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Powodem są coraz mniejsze fundusze w budżecie, szczególnie dotyczy to
pieniędzy przeznaczanych na inwestycje. Zadowolony jestem jednak z tego,
jak przebiegają prace związane z budową kanalizacji. Przypomnę tylko, że
w kończącym się roku udało nam się
przeprowadzić dokończenie kanalizacji Chodowa, powstała sieć w Pustkach,
z dokończeniem głównej trasy w Stoku
Lackim. Wykonaliśmy również tego typu inwestycję na ul. Akacjowej w Żelkowie, przystąpiliśmy do prac na dalszej
części ulicy Spokojnej, jak również weszliśmy z kanalizacją na teren Rakowca.

4 mln zł dofinansowania,
które Gmina Siedlce
dostała na budowę
kanalizacji, to
maksymalna kwota,
jaką mogły otrzymać
samorządy z PROW
Bardzo ważna rzecz, która udało nam
się w końcu zrealizować, to uruchomienie dwóch dodatkowych przedszkoli na
terenie naszej Gminy - w Stoku Lackim
i w Iganiach. Wprawdzie ruszą one dopiero od września 2013 roku, jednak
już teraz widzimy ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców. Na pewno
obie placówki będą w 100 procentach
zapełnione.

Fot. UG SIEDlCE

Rok 2012 oceniam
jako trudny i ciężki
dla Gminy Siedlce.

Cieszy również to, że udało się nam
się pozyskać fundusze zewnętrzne i kupić samochód dla OSP w Błogoszczy.
To ostatnia jednostka na terenie naszej
Gminy, która nie miała swojego pojazdu.
Ten zakup był bardzo potrzebny druhom z Błogoszczy, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Największym jednak wydarzeniem
jest to, że udało nam się wreszcie uzyskać dodatkowe fundusze na inwestycje
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Stoku
Lackim, Pruszynie-Pieńkach i Pruszynie. 4 mln zł, które nam przyznano dofinansowania to maksymalna kwota, jaką
mogły otrzymać samorządy gminne z tego programu. Te pieniądze pozwolą nam
na szybsze dokończenie budowy sieci
kanalizacyjnej w gminie.
Przed nami nowy rok i nowe wyzwania. Mieszkańcom Gminy Siedlce życzę
w Nowym Roku dużo zdrowia, wytrwałości i jak największych zasobów finansowych. Niestety, dojdą nam nowe wydatki, związane z ustawą śmieciową.
Mirosław Bieniek
Wójt Gminy Siedlce
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Gmina po raz kolejny
liderem edukacji
Gmina Siedlce otrzymała znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” w I i II edycji
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP.

W

ójt Mirosław Bieniek odebrał wyróżnienie podczas
uroczystości, która odbyła się
14 listopada 2012 r. w auli
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

gnięcia w zakresie rozwoju
infrastruktury oświatowej,
znaczące sukcesy uczniów
i nauczycieli szkół, dla których Gmina jest organem
prowadzącym oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie polityki edukacyjnej.

W II edycji projektu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało
61 samorządów, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w rozwoju
szkolnictwa na swoim terenie oraz tworzeniu dobrych
warunków życia dla młodzieży uczącej się.
Komisja złożona z naukowców reprezentujących
kilka ośrodków akademickich z całej Polski oceniała
samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej.
Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badali m.in.
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Inwestycje w wiedzę

Certyfikaty wręczono podczas uroczystości na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie

działania gmin i powiatów
na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, skuteczność
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo,
innowacyjność działań w zakresie podnoszenia jakości
kształcenia czy prowadzenie
edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy i lokalnych
społeczności.
- Reprezentujecie Państwo
jednostki samorządowe, dla
których inwestowanie w wiedzę nie jest pustym hasłem,

ale realną wartością urzeczywistnianą w codziennym
działaniu, w codziennym rządzeniu i zarządzaniu lokalną przestrzenią edukacyjną
- mówiła podczas uroczystości finałowej do przedstawicieli wyróżnionych samorządów Grażyna Kaczmarczyk,
prezes zarządu Fundacji
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Jeśli chodzi o Gminę Siedlce, to komisja konkursowa
zwróciła uwagę m.in. na osią-

Zespołowy sukces
- Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2012”
nasza Gmina zdobyła już
po raz drugi. To sukces, na
który złożyła się praca wielu osób związanych z oświatą: nadzoru pedagogicznego,
nauczycieli, dyrektorów, ale
przede wszystkim samych
uczniów - mówi Wójt Mirosław Bieniek.
- To oni wszyscy przyczynili się do tego, że nasza Gmina jest doceniana nie tylko
na terenie powiatu, ale i na
szerszym forum. Placówki i uczniowie angażują się
w konkursy i programy finansowane z funduszy Unii
Europejskiej. Za to serdecznie dziękuję - dodaje Wójt. n
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Dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, które Gmina Siedlce wzięła na sfinansowanie inwestycji, zostały w 2012 r. częściowo umorzone. Z tego tytułu w gminnej kasie
pozostały znaczne kwoty. Ponieważ samorząd
wywiązał się ze zobowiązań związanych m.in.
z terminowymi spłatami rat, WFOŚiGW umorzył
spłatę 660 tys. zł pożyczki, która wykorzystana
została przy budowie kanalizacji. Gmina nie musi
też oddawać 17 tys. zł, które pozostały do zwrotu z kwoty pożyczonej na termomodernizację
ośrodka zdrowia.

Gmina dostanie
4 mln zł
Na początku listopada w Siedlcach Wójt Mirosław Bieniek i członek zarządu Województwa
Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podpisali umowę, na mocy której gminne inwestycje
otrzymają dofinansowanie w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Gminy złożyły łącznie 216 wniosków o przyznanie pomocy, ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 187 projektów.
O wsparcie mogły ubiegać się gminy, jednoosobowe spółki gminne oraz gminne zakłady budżetowe. Wysokość dofinansowania nie mogła
przekroczyć 75 proc. kosztów kwalifikowanych
inwestycji, a maksymalna pomoc na realizację
projektów w ramach działania dla jednego samorządu nie mogła wynieść więcej niż 4 mln zł. I właśnie taką maksymalną kwotę - 4 mln zł otrzymała
Gmina Siedlce na projekt pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki
ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn”. Całkowita wartość inwestycji to ponad 15 mln zł.

Nowy sołtys
Grabianowa
W październiku przeprowadzone zostały
wybory sołtysa wsi Grabianów. Pełniący tę
funkcję przez wiele lat Krzysztof Tchórzewski
zmarł latem. Nowym sołtysem został
Leszek Borkowski, naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siedlce. l
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Znam problemy rolników
ROZMOWA
z Leszkiem Woźnicą, przewodniczącym
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej

Z

alicza się Pana do grupy „nowych” radnych, którzy doświadczenia zdobywają dopiero w tej
kadencji, ale nie jest to do końca precyzyjne stwierdzenie…
n Ponad 20 lat temu miałem okazję
być radnym gminnym, jednak w innych
realiach. W radzie zasiadał wtedy m.in.
obecny wójt Mirosław Bieniek. To moja
pierwsza kadencja w radzie, która pracuje w oparciu o strukturę samorządową
ukształtowaną po 1990 r. Wykonuję zawód rolnika i myślę, że to zdecydowało, iż
zostałem przewodniczącym Komisji, która w swoim zakresie zadań ma sprawy
związane z rolnictwem i ochroną środowiska. W tym roku doszedł do tego jeszcze trzeci element - planowanie przestrzenne. Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
jest najmniej liczna, jednak zajmuje się
ważnymi sprawami. Kierowanie nią to
dla mnie zaszczyt i wyróżnienie.
Gmina Siedlce jest j specyficzna. Leży wokół dość dużego miasta, jest
atrakcyjna dla inwestorów. Czy nie
ma w związku z tym tendencji, by rolnictwo nieco lekceważyć?
n Tak może się wydawać, ale na pewno sprawy rolnictwa nie pozostają w naszej Gminie na marginesie. Są dla nas
bardzo ważne. Sam reprezentuję to środowisko i znam dobrze problemy rolników. Na posiedzeniach Komisji zajmowaliśmy się m.in. sprawą szkód
wyrządzanych przez dziki, interweniowaliśmy w tej sprawie w starostwie.
Olbrzymim problemem jest też działalność bobrów. Budowane przez nie
żeremia powodują zalewanie łąk i pól,
a możliwości skutecznego usuwania takich budowli uniemożliwiają przepisy.
Co roku na posiedzenia Komisji zapraszamy przedstawicieli spółek wodnych.
W kwestii konserwacji rowów meliora-

Fot. BG

Fundusz umorzył
część pożyczek

cyjnych rolnicy też mają wiele uwag. Staramy się im pomóc w tych wszystkich
kwestiach.
Dużą wagę członkowie Komisji przykładają też do spraw związanych
z ochroną środowiska…
n Bo to tematy na czasie. W tym roku na posiedzeniu wyjazdowym byliśmy
na terenach dzikich wysypisk. W naszej
gminie nie są może dużym problemem,
po wprowadzeniu nowych przepisów
znikną, ale to poniesie za sobą koszty.
Zajmowaliśmy się też szczegółowo nową ustawą o gospodarce odpadami. To
bardzo trudny temat, bo wiąże się z nowymi obciążeniami dla mieszkańców.
Warto też przypomnieć, że w ubiegłym
roku przeprowadziliśmy w gminie akcję
uświadamiającą ludziom, jak szkodliwy
wpływ na zdrowie ma palenie plastiku.
Wykorzystaliśmy plakaty i ulotki.
Może Pan liczyć na wsparcie mieszkańców okręgu, z którego został Pan
wybrany?
n Bardzo dobrze układa się moja
współpraca z panem sołtysem z Jagodni i dwiema paniami sołtysami - z Golic i Golic-Kolonii. W działalności samorządowej w pojedynkę niewiele da się
zrobić, zdaję sobie z tego sprawę. A pracy jest tyle, że na pewno mi jej nie zabraknie. n
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Samorząd to ludzie

Na listopadowej sesji radni przyjęli uchwałę
w sprawie wniesienia aportu i objęcia
dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach.
Wkładem niepieniężnym, którego dotyczy
uchwała jest sieć kanalizacji sanitarnej
z przyłączami oraz sieć wodociągowa
z przyłączami o wartości 409 tys. zł.
W zamian za to Gmina Siedlce obejmie
w PWiK Sp. z o.o. 409 udziałów o wartości
tysiąc złotych każdy.

Rozmowa z Elżbietą Łęczycką, przewodniczącą Komisji
Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

J

Oświata jest zatem szczególnie Pani
bliska. Co jeszcze jest oczkiem w głowie Komisji, która Pani kieruje?
l Ponieważ w naszej Komisji liczną
grupę stanowią radni – nowicjusze, na
początek postawiliśmy sobie za zadanie
dobrze poznać różne dziedziny życia społecznego w naszej Gminie. Spotykaliśmy
się z pracownikami odpowiednich referatów w Urzędzie, z dyrektorami szkół
i placówek podlegających samorządowi,
z opiekunami świetlic. Trafiliśmy akurat
na zmiany szefów GZEAS i GOK.
Główne kwestie, które nas interesowały w ostatnich dwóch latach to szkoły, świetlice, bezpieczeństwo, zdrowie
i promocja Gminy. Posiedzenia, zwłaszcza te wyjazdowe pozwoliły nam lepiej
poznać realia naszego samorządu. Stan
dróg nie budzi większych zastrzeżeń.
Baza szkolna, choć w każdej placówce są
potrzeby, budzi zadowolenie a nawet podziw. W świetlicach wiejskich widać, że
jest tam gospodarz. Ale wciąż wiele jest
do zrobienia. Widzimy to, bo jako radni staramy się mieć krytyczne, ale zarazem twórcze spojrzenie na naszą rzeczywistość.
GMINASIEDLCE.pl

Drogi w Rakowcu
z nowymi nazwami

Fot. BG

est Pani aktywna na sesjach, kieruje Pani komisją o dużym zakresie zadań. Aż trudno uwierzyć,
że to pani pierwsza kadencja w Radzie Gminy…
l Rzeczywiście, ostatnie dwa lata to
moje pierwsze zetknięcie z samorządem. Wygrana w wyborach była dla
mnie ogromnym zaskoczeniem. Po tym,
jak zdobyłam mandat przyszła refleksja: czy sobie poradzę i czy będę umiała
właściwie zabiegać o interesy mieszkańców. Na początku kadencji zabiegałam
o szkolenia. To istotne, żeby mieć wiedzę
na temat prawnych aspektów funkcjonowania samorządu.
Ale równie ważne w przypadku radnego jest doświadczenie w pracy społecznej. Dzięki niemu łatwiej jest podejść do
ludzi i ich problemów. Ja takie doświadczenia zdobyłam, pracując przez wiele
lat jako nauczyciel.

Więcej udziałów
w PWiK

Czy dzięki zainteresowaniu radnych
z Komisji udało się załatwić jakieś
konkretne sprawy?
l Podejmujemy wiele działań, ale jest
kilka szczególnie istotnych. Spotkania
z nowym dyrektorem GOK i aktywizacja świetlicowych zaowocowały tym, że
lato w świetlicach było w tym roku ciekawsze. Zależy nam na tym, żeby w każdej wiosce coś się działo. Radni z mojej komisji sami są inicjatorami różnych
działań kulturalnych w swoich miejscowościach, organizują imprezy, a GOK
ich w tym wspiera. Z klei spotkania z dyrektorami szkół zwróciły naszą uwagę
na niedostateczną opiekę ze strony logopedów i pedagogów szkolnych.
Od 2012 r. zwiększona został liczba godzin pracy tych specjalistów. Nasza komisja wyszła też z inicjatywą, by
wprowadzić stypendia dla uczniów za
osiągnięcia dydaktyczne.
Podkreśla Pani, że Komisja Oświaty,
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
jest w Radzie Gminy najważniejsza.
Dlaczego?
l Takie są moje spostrzeżenia po
dwóch latach pracy w tej Komisji. Owszem, Gminie potrzebne są: budżet,
kontrola, podatki. Ale samorząd to ludzie, oni w tym wszystkim powinni być
najważniejsi. l

Rada Gminy Siedlce zdecydowała
w listopadzie o nadaniu drogom publicznym
w Rakowcu nazw ulic Lipowa i Brzozowa.
Drogi wewnętrzne, oznaczane dotychczas
jedynie numerami, także staną się ulicami
i będą nosić nazwy: Wrzosowa, Sosnowa,
Klonowa, Dębowa, Akacjowa i Polna.

Dotacje od
nowego roku
W uchwale przyjętej 29 listopada Rada
Gminy określiła wysokość miesięcznej
dotacji udzielanej przez samorząd
podmiotom prowadzącym żłobki i kluby
dziecka na terenie Gminy od stycznia 2013
r.. W przypadku żłobka będzie to kwota
300 zł. Prowadzący placówkę ma jednak
obowiązek zapewnić dziecku opiekę przez
czas nie krótszy niż 8 godzin dziennie.
W przypadku klubu dziecka dotacja to 150
zł. Podmiot ubiegający się o pieniądze co
miesiąc musi złożyć stosowny wniosek.
Dotacje dotyczą dzieci w wieku do 3 lat,
które są mieszkańcami Gminy Siedlce.

Uwaga, oszuści
Na naszym terenie pojawili się oszuści,
którzy usiłują wyłudzić pieniądze od osób
prowadzących działalność gospodarczą.
Do przedsiębiorców wysyłają pisma,
w których żądają opłat za wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Władze gminy przypominają, że wpis do
CEIDG (strona internetowa - www.ceidg.
gov.pl) jest bezpłatny, a próby pobierania
opłat z tego tytułu są bezprawne i najlepiej
sprawę zgłosić policji. l
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Budżetowa układanka
N

ikt tak dobrze jak skarbnik nie
zna niuansów gminnego budżetu i finansów samorządu. Osobie,
która zajmuje to stanowisko stawia
się wysokie wymagania, ale też ciąży
na niej duża odpowiedzialność.
Skarbnik to główny księgowy budżetu. Przepisy ustawy o finansach publicznych wskazują, że osoba zajmująca to
stanowisko oprócz wykształcenia ekonomicznego musi też wykazać się stażem pracy w księgowości.

dy. Planując wielkości budżetu analizujemy wielkość zadłużenia Gminy. Od 5
lat uchwalany budżet jest deficytowy.
Z projektem budżetu, opracowanym
przez skarbnika zapoznaje się Wójt i po
dokonaniu weryfikacji wydaje zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej.
Do 15 listopada dokument powinien
trafić do RIO oraz do Rady Gminy. Rada ma czas do końca grudnia, by budżet
uchwalić. Czas ten, w uzasadnionych
przypadkach, może być przedłużony do
końca stycznia.

Ważne doświadczenie

Do 15 listopada
Prace nad budżetem gminy na dany
rok rozpoczynają się we wrześniu roku
poprzedniego.
- W sierpniu przygotowuję projekt
zarządzenia wójta w sprawie opracowania materiałów planistycznych. Kierowane jest ono do dyrektorów jednostek
s. 6

Budżet w liczbach
-W trakcie roku budżet wielokrotnie
podlega zmianom. Pojawiają się bowiem
dochody lub wydatki, których wcześniej
nie można było przewidzieć lub dokładnie zaplanować. Dotyczy to np. środków
na zwrot podatku akcyzowego, dotacji
na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, na usuwanie wyrobów azbestowych, zmiany planowanych wydatków
bieżących lub majątkowych i innych.
W roku 2012 budżet Gminy Siedlce
po stronie dochodów to ok. 41,1 mln zł,
wydatki - 45,9 mln zł. Około 40 proc.
wydatków (ponad 18 mln zł) przeznaczonych zostało na oświatę, głównie na
wynagrodzenia i ich pochodne, wydatki na pomoc społeczną wyniosły ok. 6,7
mln zł, na administrację ok. 4 mln zł, na
działalność kulturalną zaś - ok. miliona
zł. Na gminne inwestycje zł przeznaczono ok. 9,5 mln zł. Zadłużenie gminy na
koniec 2012 r. to ok. 10 mln zł, co stanowi 25,7% dochodów (dopuszczalny
maksymalny wskaźnik wynosi 60%). n
Fot. BG
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Jadwiga Ładziak, skarbnik Gminy
Siedlce to absolwentka magisterskich
studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z administracją
samorządową związana jest od 1988
r., przez wiele lat pracowała w Korczewie. Skarbnikiem Gminy Siedlce jest od
2005 r. - Budżet na 2013 r. jest ósmym,
który przygotowuję dla naszego samorządu. Wszystkich, przy których pracowałam jest ponad 20. Praktyczne
doświadczenia są bardzo ważne. Księgowość budżetowa jest specyficzna, różni się od tej, z jaką mamy do czynienia
w innych instytucjach lub prywatnych
firmach - podkreśla Jadwiga Ładziak.
Budżet gminy to dokument, w którym bardzo szczegółowo, z podziałem
na działy, rozdziały i paragrafy rozpisane są dochody i wydatki samorządu
oraz przychody i rozchody jednostki.
Nadzór i kontrolę gospodarki finansowej Gminy, w tym opiniowanie projektu budżetu sprawuje Regionalna Izba
Obrachunkowa. Od 2011 roku budżetowi towarzyszy inny, bardzo ważny dokument - Wieloletnia Prognoza Finansowa. W przypadku Gminy Siedlce
określa ona kierunki polityki finansowej
i inwestycyjnej do 2020 roku

Jadwiga Ładziak, skarbnik Gminy Siedlce

organizacyjnych Gminy, kierowników
referatów Urzędu Gminy, dyrektorów
instytucji kultury oraz do radnych, rad
sołeckich, organizacji pozarządowych
i mieszkańców gminy, którzy mogą
składać wnioski do budżetu. Do końca
września wpływają wnioski do budżetu,
a w październiku trwają prace nad określeniem konkretnych kwot - wyjaśnia
pani skarbnik. - Przed przygotowaniem
projektu Gmina otrzymuje informacje
o planowanych kwotach dotacji z budżetu państwa, o planowanej wysokości
subwencji ogólnej podanej przez Ministra Finansów i prognozowanej wielkości wpływów z PIT. Trzeba też wstępnie
ustalić, czy planowane jest podniesienie
podatków lokalnych. Rozważamy również możliwości pozyskania środków ze
źródeł zewnętrznych - dotacji unijnych
czy krajowych, pożyczek z WFOŚiGW.
Najtrudniejsze jest ustalenie załącznika
inwestycyjnego. Jako skarbnik muszę
dokładnie przeanalizować możliwości
budżetu, jeśli chodzi o wydatki i docho-

Nie tylko budżet
Skarbnik nadzoruje realizację budżetu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.
Kontrasygnuje dokumenty finansowe, opracowuje okresowe oceny, analizy i sprawozdania z wykonania budżetu, sprawuje
ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej oraz przygotowuje projekty uchwał i zarządzeń w sprawach finansowych. Uczestniczy w pracach organów
gminy. l
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O śmieciach na nowo
Od kilku miesięcy działa zespół zajmujący się wdrożeniem nowego systemu
odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Siedlce. Konkretne rozwiązania
radni zatwierdzą na grudniowej sesji.

Z

espół powołał zarządzeniem Wójt Gminy Siedlce. Jego prace
koordynuje Agata Tymosiak,
pracownik Urzędu Gminy,
zajmujący się m.in. sprawami gospodarki komunalnej.
Zespół ma wdrożyć rozwiązania, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Nałożyły one na samorządy obowiązek zorganizowania systemu odbioru nieczystości
od wszystkich mieszkańców
i egzekwowania tzw. opłaty
śmieciowej

WAŻNE!
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Trwają prace
- Pierwszym działaniem,
jakie podjął zespół było zlecenie firmie zewnętrznej opracowania kalkulacji stawek
opłat za gospodarkę odpadami na terenie Gminy Siedlce
- wyjaśnia Agata Tymosiak.
- 30 listopada na spotkaniu
z członkami zespołu i przedstawicielami władz Gminy
firma przedstawiła wyniki
swoich prac.
Koszty odbioru odpadów
z terenu Gminy w okresie od
1 lipca do 31 grudnia 2013
r. oszacowano na 1,7 mln
zł. 3 grudnia na posiedzeniu komisji radni dyskutowali o sposobach naliczania
stawek i ich wysokościach.
Wstępnie skłaniają się do
metody naliczania opłat od
osoby. Trwają jeszcze prace
nad ustaleniem dokładnych
stawek za odbiór odpadów
segregowanych i niesegregowanych. Mamy 10 firm
wpisanych do rejestru, które

Opłatę za odbiór odpadów
mieszkańcy będą uiszczać do
Gminy. To, że zapłacimy Gminie,
nie oznacza jednak, że automatycznie wygaśnie umowa z firmą
aktualnie odbierającą od nas odpady. Właściciel posesji sam musi
wypowiedzieć umowę komercyjnej firmie, z którą wcześniej zawarł
umowę. Jeśli tego nie zrobi, opłatę
pobierze i gmina, i przedsiębiorca.
O wypowiedzenie umowy trzeba
zadbać odpowiednio wcześniej,
z zachowaniem odpowiednich
terminów.
l Właściciele mają obowiązek
wyposażyć nieruchomości w worki i pojemniki na odpady. Kolory
worków i pojemników określi regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
l Stawka opłat za odpady segregowane będzie dużo niższa niż za
śmieci zmieszane. Weryfikowaniem tego, czy segregacja przebiega prawidłowo zajmie się firma
odbierająca odpady.
l Opłaty naliczane będą za każdy miesiąc, płatności realizować
należy w systemie kwartalnym.
Mieszkańcy sami muszą pamiętać o wnoszeniu opłat - nie otrzymają na nie nakazów ani faktur. l
l

Agata Tymosiak kieruje pracami zespołu wdrażającego nowe
zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy Siedlce

najprawdopodobniej zamierzają przystąpić do przetargu.
Tak duża ich liczba powinna
wpłynąć na obniżenie cen.

Radni uchwalą
Na grudniowej sesji radni
wybiorą metodę naliczania
opłat i ustalą wstępne stawki, ale zajmą się również szeregiem projektów uchwał,
które związane są z wprowadzeniem nowego systemu
odbioru nieczystości. Zespół
pracował nad nimi przez kilka miesięcy.
- Chodzi tu o wzór deklaracji, jaką mieszkańcy będą składać, i na podstawie
której naliczane będą opłaty, uchwałę określającą terminy i częstotliwość uiszczania opłat, harmonogram

odbioru odpadów oraz regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy.
Ostatni z wymienionych dokumentów trafił już do zaopiniowania przez Sanepid.
Radni mają czas do końca
grudnia by podjąć uchwały wylicza Agata Tymosiak.
- Pierwszą deklarację,
dotyczącą opłat za odpady mieszkańcy będą musieli
złożyć w I kwartale 2013 r.,
jeszcze przed wejściem systemu. Informacje o ich liczbie potrzebne są do przetargu, który zostanie ogłoszony
w okolicach marca. W postępowaniu przetargowym wyłoniona zostanie firma, która
od 1 lipca 2013 r. będzie odbierać odpady z terenu całej
Gminy. Zaznaczyć należy, że

cały system musi się bilansować - Gmina na gospodarce
odpadami nie może zarabiać,
ale też nie może do niej dokładać. Na początku stycznia
rozpoczniemy szeroką akcję edukacyjną dla naszych
mieszkańców, wyjaśniającą
szczegóły nowego systemu
odbioru odpadów - dodaje
Agata Tymosiak. l
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ

Wójt odpowiada

Tak świętowali

Niektórzy rolnicy prowadząc orkę
dojeżdżają pługami do brzegów asfaltu.
To przyczynia się do niszczenia dróg.
Czy nie można im tego zabronić?
Niestety, mamy takie osoby, które gdyby
mogły, to oprócz pola zaorałyby jeszcze
i asfalt. W przeszłości kilkakrotnie zgłaszano
nam takie sprawy, podejmowaliśmy inter
wencje. Najczęściej właściciel pola stwier
dzał, że to jego własność i może sobie
na nim robić, co chce. Na tym kończyła
się dyskusja. Najlepiej, gdyby miejscowe
społeczeństwo zwróciło uwagę takiej osobie,
że niszczy drogę, która służy ludziom.
W Pruszynku został zniszczony
przystanek. Kiedy zostanie
postawiony nowy?
Mamy tę sprawę na uwadze. Niestety, ze
względu na brak pieniędzy w tegorocznym
budżecie i pogodę nie będziemy w stanie postawić nowego przystanku w tym roku. Pieniądze zarezerwujemy jednak w budżecie
na 2013 r.
Kto odpowiada za wycinkę uschłych
drzew i udrażnianie przepustów przy drogach powiatowych, położonych na terenie naszej Gminy?
Obowiązek taki należy do zarządy drogi, czyli w tym przypadku do powiatu siedleckiego.
Wielokrotnie jednak mieszkańcy czy radni tego typu problemy zgłaszają w urzędzie gminy. Kierujemy wtedy pismo z prośbą o interwencję do starostwa. l
s. 8
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Dlaczego zmieniają
się zasady odbioru
śmieci w Gminie?
Nowe regulacje
dotyczące odpadami
nie dotyczą tylko
naszego samorządy,
ale całej Polski. To efekt przyjętych przez
Sejm zmian w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, które
dostosowują nasze przepisy do wymagań
unijnych. Od 1 lipca 2013 r. na terenie
całego naszego kraju wprowadzony zostanie
tzw. podatek śmieciowy. Jako samorząd
staramy się tak zorganizować gospodarkę
odpadami w gminie, by mieszkańcy w jak
najmniejszym stopniu odczuli koszty nowych
rozwiązań. Trwają prace nad konkretnymi
rozwiązaniami.

Wśród uczestników uroczystości była liczna grupa młodzieży

P

od pomnikiem upamiętniającym
bitwę pod Iganiami stowarzyszenie „Nasze Iganie” zorganizowało obchody Święta Niepodległości.
Uroczystość zorganizowana 11 listopada w samo południe zgromadziła liczne grono gości. Byli wśród nich: Poseł
Krzysztof Tchórzewski, Senator Waldemar Kraska, Wójt Gminy Siedlce Mirosław Bieniek, Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Henryk Brodowski,
radni powiatowi i gminni, kombatanci
oraz mieszkańcy, wśród których liczną
grupę stanowiła młodzież.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego złożono kwiaty pod pomnikiem, był
też czas na wystąpienia gości. Wójt Mirosław Bieniek i Prezes Stowarzyszenia
„Nasze Iganie” Henryk Durka wręczyli nagrody najlepszym uczniom w konkursach: historycznym „Droga do Niepodległości” i sportowym „Sportowy
Turniej Niepodległości”. Maria Harke,
Dyrektor Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach pochwaliła młodzież za
aktywny udział w obu projektach.
Uroczystość stała się okazją do wręczenia tytułów Członków Honorowych Stowarzyszenia „Nasze Iganie”.
Srebrne odznaki i legitymacje otrzymali: Mirosław Bieniek, Konstanty Strus
i Piotr Nowak.

Patriotycznemu spotkaniu towarzyszyła jeszcze inna miła uroczystość - ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowym Opolu. Legitymacje i odznaki młodym adeptom służby pożarniczej
wręczyli: Wójt Mirosław Bieniek, Komendant OSP w Nowym Opolu Leszek
Karpik i Prezes Henryk Durka.
- Jako członkowie stowarzyszenia jesteśmy dumni z tego, że właśnie w tym
symbolicznym dla nas wszystkich miejscu młodzi strażacy ślubowali swoją
ofiarność i poświęcenie dla innych - podkreślił Henryk Durka. Po części oficjalnej Prezes zaprosił uczestników na gorącą żołnierską grochówkę i bigos.
Wystawę plenerową „Powstanie listopadowe na pocztówkach” przygotował Tomasz Nasiłowski, pasjonat historii i członek zarządu stowarzyszenia.
Uroczystość uświetnił występ Anny Gigiel, która wykonała pieśni patriotyczne
przy akompaniamencie fortepianowym
Tomasza Krezymona.
Członkowie Grupy Rekonstrukcji
Historycznych 2. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego przybyli w umundurowaniu z epoki i na czas uroczystości
zaciągnęli wartę honorową przed pomnikiem. Później dali pokaz strzelania
z broni czarno-prochowej. n
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Ile zapłacimy w przyszłym roku?
Rada Gminy Siedlce na listopadowej sesji uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na
2013 r. Do gminnej kasy z tego tytułu przez 12 miesięcy ma wpłynąć ponad 8 mln zł.
Radni na sesji zdecydowali o obniżeniu średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej
w komunikacie prezesa GUS, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego z kwoty 75,86 zł do 47 zł za 1 kwintal. W roku 2012 obowiązywała stawka
45 zł. Oznacza to, że podatek z 1 hektara
przeliczeniowego użytków rolnych wyniesie w przyszłym roku 117,50 zł.
O wysokości lokalnych podatków
radni dyskutowali na komisjach. Na sesji jednomyślnie poparli propozycje dotyczące stawek podatku od nieruchomości. W przyszłym roku wzrosną one
o 4 proc., czyli o wskaźnik prognozowanego przez GUS wzrostu cen.
Dyskusję wywołała jedynie kwestia
wysokości podatku od środków transportowych. W tym przypadku także
w projekcie uchwały znalazła odbicie
4-procentowa podwyżka stawek. Jeden z radnych zwrócił uwagę, że w czasie omawiania tego tematu na komisjach nie były jeszcze znane kwoty, jakie
obowiązywać będą na terenie miasta.
A okazały się one niższe niż proponowane w gminnej uchwale. Radny pytał,
czy nie spowoduje to masowego przerejestrowywania pojazdów do miasta. Jednak zdaniem Wójta Mirosława Bieńka,
proponowane stawki odzwierciedlają
możliwości i realia Gminy Siedlce.
- Nie obserwujemy u nas procesu
masowego wyrejestrowywania aut. Widzimy za to na naszym terenie sporo samochodów na rejestracjach z Gdańska
czy Krakowa. Podatek właściciele płacą
prawdopodobnie w tamtych miastach,
a samochody jeżdżą u nas i u nas niszczą
drogi - mówił Wójt. - Uważam, że wzrost
stawek o 4 proc. jest uzasadniony. Podatek od środków transportowych jest naszym dochodem, a potrzeb w Gminie
mamy bardzo dużo. Jeśli chcemy właściwie zadbać o nasz budżet i inwestycje, to powinniśmy uwzględnić wzrost
przynajmniej o wskaźnik inflacji. Choć
firmy transportowe płacą różne podatki,
GMINASIEDLCE.pl

FOT. BG

O wskaźnik inflacji

Zanim temat podatkowych stawek trafił na sesję, zajmowali się nim radni na komisjach

to tylko ten jeden trafia do naszego budżetu - dodał.

Trochę liczb
Wpływy z podatków w 2013 r. szacowane są na blisko 8,2 mln zł. W takiej
kwocie większy udział (łącznie ponad
4,4 mln zł) mają prognozowane wpłaty od osób prawnych. W tej grupie najwięcej pieniędzy do gminnej kasy wpłynąć ma z podatku od nieruchomości
(3,95 mln zł) i od środków transportowych (460 tys. zł).
Wpłaty zarówno z tytułu podatku
rolnego, jak i leśnego w przypadku osób
prawnych stanowią niewielkie wartości,
nie przekraczające 8 tys. zł w skali roku.
Jeśli chodzi o prognozowane wpływy od podatników będących osobami
fizycznymi, to tu także najbardziej znaczącą pozycją jest podatek od nieruchomości (blisko 2,1 mln zł w skali roku),
kolejną pozycję stanowi podatek rolny
(850 tys. zł), niewiele mniejsze wpływy
(840 tys. zł) ma dać budżetowi podatek
od środków transportowych. Według
szacunków od osób fizycznych wpłynie
też 45 tys. zł z tytułu podatku leśnego.

Wspomnieć należy, że z podatku od
nieruchomości zwolnione są grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, przeciwpożarowej i na potrzeby świetlic wiejskich,
z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. n

WYBRANE STAWKI
• od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
• od budynków mieszkalnych lub ich części
- 0,56 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
• od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 17,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Wszystkie stawki podatków na 2013 r.,
uchwalonych przez Radę Gminy Siedlce znaleźć można na stronie internetowej
www.gminasiedlce.pl. l
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Ludzie GMINY na Medal
- niezwykłe sylwetki
na kartach książki

Lektura to spotkanie z ludźmi, którzy oprócz codziennej pracy, popartej
sukcesami, mają czas na swoje pasje, twórczość i pomoc innym.
Dwa lata temu ukazała się książka
„Gmina na Medal”, podsumowująca
pracę samorządu gminnego w okresie
20 lat, która przypomniała też historię gminy i jej mieszkańców. W grudniu pojawiła się kolejna publikacja, która w atrakcyjny sposób promuje Gminę
Siedlce. Ta książka poświęcona jest ludziom, którzy swoje losy związali z Gminą - ich działalności zawodowej, ale także pasjom, zainteresowaniom.
- To ludzie, którzy współuczestniczą
w tworzeniu swoich „Małych Ojczyzn”,
swoimi działaniami ubarwiają życie
swoje, ale i otoczenia - podkreśla sekretarz Gminy Siedlce Ewa Kadłubowska-Warecka. - Nie sposób wymienić
wszystkich, nie do wszystkich udało się
dotrzeć, nie wszyscy chcieli rozmawiać.
Wiem, że jest jeszcze wielu niepospolitych mieszkańców naszej społeczności,
o których będzie jeszcze okazja napisać.
Czytelnikom Kwartalnika „Nasza
Gmina” prezentujemy wybrane fragmenty książki.
Szczepan Ciekot

Społecznik z Chodowa
W życiu Szczepana Ciekota szczególną rolę odegrały dwa wydarzenia. Pierwszym był wyjazd do Ameryki w 1906
roku, który był motorem jego aktywności po powrocie do kraju. Drugim takim
zdarzeniem była śmierć syna Władysława, zamordowanegow Katyniu w 1940
roku. To ona oraz pozbawienie go
w 1949 roku jako „kułaka” wszystkich
funkcji społecznych przez nową władzę,
ograniczyła jego aktywność społeczną,
spowodowała jego izolację i zamknięcie
się w kręgu rodziny.
s. 10

Szczepan Ciekot

Marek Plichta

Szczepan Ciekot całe swoje życie i pracę związał ze wsią. Był jednak
otwarty na wszelkie nowości i dzięki temu odniósł sukces gospodarczy. Napisał, że właściwie wszystko, co osiągnął
w życiu, zawdzięcza książce: - Książka
wychowała mnie na obywatela - Polaka,
nauczyła mnie kochać Ojczyznę i moich
braci - rolników oraz wszystko, co mnie
otacza. Jeżeli wyrobiłem w sobie poczucie obowiązku pracy dla drugich, dla
kraju, gotowość do poświęceń dla dobra
sprawy ogólnej - zawdzięczam to książce. Książka mnie, moje myśli, obwiozła
po całym świecie, zaprowadziła mnie na
najdalsze oceany, do najdalszych krajów,
zaniosła na gwiazdy wszechświata.

doświadczenie bardzo mi się przydało
w dalszym życiu zawodowym. Zawsze
umiałem znaleźć wspólny język z innymi rolnikami - opowiada Marek Plichta.

Marek Plichta

By ludziom żyło się lepiej
Z tego okresu najlepiej pamięta zdumienie ludzi, że chłopakowi po studiach
chce się pracować na ziemi. - Ludzie
dziwili się, że nie szukam łatwiejszej
i mniej męczącej pracy, ale ja to lubiłem.
Poza tym doświadczenie, które człowiek
zdobywa prowadząc własne gospodarstwo, jest bezcennym uzupełnieniem
książkowej wiedzy. Zdobyte wówczas

Marek Plichta ma za sobą również
epizod zarządzania gminą. Przez krótki
okres (ok. 8 miesięcy) w 1994 roku, po
powołaniu ówczesnego wójta Zygmunta Wielogórskiego na stanowisko wojewody siedleckiego, pełnił funkcję wójta
gminy Siedlce. - To była praca na pełen
etat i trudno mi było pogodzić ją z innymi moimi obwiązkami. Pisałem wtedy
pracę doktorską z doradztwa rolniczego.
Zdecydowałem, że jej szybkie ukończenie jest dla mnie najważniejsze. Dlatego nie kandydowałem na wójta w kolejnych wyborach. Potem się okazało, że
dobrze zrobiłem. Mając obroniony doktorat zostałem zaproszony do współpracy z Akademią Podlaską i przez 12 lat
zajmowałem się pracą dydaktyczną ze
studentami. Praca z młodymi ludźmi
daje bardzo dużo satysfakcji, mobilizuje
do nauki, do śledzenia na bieżąco, co się
dzieje w nauce światowej. Studenci byli
zainteresowani tym, co przygotowywałem na wykłady i seminaria, na moje zajęcia zawsze przychodzili licznie - wspomina Marek Plichta.
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Mirosław Zwoliński

Mirosław Zwoliński

Z góry widać więcej
W 2004 roku, gdy prowadzona przez
niego spółka okrzepła, zamarzył o spełnieniu młodzieńczych marzeń i zapisał
się na kurs motolotniowy. - Nauczyłem
się latać i latam do dziś. Dlaczego? Bo
to niesłychanie przyjemne. Takich motolotniowych zapaleńców jak ja jest w Areoklubie Siedleckim kilku. Pomogła nam
uczelnia i miasto, bo udostępniły nam
teren na lądowisko i hangary. Starty i lądowania odbywają się na Błoniach Papieskich, w okolicach dawnego lądowiska dla helikoptera.
Dla mnie to niesamowite przeżycie
- zachwyca się Mirosław Zwoliński najdalej poleciał do Białegostoku, latał też
do Radzynia i nad Mazurami. - Leci się
na azymut. Jak w poważnym lotnictwie

Ludzie Gminy na Medal
Wspomnienie - Szczepan Ciekot, Władysław Ciekot, Jolanta Adamczyk.
Samorząd - Mirosław Bieniek, Zygmunt
Wielogórski, Wiesław Mazur, Marek Plichta,
Grzegorz Koc, Janusz Mikulski.
Biznes - Jerzy Chromik, Edward Księżopolski, Mirosław Zwoliński.
Nauka, Kultura, Sztuka - Tomasz Skrzyczyński, Halina i Stanisław Kałużowie, Henryk Durka, Andrzej Jobczyk, Małgorzata
i Daniel Jobczykowie, Alicja Głuchowska,
Róża Somla-Dembowska, Maria Woźniak,
Marek Zając, Andrzej Szczygielski, Tadeusz
Kacprzak, Elżbieta Łęczycka.
Sport - Mirosław Dyl, Agata Pastor, Marcin
Płudowski, Martyna Mędza, Izabela Urban,
Tomasz Niedziółka.
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Maria Woźniak

przygotowuje się plan lotu, posługuje busolą, wyznacza kurs jak dla statku
na morzu. Można porównywać elementy obserwowane z góry z tym, co narysowano na mapie. Widoki są cudowne.
Najpiękniejsze dla mnie są doliny rzek.
Z góry można śledzić, jak rzeka wyżłobiła swoje koryto, widać ślady dawnego
przebiegu nurtu, meandry i zakola.
Dla mnie najpiękniejszym widokiem
jest dolina Liwca widziana z góry, w dodatku to tylko 5 minut lotu od Siedlec.
W okolicy Kisielan można obserwować
meandry i przełomy Liwca, widać, jak
woda wyżłobiła tę dolinę. Można obserwować jeziorka pozostałe po dawnych
zakolach rzeki. Lata się razem z bocianami w chmurach.
Maria Woźniak

O uśmiech na buziach dzieci
Od zawsze lubiła dzieci, a w miarę
jak dorastały jej własne, zaczęła dostrzegaś potrzeby i innych maluchów, dla
których nie zawsze mieli czas rodzice. Zawsze za mną cały sznurek dzieci się
ciągnął, jak za kaczką. Mnie dzieci szkoda, zawsze lubiłam z nimi na wycieczki rowerowe jeździś, w piłkę pograć, nad
rzekę pójśś czy na spacer do lasu. Rodzice nie mieli dla nich czasu, zapędzeni za
swoimi ważnymi sprawami, a ja po prostu ich przygarniałam i ze sobą zabierałam - opowiada Maria Woźniak.
Jej działania społeczne nie pozostały niezauważone. W roku 2005 kawaler Orderu Uśmiechu, malarz i działacz
społeczny, Mirosław Greluk zarekomendował jej osobę Kapitule do wyróżnienia. Jego rekomendacja została poparta
licznymi podpisami podopiecznych maluchów. Order Uśmiechu Maria Woźniak odebrała 1 czerwca 2006 roku.

Martyna Mędza

Martyna Mędza

Podnoszenie ciężarów
Filigranowa 20-latka Martyna Mędza z Jagodni w gminie Siedlce, wcale
nie wygląda na sztangistkę. A była już
mistrzynią Europy do lat 17, kilka razy otarła się o podium na innych światowych imprezach i ma bogatą kolekcję
medali z krajowych imprez.
- Niektórzy przyglądają się dyskretnie mojej sylwetce, inni mówią wprost
„pokaż bicepsy, pokaż mięśnie”, bo nie
wierzą, że jestem sztangistką, a potem
się dziwią, że wyglądam normalnie opowiada ze śmiechem.
W 2011 roku na Mistrzostwach Europy seniorek zajęła jedenaste miejsce.
Być może ta jeszcze dosyć odległa lokata
zadecydowała, że w 2012 roku znalazła
się poza czołową szóstką polskich sztangistek, które wczesną wiosną rozpoczęły ostatni etap przygotowań do startu na
Olimpiadzie w Londynie. Szkoleniowcy
z kadry i zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów uznali, że nie rokuje jeszcze nadziei na punktowane miejsce na igrzyskach w pierwszej ósemce.
- Za cztery lata, przed olimpiadą w Rio
de Janeiro, wciąż będę młodą dziewczyną. Spróbuję powalczyć o olimpijski
paszport - zapowiada. W maju 2012 roku, podczas Mistrzostw Polski do lat 20
w Puławach, ustanowiła nowe rekordy
życiowe w kategorii do 63 kg. l
Sprostowanie
Przepraszamy Panią Radną Elżbietę Łęczycką za pomyłkę drukarską w imieniu przy tekście
z poprzedniego numeru Kwartalnika i błędne
podpisanie zdjęć, których autorką była Barbara
Łęczycka.
REDAKCJA
s. 11

Golice

Kochają kino!

Na zaproszenie Młodzieżowej Akademii Kinowej uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum z Zespołu Oświatowego w Golicach
wraz z wychowawcami wybrali się do Centrum
Kultury i Sztuki w Siedlcach na multimedialną lekcję filmową. Spotkanie na temat gatunków filmowych uatrakcyjniła projekcja filmu dla dzieci i młodzieży „Most do Terabithii”.

Stypendia od wójta

Zespół Oświatowy w Golicach uczestniczy
w programie „Ratujemy i uczymy ratować”. Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano szkolenie pedagogów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Placówka
otrzymała też sprzęt -fantomy, podręczniki, płyty
i tablice edukacyjne - który będzie służyć do nauki resuscytacji oddechowo-krążeniowej.

Nowe Iganie

Gość z Centrum

Na zaproszenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego gimnazjum Agnieszki Kazany w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach odbyło się
spotkanie uczennic z M. Szczepańską, pielęgniarką Centrum Onkologii w Warszawie. Październik to miesiąc profilaktyki nowotworowej,
dlatego prelegentka omówiła zagadnienia dotyczące przyczyn zachorowań. Spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowanie gimnazjalistek,
zadawały wiele pytań.

Pruszyn

Sukces Julii

27 października w siedzibie Instytutu Papieża
Jana Pawła II w Warszawie odbyła się gala rozdania nagród uczestnikom VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Wśród laureatów
znalazła się Julia Chacińska, uczennica kl. III gimnazjum z Zespołu Oświatowego w Pruszynie,
która zajęła II miejsce.

Stok Lacki

Profilaktycznie

W Zespole Oświatowym odbył się koncert profilaktyczno-wychowawczy sponsorowany przez
Urząd Gminy Siedlce. Gośćmi byli Jerzy Kobyliński, Daniela Narożnik i Rafał Czapliński. W przystępnej dla uczniów gimnazjum formie próbowali
oni odpowiedzieć na pytanie co robić, a czego
nie robić, żeby nie zepsuć sobie życia i zdrowia.
W trakcie spotkania uczniowie mogli posłuchać
piosenek z repertuaru Orkiestry Dni Naszych i historii opowiadanych przez gości. l
s. 12

FOT. BG

Cenna wiedza

Radni zgodnie poparli stypendialną uchwałę

R

ada Gminy Siedlce przyjęła lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Najlepsi
mogą dostać nawet 1000 złotych.
Na październikowej sesji radni podjęli uchwałę o ustanowieniu Stypendiów
Wójta Gminy Siedlce dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mieszkańcy, którzy
wykazują się znaczącymi osiągnięciami
naukowymi lub artystycznymi będą mogli od przyszłego roku liczyć na konkretne wsparcie finansowe.

Nagroda za wiedzę
- Inne samorządy, m.in. miasto Siedlce mają podobne programy nagradzania
uzdolnionych młodych ludzi. W naszej
gminie dotychczas stypendia przyznawane były uczniom tylko za osiągnięcia sportowe. Po ich sukcesach widać
jednak, że jest to doskonała forma do
tego, by motywować młodzież do pracy. Dlatego przyszedł czas, by rozszerzyć
program stypendialny na uczniów, którzy osiągają doskonałe wyniki w nauce
i zdobywają wysokie lokaty w konkursach. Uchwała rady to forma docenienia
starań zdolnej młodzieży, która reprezentując siebie, reprezentuje przecież
także naszą Gminę - mówi Wójt Mirosław Bieniek. - Ważne jest też to, że stypendia będą mogli otrzymać uczniowie,
którzy są mieszkańcami naszej Gminy
a chodzą do szkół ponadgimnazjalnych
w mieście. Miejski program stypendialny ich nie obejmował, teraz my będziemy mogli wypełnić tę lukę.

że uczniom szkół: podstawowych - z wyłączeniem klas I - III oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - do
ukończenia 20 roku życia, którzy są
mieszkańcami Gminy i spełniają dodatkowe kryteria: na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową ocenę
z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za dwa
semestry co najmniej: 5,1 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, 4,9 w przypadku uczniów gimnazjów, 4,8
- w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie muszą legitymować się dodatkowymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi,
tzn.: uzyskać tytuł laureata (miejsca od
1. do 3.) w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych bądź artystycznych, przeglądach,
festiwalach na szczeblu powiatowym
i wyższym, uzyskanymi w roku szkolnym, za który składany jest wniosek
o stypendium naukowe.
Szansę na stypendium mają też
uczniowie, którzy uzyskali status co najmniej finalisty w eliminacjach III stopnia
konkursów lub olimpiad przedmiotowych. Uchwała Rady Gminy szczegółowo określa stypendialne kryteria w obu
stopniach. n

Ile dla uczniów?
Stypendium I stopnia wyniesie 1000 złotych,
II stopnia - 400 zł i będzie wypłacane jednorazowo, raz w roku. Wnioski o jego przyzna-

Kto może dostać

nie samodzielnie będą mogli składać peł-

Stypendium Wójta Gminy Siedlce
jest dwustopniowe. Przyznane być mo-

niepełnoletnich - ich rodzice lub opiekuno-

noletni uczniowie, a w przypadku uczniów
wie prawni. l
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Mistrzyni w naszej szkole!
Z

Padło wiele pytań
Publiczność
gorącymi
brawami przywitała znaną i podziwianą lekkoatletkę. Uczniowie klas trzecich
gimnazjum przedstawili prezentację multimedialną o jej
karierze sportowej oraz najważniejszych osiągnięciach.
Pani Lidia uważnie oglądała
każdy slajd, a wszyscy zgromadzeni z podziwem, dumą
i zainteresowaniem patrzyli na wychowankę MKS Pogoń Siedlce.
W dalszej części wizyty
mistrzyni udzieliła nam od-

sportowych pozwoliło jej na
poznanie nowych ludzi, a rywalizacja nie była przeszkodą
w zawieraniu przyjaźni z osobami pochodzącymi z różnych zakątków świata.

Sukcesy i emocje
FOT. AGNIESZKA ŚWIERCZEWSKA

espół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale
odwiedziła Lidia Chojecka, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich,
halowa mistrzyni świata
i wielokrotna rekordzistka
Polski na dystansach 800,
1500 i 3000 m.
Październikowespotkanie,
prowadzone przez Karolinę
Rymuzę, Oliwię Marciszewską i Krzysztofa Rusinka,
który zaprosił mistrzynię, odbyło się w sali gimnastycznej.
Ozdobiono ją pracami plastycznymi uczniów, przedstawiającymi mistrzynię.

Lidia Chojecka z najmłodszymi wychowankami ZOW w Strzale

powiedzi na kilka pytań dotyczących jej życia sportowego. Opowiedziała o swojej
przygodzie, która zaczęła się
już w szkole podstawowej.
Jak udawało jej się pogodzić
naukę ze sportem? Jej zdaniem wszystko zależy od odpowiedniej organizacji, chęci osiągnięcia sukcesu oraz
wsparcia rodziny. Wspomniała o swojej pierwszej
nauczycielce wychowania fizycznego, która odkryła jej talent i pozwoliła brać udział
w zawodach sportowych
w Siedlcach. Opowiadała
także o trenerze motywującym ją do działań, któremu

zawdzięcza swoje sukcesy.
Młodsze dzieci pytały o przepis na zwycięstwo w biegach.
Odpowiedziała z uśmiechem: „Szybko, szybciej
i jeszcze szybciej”. Zdradziła nam też, że jej ulubionymi
piłkarzami są: Lewandowski,
Błaszczykowski, Boruc i Tytoń. Wyznała, że nie czuje się
spełniona sportowo, ponieważ nie udało jej się zdobyć
medalu olimpijskiego. Mówiła, że jest przeciwna stosowaniu środków dopingujących,
a za najlepszy sposób na zwycięstwo uważa wyczerpujące
treningi i zdrowe odżywianie.
Uczestnictwo w zawodach

Ciężka praca naszego gościa przyczyniała się do zdobycia medali, pani Lidia wielokrotnie stała na podium,
a słuchanie hymnu narodowego wywoływało wyjątkowe emocje, które na długo
pozostały w jej pamięci. Podczas wywiadu przekazała
uczniom cenną myśl: „Sport
nauczył mnie nie poddawać
się w życiu i godnie znosić
porażki”.
Serdecznie podziękowaliśmy pani Lidii za przybycie,
wręczyliśmy bukiet kwiatów
i życzyliśmy dalszych sukcesów. Ostatnim elementem spotkania było rozdanie uczniom pamiątkowych
zdjęć z autografami. Jeszcze
raz dziękujemy i zapraszamy
ponownie. n
PAULINA CHOIŃSKA
OLIWIA MARCISZEWSKA
KAROLINA MAZUREK
PATRYCJA PIEŃKOWSKA
KAROLINA RYMUZA

FOT. ARCHIWUM SOŁECTWA SWOBODA

Nowy plac zabaw w Żelkowie-Kolonii

GMINASIEDLCE.pl

15 września uroczyście otwarto plac zabaw
w miejscowości Żelków-Kolonia. Gości i mieszkańców, którzy przybyli na tę miłą uroczystość
powitała sołtys Jadwiga Walerczuk. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Siedlce Mirosław Bieniek, radna z Żelkowa-Kolonii Małgorzata Cepek, ksiądz z Parafii Świętej
Teresy w Siedlcach oraz pani sołtys. Goście
i mieszkańcy po uroczystym otwarciu zostali zaproszeni na poczęstunek i zabawę. Uroczystość
szczególnie ucieszyła najmłodszych mieszkańców miejscowości. l
s. 13

„Dzikie Koty” na zlocie

Na początku listopada drużyna Harcerska „Dzikie Koty” wzięła udział w Zlocie Drużyn Harcerskich „Droga do Niepodległości”, który odbył się
w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Siedlcach. Reprezentacja liczyła 11 harcerzy i 8 zuchów. Przez
trzy dni na uczestników zlotu czekało wiele atrakcji, ale i wyzwań. Były koncerty, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, quiz o historii Szarych
Szeregów. Spotkanie było okazją do zapoznania się z biografią wielkich Polaków - Ignacego
Paderewskiego czy Henryka Sienkiewicza, odwiedzenia Miejsc Pamięci Narodowej. Szczególnie miłym akcentem dla białeckich harcerzy był
fakt, że po podsumowaniu wyników ze wszystkich konkursów, w których rywalizowali, okazało
się, że zajęli pierwsze miejsce. Po oficjalnym zakończeniu zlotu chętni mogli jeszcze wziąć udział
w miejskich obchodach Święta Niepodległości.
- Te trzy dni były dla nas wszystkich wspaniałą
lekcją historii i ciekawym upamiętnieniem rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości
- podkreśla młodzież z Białk.

Stok Lacki

FOT. ZO W STOKU LACKIM

Z Rodziną Szkół
im. Jana Pawła II

Poczet sztandarowy szkoły
11 października na Jasnej Górze zorganizowana została XII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim
reprezentowała grupa uczniów pod przewodnictwem ks. Wojciecha Majewskiego, wraz z opiekunami: dyrektor szkoły Mileną Królikowską oraz
Agnieszką Stopą i Bartoszem Ruckim. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza Święta
z udziałem pocztów sztandarowych placówek
noszących imię Papieża Polaka. Podczas nabożeństwa zbierane były ofiary na sfinansowanie budowy szkoły w Togo w Afryce, która będzie
nosić imię Jana Pawła II. Na zakończenie odśpiewany został hymn Rodziny Szkół Jana Pawła II
.Śpiewali wszyscy - od przedszkolaków po studentów szkół wyższych, z naszego kraju i spoza
granic Polski. l
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Młodzież na Ukrainie

FOT. ZOW W STRZALE

Białki

Dla uczniów była to niezwykła wyprawa

W

ramach programu „Szkoły Patronackie”, realizowanego przez Stowarzyszenie
Wspólnota Polska, uczniowie Zespołu
Oświatowo-Wychowawczego w Strzale
gościli w Równem.
Jadąc na dawne ziemie polskie, zastanawialiśmy się, co tam zobaczymy?
Jak żyją mieszkańcy Ukrainy, do jakich
rodzin trafimy? Ile z tego, co słyszymy
w mediach o życiu za wschodnią granicą
jest prawdą? Czy uda nam się znaleźć nić
porozumienia, pokonać barierę językową, mentalną? Czy widoczne są jeszcze
polskie korzenie na ziemi wołyńskiej?
Przekraczając granicę, czuliśmy lekki
niepokój. Potem podróż przez skąpane
w jesiennym słońcu Kresy i serdeczne
powitanie rodzin, do których trafiliśmy.
Choć pogoda nie była dla nas już potem łaskawa, wyjazd okazał się bardzo
owocny. Podczas naszego pobytu gościliśmy w Specjalistycznej Szkole Językowej nr 15 w Równem, zwiedzaliśmy
Teatr Lalek, Małą Akademię Nauk, po-

dziwialiśmy liczne wystawy w muzeach, byliśmy na wycieczkach w Dubnie,
Krzemieńcu, Korcu i Lwowie, próbowaliśmy ukraińskiej kuchni, ale i tak największe wrażenie, w kraju lat dziecinnych Słowackiego, zrobili na nas ludzie...
Ich zapał, życzliwość, serdeczność, żarliwość religijna oraz wzruszenie, tych
którzy mają polskie korzenie, wywołane
dźwiękami czystej mowy polskiej...
Patrząc na zaangażowanie w naukę
języka polskiego naszych rówieśników,
w ogóle ich zapał do nauki, czuliśmy, że
wiele my możemy zmienić. W czasie niedzielnej Eucharystii w kościele w Równem spotkaliśmy tych, którzy polskości
i wiary ojców strzegli przez lata. Widząc
ich serca tęskniące do tego, co minęło,
nas też ogarniało wzruszenie.
Podczas tej wizyty nie tylko się uczyliśmy i zwiedzaliśmy. Narodziły się nowe przyjaźnie, przypomnieliśmy sobie,
jak wiele człowiekowi może dać drugi
człowiek... n
INFO: ZOW W STRZALE

Białki triumfowały w Pruszynie
Zespół Oświatowy w Pruszynie był organizatorem V edycji gminnego konkursu historycznego „Polskie
drogi do niepodległości”. 7 listopada do zmagań konkursowych przystąpiły trzyosobowe reprezentacje uczniów z Zespołów Oświatowych z Białk, Golic, Nowych Igań, Stoku Lackiego, Strzały, ŻelkowaKolonii i Pruszyna. Rywalizacja złożona była z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązywali
pisemny test, natomiast w drugiej części poszczególne zespoły odpowiadały ustnie na wylosowane
wcześniej pytania. Po podliczeniu punktów każdej z drużyn oraz wyników testów pisemnych, ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Kąca z ZO w Białkach, drugie Karolina Rymuza z ZOW
w Strzale, trzecie reprezentantka gospodarzy Magdalena Garbacik z ZO w Pruszynie. Zespołowo wygrała reprezentacja ZO w Białkach, przed ekipą ZO w Pruszynie i uczniami z ZOW w Strzale. l
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Projekt „Prosto przed siebie” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOPING DO ŻYCIA
P

GMINASIEDLCE.pl

kobiet i 1 mężczyzna).
Wszyscy zostali objęci kontraktami socjalnymi, które
zobowiązywały do uczestnictwa w projekcie „od początku
do końca”.
FOT. GOPS

obudza odwagę do
działania. Zachęca do
zdobywania nowych kompetencji i umiejętności.
Sprzyja rozwojowi i zdobywaniu wiedzy. Poszerza horyzonty. Skłania do
„wyjścia poza miejsce zamieszkania”. Taki jest projekt „Prosto przed siebie”
realizowany przez GOPS.
„Prosto przed siebie” to
projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Tegoroczny
projekt to już piąte tego typu
przedsięwzięcie. Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej realizował zadanie w cyklach rocznych, tym
razem projekt przewidziany
jest na trzy lata (2012- 2014).
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w imieniu Gminy
Siedlce w 2012 roku złożył
wniosek aplikacyjny do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
W sierpniu podpisany został aneks do umowy ramowej, który pozwolił GOPS na
pozyskanie ponad 100 tys. zł
w roku bieżącym. Gmina dodatkowo zobowiązała się do
wniesienia wkładu własnego
w wysokości około 12 tys. zł.
W kolejnych latach przyznane środki finansowe mają
wzrosnąć do ponad 130 tys.
zł rocznie. - Te pieniądze to
przede wszystkim szansa na
poszerzenie oferty pomocy
mieszkańcom. Pozwalają zainwestować w ludzi, przyczyniają się do rozwoju lokalne-

go. Zwiększają jednocześnie
budżet Gminy oraz, poprzez
zatrudnienie
dodatkowego pracownika socjalnego,
wzmacniają potencjał kadrowy Ośrodka - mówi Barbara
Myrcha, kierownik GOPS.

Dla kogo?
Celem ogólnym projektu jest wzrost umiejętności,
kompetencji
społecznych
i kwalifikacji zawodowych
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Oferta skierowana jest do
osób w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnionych
lub zatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych
wykluczeniem społecznym
(z co najmniej jednego powodu wymienionego w ustawie
o pomocy społecznej).
- Każda osoba, która korzysta z pomocy społecznej
jest zagrożona wykluczeniem.
Powód może być różny: bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała choroba czy inne elementy, które utrudniają
dostęp do korzystania z dóbr
społecznych - zaznacza Beata
Trzcińska, koordynator projektu „Prosto przed siebie”.
W tym roku w zajęciach
bierze udział 11 osób (10

Więcej niż zwykłe
szkolenie
Na rynku jest wiele instytucji oferujących kursy
i szkolenia, ale jak zauważają Barbara Myrcha i Beata
Trzcińska, projekt realizowany przez GOPS jest w pewnej
mierze wyjątkowy. - Odróżniamy się od innych chociażby przez to, że największy
nacisk kładziemy na sferę
społeczną. Naszym obowiązkiem jest zastosowanie co
najmniej trzech elementów
aktywnej integracji - zauważają. - Gdy porównamy nasz
projekt z ofertami innych instytucji, które umożliwiają
głównie zdobycie kwalifikacji zawodowych, dostrzeżemy, że nasz projekt jest bogatszy o takie elementy jak:
poradnictwo psychologiczne, doradztwo wizerunkowe,
trening umiejętności społecznych, a także kurs komputerowy - podkreślają. Niezwykle istotne jest też to, że kursy
zawodowe są dostosowywane do potrzeb uczestników.
- Każda osoba ma określony
indywidualny plan działania,
który kształtuje się w trakcie
początkowych zajęć z doradcą zawodowym - wyjaśnia
Beata Trzcińska. W ramach
projektu istnieje również
możliwość ukończenia kursu prawa jazdy kategorii B.

Osoby biorące udział w „Prosto przed siebie” w trakcie
trwania projektu otrzymują
wsparcie finansowe.- Uczestnictwo w zajęciach wymaga
dużych nakładów czasu i zaangażowania, co wiąże się
z ograniczeniem możliwości
zarobkowania. Świadczenia
są rekompensatą, ale stanowią również formę docenienia aktywności uczestnika
- przyznaje Barbara Myrcha.

Kolejny nabór
- w przyszłym roku
- Osoby wycofane z życia
społecznego i zawodowego,
zachęcamy do przełamania
barier poprzez skorzystanie
z naszej oferty. Dopingujemy do aktywności życiowej.
Chcemy, aby nasi klienci zobaczyli, że „ wyjście z domu”
nie zaburzy funkcjonowania
rodziny i nie spowoduje jej
dezorganizacji , wręcz przeciwnie - mówi Beata Trzcińska, zachęcając do wzięcia
udziału w „Prosto przed siebie”. - Tegoroczna edycja dobiega końca, na kolejną zapraszamy osoby w wieku
aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zainteresowane zwiększeniem swoich
możliwości życiowych - dodaje Barbara Myrcha.
Nabór uczestników na rok
2013 rozpocznie się już wiosną. Osoby zainteresowane
mogą szukać informacji na
stronie internetowej: www.
gops.siedlce.pl i na tablicach
ogłoszeń w swoich miejscowościach. n
s. 15

Kompetencja

kluczem do sukcesu
Podnoszenie kompetencji w zakresie profilaktyki to
jedno z zadań, jakie realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ostatnim czasie
w ramach gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii zorganizowano dwa szkolenia dla osób zajmujących
się pomocą rodzinie, w tym
dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Przeciw przemocy
Jak podjąć pierwszy kontakt z osobą poszkodowaną
w wyniku przemocy w rodzinie? Na czym polega dalsza
współpraca z tą osobą? Jak
interweniować wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy? - na te i inne
pytania odpowiedzi poznali zawodowi „pomagacze”.
Warsztatowe szkolenie zorganizowane w szczególności
dla gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się
19 listopada. W zajęciach
wzięło udział 30 osób. Wśród
nich znaleźli się przedstawicieli różnych instytucji: pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
wszyscy dzielnicowi pracujący na terenie Gminy Siedlce,
kierownicy rewirów dzielnicowych, pedagodzy szkolni
pracujący w gminnych zespołach oświatowych, dwóch kus. 16

ratorów oraz przewodnicząca
Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany przez
Wójta w 2012 roku. Skład
Zespołu, to przedstawiciele różnych - stykających się
z problemem przemocy - instytucji. - Szkolenie miało na
celu głównie wsparcie pracy
Zespołu i członków grup roboczych. Uczestnicy omówili
jego rolę i zadania, zweryfikowali rzeczywistość z teorią mówi Beata Trzcińska, przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Przedmiotem
warsztatów była także - niezwykle istotna pod względem
efektywności działań - komunikacja w Zespole Interdyscyplinarnym.
W skład Zespołu wchodzi również członek GKRPA.
- Zadania komisji to nie tylko
profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych,
ale również praca na rzecz
przeciwdziałania przemocy,
która często wyzwalana jest
właśnie przez alkohol - zaznacza Beata Trzcińska.

Motywować dialogiem
W procesie pomagania
swój udział mają dwie strony.
Jak pomagać, gdy osoba potrzebująca wsparcia, woli nie
dostrzegać, lub rzeczywiście

FOT. MT

Większe kompetencje, wyższe umiejętności, szersza wiedza… Zapewnienie
narzędzi do efektywnego działania jest jednym z zadań, jakie przyjęła na siebie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do zadań GKRPA należy m.in. wydawanie postanowień o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych
z uchwałą Rady Gminy

nie dostrzega problemu? Metoda dialogu motywującego
Rollnicka i Millera - to przedmiot szkolenia zorganizowanego przez GKRPA w dniach
4-5 grudnia. W warsztatach
wzięło udział 20 osób. Byli to pracownicy socjalni, pedagodzy zespołów oświatowych, członkowie GKRPA.
Zajęcia miały na celu przybliżenie „pomagaczom” nowej metody, która okazuje się
przydatna w pracy z klientami potrzebującymi zmiany
zachowań. - Osoby, z którymi pracujemy często borykają się z problemem uzależnienia. Nałogi wprowadzają
w życie elementy destrukcji,

która dotyczy zarówno ludzi
znajdujących się w najbliższym otoczeniu, jak i samych
uzależnionych. W takich
przypadkach zwykle spotykamy się z brakiem zainteresowania zmianą swoich zachowań. Osoby te niechętnie
korzystają z ofert pomocy psychologicznej, stawiają opórwyjaśnia Beata Trzcińska.
Szkolenie prowadziła Jadwiga Fudała - socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień,
socjolog, wieloletni kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnień w województwie mazowieckim,
autorka licznych artykułów
i publikacji w obszarze profiNasza Gmina | nr 7/2012

laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a od
2005 roku kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych
w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
- Zajęcia pozwoliły nam również na spojrzenie na wiele problemów z innej perspektywy. Ta metoda jest
efektywnym sposobem pracy z osobami nieświadomymi swoich problemów lub

do wprowadzenia zmian tłumaczy przewodnicząca
GKRPA.

Narzędzie do pracy
- Dzięki temu, że organizujemy warsztaty we własnym
zakresie, mamy możliwość
w jednym czasie i w jednym
miejscu przeszkolić większą
ilość osób za mniejsze pieniądze. Zorganizowanie wyjazdów byłoby nie tylko trudniejsze, ale i bardziej kosztowne.
Ograniczamy środki, nie re-

edukację społeczną, dlatego zakupywane i udostępniane są książki i broszury. Prenumerujemy czasopisma
typu „Wychowawca”, które
trafiają do wszystkich zespołów oświatowych; „Problemy
Społeczne”, które trafiają do
Ośrodka Pomocy Społecznej;
dysponujemy też miesięcznikiem „Niebieska Linia” - wylicza przewodnicząca GKRPA. Komisja dofinansowuje
również festyny szkolne, konkursy profilaktyczne, kolo-

kwartalnika samorządowego
Gminy Siedlce, który między
innymi ma za zadanie promowanie zdrowego stylu życia.
Komisja
opracowała
już program pracy na rok
2013. Poddany został konsultacjom społecznym i będzie przedmiotem obrad na
sesji w grudniu. Zadania są
bardzo podobne, kontynuujemy to, co słuszne i to, co
dobre. Realizowany w tym
roku plan sprawdził się, więc
chcemy kontynuować nasze
działania - zauważa Beata
Trzcińska. n

FOT. BG

BEZPŁATNE
PORADY

Nałogi wprowadzają w życie człowieka destrukcję, która dotyczy nie tylko samych uzależnionych

niegotowymi do podjęcia jakiejkolwiek zmiany w swoim
życiu. W sposobie tym ważne jest uznanie wiedzy i poglądów osoby, wydobywanie zasobów koniecznych do
zmiany, potwierdzenie prawa
i zdolności osoby do kierowania sobą. Uczyliśmy się, jak
pomóc klientowi, by w niekonfrontacyjny, bezpieczny
sposób zauważył rozbieżność
między jego wartościami, celami i dążeniami, a zachowaniami, które reprezentuje; rozdźwięk między tym co
chce o sobie myśleć, a tym co
o sobie myśli. Metoda pomaga mu zwiększyć świadomość
problemu i podjąć decyzję ku
zmianie, a to pierwszy krok
GMINASIEDLCE.pl

zygnujemy jednak z zapewniania osobom zajmującym
się pomaganiem, narzędzi do
pracy. Żyjemy w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości, czujemy więc potrzebę
szkolenia się - przyznaje Beata Trzcińska.

Nasz plan się
sprawdza
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się głównie
pomocą osobom i rodzinom
dotkniętym problemami uzależnień, czy przemocy - w
tym celu prowadzony jest
punkt konsultacyjny. W gestii Komisji leży też troska o

nie, ferie oraz zajęcia w świetlicach dla dzieci i młodzieży.
Pomaga osobom uzależnionym poprzez motywowanie
do leczenia odwykowego. Finansuje też opinie sądowopsychiatryczne, wysyła wnioski do sądu o poddanie osoby
obowiązkowi leczenia odwykowego. Do jej zadań należy
także wydawanie postanowień o zgodności lokalizacji
punktu sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałą Rady Gminy - dopiero po wydaniu takiego postanowienia,
można otrzymać zezwolenie
na sprzedaż alkoholu. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
finansuje także wydawanie

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
11:00 - 14:00 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.
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
s. 17

Niezapomniane emocje
W październiku Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Chodowie oraz Stowarzyszenie Tradycja - Rozwój
- Przyszłość zorganizowały
I Ogólnopolski Festiwal Improwizacji i Interpretacji Jazzowej. Imprezie towarzyszyła wystawa historycznych dla
jazzu płyt winylowych, a także warsztaty wokalne oraz
taneczne. Festiwal współfinansowany był przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Oryginalnie
- W oczach wszystkich
uczestników festiwal był bardzo oryginalny, wręcz zjawiskowy. Na konkurs zjechali
instrumentaliści i wokaliści
z odległych zakątków kraju
oraz z zagranicy. Nowatorska
formuła zakładała zderzenie tradycji i współczesności
od etno, po muzykę XXI wieku. Koncerty znakomitych
gwiazd dostarczyły wszystkim niezapomnianych emocji, a ich stylistyczna różnorodność powodowała, że cały
program był bardzo intere-

FOT. GOK

Wiele pochwał za wysoki poziom padło pod adresem organizatorów niezwykłego festiwalu „Jazz na wsi”.

Laureaci festiwalu „Jazz na wsi”

sujący. Było miejsce na folklor, nurty mainstreamowe
i awangardę. Jednak tym, co
odróżnia ten festiwal od innych był oryginalny konkurs
improwizacji i interpretacji mówi dyrektor GOK, Krzysztof Chromiński.
Trzeba też zauważyć, że
jest to obecnie jedyny konkurs jazzowy w województwie o takim zasięgu. Główny nacisk położono w nim na
kreatywność twórczą wykonawców, co wyróżnia go na
tle innych konkursów, które mają zazwyczaj charakter
odtwórczy i z góry nakreślo-

ny program obowiązkowy.
- W regulaminie organizator postawił przed uczestnikami trudne zadania, co
zdeterminowało piorunująco wysoki poziom konkursu. Wśród wykonawców nie
było słabych, ani nawet przeciętnych - podkreślił przewodniczący jury, dr hab. Piotr
Wojtasik. Werdykt był zatem
bardzo trudny.

Mocny finał
Stało się tak być może dlatego, że do konkursu mogli
przystąpić nie tylko młodzi
jazzmani, ale również ci bar-

dziej utytułowani. Każdy z 8
zakwalifikowanych do finału
uczestników miał już za sobą
nagrania własnych płyt oraz
liczne nagrody indywidualne
na prestiżowych festiwalach.
W Chodowie mieli do
wykonania zadania, jakich
wcześniej nikt przed nimi
nie stawiał. Oprócz biegłości
technicznej, musieli wykazać się talentem aranżerskim
i kompozytorskim. W efekcie, występów konkursowych
słuchało się z niemniejszym
zainteresowaniem niż koncertów gwiazd.
I nagrodę (1000 $ USD,
sponsor VITO) zdobył Maurycy Wójciński z Konina (trąbka), II (500 $ USD,
sponsor STRYCH Polska) Tomasz Wendt z Gdańska
(saksofon tenorowy), a III
(o wartości 300 $ USD, sponsor Centrum Muzyczne MIDI) - Anton Tkachov z Ukrainy, który otrzymał również
nagrodę specjalną, za wzruszającą interpretację melodii
ludowej „Czyżbym ja na łące
nie Kaliną była?”.
OPR. DMK

Temu służyły warsztaty dla
osób prowadzących świetlice i biblioteki, zorganizowane
w listopadzie w Białkach.
Czy świetlica może być po trosze
domem, ogrodem, pracownią komputerową, teatrem, placem zabaw,
salą koncertową, pracownią malarską, miejscem spotkań? Tak! Dla
wielu osób w całej Polsce, dla dzieci,
ale i dorosłych, świetlica jest bardzo
ważnym miejscem, w którym można nie tylko pograć w gry i zorganizować tradycyjną choinkę, ale także robić teatr, słuchać muzyki albo
prowadzić własny rockowy zespół.
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FOT. GOK

By gminne świetlice funkcjonowały jak małe, lokalne ośrodki kultury…

Swoją wiedzą z uczestnikami
warsztatów podzielili się doświadczeni animatorzy

Można spotkać się z sąsiadami, porozmawiać z kimś przyjaznym.
Aby świetlica mogła stać się takim żywym, ciekawym i ważnym dla
ludzi miejscem, warto dobrze zastanowić się nad programem działania, nad sposobami docierania do
mieszkańców i nad promocją.
Warsztaty
zorganizowano
w świetlicy w Białkach. Były one wynikiem porozumienia i współpracy
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”
w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury.

Prowadzili je: Magdalena Kubecka oraz Dominik Skrzypkowski
- latający animatorzy i socjologowie
kultury TIT „ę”.
Podczas całodniowego spotkania połączonego z działaniami
praktycznymi, pokazaliśmy przykłady miejsc, które mimo niewielkiego
budżetu oraz lokalizacji w małych
miejscowościach działają jak prężne centra kultury. Była to okazja do
poznania ciekawych metod pracy,
nowych pomysłów na działania,
a przede wszystkim wymiany własnych doświadczeń.

INFO: GOK
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2012 rok w Gminie Siedlce
fotograficzne podsumowanie
FOT. BG, K. BUZUK, M. KAUCZOR, GOK

Koncert Sylwii Grzeszczak - gwiazdy „Majówki nad Liwcem”

Na festiwalu „Disco Mazovia 2012” bawiła się
blisko ośmiotysięczna publiczność, która przyjechała z całej Polski. Łącznie wystąpiło 30 najbardziej znanych zespołów disco polo.

Najpiękniejszy wieniec na tegorocznych Dożynkach Gminnych

II Festiwal Kultury Chodów 2012
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„Majówka nad Liwcem” w Chodowie przyciągnęła tłumy widzów

Warsztaty taneczne dla młodzieży w Rakowcu

Wystawa kotów rasowych
w Chodowie - pierwsza i jedyna
tego typu impreza w regionie

Obchody 181 rocznicy Bitwy pod Iganiami

Dzień Dziecka w Stoku Lackim

Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku -wykłady z profilaktyki prozdrowotnej w świetlicach w ramach Światowego
Nasza Gmina | nr 7/2012
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