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Nie tylko pieniądze

W

ostatnich miesiącach wiele
emocji w naszym kraju budzi sprawa likwidacji szkół.
Samorządy, szukając oszczędności, zamykają najmniejsze placówki oświatowe. Według szacunków niektórych,
w tym roku z mapy Polski zniknąć ich
może nawet 2,5 tysiąca. Decyzje samorządów najczęściej budzą kontrowersje
i społeczne niezadowolenie. Bo szkoła to
często jedyny ośrodek życia społecznego i kulturalnego w małej miejscowości.
Ludzie są z takimi placówkami emocjonalnie związani, bo naukę w nich pobierały kolejne pokolenia każdej rodziny.
Tam, gdzie samorządy decydują się
na likwidację szkół, jest to związane
z brakiem dzieci w danym rejonie. Na
terenie całego kraju przyrost naturalny zmalał w ostatnich latach i boleśnie
odczuła to właśnie oświata. W Gminie
Siedlce tego nie zauważamy, a to z tego
względu, że przybywa nam mieszkańców. Na nasze tereny przeprowadzają się
osoby z Siedlec oraz innych gmin. Dziś
nasz samorząd prowadzi aż siedem zespołów oświatowych, w których jest bardzo duża liczna uczniów. W największym, w Nowych Iganiach mamy ok.
500 uczniów. W najmniejszych - w Pruszynie i Golicach - po ok. 170.
Oświata to największa pozycja po
stronie kosztów w każdej gminie. Od
lat pod adresem państwa padają zarzuty, że przeznacza zbyt mało pieniędzy
na kształcenie najmłodszych obywateli,
a coraz to nowymi obowiązkami z tym
związanymi obarcza samorządy. Gmina Siedlce jest w o tyle dobrej sytuacji,
że – biorąc pod uwagę szkoły podstawowe i gimnazja – subwencja oświatowej w miarę nam wystarcza. Ale bolączką i naszą, i wszystkich samorządów
jest utrzymywanie kuchni, świetlic, oddziałów zerowych. To są zadania własne Gminy i na nie pieniędzy z budżetu państwa już nie otrzymujemy. Jeśli na
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sprawę finansowania oświaty w naszej
Gminie popatrzymy przez pryzmat konkretnych kwot, to subwencja oświatowa
dla Gminy w 2012 r. to ok. 13,5 mln zł.
Na wszystkie zadania związane z oświatą wykładamy 18,5 mln zł. Zatem 5 milionów dokładamy z budżetu Gminy.

Na oświatę nie można
jednak patrzeć wyłącznie
przez pryzmat pieniędzy.
To inwestycja w przyszłe pokolenia.
Zadaniem samorządu jest dbać o to,
by dzieci zdobywały wiedzę w jak najbardziej komfortowych warunkach, by
miały zapewnioną odpowiednią opiekę
i bezpieczeństwo. Dbamy o to jako Gmina, ale też wiele wysiłku w kształcenie
najmłodszego pokolenia w naszej Gminie wkładają dyrektorzy poszczególnych
placówek, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy miejscowości. Dziękuję za ich
starania i pracę w zakończonym właśnie
roku szkolnym. Wszystkim, a w szczególności uczniom, życzę udanych wakacji i tego, by 1 września z zapałem przystąpili do nowych wyzwań.
Mirosław Bieniek
Wójt Gminy Siedlce
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Wszyscy za absolutorium
adni Gminy Siedlce zgodnie opowiedzieli się za udzieleniem
absolutorium
Wójtowi
Mirosławowi
Bieńkowi
z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. Rok, który
dla samorządu zakończył
się nadwyżką finansową.
Zgodnie z przepisami
Przewodniczący Rady dr
Grzegorz Koc odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu
Gminy Siedlce. Pozytywnie
oceniła ona działania władz
Gminy w tym zakresie.

Kilka liczb
RIO pochwaliła Wójta za
przedłożone sprawozdanie –
uznała, że zostało ono przedstawione bardzo szczegółowo, ale w przejrzysty sposób.
Dane nie wykazały żadnych
rozbieżności z dokumentami,
które wcześniej składano.
Wykonanie budżetu Gminy Siedlce za 2011 r. wyniosło ogółem: po stronie docho-

dów – blisko 42,9 mln zł, co
stanowi 101, 36 proc. uchwalonego planu, po stronie wydatków natomiast 41,56 mln
zł, co daje 93,79 proc. budżetowego planu.
Na koniec roku 2011 Gmina nie posiadała zobowiązań
wymagalnych z tytułu dostawy towarów lub usług. Zadłużenie wynosiło 9,7 mln zł co
stanowi 22,74 proc. rocznych
dochodów. W porównaniu
do okolicznych samorządów
to komfortowa sytuacja - do
ustawowej granicy 60 proc.
wiele jeszcze brakuje.

Wójt o finansach
Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Siedlce wnioskowała o udzielenie absolutorium
Wójtowi. Mirosław Bieniek
w swoim wystąpieniu na sesji zwrócił uwagę na kilka
elementów.
- Wspólnie z panią skarbnik przeanalizowaliśmy dokładnie dokumenty, robiąc
analizę porównawczą. Zakładaliśmy 2 mln zł deficy-
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Wójt Mirosław Bieniek
podkreślił, że Gmina może pochwalić się niskim
stopniem zadłużenia

tu, tymczasem wypracowaliśmy nadwyżkę w wysokości
ponad 1,32 mln zł – wyliczał Mirosław Bieniek. – Jest
prawdą, że kilka inwestycji
opóźniło się i nie wydaliśmy
na nie pieniędzy. Ściśle kontrolujemy kwestię zadłużenia, jest ono na poziomie ok.

22 proc. Wiele samorządów
ma tu wskaźniki przekraczające nawet 50 proc. a to
jest już niebezpieczne. Udało nam się uzyskać bardzo
duże kwoty z tytułu zwrotu
podatku VAT przy inwestycjach związanych z wodociągami i kanalizacją. To jednak
trudne sprawy, czasem o ten
zwrot trzeba walczyć i liczyć
się z częstymi kontrolami. Za
lata 2009-2010 udało nam
się jednak odzyskać ponad
milion złotych z VAT do budżetu Gminy. Rok był ciężki, ale dziękuję wszystkim za
pomoc i współpracę. To, co
osiągnęliśmy, to efekt pracy
całego zespołu – dodał Wójt.
Przypomniał też, że w roku 2011, mimo niesprzyjających wskaźników, Gmina
Siedlce pozyskała 3,46 mln
zł funduszy unijnych.
Radni na sesji nie zgłaszali uwag do przedłożonych im
dokumentów. W głosowaniu
za udzieleniem Wójtowi absolutorium opowiedzieli się
wszyscy głosujący. n

Na sesji Rady Gminy Siedlce 28 czerw-

li konkursów na dyrektorów, tylko wszystkim

ca Wójt Mirosław Bieniek wręczył ak-

przedłużamy pełnienie obowiązków na kolej-

ty powierzenia obowiązków dyrektorom

ną, 5-letnią kadencję – wyjaśniał na czerwco-

siedmiu zespołów oświatowych z terenu

wej sesji Wójt Mirosław Bieniek. - Niestety,

Gminy Siedlce. Jest wśród nich jedna no-

jedna z pań odmówiła, pozostanie jednak na-

wa osoba.

uczycielem w Zespole Oświatowym w Stoku

Konkurs na dyrektora Zespołu
Oświatowego w Stoku Lackim wygrała Milena Królikowska.
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W oświacie rządzą panie…

W tym roku przeprowadzony został konkurs

Lackim. Dziękuję pani Małgorzacie Oniszk za

na dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoku

jej ciężką pracę jako dyrektora przez dwie ka-

Jeśli chodzi o inne placówki, to Hanna Prze-

Lackim. Pozostałymi placówkami kierować

dencje – dodał.

ździak kierować będzie Zespołem Oświatowo-

Wójt, wspólnie z Przewodniczącym Rady

Wychowawczym w Białkach, Małgorzata Łu-

- Po zapoznaniu się z opiniami, m.in. nad-

Gminy Siedlce dr. Grzegorzem Kocem wręczy-

kaszewska Zespołem Oświatowym w Golicach

zoru Kuratorium Oświaty na temat pracy dy-

li kwiaty ustępującej pani dyrektor oraz złożyli

zaś Maria Harke – Zespołem Oświatowym

rektorów siedmiu zespołów oświatowych z te-

gratulacje paniom, które przez najbliższe 5 lat

w Nowych Iganiach. Iwona Monika Chaciń-

renu naszej Gminy stwierdziłem, że wszyscy

będą kierować placówkami oświatowymi na

ska przez kolejną kadencję będzie dyrektorem

otrzymali oceny szczególnie wyróżniające za

terenie Gminy. Konkurs na dyrektora Zespołu

Zespołu Oświatowego w Pruszynie, Marzena

dotychczasową pracę. Nasze szkoły pracują

Oświatowego w Stoku Lackim wygrała Mile-

Barbara Wyrębiak – Zespołu Oświatowo-Wy-

bardzo dobrze, choć w różnych warunkach,

na Królikowska. Miała jednego rywala, który

chowawczego w Strzale, zaś Małgorzata Ma-

każda ma swoją specyfikę. Biorąc to pod uwa-

wprawdzie złożył dokumenty, jednak nie sta-

ria Stańczuk – Zespołu Oświatowego w Żelko-

gę uznałem, że nie będziemy organizowa-

wił się na konkurs.

wie-Kolonii. n

będą ich dotychczasowe szefowe.
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samorząd stał
się moją pasją
ROZMOWA
z dr. dariuszem stopą,
i Wiceprzewodniczącym rady Gminy siedlce
o Pana pierwsza kadencja w radzie. Nie sposób więc nie zapytać, co skłoniło Pana do ubiegania się
o mandat radnego.
n Rzeczywiście, nie miałem wcześniejszych doświadczeń samorządowych. Do
startu w wyborach nikt mnie nie namawiał. Mam jednak pewną koncepcję tego, jak powinna funkcjonować Gmina
i – co najważniejsze – chciałem zrobić
coś dla swoich miejscowości. Okręg wyborczy, z którego zostałem wybrany jest
rozległy. Obejmuje Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Joachimów, Pustki, Grubale,
Osiny i Biel.
O dwa mandaty radnych ubiegało się
9 osób. Wydaje mi się, że o moim wyborze zdecydowało to, że ludzie chcieli zmian, realizacji nowych pomysłów
przez nowych, młodszych ludzi. Sprawując funkcję radnego, cały czas pamiętam jak dużym zaufaniem zostałem obdarzony przez wyborców i nie chciałbym
tych oczekiwań zawieść.
I już na początku podjął Pan kolejne
wyzwanie – został pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Gminy.
n Tak zdecydowali radni. Na pewno
decyzję o tym, by zgodzić się na objęcie
tej dość odpowiedzialnej funkcji ułatwiło mi to, że przewodniczącym rady został
dr Grzegorz Koc. Znałem go wcześniej,
bo był moim wykładowcą akademickim. Wiedziałem, że nasza współpraca
będzie się dobrze układać.
Jesienią minie połowa kadencji władz
Gminy. Jak wygląda Rada Gminy Siedlce od kuchni?
n Moja współpraca z Wójtem układa
się na dobrym poziomie, z pozostałymi
s. 4
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radnymi również. Owszem, są czasem
rozbieżności, ale to dobrze, że się różnimy. Najważniejsze sprawy omawiamy
na komisjach, ich posiedzenia są okazją
do bardzo szczegółowej dyskusji o problemach. Zawsze jednak udaje nam się
wypracować pewien kompromis, dlatego sesje przebiegają dość sprawnie.
Muszę podkreślić, że podoba mi się
działalność samorządowa. Zajmujemy
się konkretnymi problemami, szukamy
rozwiązań. Trzeba przy tym patrzeć na
sprawy gminne szerzej, bo wszystkich
życzeń mieszkańców, niestety, spełnić
nie możemy.
Jakie życzenia i potrzeby mają mieszkańcy okręgu, z którego został Pan
wybrany?
n Mój okręg to kilka miejscowości. Każda ma swoją specyfikę i swoje
problemy. Stok Lacki i Stok Lacki-Folwark to ponad 40 ulic. Trzy czwarte ulic
w Stoku Lackim jest skanalizowanych
i to była najważniejsza potrzeba mieszkańców. Teraz trzeba powoli budować
drogi, kontynuować rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
Moimi priorytetem były starania
o utworzenie w Stoku Lackim przedszkola - ma ono ruszyć od 1 września
2013 r. – oraz poprawa bezpieczeństwa
na ul. Siedleckiej. Nie ma tam chodnika, brakuje oświetlenia, a to droga wojewódzka, którą chodzą dzieci i zwłaszcza

zimą są narażone na niebezpieczeństwo. Pamiętam też o innych miejscowościach, staram się próbować wprowadzać potrzebne tam inwestycje do
budżetu. W ostatnim czasie ważnym zagadnieniem jest chociażby odbudowa
sieci rowów. Pogoda w ostatnich latach
pokazała, jak wiele problemów ludziom
może sprawić nadmiar wody.
Podkreśla Pan, że bardzo ważne jest
też pobudzenie mieszkańców Gminy
do aktywności i współpracy na rzecz
wspólnych spraw…
n To bardzo istotna kwestia. Przy
współpracy z dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury próbujemy „rozruszać” naszą społeczność. Organizujemy
spotkania w świetlicy w Stoku.
Cieszę się, że zagościła u nas kultura
z wyższej półki. Udało się zorganizować
koncert Janusza Maleńczuka i spotkanie
z aktorem Stanisławem Górką. Chciałbym również aby świetlica w Grubalach
podobnie funkcjonowała. Duże nadzieje wiążę też z uruchomieniem od września przez GOK Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, liczę, że się u nas
przyjmie. Mam też nadzieję, że społeczność lokalna będzie ściślej współpracować z Zespołem Oświatowym w Stoku
Lackim. W środowisku wiejskim pewne inicjatywy trudniej zrealizować, ale
jestem pełen optymizmu co do dalszej
współpracy z mieszkańcami. n
Nasza Gmina | nr 5/2012

słucham głosu mieszkańców
rozmowa z ii Wiceprzewodniczącą rady Gminy siedlce małgorzatą cepek
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o tego, by starać się
o mandat radnej i zacząć swoją przygodę z samorządem podobno zachęcili Panią mieszkańcy
Żelkowa-Kolonii?
l Rzeczywiście, to z ich
inicjatywy zdecydowałam się
na start w wyborach. Namawiali, poprosili, a później poparli w głosowaniu. Dzięki
nim zdobyłam mandat, choć
przyznam, że miałam pewne obawy. Zaufali mi też radni, powierzając funkcję wiceprzewodniczącej. Doceniam
to, bo to moja pierwsza kadencja w Radzie Gminy.

Ale radnych w Gminie jest
piętnastu i każdy zabiega
o inwestycje dla swojego
okręgu i miejscowości…
l To oczywiste, że każdy
z nas, radnych, chciałby zroGMINASIEDLCE.pl

budżet jest spory,
ale i wyzwań
jest dużo

Fot. BG

Namawiali, bo zdążyli dobrze Panią poznać i wiedzieli, że zyskają twardego obrońcę ich interesów
w Radzie Gminy?
l Mieszkam w ŻelkowieKolonii od urodzenia. To duża miejscowość, druga pod
względem wielkości w Gminie. Liczy ponad 1600 mieszkańców. Ludzie znają mnie
głównie z mojej pracy zawodowej. Jestem pielęgniarką,
w 2000 roku zorganizowałam hospicjum stacjonarne,
rok później – domowe. To była okazja do tego, by poznać
wiele osób, nawiązać kontakty. Jeśli założę sobie jakiś cel,
staram się dotrzeć do mety.
Tak też jest z moją działalnością w samorządzie. Jako
radna, mam nadzieję, że uda
mi się zrobić jak najwięcej
dobrego dla mieszkańców.

budowy linii energetycznej
400 kV. Jeden z wariantów
jej przebiegu wywołał protesty, mieszkańcy założyli nawet komitet. Przebieg linii,
który ostatecznie przyjął inwestor, zadowala nas.

bić jak najwięcej dla „swoich”
mieszkańców. Myślałam, że
pewne sprawy będzie można
łatwiej przeprowadzić.
Trzeba jednak mieć ogólne spojrzenie na naszą Gminę. Tak naprawdę, wszystko
rozbija się o pieniądze. Budżet jest spory, ale i wyzwań
jest dużo.
Są jednak sprawy, które
może Pani potraktować jako sukces?
l Najważniejsza kwestia to
rozpoczęcie budowy kanalizacji. Do tej pory była ona tylko wzdłuż ulicy Siedleckiej.
W tym roku skanalizowana
zostanie Akacjowa, później
Spokojna i kolejne. Ludzi cieszą te inwestycje, bo mieszkają na niskich, podmokłych terenach. Kanalizacja jest więc
naprawdę potrzebna. Lada

moment ruszy budowa ul.
Sadowej. Ludzie tam toną
w błocie.
Za sukces uważam też
uniemożliwienie sprzedaży
gminnych działek, położonych w naszej miejscowości.
Mieszkańcy mają propozycje, jak je zagospodarować.
Część chce budowy świetlicy,
inni rozbudowy przedszkola. Obiecałam im to zresztą
w swoim programie wyborczym. Świetlica dałaby naszej
miejscowości nowe możliwości, jeśli chodzi o rozwój życia
kulturalnego i społecznego.
Służyłaby młodzieży, ale
i starszym osobom. W tej
sprawie jednak konieczne
są dalsze konsultacje i decyzje mieszkańców, co jest dla
nich priorytetem. Za sukces
całej społeczności ŻelkowaKolonii należy uznać sprawę

Nie wszystkie inwestycje, potrzebne mieszkańcom Żelkowa-Kolonii leżą
w gestii samorządu gminy.
Co z ulicą Siedlecką?
l Przy pomocy pana Wójta
udało się spiąć projekt ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż
tej ulicy. Jest to ruchliwa droga wojewódzka, na której
trzeba poprawić bezpieczeństwo. To, co leżało w naszej
gestii – wykup terenów pod
zatoczki i przygotowanie projektu – wykonaliśmy. Dokumentacja jest ważna 3 lata.
Projekt trafił do samorządu
Mazowsza i czekamy na sfinansowanie i realizację tej inwestycji z niecierpliwością.
Ma Pani jednak i własne
pomysły na sfinansowanie gminnych inwestycji
w swoim okręgu…
l Chciałabym pozyskać
pieniądze od przedsiębiorców z Żelkowa, przeprowadziłam już nawet pierwsze
rozmowy. Może w ten sposób
udałoby się zdobyć fundusze
chociażby na boisko, wyposażenie placu zabaw, czy też budowę świetlicy.
Na pewno zrobię wszystko, co możliwe, by ten pomysł
zrealizować. l
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By wszystko działało

racy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Gminy
Siedlce nie można mierzyć
kilometrami wykonanych
dróg czy liczbą zrealizowanych inwestycji. Jego funkcjonowanie ma jednak
niebagatelny wpływ na
funkcjonowanie całej gminy i sprawy mieszkańców.
Tym razem na łamach
„Naszej Gminy” przybliżamy
działalność Referatu Organizacyjno-Administracyjnego. To komórka w urzędzie,
z którą najczęściej mają kontakt mieszkańcy.

Zmiany dla
mieszkańców
- Nasz referat zatrudnia
10 osób. Jest tak samo liczebny, jeśli chodzi o pracowników, co Referat Gospodarki
Przestrzennej i Infrastruktury. Ale ma też do realizacji
bardzo dużą liczbę zadań i to
z szerokiego zakresu – mówi
Ewa Kadłubowska-Warecka, która Referatem Organizacyjno-Administracyjnego

Fot. UG SIEDLCE

P

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Ewa Kadłubowska-Warecka

UG Siedlce kieruje od 2003
r., jednocześnie jest też Sekretarzem Gminy Siedlce.
– W ostatnich latach przeprowadzaliśmy różne zmiany restrukturyzacyjne, by
usprawnić pracę naszego referatu. Dążymy do tego, by
absencja chorobowa pracowników lub sezon urlopowy nie miały wpływu na ja-

Sala obsługi klientów w Urzędzie Gminy Siedlce

kość świadczonych przez nas
usług. Mimo, że w referacie
OA są jednoosobowe stanowiska pracy, to urzędnicy
przygotowani są do zastępowania nieobecnych pracowników. Zmieniające się dość
często przepisy oraz duża
liczba i zakres zadań do wykonania wymagają od nas
elastyczności. Chodzi bowiem o to, by Klienci szybko i sprawnie mogli załatwić
swoje sprawy, a przy tym by-

li zadowoleni z poziomu obsługi.

Zadań jest wiele
Lista spraw, którymi zajmuje się referat jest bardzo
długa. Realizuje on zadania
zlecone przez administrację
rządową związane ze sprawami obywatelskimi. Są to
sprawy związane m.in. z ewidencją ludności i dowodami
osobistymi. Koordynuje też
działalność gminnej oświaty,

Główne zadania realizowane przez Referat Organizacyjno-Administracyjny
• koordynowanie spraw związa-

• realizacja zadań w zakresie in-

cych z przepisów o wychowaniu

nych z organizacją funkcjonowa-

formatyki,

w trzeźwości i przeciwdziałaniu

nia gminy, jej organów, jednostek

• realizacja zadań gminy w za-

alkoholizmowi;

pomocniczych i organizacyjnych;

kresie oświaty i wychowania oraz

• realizacja spraw z zakresu za-

• obsługa

wynikających z ustawy Karta na-

rządzania kryzysowego, obrony

kancelaryjno – biurowa Rady

uczyciela;

cywilnej, ochrony przeciwpożaro-

Gminy Siedlce oraz komisji rady;

• realizacja zadań gminy w za-

wej;

• koordynowanie realizacji za-

kresie upowszechniania kultury,

• prowadzenie spraw wynika-

dań Wójta;

kultury fizycznej i sportu;

jących z ustawy o powszechnym

• prowadzenie sekretariatu Wój-

• prowadzenie spraw wynikają-

obowiązku obrony Rzeczypospo-

ta i obsługa kancelaryjna urzędu;

cych z ustawy o bibliotekach oraz

litej Polskiej;

• koordynowanie spraw związa-

wynikających z ustawy o ochronie

• prowadzenie spraw wynikają-

nych z organizacją urzędu;

dóbr kultury;

cych z ustawy o ewidencji ludno-

• prowadzenie spraw pracowni-

• prowadzenie spraw w zakre-

ści i dowodach osobistych;

czych pracowników urzędu;

sie zadań gminy wynikających z

• prowadzenie spraw wynikają-

• realizacja zadań w zakresie in-

prawa o działalności gospodar-

cych z ustawy Ordynacja wybor-

formacji niejawnych;

czej oraz ustawy o Krajowym Re-

cza do Sejmu i Senatu Rzeczypo-

• obsługa

jestrze Sądowym;

spolitej Polskiej. l

organizacyjna

administracyjno-go-

spodarcza urzędu;
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oraz

• wykonywanie zadań wynikają-

Trochę statystyk
Liczba mieszkańców
gminy Siedlce systematycznie się zwiększa. Na
dzień 31 maja 2012 r. teren gminy zamieszkiwało 17 013 osób. Od roku
2001 liczba mieszkańców
gminy zwiększyła się o
2192 osoby! Według danych z 15 czerwca 2012 r.
najmniejszym sołectwem
w gminie Siedlce było
Opole-Świerczyna, liczące 46 mieszkańców. Największym – Żelków-Kolonia, zamieszkiwane przez
1597 osób. l
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sprawnie
kultury, sportu, opieki zdrowotnej. Zajmuje się sprawami zarządzania kryzysowego,
obrony cywilnej i wojskowymi. Dba o obsługę informatyczną gminy, prowadzi m.in.
stronę internetową samorządu i Biuletyn Informacji
Publicznej. Referat zajmuje
się również realizacją zadań
gminy wynikających z prawa
o działalności gospodarczej
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Referat OA
to także kadry i archiwum
urzędu.
W urzędzie gminy uruchomiono salę obsługi klienta – to przestronne, klimatyzowane
pomieszczenie,
w którym Klienci załatwiają
sprawy w komfortowych warunkach. Po to, by mieszkańcom łatwiej było poruszać się
po urzędzie wprowadzono
też nowy, przejrzysty system
oznakowania.

Nowe wyzwania
- By jeszcze bardziej
usprawnić obsługę Klien-

tów, przygotowujemy się do
wdrożenia tzw. ZMOKU, czyli Zintegrowanego Modułu
Obsługi Końcowej Użytkownika. To rozwiązanie, które
wprowadzone będzie w każdej gminie. Sprzęt już mamy,
ale system nie zaczął jeszcze funkcjonować – wyjaśnia
Ewa Kadłubowska-Warecka.
– ZMOKU będzie składał się
z trzech modułów, odpowiedzialnych za obsługę: ewidencji ludności, dowodów
osobistych oraz aktów stanu
cywilnego. Dostęp do rejestrów będzie możliwy na terenie całego kraju.
Dowód osobisty będziemy
mogli wyrobić w dowolnym
urzędzie gminy, co będzie się
łączyć z zapowiadanym od
dawna zniesieniem obowiązku meldunkowego.
W przyszłości rozbudowa systemów informatycznych ułatwi nam załatwianie
spraw urzędowych. Do załatwienia większości z nich wystarczy nowy dowód osobisty. n

Dowody osobiste ważne 10 lat
Warto obejrzeć swój dowód osobi-

Gminy Siedlce, który zajmuje się

sty, by sprawdzić, czy w tym roku

sprawami związanymi z wydawa-

nie mija termin jego ważności. Po

niem dowodów osobistych. - Przy-

nowy dokument muszą się zgłosić

pominamy jednocześnie, iż dowód

osoby, które odebrały swój doku-

traci ważność również w przypad-

ment w 2002 roku. - Nie warto

ku zmiany innych danych, które

zwlekać z wymianą dowodu oso-

są na nim uwidocznione.

bistego, wydanego 10 lat temu.

Organem wydającym dokument

Pozwoli to uniknąć kłopotów w

jest Wójt Gminy Siedlce. Aby wy-

banku, urzędzie, czy nawet przy

mienić dowód wystarczy osobi-

kontroli policji. Data ważności do-

ście złożyć w urzędzie wniosek i

wodu jest na nim umieszczona.

dwie fotografie. Od 2010 roku nie

Wniosek o wydanie nowego do-

są pobierane opłaty za wymianę

kumentu należy złożyć w naszym

dokumentu. W ciągu pierwszych

referacie nie później, niż na 30

pięciu miesięcy 2012 r. miesz-

dni przed upływem tego terminu

kańcom Gminy Siedlce wydano

– mówi Ewa Kadłubowska-Warec-

530 dowodów osobistych. W ro-

ka, szefowa Referatu Organiza-

ku 2011 dokumentów takich było

cyjno-Administracyjnego Urzędu

1365, w 2010 r. zaś – 1094. l
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Wójt nagrodzony
przez dziennikarzy
Mirosław Bieniek zdobył wyróżnienie specjalne w kategorii „Najlepszy Wójt Roku 2011 na Mazowszu” w plebiscycie „Urząd przyjazny mediom i społeczeństwu”.
Plebiscyt ogłosiła Warszawska Grupa Doradców
PR. Jego celem jest przedstawienie przykładów do naśladowania w zakresie komunikacji społecznej – zarówno
urzędów, jak i samorządowców. Dla osób odpowiedzialnych za komunikację w urzędach to okazja do zdobycia
wiedzy i wymiany doświadczeń o tym, jakie mechanizmy
warto stosować, aby skutecznie informować obywateli
o pracy urzędów miast, gmin
i starostw oraz ich władz. Jest
to o tyle istotne, że większość
mieszkańców narzeka właśnie na brak komunikacji
z władzami swojego regionu. Dla urzędów to sposób
na poszerzenie wiedzy o sposobach dotarcia z ciekawymi
informacjami i zaproszeniami na wydarzenia do mieszkańców, o formach promocji
gminy i turystyki, o pozyskaniu inwestorów, albo o sposobach na zachęcenie do osiedlania się w danym regionie.
Jurorami w plebiscycie
byli dziennikarze mediów lokalnych. Mieli oni możliwość
oddania swojego głosu i zdecydowania o tym, kto zasłużył
na nagrodę. W opisie zasad
głosowania WGD PR poprosiła redakcje o ocenę, czy
urzędnicy umiejętnie komunikują się za pośrednictwem
mediów z obywatelami; czy
urzędy skutecznie wykorzystują dostępne im środki
przekazu; czy komunikaty są
spójne i wiarygodne.
Wyróżnienie specjalne
w kategorii „Najlepszy Wójt
Roku 2011 na Mazowszu”
w plebiscycie otrzymał Wójt

Plebiscyt ogłosiła Warszawska Grupa Doradców Public Relations.
W Centrum Konferencyjnym „Kopernika” w Warszawie w uroczystości
uczestniczyło 4 prezydentów miast, 15 burmistrzów, 10 starostów i 22
wójtów.

Gminy Siedlce Mirosław Bieniek. – Samorządowiec, który traktuje swoją działalność
nie jako pracę, ale jako służbę publiczną, nie powinien
mieć problemów z komunikacją z mediami – podkreśla
Wójt Mirosław Bieniek.
– Staramy się zapewnić
przejrzystość w naszych działaniach. Sprawnie funkcjonuje strona internetowa www.
gminasiedlce.pl. Jeśli zwracają się do nas dziennikarze,
to staramy się by jak najszybciej otrzymali kompleksową
i rzetelną informację. Sukces
w plebiscycie cieszy, ale jest
to także pozytywny sygnał
dla mieszkańców, że wszystko działa tak, jak powinno –
dodaje Wójt. l
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ

Można wygrać zdrowie
Fot. UG Siedlce

Wójt odpowiada

Czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem powołanie w Gminie Siedlce
straży gminnej (miejskiej)?
Propozycja powołania straży padła już
w tym roku ze strony radnych. Decyzja
o utworzeniu takiej formacji wymaga jednak poważnego zastanowienia i dyskusji na
wspólnych posiedzeniach komisji. Przeanalizować trzeba zwłaszcza koszty utrzymania
straży, wyliczyć ilu funkcjonariuszy byłoby
potrzebnych, by ta komórka mogła sprawnie realizować zadania, jakie nakłady należałoby ponieść na sprzęt i pojazdy. Miasto
Siedlce ponosi ogromne koszty związane
z utrzymanie straży miejskiej, padają głosy,
że być może należałoby zastanowić się nad
jej likwidacją. W tym roku wiele samorządów w Polsce zdecydowało się na taki krok,
właśnie ze względów finansowych. Dlatego
zanim zdecydujemy o powołaniu straży, decyzję tę trzeba poważnie przeanalizować.

Czy możliwe jest wprowadzenie ulg
dla emerytów z naszej Gminy przy
przejazdach autobusami siedleckiego MPK?
Owszem, jest taka możliwość. Musimy jednak zgłosić do MPK, ile mamy osób zainteresowanych korzystaniem z ulg i jako samorząd zwrócić firmie koszty poniesione na
realizację przejazdów ulgowych. Jeśli Rada
Gminy Siedlce zdecyduje, że wprowadza
ulgi – czy to dla emerytów, dzieci czy też innych grup – nie ma żadnego problemu, by
MPK wyliczyło koszty takiej operacji. Musi być ona jednak sfinansowana z budżetu
Gminy i to niezależnie od dotacji do przejazdów, którą obecnie płacimy.

Mieszkańcom Strzały brakuje
przejścia dla pieszych pod sklepem GS? Czy Gmina może coś w tej
sprawie zrobić?
Z problemem tym zwrócił się do nas sołtys
Strzały. Wysłaliśmy pismo do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej
sprawie. To w jej gestii leży załatwienie tej
sprawy, jako samorząd popieramy jednak
wniosek mieszkańców Strzały. l
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mina Siedlce przystąpiła do nowej edycji konkursu „Zdrowa
Gmina”. – Dołożymy wszelkich starań, by z badaniami profilaktycznymi dotrzeć do jak największej grupy
mieszkańców – zapowiada Wójt Mirosław Bieniek.
Samorząd podjął współpracę z Centrum Medyczno-Diagnostycznym, które
realizuje badania w ramach trzeciej edycji konkursu „Zdrowa Gmina”.

Ważne, by się badać
Celem konkursu jest zachęcanie ludzi do badań profilaktycznych, mających
na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób
Nowotworowych (NPZChN). Ponadto
konkurs ma pogłębić świadomość co do
istoty odpowiednio wczesnego wykrycia
choroby. Wwielu przypadkach pozwala
to na całkowite wyleczenie.
Poprzednia edycja konkursu prowadzona była na terenie 6 województw,
przystąpiło do niej 109 gmin. Dzięki temu w ciągu 6 miesięcy z badań wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy
i raka jelita grubego skorzystało około
35 tys. osób więcej niż przed rozpoczęciem projektu. Pozwoliło to na odnotowanie znacznego wzrostu procentowego
wykonywanych badań profilaktycznych
wśród mieszkańców gmin z terenu tychże województw.
Pierwsza, pilotażowa odsłona konkursu, przeprowadzona w 2009 r.
w województwie mazowieckim, również zakończyła się niekwestionowanym sukcesem, zwiększając liczbę osób
korzystających z badań przesiewowych
w mazowieckich gminach o 15 tys.

Dla mieszkańców
Obecna, trzecia już, edycja konkursu odbywać się będzie na terenie aż 12
województw. W pierwszym etapie rywalizacji zadaniem gmin jest przeprowadzenie działań promujących prewencję
nowotworową. Samorządy, które wykażą się najlepszymi efektami, jeśli chodzi
o wzrost liczby osób, które poddadzą się
badaniom, mają szansę wygrać nagrody
pieniężne o łącznej wartości 175 tys. zł.
Wygrana nie jest nieosiągalna – ubiegłoroczna edycja konkursu zakończyła się
sukcesem sąsiadującej z nami Gminy
Domanice.
W ramach realizacji założeń projektu wykonać będzie można bezpłatnie:
ankietę genetyczną, badanie genetyczne dla osób kwalifikujących się, cytologię (kobiety w wieku 25-59 lat), mammografię (panie w wieku 50-69 lat),
USG piersi oraz USG ginekologiczne
z konsultacją ginekologiczną. Badania
wykonywane będą podczas akcji weekendowych (piątek, sobota, niedziela) na
terenie wyznaczonych sołectw, jak również w godzinach pracy przychodni.
Bliższe informacje co do terminów
oraz miejsc będą podane wkrótce. - Leży nam na sercu to, by panie, do których
przede wszystkim skierowana jest propozycja badań profilaktycznych, w jak
największej liczbie skorzystały z nich –
podkreśla Wójt Gminy Siedlce Mirosław
Bieniek. – Dołożymy wszelkich starań,
by lekarze dotarli jak najbliżej mieszkańców. Udostępnimy gminne obiekty.
Nie chodzi tu o nagrodę w konkursie, ale
o to, by skłonić mieszkańców do badań
profilaktycznych. Ich regularne wykonywanie może ustrzec nas przed poważnymi chorobami – dodaje Wójt Bieniek. n
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Kanalizacja to priorytet
S

Dlaczego to ważne?
Dla mieszkańców najistotniejsze jest to, że inwestycje pomogą im rozwiązać
problem odbioru nieczystości. Trzeba pamiętać, że wejście Polski do Unii Europejskiej to także zobowiązanie
do dostosowania się do norm
i przepisów w dziedzinie
ochrony środowiska. Chodzi
tu m.in. o obowiązek rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz
budowy oczyszczalni ścieków, które będą spełniały
najwyższe wymogi ochrony
środowiska. Przepisy prawne
UE w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków
komunalnych będą w Polsce
w pełni obowiązywały od 31
grudnia 2015 r.

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej na ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii

Inwestycje w kanalizację
przyczynią się też do podniesienia atrakcyjności Gminy
Siedlce dla inwestorów.

W tym roku
Samorząd Gminy Siedlce
jest inwestorem przy trzech
dużych inwestycjach kanalizacyjnych. Wszystkie finansowane są w cyklu dwuletnim – pieniądze pochodziły
z budżetu Gminy na 2011
i 2012 rok.
W trakcie realizacji, choć
już na ukończeniu są prace
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Żelkowie-Kolonii na ulicy Akacjowej. Wartość zadania to ponad 1,36
mln zł. W ramach zadania
powstanie kanał grawitacyjny

o długości 1805 metrów, rurociąg tłoczny, przepompownia ścieków i tzw. przykanaliki. Dzięki temu możliwość
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej będzie mieć 45 posesji. Obecnie trwają prace
przy podłączeniu zasilania
energetycznego do przepompowni. Termin zakończenia
inwestycji zaplanowy jestna
31 sierpnia 2012 r.
Tego samego dnia ma się
zakończyć budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec. Dzięki pracom, których koszt to ponad
1,39 mln zł powstanie kanał
grawitacyjny o długości 1777
metrów z rurociągiem tłocznym i przykanalikami, które
umożliwiają podłączenie do

Powstaje nowoczesny obiekt
Do końca października mają zakończyć się

wano sam budynek, wymieniono też – na najnowo-

prace przy modernizacji stacji uzdatniania

cześniejsze - znajdujące się w nim urządzenia, m.in.

wody w Stoku Lackim.

pompy i odżelaziacze. Stacja po modernizacji będzie

Realizacja i finansowanie tej dużej i kosztownej in-

w pełni zautomatyzowana. Zainstalowany będzie też

westycji zostały rozłożone na trzy lata. W roku 2010

monitoring, który pozwoli lepiej nadzorować pracę

wykonana została dokumentacja projektowa i za-

obiektu.

kończono procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy. Całkowita wartość inwestycji

Wielkie wyzwanie
Przed nami następne duże inwestycje. Na kanalizację
czekają bowiem kolejne miejscowości. W grudniu 2011
roku Gmina Siedlce złożyła
wniosek o dofinansowanie
inwestycji kanalizacyjnych
z funduszy unijnych, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, zadanie „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”. Samorząd ubiega się
o maksymalną możliwą kwotę dofinansowania – 4 mln zł.
Całość prac ma kosztować
14,9 mln zł. Inwestycje mają zostać wykonane w latach
2012-2014 i rozliczone w roku 2015. Tak, by do końca
roku 2015 Gmina spełniała unijne wymogi w zakresie
ochrony środowiska. n

STACJA UZDATNIANIA WODY

to 2,36 mln zł.

w Stoku Lackim zasila w wodę mieszkańców

Prace rozpoczęły się w roku 2011 i mają się zakoń-

kilkunastu miejscowości w Gminie Siedlce.

czyć do 31 października 2012 roku. Większość z nich

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się jakość

została już przeprowadzona, trwa utwardzanie pla-

wody i zmniejszy ryzyko awarii urządzeń słu-

cu wokół budynku. W ramach zadania wyremonto-

żących zasilaniu wodociągów. n
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sieci kanalizacyjnej 68 gospodarstw.
Wykonawca zgłosił już do
odbioru inwestycję wykonaną w miejscowości Pustki.
Prace tam zrealizowane kosztowały ok. 400 tys. zł. Wykonano kanał grawitacyjny wraz
z infrastrukturą, dzięki której
do sieci kanalizacji sanitarnej
przyłączyć będzie można 16
posesji.

W obiekcie zamontowano
nowoczesne urządzenia

Fot. UG SIEDLCE

Budowa kanalizacji to
ważne zadanie z kilku znaczących powodów.

Fot. UG SIEDLCE

amorząd
sukcesywnie rozbudowuje sieć
kanalizacyjną w Gminie
Siedlce. Duże odcinki powstaną w tym roku, ale
znacznie większe prace zaplanowano na kolejne lata.
Do roku 2015 cała Gmina
ma być skanalizowana.
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Rok szkolny
Przez dziesięć miesięcy uczniowie ze szkół z terenu Gminy Siedlce ciężko
pracowali. Zdobywali wiedzę i nowe umiejętności, ale także z dobrymi
efektami rywalizowali w różnych konkursach.
Każda placówka pochwalić się może
wieloma sukcesami - także tymi indywidualnymi, osiągniętymi przez uczniów.
Przypominamy te najważniejsze.

Białki
Zespół Oświatowo-Wychowawczy
wywalczył pierwsze miejsce w Konkursie Historycznym „Polskie drogi do niepodległości”. Opiekunem była Anna
Andrzejczuk. Uczennica Karolina Łęczycka zajęła I miejsce w finale Regionalnego Konkursu „Bezpieczna Droga
do Szkoły”. Opiekunem był nauczyciel
Marcin Protasewicz. Michał Borkowski
zdobył najwyższą lokatę w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Żak”
(opiekun Danuta Walęcik).
Placówka okazała się mocna w nauczaniu języków obcych - miała aż 9 finalistów w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Angielskiego „Panda”. Opiekę
nad nimi sprawowała Agnieszka David.

Golice
Uczniowie z gimnazjum zajęli trzecie miejsce w turnieju „Bezpieczeństwa
ruchu drogowego”. Uczniowie Zespo-

łu Oświatowego zanotował też sukcesy
w imprezach kulturalnych. Zdobyli wyróżnienie na Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrna Maska
i drugie miejsce podczas II Festiwalu
Kultury Chodów 2012. Zajmowali wysokie lokaty w gminnym konkursie recytatorskim i w eliminacjach do powiatowego konkursu recytatorskiego.
Osiągnęli także znaczące sukcesy
w zawodach sportowych, m.in. zdobyli
pierwsze miejsce w Powiatowym Turnieju piłki nożnej dziewcząt SP, wygrali
Powiatową Gimnazjadę LZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych i wywalczyli
brąz w Regionalnym Turnieju piłki koszykowej chłopców SP. Sukcesy zanotowały też drużyny szkolne: siatkarska
dziewcząt i piłki nożnej chłopców.

Nowe Iganie
Zespół Oświatowy w zakończonym
roku szkolnym pochwalić się może sukcesami w różnych formach rywalizacji.
Uczniowie wygrywali gminne konkursy
i festiwale. Ale mieli też sukcesy rangi
krajowej. Do nich zaliczyć należy pierwsze miejsce w 57. Mazowieckim Turnie-

Uczniowie z Białk zajęli pierwsze
miejsce w konkursie „Polskie drogi
do niepodległości”.

ju Tenisa Stołowego i dotarcie do finału
Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze przedsięwzięcie uczniowskie „IDEA
2012”. Uczniowie wywalczyli też 11.
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Przedmiotowym z języka niemieckiego
EDI i 18. lokatę w Ogólnopolskim Konkursie z informatyki EDI

Pruszyn
Uczennica Zespołu Oświatowego
Agnieszka Głuchowska zdobyła I miejsce w kategorii plastycznej XI edy-

Pojadą w góry i nad morze
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Biał-

mujących dziedzictwo kulturowe regionu nad-

kach realizuje dwa projekty, na które

morskiego Polski oraz aktywnie integrujących

pozyskał pieniądze z Unii Europejskiej

mieszkańców terenów wiejskich. Podobnie jak

w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

poprzedni projekt realizowany jest również

łecznego.

w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2012 r.

Pierwszy, zatytułowany „Znam już Mazowsze,

Zespół Oświatowo-Wychowawczy pozyskał na

poznaję Polskę” obejmował cykl zajęć eduka-

niego dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł.

cyjnych promujących tradycję i folklor regionu

Opiekunami projektów są Beata Golec i Mał-

Podhala oraz aktywnie integrujących miesz-

gorzata Stefaniuk.

kańców terenów wiejskich. Realizowany jest

W ramach projektów prowadzone są zajęcia

od 1 marca do 31 sierpnia 2012 r. Kwota dofi-

z integracji społecznej, tematyczne, integralne

nansowania to 50 tys. zł.

zajęcia artystyczne. W czasie wakacji ucznio-

Drugi z projektów - „Znam już Mazowsze, po-

wie wyjadą na bezpłatne wycieczki w góry

znaję Polskę” – to cykl zajęć edukacyjnych pro-

i nad morze.
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Uczniowie Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach w ramach
projektu wyjadą nad morze
Nasza Gmina | nr 5/2012

z sukcesami
Uczniowie z Golic zostali wyróżnieni na Festiwalu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych Srebrna Maska

cji Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego „Mój szkolny kolega z misji” pt.
„Niech zakwitnie miłość”. Trzecie miejsce w kategorii literackiej tego konkursu
zajęła Emilia Zachoszcz. Karina Szurek
z pierwszej klasy szkoły podstawowej
uzyskała tytuł laureatki konkursu regionalnego „Piosenki naszych rodziców”.
Adrianna Bielak zajęła drugie miejsce
w gminnym konkursie plastycznym.
Szkolna drużyna koszykówki dziewcząt
wywalczyła II miejsce w Mazowieckiej
Gimnazjadzie LZS. Chłopcy z kolei mają na swoim koncie II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie SZS. w koszykówce
i triumf w Powiatowym Turnieju Koszykówki Chłopców Szkół Gimnazjalnych.

Stok Lacki
Dużym zainteresowaniem uczniów
miejscowego Zespołu Oświatowego cieszył się Międzynarodowy Konkurs Ma-

P

tematyczny „Kangur”. Wystartowało
w nim 12 osób, 4 zdobyły wyróżnienia.
Dwa wyróżnienia przypadły szkole
w Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim im. Jana Pawła II.
Uczniowie ze Stoku triumfowali też
w Gminnym Konkursie Plastycznym
„30 lat Straży Pożarnej” a także zdobyli wyróżnienie w Regionalnym Festiwalu
Piosenki Rosyjskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki sportowe – szkolne drużyny koszykarskie, siatkarskie i piłki nożnej startowały w wielu
turniejach, w większości zdobywając
miejsca na podium.

Strzała
Uczniowie Zespołu Oświatowo-Wychowawczego zajęli trzecie miejsce
w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

w kategorii szkoły gimnazjalne. Uczennica gimnazjum należąca do Siedleckiej
Grupy Literackiej „Witraż” otrzymała
dyplom gratulacyjny za współtworzenie tomiku poezji poświęconej rzeźbom
usytuowanym w otoczeniu Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Wychowankowie ZOW
zdobyli też nagrody w konkursach recytatorskich. Znaczące sukcesy odnieśli
szkolni sportowcy. Za największy uznać
należy III miejsce w Międzynarodowych
Zawodach Lekkoatletycznych dla szkół
podstawowych.

Żelków-Kolonia
Zespół Oświatowy zajął I miejsce
w etapie regionalnym i zakwalifikował się do etapu krajowego w konkursie organizowanym przez Bank PKO
BP „Dziś oszczędzam w SKO – jutro
w PKO”. Trójka uczniów zdobyła wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym KANGUR. Gimnazjaliści wygrali etap powiatowy Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu. Najwyższe miejsca
na podium zajęły dziewczęta startujące w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategoriach szóstki piłkarskie i mini piłce siatkowej, siatkarki
w powiatowej Gimnazjadzie oraz chłopcy rywalizujący w Niepodległościowym
Turnieju Piłki Nożnej. n

Mocni w sporcie

od koniec maja na stadionie
w Siedlcach rywalizowali lekkoalteci w Regionalnych Mistrzostwach
Młodzieży Szkolnej.
Awansowało do nich 14 uczniów
Gimnazjum w Strzale. W zawodach
osiągnęli bardzo dobre wyniki, które pozwolą im reprezentować nasz region na
Mazowieckich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w Płocku. Awans uzyskało
dwóch uczniów - Rafał Andraszek i Maciej Wadas.
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Także w Siedlcach odbyły się Międzynarodowe Zawody o puchar marszałka
województwa mazowieckiego dla szkół
podstawowych. Uczeń V klasy Krystian
Grochowski zdobył w nich brązowy medal w biegu na 300 m. Ten sam zawodnik wraz z Bartłomiejem Wójcikiem z
klasy V, będą reprezentować nasz region na Ogólnopolskich Mistrzostwach
Lekkoatletycznych w Łodzi. W zawodach uczestniczyli m.in. uczniowie szkół
z Sankt Petersburga i Brześcia.

W maju w Siedlcach odbyły się także zawody „Szukamy talentów w środowisku wiejskim”, organizowane przez
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
Uczniowie ZOW w Strzale zdobyli na
nich 5 medali. Pierwsze miejsce w biegu
na 110 m ppł. wywalczył Cezary Woźniak. W biegu na 2000 metrów wygrał
Rafał Andraszek przed Mariuszem Kowalewskim i Patrykiem Karpińskim.
Drugą pozycję w biegu na 600 m zajęła
Paulina Andraszek. n
s.11

Za unijne pieniądze
W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012
uczniowie Gimnazjum w Golicach wzięli
udział w projekcie „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
W ramach projektu odbywały się zajęcia
z zakresu ICT, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego,
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i zajęcia sportowo wychowawcze w wymiarze 30 godzin miesięcznie od 1 września 2010 do 30 listopada 2012 r. l

Powstają dwa
przedszkola

„Mam pasje, mam marzenia”

Trwają działania zmierzające do uruchomie-

od takim hasłem w maju w Zespole Oświatowym w ŻelkowieKolonii odbył się progam Tygodnia
Profilaktyki.
W ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w pokazach chemicznych,
fizycznych, biologicznych i kryminalistycznych przygotowanych przez wolontariuszy Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach. Młodsi
uczniowie brali udział w zajęciach plastycznych i szybkim kursie malarskim.
Ponadto odbył się poranek poetycki
z udziałem zaproszonego gościa, pani
Marysi Woźniak oraz występ uczestników Warsztatów Zajęciowych ze Skórca. Podczas kiermaszu można było kupić prace osób niepełnosprawnych.

nia na terenie Gminy dwóch nowych przedszkoli. Mają one powstać w Stoku Lacki oraz
w Nowych Iganiach. Dla potrzeb nowych placówek zaadaptowane zostaną już istniejące
pomieszczenia przy zespołach oświatowych.
Przedszkole w Nowych Iganiach planowane
jest wstępnie dla 55 dzieci, w Stoku Lackim
– dla 32. Komisja przetargowa jest w trakcie
badanie ofert na wykonanie prac.
Zainteresowanie potencjalnych wykonawców
jest duże. Do przetargu na wykonanie prac
w Nowych Iganiach stanęło 5 firm, zaś w Stoku Lackim – aż 13. Inwestycje rozłożone są
na dwa lata. Zabezpieczono na nie pieniądze
w tegorocznym budżecie. Nowe przedszkola mają rozpocząć działalność od 1 września
2013 roku.

Ekologia się opłaca
W minionym roku szkolnym Zespół Oświatowy w Pruszynie realizował projekt „Pracow-

P

W trakcie tygodnia uczniowie prezentowali swoje pasje i umiejętności sportowe, taneczne, aktorskie, wokalne i inne. Tydzień Profilaktyki zakończył się 20
maja X Rodzinnym Festynem SportowoRekreacyjnym.
W programie imprezy znalazło się
mnóstwo atrakcji, m.in. pokaz mody romantycznej, występy zespołu tanecznego, przedstawienie teatralne „Marzenia
się spełniają”. Nie zabrakło również różnorodnych konkursów, które spotkały
się z ogromnym zainteresowaniem. Jednak największym powodzeniem cieszył
się bieg, zorganizowany po raz pierwszy w ramach akcji „Polska biega” bieg.
Wzięli w nim udział uczniowie podzieleni na trzy grupy wiekowe. n

Szkoły w liczbach

nia na ekologię szyta – Pruszyn oszczędza

ZOW w Białkach

Uczniowie: oddział przed-

76, nauczyciele – 30.

energię!” Uczniowie zaangażowali się w tę

Uczniowie: przedszkole –

szkolny – 45, szkoła podsta-

ZOW w Strzale

inicjatywę i okazała się ona na tyle ciekawa,

50, szkoła podstawowa –

wowa – 232, gimnazjum –

Uczniowie: przedszkole

że zwyciężyła w ramach konkursu grantowe-

173, gimnazjum – 64, na-

168, nauczyciele – 44.

– 44,

go „Sieć dobrych pomysłów”.

uczyciele - 25.

ZO w Pruszynie

- oddział „0” - 42, szkoła

W ramach projektu pozyskano m.in. fundusze

ZO w Golicach

Uczniowie: szkoła podsta-

podstawowa – 144, gimna-

w wysokości 16,5 tys. zł na zakup nowej pra-

Uczniowie: oddział przed-

wowai gimnazjum - 156,

zjum – 89, nauczyciele – 30.

cowni komputerowej. Szczegółowe informa-

szkolny – 15, szkoła pod-

nauczyciele – 22.

ZO w Żelkowie-Kolonii

cje na ten temat zamieszczono na stronie in-

stawowa – 81, gimnazjum –

ZO w Stoku Lackim

Uczniowie: szkoła podsta-

ternetowej szkoły w Pruszynie - www.pruszyn.

57, nauczyciele - 19.

Uczniowie: szkoła podsta-

wowa – 206, gimnazjum –

gminasiedlce.pl. l

ZO w Nowych Iganiach

wowa – 218, gimnazjum -

85, nauczyciele - 31. l
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Pamiętajmy o kamizelkach
BEZPIECZEŃSTWO

Uczniowie z Golic pamiętają o swoim bezpieczeństwie

droga do szkoły często przebiega poboczem wzdłuż ruchliwych ulic. Jej głównym
zadaniem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak
ogromne znaczenie dla widoczności na drodze ma no-

Fot. ZO w golicach

Z

myślą o bezpieczeństwie
najmłodszych
uczestników ruchu drogowego, Wójt Gminy Siedlce przekazał wszystkim
szkołom z naszego terenu kamizelki odblaskowe.
– Noście je i dajcie szansę
kierowcom, by was zobaczyli – apeluje Mirosław
Bieniek.
Ze statystyk wynika, że
Polska jest w ścisłej czołówce krajów Europy, jeśli chodzi
o liczbę wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych
i rowerzystów. Przez teren
Gminy Siedlce przebiega kilka ruchliwych tras, zagrożenie dla uczestników ruchu
drogowego jest duże.
Prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
akcja „Bezpieczna Gmina Siedlce” adresowana jest
przede wszystkim do uczniów
ze szkół gminnych, których

szenie elementów odblaskowych. Policja zwraca uwagę,
że nie było na naszym terenie
przypadku, by rowerzysta poruszający się w kamizelce odblaskowej stał się ofiarą wypadku drogowego.

Bezpieczne wakacje dzieci na wsi
Młodzież wielokrotnie pomaga rodzicom czy

bardziej ich obsługiwanie przez małoletnie osoby.

też dziadkom w pracach polowych. Apelujemy

Opiekując się zwierzętami, należy stosować zasadę

o rozsądek i rozwagę podczas opieki nad naj-

ograniczonego zaufania – przestraszone czy spłoszo-

młodszymi wsi w naszej Gminie.

ne zwierzę może zachować się nieprzewidywalnie.

Co roku na polskich wsiach, podczas żniw, dochodzi

Należy zwrócić uwagę na niezabezpieczone zbior-

do wielu wypadków. Tylko w ubiegłym roku zginę-

niki – szamba, studnie. Dzieci i młodzież nie powin-

ło w nich 81 osób, a ok. 25 tys. odniosło obrażenia.

ny przebywać w pobliżu szkodliwych substancji che-

Wśród poszkodowanych były także dzieci. To właśnie

micznych, np. używanych do opryskiwania roślin

one, szczególnie w okresie wakacyjnym, stanowią

– ich wdychanie grozić może zatruciem.

wsparcie we wszelkiego rodzaju pracach polowych.

Nawet najmłodszym mieszkańcom wsi może okazać

Apelujemy do rolników o rozwagę i przestrzeganie

się potrzebna umiejętność udzielania pierwszej po-

podstawowych zasad bezpieczeństwa.

mocy – powinny znać zasady jej udzielania. Dopil-

Zagrożeń, których często nie dostrzegają sami rol-

nujmy także, aby dzieci wiedziały, jak zachować się

nicy, jest wiele. Niesprawne lub niezabezpieczo-

w czasie pożaru czy powodzi – konieczna jest znajo-

ne maszyny i urządzenia rolnicze, niedopilnowane

mość podstawowych numerów alarmowych. Więcej

zwierzęta czy niezgodne z przepisami przewożenie

informacji i porad dotyczących podstawowych zasad

ładunków i osób. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo

bezpieczeństwa dzieci podczas prac polowych zna-

dzieciom na wsi, zwróćmy ich uwagę na kilka waż-

leźć można na stronach internetowych i w placów-

nych aspektów. Niedopuszczalne jest przebywa-

kach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kasy Rolni-

nie w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych, a tym

czego Ubezpieczenia Społecznego. n
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- Ubraną w ciemny strój
osobę idącą poboczem kierowcy jest czasem trudno
dostrzec. Dzięki poprawie
własnej widoczności można
uniknąć wypadku, który dla
pieszego często kończy się
tragicznie. Dlatego sprawdźcie, czy wasz rower ma światła. Nie wzbraniajcie się też
przed założeniem kamizelki
odblaskowej. Dajcie szansę
kierowcom, by was zobaczyli
– apeluje Wójt Gminy Siedlce
Mirosław Bieniek. – Jednocześnie też proszę kierowców samochodów i innych
pojazdów mechanicznych, by
zwrócili szczególną uwagę na
tych najbardziej bezbronnych
uczestników ruchu drogowego, których nie chronią blachy ani poduszki powietrzne.
Chciałbym, by te wakacje były dla wszystkich bezpieczne,
a uczniowie wrócili we wrześniu do szkół zdrowi i wypoczęci – dodaje Mirosław Bieniek. n
WAKACJE

Policja radzi
- korzystajmy wyłącznie ze
sprawdzonych biur podróży
- kierowca podczas podróży
musi być trzeźwy i wypoczęty
- jeśli zostawiamy dzieci same w domu pouczmy je, by nie
wpuszczały obcych
- wytłumaczmy naszym pociechom, aby unikały niebezpiecznych miejsc – zabaw na żwirowniach, przy ruchliwych trasach
komunikacyjnych, w pobliżu torów kolejowych
- podczas kąpieli korzystajmy
jedynie z miejsc do tego przeznaczonych
- podczas pływania kajakami,
łódkami i rowerami wodnymi
obowiązkowo należy założyć
kapok. l
s.13

Strażacy zawsze w formie

s. 14

Drużyna dziewcząt z Nowego Opola

mi. Dziś strażacy częściej do
pożarów wyjeżdżają do akcji
związanych z ratownictwem
drogowym czy usuwaniem
skutków anomalii pogodowych. Muszą dysponować
odpowiednim sprzętem i fachową wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego. Nasi
druhowie dobrze wywiązują się z obowiązków. Dbają nie tylko o sprzęt i poziom
wyszkolenia, ale są aktywni
w swoich społecznościach.
Za to serdecznie im dziękuję
- powiedział M. Bieniek.
Zawody w Hołubli obserwował m.in. komendant
miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Siedlcach bryg.
Andrzej Celiński, a sędzią

głównym był kpt. Wojciech
Jurzyk. Strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach
– sztafecie pożarniczej 7 x 50
metrów i ćwiczeniu bojowym,
które polegało na zmontowaniu linii gaśniczej i strąceniu
prądem wody pachołków.

Start sztafety dziewcząt
z Błogoszczy

Fot. BG

OSP Pruszynek cieszy się ze zwycięstwa

Fot. BG

ruhowie
ochotnicy
z Gminy Siedlce rywalizowali w niedzielę, 16
czerwca, podczas zawodów
zorganizowanych wspólnie
z Gminą Paprotnia w miejscowości Hołubla.
Od kilku lat strażacy
z Gmin Paprotnia i Siedlce
spotykają się podczas wspólnych zawodów. W tym roku
swoje reprezentacje wystawiły wszystkie nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach udział
wzięli strażacy z Błogoszczy,
Pruszyna, Pruszynka oraz
z Nowego Opola. Na boisku
w Hołubli swoje umiejętności zaprezentowali dorośli,
dziewczęta i chłopcy z młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zawodom towarzyszył festyn, podczas którego
z koncertem wystąpiła orkiestra OSP Pilawa.
- Wspólna rywalizacja
podnosi poziom zawodów,
jest też okazją do integracji
strażackiego środowiska –
mówił Wójt Gminy Siedlce
Mirosław Bieniek, który jest
jednocześnie członkiem OSP
Pruszynek, prezesem zarządu Gminnego OSP i szefem
struktur Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych.
- W naszej Gminie funkcjonują obecnie 4 jednostki
OSP. Nie jest to dużo, jak na
samorząd, który liczy 17 tysięcy mieszkańców. Zwłaszcza, jeśli przypomnimy sobie czasy, kiedy mieliśmy
w Gminie 13 straży. Na tę sytuację trzeba jednak spojrzeć
także z innej strony. Przy takiej liczbie straży samorząd
może lepiej zadbać o ich bazę materialną, łatwiej znaleźć
fundusze na dofinansowanie
jednostek. Nasze OSP są dobrze wyposażone, dysponują
nowoczesnymi samochoda-

Fot. BG

D

WYNIKI ZAWODÓW
Dorośli
Klasyfikacja generalna - 1. OSP
Pruszynek 111,7, 2.OSP Pruszyn 123,5, 3. OSP Nowe Opole
133,7, 4. OSP Błogoszcz 176,6.
MDP (16-16 lat)

Najlepsze drużyny
odebrały z rąk
Wójta Mirosława
Bieńka puchary
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy.
Zawody i festyn zakończyła
plenerowa dyskoteka. n

Klasyfikacja generalna - 1. OSP
Nowe Opole 122,8, 2. OSP Pruszynek 132,6.
MDP (12-15 lat)
Dziewczęta
Klasyfikacja generalna - 1. OSP
Błogoszcz 126,8, 2. OSP Nowe
Opole 135,2.
Chłopcy
Klasyfikacja generalna - 1. OSP
Nowe Opole 123,9 pkt, 2. OSP
Pruszyn 125,9. l
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Ze sprawozdania
GOPS w Siedlcach za 2011 r.

Warto się pospieszyć

Ilu osobom udzielono pomocy?
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej,

W

jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.
Podstawą organizowania wszelkiej pomocy jest rozeznanie potrzeb, które jest zadaniem pracownika socjalnego, realizowanym
bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny. Wsparcie może być
Fot. BG

akacje to nie tylko czas odpoczynku. To także najlepszy
moment, by załatwić w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej formalności związane z dożywianiem dzieci
w szkołach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siedlcach od 2006 r. realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Pieniądze na jego realizację
pochodzą zarówno z budżetu ogólnokrajowego, jak i z funduszy gminnych.
W ramach programu przyznawane
jest wsparcie w formie gorącego posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, jak również świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
O przyznaniu wsparcia związanego z dożywianiem decyduje kryterium dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi: 715,50 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 526,50 zł
na osobę w rodzinie. Pomoc przysługuje
dzieciom do 7. roku życia, uczniom do
czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innym osobom, w szczególności samotnym i w podeszłym wieku,
które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłku.
Dożywianie dzieci prowadzone jest
w siedmiu zespołach oświatowych na terenie Gminy oraz w placówkach oświatowych na terenie Miasta Siedlce, do
których uczęszczają dzieci mieszkające
w Gminie Siedlce. Wszędzie uczniowie

otrzymują gorący posiłek. W ciągu roku
z takiego wsparcia korzysta ponad 400
dzieci.
- Pomocy w tej formie udziela się decyzją administracyjną na wniosek rodziców po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego. Również sama szkoła
może zgłosić ucznia do pomocy. W wyjątkowej sytuacji także dyrektor szkoły ma możliwość, w porozumieniu z naszym środkiem, przyznania uczniowi
oraz dziecku, które korzysta z zajęć przygotowania przedszkolnego w szkole lub
przedszkolu, posiłku bez konieczności
wydania decyzji administracyjnej – informuje Barbara Myrcha, kierownik GOPS
w Siedlcach.
– Rodzice, którzy chcą, by ich dziecko
skorzystało z dożywiania, powinni zgłosić się do nas w celu ustalenia uprawnienia do tej formy pomocy. Wakacje, to najlepszy czas, by to zrobić. Postępowanie
administracyjne wymaga bowiem czasu,
a warto, by dziecko skorzystało z dożywiania już od początku września, kiedy
tylko stołówki szkolne zaczną przygotowywać i wydawać posiłki. n

udzielane również z urzędu. W 2011 roku
ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Siedlce skorzystało 829 osób, żyjących
w 435 rodzinach. W 2010 roku wsparcie
przyznano 797 osobom z terenu Gminy zaś
w 2009 roku - 736.
O kryterium dochodowym
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej i wynosi odpowiednio: 477 zł - na osobę samotnie gospodarującą i 351 zł - na osobę w rodzinie,
przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy
społecznej. Pomimo niezmiennego od 2006
roku kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej wzrasta liczba osób korzystających ze
wsparcia. Świadczy to o niedostatku wśród
wielu rodzin, którego wskaźnikiem jest bardzo niski dochód na osobę.
Nie odmówili pomocy
W 2011 roku GOPS w Siedlcach nie wydał decyzji odmawiających przyznania
świadczeń pieniężnych z powodu
braku funduszy. n

Dostali dodatkowe wsparcie
GOPS w Siedlcach realizował ostatnio

dziecka) mające w kwietniu, maju i czerw-

formy pomocy zostali o tym poinformowa-

rządowy program wspierania osób po-

cu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgna-

ni. Za każdy z wymienionych miesięcy otrzy-

bierających świadczenie pielęgnacyjne.

cyjnego, przyznane na podstawie ustawy

mają dodatkowo 100 zł. Pomoc ta nie jest

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

świadczeniem rodzinnym i nie powoduje

Rada Ministrów w dniu 9 maja 2012 r. wy-

rodzinnych – niezależnie od wieku dziecka

zmiany podstawy opłacania przez nasz ośro-

dała kolejne rozporządzenie w sprawie

- otrzymają dodatkowe świadczenie w wyso-

dek składek na ubezpieczenie emerytalne,

szczegółowych warunków realizacji rządo-

kości 100 zł miesięcznie.

rentowe i zdrowotne za osoby otrzymują-

wego programu wspierania niektórych osób

- Pomoc przyznawana była na wniosek osób

ce świadczenie pielęgnacyjne – informuje

pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

uprawnionych i nie była zależna od ich

Barbara Myrcha, kierownik GOPS w Siedl-

Dokument ten przewidywał, że niektóre

dochodu. Wniosek należało złożyć do 30

cach. – Z tej formy wsparcia skorzystało 35

osoby (matka, ojciec lub opiekun faktyczny

czerwca. Ci, którzy mogli skorzystać z tej

mieszkańców naszej Gminy. n
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Świetlica zamiast

Zajęcia, których nazwy w harmonogramie brzmią dość oficjalnie, to w rzeczywistości atrakcyjne propozycje
dla najmłodszych mieszkańców gminy

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza na wsi trudno zaproponować
dzieciom i młodzieży atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu i odciągnąć je od
komputera i telewizora. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na
to sposób. Strzałem w dziesiątkę okazały się zajęcia organizowane w świetlicach wiejskich.
W ramach programu profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
przy współpracy ze stowarzyszeniami
Gmina Siedlce od kilku lat dofinansowuje zajęcia dla dzieci i młodzieży
w świetlicach środowiskowych. W 2012
roku realizowany jest z dobrym skutkiem program profilaktyczny „Twórczo,
sportowo, rozwojowo”, na który przeznaczono 60 tys. zł. W drodze konkursu
wyłoniono organizację pozarządową realizującą zadanie. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, jest to Stowarzyszenie „Abeon” .

W 6 miejscowościach
- Ta propozycja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców
miejscowości, w których odbywają się
zajęcia. Co roku przedstawiciele rad sołeckich sami dopytują się, czy będą kons. 16

tynuowane – przyznaje Beata Trzcińska,
szefowa GKRPA w Siedlcach. – Są to
głównie zajęcia o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku
6-17 lat, w świetlicach środowiskowych
na terenie Gminy Siedlce. Organizowane są w sześciu miejscowościach: w Grabianowie, Grubalach, Nowym Opolu,
Pruszynku, Rakowcu i Ujrzanowie. Wybór tych miejsc nie był przypadkowy. To
miejscowości, w których nie ma szkół
czy placówek kulturalnych. Zadbaliśmy
więc by dzieciom, zwłaszcza tym, które
nie mają szans, by wyjechać na wakacje,
zapewnić atrakcje i połączyć je z działaniami profilaktycznymi.
Bezpłatne zajęcia odbywają się
w okresie od 4 czerwca do 14 października, dwa razy w tygodniu po 3 godziny
dziennie. Opieką zostanie objętych ok.
150 dzieci (po około 25 z każdej miejscowości). W ramach programu, dzieci

zapewniony będą miały również posiłek
oraz materiały do zajęć.

Pokazać dobre wzorce
- Program realizowany w świetlicach
obejmuje m.in. zajęcia psychoprofilaktyczne, służące nabywaniu umiejętności chroniących, które będą miały za
zadanie przygotować młode osoby do
radzenia sobie w trudnych sytuacjach
osobistych, aby w przyszłości móc się
skutecznie obronić przed uzależnieniami takimi jak alkohol, narkotyki i inne,
a także przed presją grupy rówieśniczej –
wyjaśnia Beata Trzcińska. – Obok praktycznych zajęć grupowych i prelekcji,
program zakłada własną pracę uczestników z przygotowanymi materiałami.
Szerzej pojmowana profilaktyka to także zajęcia twórcze, sportowe, które pomagają młodym ludziom odkryć swoje
pasje i talenty, uwierzyć w siebie, odNasza Gmina | nr 5/2012

komputera

Dla każdego coś…
Zajęcia, których nazwy w harmonogramie brzmią dość oficjalnie, to w rzeczywistości bardzo atrakcyjne propozycje
dla najmłodszych mieszkańców Gminy.
GKRPA i stowarzyszenie „Abeon” zadbały, by każde dziecko znalazło coś dla
siebie. Są rozgrywki sportowe, podchody, tory przeszkód i gry z elementami rywalizacji. Do tego także zajęcia muzyczne i rytmiczne, zabawy w pantomimę
i turnieje o tytuł „Mistrza Słowa”. A takGMINASIEDLCE.pl

Zajęcia organizowane są w sześciu
miejscowościach - Grabianowie,
Grubalach, Nowym Opolu, Pruszynku, Rakowcu i Ujrzanowie

że wiele elementów związanych z rozwijaniem zdolności manualnych dzieci:
nauka techniki origami, wykonywanie
figurek z gliny i plasteliny, przygotowywanie plakatów i kolaży, a także zajęcia
z rękodzieła.
– Zainteresowanie zajęciami w świetlicach jest duże, średnio uczestniczy
w nich 20 osób – mówi Agnieszka Sakowicz, która prowadzi spotkania w świetlicach w Pruszynku, Grubalach i Grabianowie. – Widać, że dzieci lubią tu
przychodzić, przebywać ze sobą. Staramy się wspólnie tak organizować czas,
by było ciekawie. - Realizujemy program, ale widzę też, że dzieci w pewnych
okresach szczególnie interesują się określonymi zajęciami. Raz jest to zbijak, innym razem zabawa klockami, kiedy indziej rysowanie. Osobiście staram się
zainteresować ich elementami rękodzieła, w najbliższym czasie będziemy się
uczyć robić plecione bransoletki – mówi
Agnieszka Sakowicz.
- Lubię tutaj być, grać z innymi dziećmi, bawić się, rysować. Wolę przyjść tu
niż siedzieć w domu przed komputerem
– mówi Sebastian z Pruszynka, uczestnik zajęć w tamtejszej świetlicy. Czy może być lepsza rekomendacja potwierdzająca to, że projekt jest sukcesem? n

Fot. arch

naleźć się w grupie rówieśniczej. Ukazują, że uciekanie się do imponowania
innym negatywnymi zachowaniami nie
jest właściwą drogą do pozyskania szacunku rówieśników czy też nawiązania
prawdziwych przyjaźni.
Oprócz zajęć w świetlicach, realizowane są zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zostaną również zorganizowane dwie wycieczki. Pierwsza, do
skansenu w Suchej, połączona będzie
z imprezą plenerową, podczas której będzie okazja przejechać się bryczką czy
kucykiem. Zaplanowano także odwiedziny we wsi Jeruzal, znanej dobrze z serialu „Ranczo”, połączone z pobytem na
basenie w Mińsku Mazowieckim.

W Urzędzie Gminy Siedlce, w sali
nr 29 (II piętro) działa Punkt Konsultacyjny, dla mieszkańców Gminy, w którym pomoc prawną i psychologiczną mogą uzyskać osoby
uzależnione i członkowie ich rodzin:

- w każdy wtorek w godzinach 12:00 15:00 dyżur pełni psycholog
- w każdy poniedziałek w godzinach
14:00 - 15:00 dyżur pełni prawnik
Po porady mogą zgłaszać się rodziny
lub osoby między innymi z problemami:
- wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą
- uzależnień i współuzależnień
- przemocy fizycznej i psychicznej
- natury emocjonalnej
- natury prawnej.

Fot. K. Buzuk
Fot. K. Buzuk

Zajęcia plastyczne

BEZPŁATNE PORADY

Zapisy do psychologa przyjmowane
są codziennie w godzinach 8:00 16:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Siedlcach, ul. Asłanowicza
10, bądź telefonicznie - 25 633 09
64. Pomoc prawna udzielana jest bez
wcześniejszych zapisów. Porady

udzielane są bezpłatnie. l

Harmonogram zajęć
świetlicowych w wakacje
Grabianów - poniedziałek, środa,
godz. 10:00 - 13:00
Grubale - środa, piątek,
godz. 10:00 - 13:00
Opole Nowe - poniedziałek, środa,
godz. 10:00 - 13:00
Pruszynek - poniedziałek, czwartek,
godz. 10.00 - 13:00
Rakowiec - wtorek, środa,
godz. 10:00 - 13:00
Ujrzanów - wtorek, piątek,
godz. 16:00 - 19:00. l
s.17

GOK w Chodowie zaprasza
LIPIEC 2012

SIERPIEŃ 2012

WRZESIEŃ 2012

sztuki teatralnej. Terminy ustalo-

15 lipca – Festyn w Żaboklikach

9 sierpnia – Recital Marcina Ko-

2 września– Dożynki Parafialne,

22 lipca – Festyn w Golicach

zioła - gitara klasyczna, świetli-

Wołyńce.

Abecadło

gitarowe – letnie

ca Pruszyn-Pieńki, godz. 16.30,

5-7 września – Międzynarodowy

warsztaty,

godz

wstęp wolny

Festiwal Improwizacji i Interpre-

ki – GOK Chodów; środy – Bło-

15 sierpnia – II Ogólnopolski Fe-

tacji Jazzowej Chodów 2012.

1 września - Lekcja biblioteczna

goszcz, wstęp wolny, prowadzi

stiwal Muzyki Tanecznej Disco

8 września – Rozpoczęcie roku

„ Ocalić od zapomnienia”, wspo-

Krzysztof Buzuk

Mazovia 2012. Mościbrody

kulturalno-oświatowego.

mnienie wybuchu drugiej wojny

Warsztaty z szermierki oraz

16 sierpnia – Recital Pawła Za-

9 września - wystawa kotów ra-

światowej, Wołyńce, godz. 12.00.

samoobrona - w tym również

gańczyka – akordeon, świetlica

sowych i nierasowych, GOK Cho-

10 września -– Obraz szkoły

dla pań, wstęp wolny powyżej

Grabianów, godz. 16.30

dów.

w wybranych utworach literac-

15 lat, prowadzi Norbert Pawliń-

19 sierpnia – Festyn w Nowych

25-27 września – „Teatrzyk Zie-

kich, Nowe Opole

ski z Bractwa Rycerskiego Zie-

Iganiach

lona Gęś Przedstawia”. Wieczór

12 września - Spotkanie biblio-

mi Mazowieckiej i Podlaskiej z/s

22 sierpnia - „Opera pod strze-

poetycko – muzyczny na bazie

teczne „Jak spędzamy wakacje”,

na Zamku w Liwie, świetlica Pru-

chą” – recital artystów Opery Bał-

twórczości K.I. Gałczyńskiego.

Pruszyn

szyn, środy godz. 17.00

tyckiej, Białki, godz. 19.00

Świetlice wiejskie. Terminy i miej-

18 września - „Witamy w biblio-

26 sierpnia – Dożynki Gminne,

sca ustalone zostaną w sierpniu.

tece” – lekcja biblioteczna dla kla-

Stok Lacki

Wznowienie wszystkich zajęć sta-

sy pierwszej, Stok Lacki.

Letnie warsztaty Salsy Kubań-

łych i zapisy do sekcji.

21

13.00,

wtor-

Biblioteka Publiczna
w Stoku Lackim

ne zostaną we wrześniu.

Biblioteka Publiczna
w Stoku Lackim

września

-

Prawdziwym

„Witamy wakacje” - impreza bi-

skiej – Siedlce, Klub Pe-Ha, śro-

blioteczna - zajęcia rozrywkowe,

dy, godz. 18:15. Prowadzi Ray-

Nowe sekcje:

gry i zabawy, Pruszyn

nell Fernandez Ballester (Kuba),

Gminna

muzyczna

biblioteki, Białki. Wystawa na te-

2 lipca - „Witamy wakacje” – gry

wstęp wolny.

o profilu estradowym (pop, jazz,

mat „Książka niezwykła” – cały

i zabawy plenerowe, Nowe Opole

Plenerowe warsztaty malar-

rock), GOK Chodów.

miesiąc.

4 lipca - dyskoteka – przebieramy

skie, Chodów, czwartki godz.

Taniec historyczny, Stok Lacki.

23 września - Biblioteka moich

się za bohaterów naszych lektur,

13.00, prowadzi Aleksandra Ry-

Gminna

marzeń – konkurs plastyczny, Wo-

Nowe Opole

kała, wstęp wolny

GOK Chodów, Białki

łyńce

5 lipca – polecam Ci tę książkę na

AKCJA LATO z GOK – objaz-

Szkolenia GOK dla kadry Zespo-

Podsumowanie akcji „Lato na

wakacje

dowe zajęcia warsztatowe pod

łów Oświatowych – spotkania

wsi 2012” - wycieczka do War-

7 lipca – spotkanie autorskie z pi-

chmurką dla dzieci m.in. z miej-

w szkołach.

szawy do MCKiS. Wystawa prac

sarzem lub pisarką dla dzieci oraz

scowości Purzec, Biel, Żytnia, Ja-

Warsztaty teatralne i casting dla

wykonanych w ramach warszta-

zajęcia plastyczne „Wakacje w bi-

godnia, Topórek, Joachimów, Osi-

dzieci z zespołów oświatowych do

tów plastycznych. l

bliotece”, Wołyńce

ny, Pustki, Wólka Leśna. Wtorki,

2-14 lipca - „Wakacyjna wypra-

środy i czwartki, szczegółowe ter-

wa śladami bohaterów książek”

miny w trakcie ustalania, wstęp

– gry, konkursy, quizy i zabawy dla

wolny

dzieci, Białki
3-17 lipca - Akcja „LATO NA WSI
2012” w partnerstwie z MCKiS

miniszkoła

miniszkoła

czytelnikiem być” – pasowanie
uczniów klasy I na czytelników

językowa,

Biblioteka Publiczna
w Stoku Lackim

w Warszawie - warsztaty plastycz-

Zajęcia plastyczne w ramach

ne dla dzieci i młodzieży wiejskiej

akcji „Lato na wsi”, Nowe Opole

do 18 lat, Stok Lacki, Białki. l

11 sierpnia - „Oni mieli naście
lat ”- spotkanie poświęcone rocznicy Powstania Warszawskiego,
Stok Lacki
10 sierpnia - Podróż po legendach A. Oppmana”, Białki
24 sierpnia -„Janusz Korczak
– czyli zwyczajnie o niezwyczajnym”, Białki
24 i 30 sierpnia - „Pożegnanie
lata” – ognisko z kiełbaskami, zabawy integracyjne, rywalizacja
sportowa – Stok Lacki, Białki. l
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Muzyczny wkład w Euro 2012
G

Człowiek renesansu
Grzegorz Rostkowski podkreśla, że
wiele pasji zaczęło się już w dzieciństwie. - Wychowałem się na wsi, więc
„umiem wszystko” i dziś mogę być
w domu złotą rączką – mówi. – Już jako
dziecko uwielbiałem piłkę nożna, babcia nie mogła wypędzić mnie z boiska do
domu. Stałem się też wiernym kibicem
tej dyscypliny i Pogoni Siedlce. W mieście skończyłem Szkołę Podstawową nr
4, szkołę średnią i niektóre kierunki studiów. W międzyczasie była też służba
wojskowa w marynarce. Dzięki niej zyskałem pseudonim „Marynarz” i znajomych w różnych częściach Polski.
Z zawodu pan Grzegorz jest nauczycielem. – Zaczynałem w 1992 roku od
nauczania muzyki. Później stopniowo
dochodziły kolejne przedmioty. Skończyłem 9 czy 10 kierunków, aż trudno
mi je dokładnie zliczyć. Zdobywanie
wiedzy, to oprócz muzyki, także moja
pasja – mówi mieszkaniec Topórka.
– Teraz pracuję w pięciu szkołach. Oprócz placówek w Strzale, także
w dwóch szkołach w Suchożebrach oraz
w Gimnazjum nr 2 w Siedlcach. Uczę
muzyki, edukacji dla bezpieczeństwa,
plastyki, techniki i zajęć artystycznych.
Jako dyplomowany tancerz, prowadzę
też zespół taneczny. Wokalista zespołu Kryters śpiewał też w Chórze Miasta
GMINASIEDLCE.pl

leżeli do pierwszych osób, które usłyszały nową piosenkę swojego nauczyciela
„Dziś wygramy mecz”.- Bardzo im się
spodobała, mówili, że jest „super”. Ich
opinie zachęciły mnie do tego, żeby pójść
krok dalej i nagrać ten kawałek w profesjonalnym studiu. A uczniowie bardzo
pomogli mi w promocji tego utworu,
m.in. na Facebooku. Wielu nawet proponowało, że zostaną moimi menadżerami – śmieje się Grzegorz.

Jak powstawał hit

Fot. kryters.com

rzegorz Rostkowski na co dzień
mieszka w Topórku. - Człowiek
orkiestra - mówią o nim znajomi.
Przed Euro 2012 napisał piosenkę
„Dziś wygramy mecz”. W promocji pomogli uczniowie oraz znajomi.
Utwór, w którym nie brak siedleckich akcentów, stał się sporym hitem
w Internecie.
Grzegorz Rostkowski to mieszkaniec
Gminy Siedlce, ale też nauczyciel w Zespole Oświatowym w Strzale. W tamtejszej szkole podstawowej oraz w gimnazjum uczy muzyki oraz techniki.
– W przeszłości pracowałem też w placówkach w Iganiach i w Pruszynie. Zdążyłem więc dobrze poznać naszą Gminę – mówi. – Czuję się mocno związany
z tym terenem, a życie zmusiło mnie do
tego, by się starać i ciągle rozwijać swoje
umiejętności.

Piosenka „Dziś wygramy mecz” została hymnem na Euro Internetowej
Telewizji Lublin

Siedlce, z którym w 1993 roku reprezentował Polskę na Europa Cantat. Pisze piosenki, komponuje, w 1995 roku
wydał płytę zatytułowaną „Uczuć czar”.

Uczniowie zachęcili
Jak często podkreśla, praca z dziećmi i młodzieżą daje mu wiele satysfakcji. – Cieszy mnie to bardzo, że mam
dobry kontakt z uczniami i rodzicami.
Pochwały z ich strony są miłe, ale też są
dla mnie sygnałem, że dobrze wykonuję swoją pracę – zaznacza pan Grzegorz.
– Moim wychowankom wpajam prostą
zasadę: szanuj siebie, a inni będą szanować ciebie.

Uczniowie należeli do
pierwszych osób, które
usłyszały piosenkę
„Dziś wygramy mecz”
Program szkolny programem, ale staram się, by lekcje były ciekawe i zainteresowały uczniów. Często podczas nich
improwizujemy. Muzyka rozwija słuch,
inne zmysły i wyobraźnię. Młodzież nawet nie ma świadomości, jak wiele się
dzięki niej uczy - dodaje. Uczniowie na-

O tym, by napisać piosenkę promującą piłkarskie mistrzostwa w Polsce
i na Ukrainie, Grzegorz Rostkowski pomyślał już, gdy UEFA ogłosiła decyzję
o przyznaniu nam organizacji Euro. Czas
jednak płynął, a natchnienie przyszło na
nieco ponad miesiąc przed startem imprezy. - Kiedyś między lekcjami w jednej
i drugiej szkole miałem wolne dwie godziny. Wstąpiłem do domu i w 20 minut napisałem tekst. Później wymyśliłem aranżację i nagrałem to w domu na
komputerze – opowiada. – Zachęcony
pozytywnymi opiniami uczniów, poprosiłem Waldemara Wiącka, znanego jako
DJ Valdee, o poprawienie aranżacji pod
względem technicznym i nagranie całości w profesjonalnym studiu. Inny mój
kolega, Ryszard Kurs, były zawodnik
Pogoni Siedlce, zachęcił mnie do nagrania teledysku. Jest w nim wiele siedleckich akcentów, m.in. fragmenty meczów
Pogoni Siedlce.
Przy montażu pracował natomiast
Paweł Olżyński. 31 maja wstawiliśmy
gotowy materiał do Internetu i się zaczęło. Na serwisie YouTube nagranie
w krótkim czasie doczekało się blisko
5 tysięcy wyświetleń.
Piosenka została hymnem na Euro Internetowej Telewizji Lublin, grana
była też w gdańskich lokalnych telewizjach. Jak mówi pan Grzegorz, w ostatnim czasie grana jest też nawet po kilka
razy na weselach, podczas których gra
jego zespół Kryters.
Niektórzy już żałują, że mieszkaniec
Topórka nie zgłosił swojej kompozycji
do konkursu na oficjalny hymn Euro
2012. Bo – jak twierdzą – miałby duże
szanse by pokonać propozycję zespołu
Jarzębiny „Koko Euro Spoko”. n
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TAK BAWILIŚMY SIĘ NA
MAJÓWCE W CHODOWIE
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