoszcz, Grubale, Ujrzanów,
Grabianów, Rakowiec, Nowe Opole.

Kino pod chmurką
10 września o godz. 19.00 w Pruszynie na terenie
przy remizo-świetlicy odbył się seans filmów undergroundowych. Objazdowe kino pod chmurką
spotkało się z dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców.

Szkolenie z techniki
estradowej
18 września w Sali Widowiskowej GOK
w Chodowie odbyło się otwarte szkolenie z techniki estradowej.
Spotkanie kierowane było do osób zaczynaGMINASIEDLCE.pl

Pokaz kotów rasowych
29 września w godzinach 11.00 - 16.00
w Sali Widowiskowej GOK w Chodowie
odbył się Pokaz kotów rasowych.

FOT. Gok

Pianohooligan - Piotr Orzechowski
fa Pendereckiego w autorskiej transkrypcji na fortepian oraz własne. Piotr Orzechowski - pianista
i kompozytor, jeden z najbardziej utytułowanych
muzyków jazzowych młodego pokolenia.
Obecnie artysta studiuje w słynnej Berklee College of Music (filia europejska w Valencji). Na stałe mieszka w Krakowie. Laureat wielu nagród,
w tym najważniejszej - I Nagrody na Montreux
Jazz Solo Piano Competition (2011), którą zdobył jako pierwszy Polak w historii tego legendarnego szwajcarskiego festiwalu. Współpracował
z czołówką światowej klasy muzyków, z Randy
Breckerem na czele.
Jego ostatni album solowy Experiment: Penderecki został świetnie przyjęty przez krytykę i znalazł się w czołówce rankingów najważniejszych
płyt roku 2012, otrzymując nominacje do wielu
prestiżowych nagród. Wszystkie utwory zostały solidnie przemyślane, inteligentnie zwariowane, pod względem wykonawczym precyzyjnie
dopracowane, zaś ich ostateczny kształt zyskał
uznanie samego Krzysztofa Pendereckiego, który osobiście rekomenduje album. Po raz pierwszy
muzyka tego wielkiego kompozytora została wykonana w regionie siedleckim.

Koncert Domowe Melodie
Pokaz kotów rasowych

25 października w Sali Widowiskowej
GOK w Chodowie odbył się koncert
Domowe Melodie.

Pokaz po raz kolejny cieszył się dużą frekwencją.
Można było z bliska podziwiać piękne koty i kocięta, oraz zasięgnąć indywidualnych konsultacji
u ich hodowców.
Dla dzieci przygotowano konkurs plastyczny pt.
„Mój wymarzony kot”, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób.

Pianohooligan
30 września o godz. 20.00 w Sali Widowiskowej
GOK w Chodowie odbył się kameralny koncert
muzyki współczesnej Pianohooligan Experiment:
Penderecki w wykonaniu Piotra Orzechowskiego (fortepian). Artysta wykonał utwory Krzyszto-
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W niedzielę, 11 sierpnia, na początek,
z „Piosenkami dla dzieci” wystąpiła
Pani Klaun.
Grupa Śpiewacza AleBabki przypomniała piosenki i pieśni ludowe, a zabawę taneczną poprowadził zespół Bzzzik. Odbyły się też konkursy karaoke na multimedialnym telebimie, filmowe
pokazy wizualizacji wirtualnej z udziałem dzieci,
ognisko z kiełbaskami, malowanie twarzy i wiele
innych atrakcji.

jących swoją przygodę z profesjonalną sceną
W szczególności mogło okazać się przydatne
nauczycielom i pedagogom, przygotowującym
młodych artystów do występów w festiwalach,
przeglądach twórczości i konkursach wokalnych.
W programie zawarto m.in. takie zagadnienia,
jak: obycie ze sceną, praca z mikrofonem i monitorami scenicznymi, przygotowanie podkładu
muzycznego, podstawy obsługi i efektywnego
wykorzystania szkolnego sprzętu nagłośnieniowego. Wszystko po to, aby móc potem maksymalnie wykorzystać swoje przysłowiowe 5 minut podczas występów konkursowych. Trzeba
bowiem pamiętać, że o werdykcie często decydują szczegóły, a brak świadomości niektórych
zjawisk fizycznych i mankamenty techniczne potrafią skutecznie zepsuć końcowy efekt artystyczny. Zdobyta wiedza z pewnością pozwoli poczuć
się dużo pewniej na każdej estradzie.
Szkolenie poprowadził Krzysztof Chromiński, dyrektor GOK, dyplomowany realizator dźwięku, muzyk i juror podczas festiwali muzycznych.

FOT. Gok

Festyn w Żaboklikach

Domowe Melodie
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kim na gitarze basowej z towarzyszeniem instrumentów elektronicznych (plus żywa perkusja
w wykonaniu Łukasza Lacha z L.Stadt). W listopadzie 2009 roku nakładem niemieckiej wytwórni Moanin ukazał się jej debiutancki, solowy album „7pm”. W październiku 2012 nagrała drugi
krążek - Soniamiki SNMK. Muzyka Soniamiki to
po prostu bezpretensjonalne, domowe piosenki,
choć zarejestrowane w studio.

Powiatowy Przegląd Kapel
i Zespołów Weselnych.
Po zgłoszeniach okazało się, że Przegląd, zorganizowany 24 listopada w Chodowie miał w zasadzie zasięg międzywojewódzki.

Natalia Grosiak - Mikromusic

polscy muzycy, nierzadko wspierając pracę nad
płytami. Na debiutanckim krążku „Mikromusic”
pojawiło się wielu artystów m.in. Leszek Możdżer,
multiinstrumentalista Sambor Dudziński, akordeonista Piotr Dziubek. Wrocławska formacja znakomicie sprawdza się podczas koncertów.

Soniamiki w Chodowie
22 listopada o godz. 20.00 w Sali Widowiskowej GOK w Chodowie wystąpiła
Soniamiki.
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Jako support zaśpiewała Anna Przedlacka,
w akustycznym towarzystwie Pawła Odoszewskiego na fortepianie i Jędrzeja Goławskiego na
trąbce.
Soniamiki (Zosia Mikucka) to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Urodziła się w Zielonej
Górze, wychowała w Koninie, nagrywa w Berlinie, a mieszka obecnie w Łodzi. Jest absolwentką poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła tam studia na kierunku - film animowany.
Swoje piosenki komponuje i gra przede wszysts. 30

Każdy kto lubi muzykę weselną, biesiadną, taneczną oraz frywolne przyśpiewki, będąc na
przeglądzie na pewno znalazł coś dla siebie. Dominowały tradycyjne instrumenty akustyczne, takie jak akordeon, skrzypce, perkusja, saksofon.
W repertuarze nie zabrakło przebojów w porywających rytmach: tanga, walca, fokstrota, polki, czy
też polskiego oberka. Po części konkursowej,
porywający koncert zagrała kapela Sterdyniacy.
W tym czasie odbyło się liczenie głosów publiczności, która wyłoniła zwycięzców Przeglądu, typując swoich faworytów na specjalnie przygotowanych kuponach. Wyniki przeglądu znajdują się
na stronie GOK. Również spośród głosujących
wylosowano nagrodę w postaci kolorowych albumów i podwójnych zaproszeń na koncert Mikromusic. Doskonała zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych.

Koncert Mikromusic
29 listopada w Sali Widowiskowej GOK
w Chodowie odbył się koncert zespołu
Mikromusic.
„Grupa Mikromusic jest zupełnie inna niż cała
nasza krajowa scena muzyczna” - powiedział
o nich Marek Niedźwiecki. To fakt. Mikromusic to
jedna z ciekawszych formacji młodego pokolenia
na polskiej scenie muzycznej. Formacja została doceniona przez kapitułę Nagrody Kulturalnej

8 grudnia o godz.16. w świetlicy w Stoku
Lackim i godz. 18.30 w Białkach odbyły
się wirtuozowskie recitale akordeonowe
Rafała Grząki.
W repertuarze obydwu koncertów, znalazły się
najpiękniejsze, sztandarowe, światowe hity akordeonowe, zarówno z gatunku muzyki klasycznej,
jak i rozrywkowej, a nawet ludowej.
Rafał Grząka jest też utytułowanym muzykiem
jazzowym oraz znakomitym interpretatorem mu-
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Recital akordeonowy

Kapela Sterdyniacy

Soniamiki, czyli Zosia Mikucka

„Gazety Wyborczej”. Zespół otrzymał nagrodę
„WARTO” za swoją najnowszą płytę - SOVA. Album uznawany jest za stylistyczną rewolucję zespołu. Od początku zespołowi kibicowali czołowi
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Pod taką nazwą tworzy, nagrywa i koncertuje trójka sympatycznych, zdolnych muzyków.
Połączyły ich wspólne pasje oraz miłość do muzyki. Justyna Chowaniak, Staszek Czyżewski
i Kuba Dykiert to zgrane trio, które od ponad roku
skutecznie podbija serca polaków, a także islandczyków. Na swoim koncie mają już liczne tytuły.
Czytelnicy portalu musics.pl ogłosili ich „Debiutem roku 2012”. Ponadto grupa znalazła się na
pierwszym miejscu w plebiscycie na „Najlepszy
polski album 2012”. Wyjątkowość ich muzyki tkwi
w nietypowym miejscu nagrań, czyli kameralnym
mieszkaniu, które stało się ich studiem. Ciekawe
instrumentarium i niesamowita, ciepła, domowa
atmosfera. W takich warunkach właśnie powstają piosenki Domowych Melodii.
Ich koncerty wyprzedają się we wszystkich największych miastach. Sami tylko skromnie powtarzają, że chcą po prostu grać i śpiewać.

Rafał Grząka
zyki współczesnej, której również nie zabrakło.
Były gorące tanga argentyńskie, walce francuskie, romanse rosyjskie i inne popularne szlagiery w wirtuozowskim wykonaniu. Artysta od lat
koncertuje w najbardziej prestiżowych miejscach
świata, był też wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach i festiwalach. Jest
doktorem sztuki, wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie.
Jako jeden z zaledwie kilku osób w Polsce gra na
bandoneonie na poziomie mistrzowskim, o czym
mogliśmy się przekonać podczas recitali. l
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Święto Niepodległości w Iganiach
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Festiwal Disco Mazovia w Mościbrodach

Warsztaty z techniki scenicznej w GOK

Dożynki w Strzale - koncert
Izabeli Trojanowskiej

Festyn w Żaboklikach

Rajd rowerowy stowarzyszenie „Nasze Iganie”
Pokaz kotów rasowych

Festiwal Jazz na Wsi - warsztaty wokalne z Kubą Badachem
s. 32

Jazz na Wsi - Henryk Miśkiewicz - Full Drive3
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