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Co jakiś czas odżywa dyskusja na te-
mat połączenia Gminy Siedlce z Mia-
stem. Na dziś nie widzę takiej potrzeby. 
Dajemy sobie jako Gmina radę i do-
brze współpracujemy z Miastem Siedl-
ce - mam tu na myśli PWiK, ZUO czy 
MPK. W tych przedsiębiorstwach jeste-
śmy udziałowcami, bądź staramy się je 
wspierać finansowo.

Oczywiście, bez Miasta trudno było-
by żyć. Mam tu na myśli zwłaszcza edu-
kację, bo szkolnictwa średniego gminy 
wiejskie zazwyczaj nie posiadają i tak też 
jest u nas. Młodzież na położeniu Gminy 
wokół Miasta Siedlce korzysta także je-
śli chodzi o ofertę kulturalną, bo ze zro-
zumiałych względów jest ona w mieście 
bogatsza.

Z wyzwaniami administracyjnymi 
też sobie dobrze radzimy. Gmina, po-
dobnie jak inne samorządy, istnieje już 
40 lat, jest więc stabilną strukturą. Ma-
my również dobrze zorganizowaną sieć 
przedszkoli i szkół - podstawowych 
i gimnazjalnych. Narzekać nieco można 
na nierównomiernie rozłożone świetlice 
wiejskie i to, że jest ich za mało. Ale na 
dziś to, co jest - wystarcza.

Zwolennicy pomysłu o połączeniu sa-
morządów twierdzą, że mamy mniejsze 
szanse pozyskiwania pieniędzy niż Mia-
sto. Owszem, Gmina i Miasto mają inne 
możliwości w tym zakresie. Ale pienią-
dze z zewnątrz, jakie do nas ściągamy, 
nam wystarczają. Pewien niedosyt moż-
na odczuwać jeśli chodzi o fundusze na 
kanalizację, decydują o tym wskaźniki, 
które dla naszej Gminy nie są korzystne. 
Ale nie mamy tu jednak problemów ze 
zdobywaniem kredytów z WFOŚiGW. 
Są one niskooprocentowane, a przy re-
gularnym spłacaniu istnieje możliwość 
umorzenia 30 proc., z czego też korzy-
stamy. Ostatnio umorzono nam 660 tys. 
zł za inwestycje kanalizacyjne w Biał-
kach i Grabianowie. To niebagatelna 
kwota. Tracąc atut gminy wiejskiej, po-
zbywamy się możliwości pozyskiwania 
środków z funduszu odnowy wsi.

Będąc w strukturach Miasta, radni 
miejscy byliby w dużej większości w po-
równaniu do reprezentantów terenów 
o rozrzedzonym zaludnieniu. Trudno 
byłoby zdobyć fundusze na infrastruk-
turę na obszarach oddalonych od mia-
sta. Zwarta struktura ma dużo więk-
sze potrzeby inwestycyjne niż mniejsze 
miejscowości. Trzeba modernizować 
sieci kanalizacyjne, naprawiać ciągi pie-
szo-drogowe. A o wyborze miejsc, w któ-
rych prowadzone miałyby być inwesty-
cje decydowałaby większość głosów. 

Wiele osób z Miasta przeprowadza 
się na teren Gminy, a nasi mieszkańcy 
mają na tyle dobre warunki, że nie my-
ślą o wyjeżdżaniu stąd. Działki budow-
lane są duże, jest sporo przestrzeni. Nie-
bagatelne znaczenie ma też wysokość 
podatków od nieruchomości - te płaco-
ne u nas są dużo niższe.

Jeśli chodzi o pomysły związane z łą-
czeniem samorządów, decyzja powinna 
należeć do samych mieszkańców. Oni 
najlepiej znają realia i swoje potrzeby. Je-
śli zdecydują, że chcą mieszkać na tere-
nie Miasta, to Wójt i Urząd do takiego 
stanowiska będzie się musiał dostoso-
wać. Jednak obecnie, z informacji jakie 
do nas docierają wynika, że nikt nie 
zgłasza chęci do tego, by przyłączyć się 
do Miasta.

mirosław Bieniek
wójt Gminy siedlce
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Taki tytuł nosi publikacja, która 
lada chwila ukaże się na rynku. 

Prezentuje sylwetki tych, którzy wy-
różniają się swą działalnością w Gmi-
nie Siedlce.

To druga część z czterotomowego cy-
klu, prezentującego różne aspekty funk-
cjonowania Gminy Siedlce. Na ryn-
ku pojawiła się już monografia „Gmina 
na Medal”.

- Publikacja ukazała się w 2010 ro-
ku. Było to swego rodzaju podsumowa-
nie działań Gminy Siedlce w ostatnim 
dwudziestoleciu w różnych dziedzinach 
życia. Książka przypomniała historię na-
szej Gminy, jej znamienitych obywateli, 
a także dziedzictwo kulturowe. Myślę, 
że pozwoliła, zwłaszcza naszym miesz-
kańcom, spojrzeć z dumą i satysfakcją 
na nasze wspólne dokonania, ale też 

zachęciła ich do dalszej pracy na rzecz 
naszej Małej Ojczyzny - mówi Sekre-
tarz Gminy Siedlce Ewa Kadłubowska-
Warecka. - Mam nadzieję, że z podob-
nym, pozytywnym odbiorem spotka się 
publikacja „Ludzie Gminy na Medal”. 

Tym razem promujemy naszą Gmi-
nę, prezentując ludzi z nią związanych. 
Mieszkańców, którzy wyróżniają się 
swoją działalnością spośród innych. Są 
wśród nich działacze społeczni i samo-
rządowi, ludzie biznesu, nauki, kultury 
czy sportu. Są aktywni w dziedzinach, 
które są ich domeną, ale mają również 
swoje pasje, czasem nietypowe zaintere-
sowania. Zamieszczając ich sylwetki w 
publikacji, chcemy w pewien sposób do-
cenić to, co osiągnęli.

Wydawcą obu pozycji jest Siedleckie 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
BRAMA. Zadbało ono o wysoką jakość 
merytoryczną publikacji, jak też o jej 
atrakcyjną szatę graficzną. Na wydaw-
nictwa Gmina Siedlce pozyskała dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkowskie-
go oraz od prywatnych sponsorów. n

„ludzie Gminy na medal”

Z zakończenia inwestycji najbardziej chyba ucie-
szyli się mieszkańcy. Przetarg na remont ogło-
szono bowiem w 2009 r., ale prace rozpoczę-
ły się dopiero dwa lata później. - Uznaliśmy, że 
dobrze byłoby pociągnąć ulicę Radzyńską tak, 
aby połączyć ją z Targową. Poza tym w trakcie 
realizacji projektu okazało się, że trzeba wykonać 
odwodnienie drogi, stąd koszt remontu okazał 
się nieco wyższy niż pierwotnie zakładano - po-
wiedział na otwarciu wiceprezydent Siedlec Ja-
rosław Głowacki. 
 Koszty prac miały rozkładać się po równo, 
ostatecznie jednak gmina Siedlce na zadanie wy-
łożyła 1,2 mln zł, miasto - 2,2 mln zł.  - Wykona-
nie zadania, gdy właścicielem są dwa podmio-
ty - w tym przypadku Miasto i Gmina, jest dość 

skomplikowane - mówił wójt Mirosław Bieniek. 
- Nie jest to jednak pierwsza inwestycja, którą 
realizujemy razem z Miastem. Wcześniej wspól-
nie prowadziliśmy prace na ul. Kubusia Puchat-
ka - wyjaśnia wójt. - Myślę, że z wykonania tego 
zadania najbardziej zadowoleni są mieszkańcy - 
i tej części po stronie Miasta, i po stronie Gminy. 
To zadowolenie byłoby jeszcze większe, gdyby 
całość dało się doprowadzić do końca i zbudo-
wać jeszcze ten malutki kawałek, który pozostał 
- dodaje wójt Gminy Siedlce Mirosław Bieniek.
 By remont w pełni zakończyć, zbudować trze-
ba jeszcze odcinek ulicy o długości ok. 10 metrów. 
Ale problemem jest protest jednego z mieszkań-
ców. Władze obu samorządów liczą jednak, że 
sprawę uda się pomyślnie załatwić. l

Ulica Radzyńska już otwarta
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zmiana 
w okręgach 
wyborczych

Rada Gminy Siedlce przyjęła na wrze-
śniowej sesji uchwałę w sprawie nowe-
go podziału gminy na okręgi wyborcze. 
Decyzja spowodowana była konieczno-
ścią dostosowania ich do nowych regu-
lacji kodeksu wyborczego, które weszły 
w życie 1 sierpnia tego roku. Przewidują 
one, że w gminach nie mających statu-
su miasta na prawach powiatu radnych 
wybierać można tylko w okręgach jed-
nomandatowych. 

W samorządach liczących do 20 tys. 
mieszkańców, a takim jest Gmina Sie-
dlce, wybieranych jest 15 radnych. Do-
tychczas istniały dwa okręgi, z których 
wybierano po dwóch radnych. Teraz zo-
stały one podzielone. Jeśli chodzi o do-
tychczasowy okręg nr 2, to jednego rad-
nego wybiorą mieszkańcy sołectw: Biel, 
Grubale, Osiny, Pustki, Stok Lacki, dru-
giego - mieszkańcy sołectw Joachimów 
i Stok Lacki-Folwark. Okręg nr 8 z ko-
lei obejmował Nowe Iganie, Stare Iganie 
i Stare Opole. Teraz pierwsza z miejsco-
wości będzie tworzyć jeden okręg wy-
borczy, dwie pozostałe - drugi. l

We wtorek, 18 września oficjalnie otwarto wyremontowaną ulicę Radzyńską. 
Droga przebiega przez teren Gminy Siedlce. 
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Komisja Rewizyjna jest dość spe-
cyficzną w porównaniu do in-

nych…
n W myśl przepisów ustawy o sa-

morządzie gminnym to jedyna komisja, 
która musi istnieć. Ustawa określa jej 
zadania, a należy do nich kontrola dzia-
łalności wójta, gminnych jednostek or-
ganizacyjnych oraz jednostek pomocni-
czych gminy. 

Rada może ponadto zlecić Komi-
sji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli 
o charakterze doraźnym. Istotne jest też 
to, że Komisja Rewizyjna opiniuje wyko-
nanie budżetu gminy i występuje do Ra-
dy Gminy w sprawie absolutorium dla 
wójta. Wniosek w sprawie absolutorium 
podlega jeszcze zaopiniowaniu przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową. 

W kierowaniu pracami takiego gre-
mium przydaje się chyba doświad-
czenia w samorządzie?
n Z pewnością. Jestem radnym od 

2002 r., a więc już trzecią kadencję. 
W pierwszej kierowałem pracami Ko-
misji Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych. W drugiej kadencji by-
łem wiceprzewodniczącym Rady Gmi-
ny. Miałem więc okazję dobrze poznać 
praktyczną stronę samorządowej dzia-
łalności.

Jak w praktyce wyglądają prace Ko-
misji Rewizyjnej?
n Komisja składa się z przewodniczą-

cego i pięciu członków.  Nie mam zastęp-
cy. Kontrole są zaplanowane i realizowa-
ne według harmonogramu rocznego, 
który zatwierdza Rada Gminy. W posie-
dzeniach Komisji uczestniczą też osoby 
odpowiedzialne w Urzędzie Gminy za 
realizację poszczególnych zadań, które 
udzielają nam informacji i wyjaśnień.

Co najczęściej jest przedmiotem 

kontroli radnych z Komisji, którą 
Pan kieruje?
n Zajmujemy się przede wszystkim 

kontrolami inwestycji prowadzonych 
w Gminie. Najczęściej przedstawia-
na jest nam pełna dokumentacja przy 
obecności skarbnika. Najczęściej kon-
trolujemy to, co jest już wykonane, ale 
przyglądamy się też inwestycjom w trak-
cie realizacji. Przechodząc do konkretów 
- w sierpniu sprawdzaliśmy wydatki po-
niesione na budowę sali gimnastycznej 
oraz 5 sal lekcyjnych w Zespole Oświa-
towym w Nowych Iganiach, we wrześniu 
prowadziliśmy kontrolę odnośnie budo-
wy II etapu kanalizacji w Stoku Lackim. 
W październiku i listopadzie będziemy 
prowadzić czynności kontrolne doty-
czące realizacji przedsięwzięć w ramach 
funduszu sołeckiego w 2011 roku.  

Na bieżąco jesteśmy ze sprawami 
gminnymi. Jeśli zaszłaby taka koniecz-
ność, mamy możliwość przeprowadze-
nia kontroli doraźnej, nie ujętej w rocz-
nym planie. Jednak w tej kadencji nie 
było jeszcze takiej potrzeby. n

wydatki pod lupą
ROZMOWA

 

z krzysztofem witczukiem, przewodniczącym 
komisji Rewizyjnej Rady Gminy siedlce

Ile na stypendia?
Jak wynika z informacji Gminnego Zespołu Ad-
ministracyjno-Ekonomicznego Szkół w Siedl-
cach w roku szkolnym 2011/2012 za dobre 
wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wy-
płacono uczniom stypendia na łączną kwotę 
57 689 zł. W I semestrze nauki stypendia takie 
dostało 123 wychowanków szkoły podstawowej 
i gimnazjum, zaś w II semestrze - 249. Na pomoc 
materialną dla uczniów w okresie od lutego do 
maja tego roku wydano 82 196 zł. Świadczenia 
wypłacono 280 uczniom.

Dla OSP 
Błogoszcz

Trwają procedury przetargowe związane z za-
kupem lekkiego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP w Błogoszczy. Przetarg ogło-
szony został we wrześniu, powołana już została 
komisja, która zajmie się oceną i wyborem naj-
korzystniejszej oferty. Wóz ma być nowy, a na 
jego zakup Gmina dostała 40 tys. zł dofinanso-
wania z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

GOPS informuje
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
na okres 2012/2013 można składać  w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sie-
dlcach od 1 września do 30 listopada 2012 r. Kry-
terium dochodowe obowiązujące od 1 listopada 
2012 r. do 31 października 2014 r. to 539 zł na 
osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, 
w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
• 77 zł na dziecko do 5 lat, 
• 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
 • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimen-
tacyjnego na okres 2012/2013 można składać  
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Siedlcach od 1 sierpnia do 31 paź-
dziernika 2012 r. l
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 - 16:00
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Szef największej komisji Rady 
Gminy Siedlce pochwalić się mo-

że najdłuższym stażem jako radny…
l Rzeczywiście, doświadczenie mam 

dość duże. Jestem radnym od 1988 
roku, to już kilka kolejnych kadencji. 
Od 1998 roku jestem tzw.  radnym funk-
cyjnym. Byłem przewodniczącym Komi-
sji Budżetowej, a w dwóch poprzednich 
kadencjach wiceprzewodniczącym Ra-
dy. Obecnie kieruję Komisją Planowa-
nia, Budżetu i Finansów.

To doświadczenie z pewnością przy-
daje się w kierowaniu pracami Ko-
misji, w skład której wchodzą wszy-
scy radni…
l Tak liczny skład komisji jest pew-

nym utrudnieniem. Inaczej pracuje 
się w grupie, która liczy 5 osób, inaczej 
w 15-osobowej. Za bardzo dobre roz-
wiązanie uważam zwoływanie wspól-
nych posiedzeń komisji. To okazja, by 
przedyskutować sprawy w szerszym 
gronie i podjąć konkretne decyzje. Ko-
misja Planowania, Budżetu i Finansów 
na początku roku opracowuje plan pra-
cy i zgodnie z nim zwołujemy posiedze-
nia o procedujemy. 

Jeśli chodzi o najbliższe spotkania, to 
w październiku zajmiemy się opiniowa-
niem wniosków do budżetu Gminy na 
przyszły rok, a w listopadzie będziemy 
dyskutować nad opinią w sprawie sta-
wek podatków na 2013 r. Ale poza tym, 
co wynika z harmonogramu, zajmujemy 
się też sprawami związanymi z bieżą-
cym funkcjonowaniem samorządu, na 
przykład zmianami w budżecie.

Jakie decyzje wywołują emocje na 
posiedzeniach Komisji?

l Najwięcej dyskusji toczy się wokół 
tematów związanych z inwestycjami. 
Zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynie-
nia z trudnymi sytuacjami - trzeba szyb-

ko znaleźć pieniądze na jakieś zadanie, 
ale żeby się tak stało, skądś trzeba je za-
brać. I tu rodzą się czasem kontrower-
sje.Jeśli chodzi o pieniądze, to ta gminna 
kołdra jest za krótka, podobnie zresztą 
jak i w innych samorządach. Ale każdy 
próbuje przeciągnąć ją do siebie. 

Gdyby udało się zaspokoić wszystkie 
ambicje, to na pewno nasze posiedze-
nia byłyby bardzo spokojne. My jednak 
bronimy się przed nadmiernym zadłu-
żaniem gminy. Bo zdajemy sobie sprawę 
z tego, że ten dług w przyszłości trzeba 
będzie jakoś obsłużyć.

O kompromis wśród radnych nie za-
wsze jest łatwo…

l To prawda, wiele dyskusji toczy się 
chociażby przy opiniowaniu wysokości 
stawek podatkowych. Jako radni mu-
simy uwzględniać interes gminy - je-
śli chcemy realizować zadania, trzeba 
mieć na to pieniądze. Mieszkańcy ocze-
kują od nas realizacji szeregu inwesty-
cji. Z drugiej jednak strony nie możemy 
nadmiernie podnosić obciążeń i skrzyw-
dzić przedsiębiorców, którzy są motorem 
napędowym naszej Gminy. l

inwestycje 
Budzą emocje

Rozmowa z ludwikiem kamińskim, przewodniczącym komisji 
planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy siedlce.
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Krótko 
o inwestycjach

Jak poinformował 27 września na sesji 
Rady Gminy Siedlce Wójt Mirosław 
Bieniek, na ukończeniu są prace związane 
z modernizacją stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Stok Lacki-Folwark. 
Do wykonania pozostały prace porządkowe, 
trwają odbiory techniczne. Zakończyła się 
budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu 
- 31 sierpnia dokonano odbioru końcowego 
inwestycji. W przypadku budowy kanalizacji 
na ul. Spokojnej w Żelkowie-Kolonii, 
wykonawca rozpoczął realizację zadania, 
jednak brak zgody właścicieli działek na 
wejście na teren uniemożliwia jego dalszą 
realizację. Wykonano ok. 100 metrów 
kanału grawitacyjnego, w następnej 
kolejności wykonawca miał przystąpić 
do montażu zbiorników przepompowni. 
W połowie września zakończyła się 
natomiast budowa odwodnienia ulic: 
Krótkiej, Łąkowej i Słonecznej w Strzale. 
Inwestycja kosztowała ponad 46 tys. zł. l

Nagrodzony 
za wiedzę

Rozstrzygnięty został powiatowy etap 
III Mazowieckiego Konkursu Wiedzy 
z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy 
i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. 
Nagrody wręczono podczas wrześniowej 
sesji Rady Powiatu Siedleckiego
W tegorocznym konkursie udział wzięło 
80 uczestników z czterech gmin. W etapie 
powiatowym, zorganizowanym przez 
Placówkę Terenową KRUS w Siedlcach 
i Starostwo Powiatowe, rywalizowało 
czterech rolników, laureatów I miejsc 
w gminach: Wiśniew, Skórzec, Siedlce 
i Zbuczyn. Reprezentant Gminy Siedlce 
- Roman Chojecki z Nowych Igań wykazał 
się dużą wiedzą i zajął ostatecznie II miejsce. 
Gratulujemy. l

Roman Chojecki

Fo
t. 

M
t



Nasza Gmina | nr 6/20126s.

Lista zadań realizowa-
nych przez Referat Podatków 
i Opłat niewtajemniczonym 
może wydawać się dość krót-
ka i konkretna. Ale łączy się 
z nimi szereg procedur, któ-
re są pracochłonne i wyma-
gają rzetelności oraz skrupu-
latności.

Wymiar, pobór, 

kontrola

Referat Podatków i Opłat 
zatrudnia siedem osób. Kie-
ruje nim Zofia Ziółkowska.

- Podatki to nasza dome-
na. Zaczynamy od przygoto-
wania propozycji wysokości 
stawek, opierając się na fak-
tycznych wpływach i progno-
zach na przyszłość. Nad na-
szymi propozycjami pracują 
później radni i to Rada Gmi-
ny na listopadowej sesji de-
cyduje o ostatecznie o wyso-
kości stawek na kolejny rok 
- informuje kierownik Zofia 
Ziółkowska. 

- Do naszych zadań na-
leży następnie dokonywanie 
wymiaru i poboru podatków 
i opłat lokalnych. W kwestii 
poboru, współpracujemy ści-
śle z sołtysami, którzy pełną 
funkcję inkasentów. Przygo-
towujemy im kwitariusze do 
każdej raty, rozliczamy z po-
branych kwot. Nasz wydział 
opracowuje decyzje i posta-
nowienia w zakresie wszczę-
cia, orzekania, stosowania 
ulg, odroczeń i umorzeń po-
datków lokalnych, prowadzi 

też rejestr podań i odwołań 
w sprawach podatkowych. 
Do naszych zadań należy 
również przeprowadzanie 
kontroli w zakresie zgodności 
oświadczeń podatkowych ze 
stanem faktycznym, jak rów-
nież prowadzenie postępo-
wań egzekucyjnych w zakre-
sie należności podatkowych 
wobec Gminy. Poza tym zaj-
mujemy się również kwestia-
mi związanymi ze zwrotem 
podatku akcyzowego, zawar-
tego w cenie paliw.

Decyzje w tysiącach

Pani kierownik podkreśla 
również, że ważnym zada-
niem jest również wydawanie 
zaświadczeń podatnikom. 

- Udzielamy informacji nie-
zbędnych do ustalenia oko-
liczności mających znaczenie 
w sprawach z zakresu ubez-
pieczenia rolników. Wydaje-
my zaświadczenia o prowa-
dzeniu gospodarstwa rolnego, 
o niezaleganiu w opłatach 
z tytułu podatków i opłat 

oraz inne, dla których pod-
stawą jest gminna ewiden-
cja podatkowa - mówi Zofia 
Ziółkowska. - Potrzebne są 
one studentom czy też oso-
bom korzystającym z pomo-
cy społecznej. Do listy zadań 
referatu, którym kieruję, na-
leży również przygotowywa-
nie spisów wyborców do Izb 
Rolniczych, a także opraco-
wywanie materiałów plani-
stycznych i takich, które są 
potrzebne przy sporządzaniu 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Siedlce.

Jak wylicza pani kierow-
nik, od początku tego roku 
pracownicy Referatu wyda-
li prawie 9600 decyzji o wy-
miarze podatku i prawie 750 
o zmianie wymiaru. Wysłali 
blisko 2100 upomnień oso-
bom fizyczny, wystawili 300 
tytułów wykonawczych, wy-
dali blisko 830 zaświadczeń.

Do referatu trafiły również 
424 wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego. A to tylko część 
statystyk, obrazujących pracę 
Referatu Podatków i Opłat. n

Do gminnej kasy wpływają podatki od osób fizycznych i prawnych. 

Do danin lokalnych, zasilających samorządowy budżet należą przede 

wszystkim podatki: od nieruchomości, od środków transportu, rolny 

i leśny. Największy udział, jeśli chodzi o wielkość wpływów mają dwa 

pierwsze. W roku 2011 do kasy gminy z tytułu podatków i opłat lokal-

nych wpłynęło 7,13 mln zł, z czego 5,2 mln stanowiły wpływy z po-

datku od nieruchomości. 1,1 mln. zł stanowiły wpływy z podatku od 

środków  transportowych. Niewielki udział we wpływach stanowiły 

podatki rolny i leśny. l

w kontakcie 
z mieszkańcami

Zofia Ziółkowska, kierownik Referatu Podatków i Opłat

NAJWIĘCEJ OD NIERUCHOMOŚCI

Referat podatków i opłat urzędu Gminy siedlce realizuje szereg ważnych zarówno dla 
gminnych finansów, jak i dla mieszkańców zadań. podstawowe, to wymiar i pobór podatków 
i opłat lokalnych, ale nie tylko…
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Agencja Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa za 15,625 mln 

zł sprzedała 240 hektarów stawów 
położonych na terenie Gminy Siedl-
ce prywatnemu nabywcy.

O nieodpłatne przejęcie należące-
go do Agencji Nieruchomości Rolnych 
Obiektu Stawowego Topórek, czyli 
tzw.  stawów siedleckich starało się Mia-
sto Siedlce.

Zaskoczeni

- Spotkanie w tej sprawie, w którym 
uczestniczył m.in. wiceprezes ANR od-
było się w kwietniu. Ustalono wówczas, 
że ANR przekaże Miastu Siedlce stawy 
nieodpłatnie. Był jeden warunek: gmina 
musiała zmienić uchwały o zagospoda-
rowaniu przestrzennym i umieścić za-
pis, że teren będzie przeznaczony pod 
edukację ekologiczną. Gmina w taką 
uchwałę podjęła, byliśmy więc dobrej 
myśli. 8 września dostaliśmy cios w ple-
cy, bo w pewnym momencie dyrektor re-
gionalnego oddziału ARN powiedział, 
że w najbliższą środę, 12 września, od-
będzie się przetarg nieograniczony na 
sprzedaż tych stawów - informowa-
ły władze Miasta na konferencji pra-
sowej tuż po tym, jak stawy sprzedano. 

Na  przystąpienie do przetargu zdecy-
dowała się Agencja Rozwoju Miasta 
Siedlce. Jednak kwota, jaką zaoferował 
prywatny przedsiębiorca z powiatu sie-
dleckiego - 15,625 mln zł - okazała się 
niemożliwa do przebicia.

Co dalej?

- Sygnalizowaliśmy, że chcemy sa-
mi bądź wspólnie z miastem zorgani-
zować tam ścieżki ekologiczne, punkty 
obserwacyjne do oglądania flory i fauny. 
W ANR podjęta została jednak decyzja, 
że nie może to być nieodpłatnie przeka-

zane samorządowi, tylko wystawiono 
ten teren na sprzedaż za 2,4 mln zł - mó-
wi Wójt Mirosław Bieniek. - My nie mie-
liśmy takiej kwoty w budżecie, zresztą 
Rada Gminy nie zabezpieczyła na ten 
cel pieniędzy. Ja, jako wójt, nie mogłem 
zatem przystąpić do przetargu. Okazało 
się, że wylicytowana w przetargu kwota 
kilkakrotnie przekroczyła tę wyjściową. 

Na sesji, która odbyła się 27 września, 
Rada Gminy Siedlce wycofała uchwa-
łę o przystąpieniu do opracowania stu-
dium zagospodarowania przestrzen-
nego dla tych obszarów, zakładająca 
m.in. stworzenie ścieżek ekologicznych. 
Sprawa stała się bowiem bezprzedmio-
towa, jeśli teren należy już do prywatne-
go właściciela.

- Co będzie dalej ze stawami, na razie 
nic nam nie wiadomo - mówi Mirosław 
Bieniek.

Nadmienić należy, że jest tam rezer-
wat przyrody objęty programem Natura 
2000. By był ostoją fauny i flory, wyma-
ga rekultywacji. Obecnie - jak zauwa-
żają mieszkańcy okolic - zamiast ową 
ostoją rzadkich gatunków ptaków jest 
doskonałym siedliskiem dla dzików i li-
sów, które dają się we znaki okolicznym 
mieszkańcom. l

Trwają konsultacje nad 
Strategią Rozwoju Mazow-
sza. Jakie znaczenie ma do-
kument dla rozwoju 
Gminy Siedlce?
W Collegium Mazovia w Siedlcach 
odbyło się we wrześniu spotkanie 
na temat projektu „Strategii Rozwo-
ju Województwa Mazowieckiego 
do 2030 roku”. Było to jednocze-
śnie posiedzenie Komisji Strate-
gii Rozwoju Regionalnego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. 
 W spotkaniu wzięli udział m.in.: 
członek zarządu województwa 
Wiesław Raboszuk, szef siedleckiej 
delegatury UM Dariusz Napiórkow-
ski oraz samorządowcy z subregio-
nu siedleckiego.

 Dyrektor oddziału terenowego 
Mazowieckiego Biura Planowania 
i Statystyki Urszula Gadomska 
przedstawiła propozycje inwestycji 
kluczowych i rekomendowanych 
do strategii w subregionie siedlecko-
ostrołęckim. Samorządowcy mogli 
zgłaszać swoje propozycje. Jest to 
o tyle ważne, że jeśli inwestycji tych 
nie wpisze się do dokumentu przed 
jego uchwaleniem, ich realizacja 
z udziałem funduszy zewnętrznych 
będzie praktycznie niemożliwa.
 Jakie znaczenie ma dokument 
dla przyszłości Gminy Siedlce? 
- Dla nas, jako gminy położonej 
wokół Miasta Siedlce, strategiczne 
znaczenie mają dwie kwestie: dro-
gownictwo i energetyka - podkre-

śla Wójt Mirosław Bieniek. - Już dziś 
zauważamy braki w dostawach 
prądu. Bardzo ważne jest wpisanie 
do dokumentów o znaczeniu stra-
tegicznym budowy sieci 400 kV Ko-
zienice - Warszawa - Ujrzanów - Su-
lejówek. Jeśli chodzi o projekt linii, 
to po rozmowach i po protestach 
mieszkańców udało się ją przenieść 
z Gminy Siedlce na teren sąsied-
nich samorządów. To, co pozosta-
ło w naszych planach zagospoda-
rowania to stacja transformatorowa 
w Ujrzanowie. Musi tam jednak po-
zostać.
 Wójt zaznacza również, że nie-
zwykle istotne jest też rozładowanie 
ruchu na terenie Gminy Siedlce i bu-
dowa w przyszłości autostrady A2.

- Zakończona została ona przed 
Kałuszynem i czekamy, co będzie 
dalej. Ważne jest to o tyle, że auto-
strada będzie dobrem dla przejeż-
dżających, stanie się natomiast du-
żym utrudnieniem dla mieszkańców 
naszej Gminy. Wiele posesji i pól ta 
trasa rozdzieli - zauważa Mirosław 
Bieniek i dodaje: - Strategia Roz-
woju Mazowsza większe znacze-
nie z pewnością ma w przypadku 
samorządów miejskich, które np. 
mają w planach rewitalizację cen-
trów miast. Gmina Siedlce, owszem 
- może odnawiać pojedyncze bu-
dynki, świetlice - ale to zupełnie inne 
zadania i inny zakres prac i nie ma 
potrzeby wpisywania ich do strate-
gii. To nasze, lokalne sprawy. l

siedleckie stawy sprzedane

Myśląc strategicznie o przyszłości…
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Kiedy zostanie wykonane odwodnienie 
drogi w Grabianowie?
Pieniądze na ten cel, 5 tys. zł, są 
zabezpieczone. Prace mają zakończyć 
się do 30 października.

Czy można coś zrobić w sprawie 
ograniczenia prędkości na drodze 
w Strzale. Samochody jeżdżą tam 
szybko, zagraża to m.in. bezpieczeństwu 
dzieci, które idą do szkoły.
Nie jesteśmy właścicielem tej drogi. 
Skierowaliśmy, jako gmina, pismo do 
zarządcy tej trasy - Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą 
o rozważenie takiej możliwości.

Kiedy rozpocznie się przebudowa 
drogi w Białkach?
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, zakoń-
czyły się procedury przetargowe i wyłoniony 
został wykonawca. Zgodnie z postanowie-
niami umowy, rozpocznie on jak najszybciej 
prace, a przebudowa drogi ma się zakoń-
czyć do 15 grudnia.

Czy istnieje możliwość zamontowania 
lustra przy rozjeździe dróg na 
Kolonii Białki?
Po interwencji radnej Jadwigi Łęczyckiej 
w tej sprawie pracownicy gminy na miejscu 
sprawdzili, jak wygląda to miejsce. Rzeczy-
wiście, jest tam problem. Lustro zostało już 
zamówione, a jego zainstalowanie powinno 
poprawić bezpieczeństwo.

Kto odpowiada za koszenie trawy na po-
boczach dróg? W niektórych miejscach 
trawa i chwasty wykładają się na asfalt.
Koszenia trawy na poboczach należy 
do właściciela i zarządcy drogi. Jest 
z tym problem w niektórych miejscach, 
którymi zarządza m.in. GDDKiA. Bywały 
przypadki, że gdy wysyłaliśmy ludzi do 
koszenia, byli oni usuwani przez właściciela 
drogi, bo zwracano uwagę, że stwarzają 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. W praktyce 
możemy zwracać się pisemnie z prośbą 
o wykoszenie konkretnego odcinka. l

Do udziału w Konkursie Zdrowa 
Gmina 2012 zgłosiły się 354 sa-

morządy. Wśród nich także Gmina 
Siedlce.

Termin zgłoszeń do 3. edycji Kon-
kursu Zdrowa Gmina, który jest organi-
zowany z inicjatywy Polskiej Unii Onko-
logii, upłynął 31 lipca.

O nagrodę i zdrowie

Badania wykonywane w ramach 
Konkursu Zdrowa Gmina zaplanowa-
no do 31 października 2012 r. Gminy, 
które odnotują na swoim obszarze naj-
większy wzrost procentowy liczby prze-
badanych osób, zostaną zakwalifikowa-
ne do 2. etapu Konkursu. Na tym etapie 
gminy przygotują projekt - zbiór pomy-
słów przedstawiających działania z za-
kresu profilaktyki onkologicznej, na któ-
re przeznaczyłyby 100 tys. zł - nagrodę 
główną w Konkursie. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpi 22 listopada.

W badaniach mogą wziąć udział ko-
biety urodzone w latach 1943-1987, 
które w ostatnich trzech latach nie wy-
konywały badań w ramach badań pro-
filaktycznych. Na terenie gminy mieszka 
3573 panie kwalifikujące się do wyko-
nania badań. Stanowi to aż ponad 82% 
uprawnionych kobiet. Patrząc w drugą 
stronę, tylko niecałe 18% kobiet ma wy-
konane aktualne badania. 

Na przełomie czerwca i lipca odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami Fir-
my Centrum Medyczno-Diagnostycz-
ne Sp. z o.o. prowadzącej NZOZ Cen-
trum. Jest to Regionalny Lider na Rynku 
Ambulatoryjnych Usług Medycznych 
w powiatach siedleckim, mińskim i łu-
kowskim. Ustalono na nim ramy i har-
monogram działań. Na tablicach ogło-
szeń zawisły plakaty z hasłem: „Jesteśmy 
zdrowi, badamy się profilaktycznie”. Ar-
tykuł na temat konkursu zamieściliśmy 
też w kwartalniku „Nasza Gmina”. 

Na wagę życia

Głównym przesłaniem Konkursu 
Zdrowa Gmina jest namówienie ludzi 
zdrowych do wykonania potrzebnych 
badań, żeby pozostali w zdrowiu i ak-
tywności jak najdłużej. To, w jaki sposób 
gmina zachęci swoich mieszkańców do 

wykonania badań, jest indywidualną ini-
cjatywą każdego samorządu. I tu prośba 
do wszystkich o włączenie się do działa-
nia. Każda para rąk jest tu na wagę złota, 
a ośmielę się powiedzieć również na wa-
gę życia.

Badania, w których zakres wchodzi: 
USG ginekologiczne, USG piersi, bada-
nie mammograficzne (z dowozem na 
badanie do najbliższej placówki), ba-
danie cytologiczne i ankieta genetycz-
na, wykonywano na terenie naszej gmi-
ny. W niedzielę 19 sierpnia odbyły się 
w Zespole Oświatowym w Golicach - dla 
mieszkanek Golic, Golic-Kolonii, Ża-
boklik, Żaboklik-Kolonii, Topórka i Ja-
godni. W niedzielę, 2 września, badania 
dla mieszkanek: Błogoszczy, Pruszyn-
ka, Pruszyna, Pruszyna-Pieńk, Grubal, 
Osin, Pustek i Wólki Leśnej przepro-
wadzono w Wiejskim Ośrodku Zdro-
wia w Pruszynie. 16 września na bada-
nie w ZOWw Strzale zaproszone zostały 
mieszkanki Strzały, Chodowa, Żytniej 
i Purzeca.

Propagujmy!

Dziękuję Państwu sołtysom tych 
miejscowości, a także pracownikom 
ZO w Golicach na czele z Panią Dyrek-
tor oraz pracownikom Ośrodka Zdrowia 
w Pruszynie za zaangażowanie w propa-
gowanie i organizację badań. Podzię-
kowania kieruję również do Pani Zofii 
Guzek, radnej z Pruszyna. Mieszkanki 
pozostałych miejscowości będą sukce-
sywnie zapraszane na badania do Sie-
dlec. I tu prosimy Radnych i Sołtysów 
o włączenie się do propagowania badań 
wśród pań i zachęcenie ich do wzięcia 
udziału w badaniach. n

EWA KADŁUBOWSKA-WARECKA

MIESZKAŃCY PYTAJĄ

 Wójt odpowiada lepiej zapobiegać niż…
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- Z założenia rajd organizowany jest 
dla upamiętnienia 181. rocznicy od-
słonięcia pomnika w Iganiach, co mia-
ło miejsce 13 września 1931 roku. Dru-
gim założeniem jest trasa wiodąca przez 
teren gminy Siedlce, wokół miasta - in-
formuje Tomasz Nasiłowski, członek 
zarządu Stowarzyszenia. - Co roku za-
trzymamy się w innej miejscowości na 
ognisko połączone z prelekcją, wykła-
dem na temat tej miejscowości, jej hi-
storii, ciekawostek itd. Rajd ma też pro-
mować bezpieczną jazdę rowerem, 
promować teren gminy Siedlce jako cie-
kawy i doskonały do uprawiania tury-
styki rowerowej.

8 września 2012 r. impreza rozpo-
częła się o godz. 9:00 od rozdania kami-
zelek ostrzegawczych z logo rajdu i ele-
mentów odblaskowych uczestnikom 
i sporządzenia listy startowej. Po krót-
kim wykładzie na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i zasad poruszania 
się kolumn rowerzystów o godz. 10:00 
wystartowało 33 uczestników w dwóch 
grupach. Komandorem rajdu był To-
masz Nasiłowski, wicekomandorem 
Maciej Nasiłowski. Trasa 53-kilometro-
wego rajdu prowadziła przez kilkana-
ście miejscowości gminy Siedlce, okrą-
żając miasto Siedlce drogami o małym 
natężeniu ruchu. Kilka odcinków biegło 
drogami polnymi i leśnymi. 

- Na odpoczynek zatrzymaliśmy się 
w Pruszynie, w którym to na uczestni-
ków rajdu czekało rozpalone ognisko, 
kiełbaski do pieczenia i napoje. Pre-
lekcję na temat historii tej miejscowo-
ści wygłosił Mirosław Bieniek - znaw-
ca tematu i jednocześnie wójt gminy 
Siedlce. Również w czasie tego posto-
ju zostały przeprowadzone konkursy 
sprawnościowe, w których nasi cykliści 
mogli pokazać swoje umiejętności jazdy 
na rowerach - relacjonuje Henryk Dur-

ka, prezes Stowarzyszenia. - Następnie 
udaliśmy się w drogę powrotną do Igań. 
Na trasie rajdu bardzo się przydał wóz 
techniczno-serwisowy rajdu. Znikające 
powietrze z opon zaskoczyło niejedne-
go cyklistę, ale od czego są organizato-
rzy. Zadbali i o tę stronę rajdu.

Około godziny 16:00 rajdowicze po-
wrócili pod pomnik w Iganiach. Tam wrę-
czono nagrody i upominki uczestnikom. 
Nagrodę specjalną otrzymał najstarszy 
cyklista, pan Michał Łazowski, który 

mimo 82 lat pokazał, że jest w świetnej 
kondycji. Uhonorowano również naj-
młodszego uczestnika, najwytrwalszego 
(przez prawie połowę trasy co kilkaset 
metrów dopompowywał koło) - otrzy-
mali oni koszulki z logo rajdu. Wszyscy 
uczestnicy rajdu mogli liczyć na upo-
minki - oprócz gadżetów typu sakwy, bi-
dony lub oświetlenie rowerowe każdy 
otrzymał po dwie pocztówki z Igań, wy-
dane przez Stowarzyszenie z okoliczno-
ściowym stemplem rajdu. n

Ścieżkami histoRii 
Gminy siedlce

Uczestnicy rajdu podczas postoju w Pruszynie. W pierwszej edycji rajdu wzięły udział 
33 osoby, przejechały 53-kilometrową trasę.

taką nazwę nosił i Rajd Rowerowy stowarzyszenia „nasze iganie”, 
zorganizowany 8 września. jako impreza cykliczna, odbywać się będzie 
zawsze w drugą sobotę września.
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Opowieść wójta Mirosława Bieńka o dzie-
jach Pruszyna zafascynowała uczestni-
ków rajdu
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Trasa rajdu - Nowe Iganie - pomnik, Żytnia, 

Strzała, Purzec, Topórek, Jagodnia, Golice, 

Błogoszcz, Pruszynek, Pruszyn, Pruszyn 

Pieńki, Biel, Grubale, Pustki, Stok Lacki, 

Ujrzanów, Białki, Rakowiec, Żelków, Sta-

re Iganie, Iganie pomnik. Podziękowania za 

współpracę finansową i organizacyjną Sto-

warzyszenie kieruje do Urzędu Gminy Siedl-

ce, WORD Siedlce, Hurtowni Zagłoba z Żel-

kowa, Składu budowlanego ALSA z Siedlec, 

Firmy reklamowej Jocker z Siedlec. l

PODSUMOWANIE
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Wielu podróżnych przejeżdżających 
drogą krajową nr 63 z Siedlec w kie-
runku Łukowa zwraca uwagę na pięk-
nie zagospodarowane otoczenie tej drogi 
we wsi Białki. Co baczniejsi obserwato-
rzy, przy odrobinie szczęścia, spostrzec 
też mogą starszego pana, który niemal 
codziennie spędza po kilka godzin przy 
pielęgnacji tych kwiatowych aranżacji. 
Kwiaty , choć skromne i zwykłe, w swej 
masie przykuwają uwagę i są piękną wi-
zytówką wioski i gminy, a „ogrodnik”, 
który je nasadza i pielęgnuje, to emery-
towany nauczyciel miejscowej szkoły - 
Pan Tadeusz Kacprzak.

Dla społeczeństwa

Pochodzi z pobliskiego Wiśniewa, 
a swoje nauczycielskie życie związał ze 
szkołą w Białkach od 1961 roku. Został 
tu zatrudniony jako nauczyciel historii, 
ale jego działanie daleko poza obowiązki 
tej specjalności wykraczało. Od pierw-
szych dni pracy dał się poznać jako nie-
tuzinkowy nauczyciel. Jego lekcje histo-
rii to nie tylko podręcznikowa wiedza, 
ale poszukiwanie ludzi, którzy wiedzę 
na temat historii okolicy mają, wywiady 
i spotkania z nimi, gromadzenie pamią-
tek w pracowni historycznej, opieka nad 
miejscami straceń w najbliższej okolicy, 
wycieczki do muzeum itp. 

Pan Kacprzak prowadził wiele poza-
lekcyjnych form pracy z młodzieżą. Za-
łożył prężną drużynę harcerską, a w jej 
ramach koło rowerzystów. Nieodłącz-
ną formą zakończenia roku harcerskie-
go były biwaki w Kryńszczaku i obozy 
wędrowne. W programie drużyny by-
ły wieczornice, akademie, prace przy 
ukwiecaniu terenu szkolnego, opieka 
nad miejscowymi miejscami straceń, 
grobami żołnierzy i wycieczki rowerowe 
i piesze po okolicy. Te działania skupia-
ły wokół szkoły liczne grono aktywnych 
rodziców, co przysparzało szkole wier-

nych przyjaciół w środowisku. Z tego 
powodu na wsparcie rodziców w spra-
wach materialnych szkoły można było 
zawsze liczyć. Kontakty z rodzicami ro-
dziły potrzebę angażowania się w życie 
społeczności wsi. 

Pan Kacprzak i w tej dziedzinie ma 
swoje zasługi. Był jednym z inicjatorów 
zbudowania świetlicy wiejskiej, utwar-
dzenia wiejskiej drogi brukiem, orga-
nizował niefachowe roboty przy roz-
budowie szkoły. Bogate życie rodziny 
harcerskiej przez lata było wiernie opi-
sywane w kronice drużyny, dziś są one 
kopalnią wiedzy o tamtym czasie. Pan 
Kacprzak był inicjatorem nadania szko-
le imienia Żołnierzy II Armii Wojska 
Polskiego i ufundowania sztandaru, co 
miało miejsce w 1978 roku. 

Choć obecnie ranga bohatera szkoła 
jest dyskusyjna, nikt nie zamierza imie-
nia szkoły zmieniać, bo decydujący jest 
powód, dla którego przed laty takiego 
bohatera wybrano. Otóż w II armii WP 
służyło bardzo wielu mieszkańców wsi 
Białki i okolic i to oni są wzorem dla co-
raz to nowych uczniów tej szkoły. 

Dzięki historycznemu podejściu do 
sprawy Pan Kacprzak, z udziałem swo-
ich uczniów, wszystkie życiorysy tamtych 
żołnierzy udokumentował, żyjących za-
praszał na spotkania z młodzieżą, a śla-
dy tamtych działań są zgromadzo-
ne w szkolnej pracowni historycznej. 
Dziś te dokumenty są wspaniałym ma-
teriałem źródłowym w tworzeniu mono-
grafii wsi. Praca ta powstaje ze znaczą-
cym udziałem Pana Kacprzaka.

Przykład i działanie

W latach 1981-94 był dyrektorem 
miejscowej szkoły. W tej roli dał się po-
znać jako dobry organizator, troszczący 
się o wszystkie aspekty działalności kie-
rowanej placówki. Chciał i dbał, by była 
wzorem dobrej szkoły. Wyznawał żela-

zną zasadę (przyswojoną we wspaniałej 
szkole dla nauczycieli - liceum pedago-
gicznym) - wychowywania przez przy-
kład i przez konkretne działanie. Temu 
służyły prace uczniów na rzecz szkoły 
i środowiska - zaplanowane wspólnie 
z wychowawcami i ujęte w planach wy-
chowawczych klas. 

We wszystkich działaniach był za-
wsze obecny, służył radą nauczycielom 
i uczniom, organizował warunki, wspie-
rał inicjatywy, pomagał je realizować. Po 
prostu wszędzie był i uczestniczył w każ-
dej niemal pracy. Wielu jego uczniów 
stwierdza, że to na zajęciach przy szko-
le nauczyli się trzymać grabie i łopatę. 
Sam zaś dyrektor mówi, że zamiłowanie 
do ładu i porządku, umiłowanie przyro-
dy wyniósł z dzieciństwa, gdzie w każdą 
niemal sobotę łopata i miotła obowiąz-
kowo była w użyciu niemal w każdym 
obejściu w jego rodzinnej wsi, a rośliny 
i drzewa na podwórku były przedmio-

cudze chwalicie,
wyznaje żelazną zasadę wychowywania przez przykład i przez konkretne 
działanie. od 10 lat pan tadeusz kacprzak, emerytowany nauczyciel 
i dyrektor szkoły w Białkach wraz z uczniami i pracownikami obsługi tworzy 
aranżacje kwiatowe w tej miejscowości.

- To nie pasja, tylko nawyk troski o este-
tyczne otoczenie miejsca, w którym się 
żyje - mówi białecki Ogrodnik
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sweGo nie znacie
tem szczególnej troski. Stąd zapewne 
wzięły się starania gospodarza szkoły 
o wpisanie dorodnych drzew na placu 
szkolnym do rejestru pomników przyro-
dy, co się stało i co potwierdzają stosow-
ne tabliczki na drzewach. 

skromna aksamitka 
jest charakterystycznym 

kwiatkiem białeckich 
opłotków.

W jego pierwszej pracy w Osinach 
kierownik z pracownikami obsługi tak 
pięknie ukwiecał szkolne rabatki, że ca-
ła wieś próbowała szkolne ogródki na-
śladować. W Białkach także przydrożne 
kwiatki Pana Kacprzaka rozprzestrze-
niają się coraz dalej w miejscowych 
ogródkach. 

Nie tylko pasja

Gdy po 47 latach nauczycielskiej 
pracy w 2001 roku Pan Kacprzak prze-
szedł na emeryturę, miał wiele pomy-
słów na zagospodarowanie wolnego 
czasu. Jednym z tych pomysłów była 
praca w ogrodzie. Na pytanie, czy to naj-
większa pasja- odpowiada. - Nie pasja, 
tylko chęć bycia użytecznym, nie pasja, 
tylko nawyk troski o estetyczne otocze-
nie miejsca, w którym się żyje, to w mia-
rę sił wspieranie innych w pożytecznym 
działaniu. A ponieważ do pomocy mam 
zawsze grupkę uczniów i ich nauczycie-
li, mogę nadal wpływać na innych przez 
przykład i działanie, a sam z tej pracy 
czerpię sporo radości.

Od dziesięciu lat z udziałem dzie-
ci szkolnych i pracowników obsługi by-
ły dyrektor tworzy aranżacje kwiatowe 
przy skrzyżowani dróg obok miejsco-
wej szkoły. Mieszkańcy wsi nie wyobra-
żają sobie innego wyglądu tego miejsca. 
Skromne aksamitki, marcinki, nawłoć 
i słoneczniki odwdzięczają się ogrodni-
kowi pięknym kwitnieniem. Pozostaje 
tylko zadać pytanie: Czy tylko od kwia-
tów białecki Ogrodnik powinien spo-
dziewać się wdzięczności?

JADWIGA ŁĘCZYCKA
Tadeusz Kacprzak podkreśla, że zamiłowanie do ładu i porządku oraz umiłowanie przy-
rody wyniósł z dzieciństwa

Szkolne rabatki stały się inspiracją dla właścicieli posesji w Białkach

Fo
t. 

ja
dw

iG
a 

łĘ
cz

Yc
ka

Fo
t. 

ja
dw

iG
a 

łĘ
cz

Yc
ka



Nasza Gmina | nr 6/201212s.

Szkoła Podstawowa w Żelkowie-
Kolonii została wybrana do pro-

jektu realizowanego przez Fundację 
Rozwoju Wolontariatu we współpra-
cy z Kancelarią Prezydenta RP, pod 
honorowym patronatem prezydenta 
Bronisława Komorowskiego.

Projekt „Nowoczesny Patriotyzm” re-
alizowany jest w miejscowościach do 
20 tysięcy mieszkańców w ramach pro-
gramu „PROJEKTOR - wolontariat stu-
dencki” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności. Z całej Polski wybrano do 
niego jedynie 12 placówek

Do projektu w szkole w Żelkowie-
Kolonii przystąpili uczniowie klas VI.  
Od 10 do 14 września pracowali ze stu-
dentkami - wolontariuszkami Fundacji 
Rozwoju Wolontariatu nad modułami 
zatytułowanymi: „To co najbliższe - ro-
dzinne, lokalne”, „Mała Ojczyzna w łącz-
ności z tym, co polskie” oraz „Łączność 
z innymi narodami i krajami. Polska na 
tle Europy”.

Uroczyste podsumowanie projek-
tu zorganizowano 13 września. Wzięła 
w nim udział społeczność szkolna, stu-

denci - wolontariusze oraz goście: mi-
nister Krzysztof Łaszkiewicz i ekspert 
Wiesława Rudzka z Kancelarii Prezy-
denta RP, Ewa Samborska - inspektor 
oświaty w Gminie Siedlce, Beata La-
chowicz - wiceprezes Fundacji Rozwoju 
Wolontariatu, Aleksandra Owczarczyk 
- koordynator projektu i przedstawiciele 
lokalnych mediów.

Goście zapoznali się z dokonaniami 
uczniów, podsumowali efekty ich pra-
cy. Podzielili się swoim doświadczeniem 
życiowym i zawodowym oraz uwagami 
w kwestii rozumienia hasła „czym dla 
państwa jest współczesny patriotyzm?”. 
Odbyła się dyskusja z udziałem ministra 
na temat postaw współczesnych patrio-
tów. Rozważano np. kwestię, czy uczeń 
szkoły podstawowej może być patriotą 
i w jaki sposób.

Uczestnicy spotkania wzięli udział 
w zabawach oraz w turnieju wiedzy oby-
watelskiej. Uczniowie szkoły wykazali 
się dużą wiedzą i umiejętnościami. Mi-
nister wręczył każdemu prezent przy-
wieziony z Kancelarii Prezydenta, złożył 
też uczestnikom gratulacje. n

Żelków-Kolonia

o ptakach w terenie
W połowie września uczniowie klas IV-VI wzięli 
udział w projekcie edukacyjnym „Ptaki mojej oko-
licy”, organizowanym przez Towarzystwo Przy-
rodnicze „Bocian” z Siedlec. Projekt składał się 
z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, a pro-
wadził go ornitolog Mirosław Rzępała. 
W części teoretycznej uczniowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną o ptakach, ich wyglądzie, 
sposobie odżywiania, zachowaniach i terenach 
lęgowych. Później uczniowie razem z ornitolo-
giem wybrali się na lekcję terenową po terenie 
wokół szkoły, podczas której wspólnie wyszuki-
wali, rozpoznawali i obserwowali zaprezentowa-
ne wcześniej ptaki. I właśnie zajęcia w terenie naj-
bardziej podobały się uczniom.

Nowe Iganie

dzień z językami
26 września w szkole obchodzono Europejski 
Dzień Języków Obcych. Uczniowie przygotowa-
li plakaty utrwalające słownictwo z różnych dzie-
dzin, które rozwieszono w różnych miejscach 
w szkole. Tego dnia nauczycielki języka angiel-
skiego zorganizowały quiz sprawdzający poziom 
wiadomości uczniów klas IV-VI o Europie oraz 
przeprowadzono konkursy ze znajomości języ-
ka angielskiego (dla pierwszoklasistów z Gimna-
zjum) i słownictwa (dla klas II i III Gimnazjum). l

nowoczesny patriotyzm

Na wycieczce w parku linowym
We wrześniu harcerze i zuchy z Drużyny Harcer-
skiej „Dzikie Koty” w Białkach mieli okazję wziąć 
udział w nietypowej wyprawie. Pojechali do par-
ku linowego w Ośrodku Rekreacyjno-Sporto-
wym „Izydory” w Stoczku Łukowskim.  W parku 
chłopcy i dziewczęta mieli do dyspozycji: zjaz-
dy na „talerzu”, pokonywanie tras wysokościo-
wych, trampolinę, przeprawę tratwą po stawie, 
hamak i huśtawki oraz labirynt. Później, pokonu-
jąc przeszkody rozwieszone między drzewami 

zuchy i harcerze ćwiczyli zwinność i koordyna-
cję, opanowanie, odpowiedzialność, utrzyma-
nie równowagi. Było przy tym wiele wrażeń z du-
żą dawką adrenaliny. Znalazł się również czas 
na wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
W drodze powrotnej zuchy i harcerze odwiedzi-
li Pomnik Bitwy pod Stoczkiem, upamiętniający 
zwycięską bitwę wojsk polskich pod dowódz-
twem gen. Józefa Dwernickiego nad wojskami 
rosyjskimi, jaka miała miejsce 14 lutego 1831 r. l
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu z ministrem i innymi gośćmi 

Chwila odpoczynku
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o Bezpieczeństwie uczniów
W ramach akcji „Bez-

pieczna droga do 
szkoły” siedleccy poli-
cjanci, pracownicy WORD 
w Siedlcach i PKP PLK 
S.A. spotkali się z najmłod-
szymi uczniami Zespołu 
Oświatowego w Nowych 
Iganiach.

Droga krajowa nr 2 to mię-
dzynarodowa trasa biegnąca 
przez terytorium Polski z Ber-
lina do Moskwy. Ze względu 
na bezpośrednie usytuowa-
nie przy niej dużych placó-
wek oświatowych policjanci 
co roku w ramach akcji „Bez-
pieczna Droga do szkoły” 
spotykają się z uczniami tych 
szkół, promując wśród nich 
zasady bezpieczeństwa. 

Iganie znane są ze zwycię-
skiej bitwy Polaków stoczonej 
w okolicach tej miejscowością 
przez powstańców listopado-
wych. Do dziś uczniowie Ze-
społu Oświatowego opiekują 

się pomnikiem upamiętnia-
jącym zwycięstwo wojsk pol-
skich. Jednak sam pomnik, 
jak i szkoła usytuowane są 
bezpośrednio przy drodze 
krajowej nr 2. Dzieci zmierza-
jące do szkoły muszą przejść 
przez tę trasę aby dostać się 
do placówki. Funkcjona-
riusze siedleckiej komendy 

w ramach akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły”, spotkali się 
we wrześniu z najmłodszymi 
uczniami z Nowych Igań. 

Zapoznali uczestników 
z podstawowymi zasadami 
poruszania się pod drogach. 
Poinformowali, jakie zasady 
obowiązują pieszych i kieru-
jących, co to są znaki drogo-

we i jaką rolę. Ponadto omó-
wiono zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię 
oraz sygnalizację świetlną. 

Goście mówili też o zagro-
żeniach, jakie mogą spotkać 
uczestników ruchu drogowe-
go i jakie zachowania dzieci 
są niebezpieczne. 

W zorganizowanym pod-
czas spotkania konkursie 
z zakresu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym uczest-
niczyło około 200 uczniów 
z klas 0-VI. 

Spotkanie prowadzili pe-
dagodzy z placówki, sierż 
szt. Edyta Barycka z siedlec-
kiej komendy policji, Jerzy 
Chmieliński i Halina Ko-
lo z WORD w Siedlcach. 

Barbara Siedlanowska 
z PKP PLK S.A. omówi-
ła natomiast zasady bezpie-
czeństwa na przejazdach ko-
lejowych w ramach akcji 
„Zatrzymaj się i żyj”. n

Goście omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

Ruszyli ratować Ziemię

We wrześniu wychowankowie Zespołu Oświatowego w Pruszy-
nie uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”. Na krótkim apelu 
uczennice klasy II Gimnazjum przypomniały, że tegoroczna ak-
cja przebiega pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję, nie śmie-
cę” i zwraca przede wszystkim uwagę na problem nadmiernej 
produkcji odpadów przez Polaków. - W tym roku skupiliśmy się 
na porządkowaniu terenu wokół szkoły i boiska. Jaka nasuwa 
się refleksja? Smutna, bo po rodzaju śmieci widać, że nie tylko 
dzieci i młodzież śmiecą - mówią uczniowie. l
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Uczniowie podczas apelu poświęconego akcji

Z nową panią dyrektor

Od września Zespołem Oświatowym w Stoku Lackim kieruje 
nowa dyrektor - Milena Królikowska. 12 września w szkole od-
był się pierwszy apel. Poprowadziła go pani dyrektor wspólnie 
z opiekunką samorządu szkolnego Renatą Radomyską. Pod-
czas spotkania poruszono kwestie porządkowe, dotyczące 
m.in. zmiany obuwia w szkole, przerw obiadowych, kultury oso-
bistej uczniów. Omówiono także sprawy związane z konkursem 
plastycznym „Europejski Dzień Języków”. Apel zakończyła miła 
i podniosła uroczystość. Ks. Wojciech Majewski poświęcił no-
we, wyremontowane pomieszczenia szkolne: gabinet pedago-
ga i logopedy, dwie sale i bibliotekę szkolną. l
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Praca socjalna w swej 
naturze opiera się na 
fachowym pomaganiu. 

A jak wiadomo najlepszą for-
mą pomocy jest podarowanie 
człowiekowi „wędki” a nie 
„ryby”. Pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej podkreślają, że zada-
niem ich instytucji nie jest 
tylko dawanie pieniędzy. 

- To jest produkt uboczny. 
Podstawą naszego działania 
jest wspieranie trafiających 
do nas osób, aby umiały so-
bie poradzić same, aby zmie-
niły sposób patrzenia na świat 
i zaczęły inaczej funkcjono-
wać. Często zmiana sposobu 
myślenia jest najważniejsza 
- podkreśla Beata Trzcińska, 
która przepracowała w swo-
im zawodzie już 23 lata.

Indywidualne 

podejście

Wykonywanie zawodu 
pracownika socjalnego po-
lega m.in. na wchodzeniu 
w środowisko zamieszkania. 
Do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej zgłaszają 
się najczęściej osoby bezro-
botne, ubogie i starsze. 

- Jest to praca inna od każ-
dej pracy za biurkiem. Mamy 
bezpośredni kontakt z osobą 
nie tylko w biurze, ale tak-
że w miejscu zamieszkania. 
Widzimy, w jakich warun-
kach żyje dana osoba. Często 
poruszamy bardzo intymne 
sprawy. Każdego traktujemy 

indywidualnie, mamy za za-
danie dostrzec jego potrzeby 
i możliwości. Bierzemy pod 
uwagę nie tylko sytuację do-
chodową, ale również stan 
zdrowia, uprawnienia do 
wykonania zawodu, zasoby 
i możliwości, jakie ma dana 
osoba do poprawy swojej sy-
tuacji - tłumaczą pracowni-
cy GOPS. 

Powołanie, wrażliwość 

i obiektywizm

Praca socjalna bez wąt-
pienia wymaga wrażliwo-
ści i empatii, ale jak mówią 
pracownicy GOPS, ich prio-
rytetem jest też zachowa-
nie obiektywizmu. W kadrze 

gminnego ośrodka znajduje 
się jeden mężczyzna. 

- Potrafię nabrać właści-
wego dystansu, który jest 
potrzebny w tej pracy. Pew-
nie trudniej niż koleżankom 
przychodzi mi podejście em-
patyczne, ale są tego plusy 
i minusy - zauważa Sławomir 
Błażejczyk, który już od 4,5 
roku znajduje się w tej grupie 
zawodowej. 

- Gdy zaczynałyśmy pra-
cę, częściej trafiało się do za-
wodu z przypadku, jednak 
jeżeli w trakcie ktoś nie od-
krył swojego powołania, to 
zmieniał zawód. Pracując tu-
taj, nie da się nie być wraż-
liwym na potrzeby innych. 
Mamy różnych klientów, zaj-

mujemy się osobami, które 
w jakiś sposób same sobie nie 
radzą, więc my nie możemy 
być obojętni i bezradni - mó-
wi Beata Trzcińska.

- Osoby, które się do nas 
zgłaszają są często zamknię-
te w sobie. Trzeba bardzo 
długo i delikatnie rozma-
wiać, aby ujawniły swój pro-
blem. Nie wszyscy są otwar-
ci i chętni, niektórzy szukają 
pomocy, a jednocześnie nie 
chcą mówić na temat swo-
ich trudności - dodaje Moni-
ka Szerszenowicz z 4-letnim 
stażem pracy. 

- Gdy pojawiłam się w tej 
pracy, odczułam wiele życz-
liwości. Empatia i chęć po-
magania innym nie są tylko 

Do GOPS w Siedlcach zgłaszają się najczęściej osoby bezrobotne, ubogie lub starsze

Gminna rzeczywistość okiem  
specjalistów od pomagania
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pomoc socjalna to nie tylko finanse, ale przede wszystkim wsparcie w przezwyciężaniu 
trudności i odkrywaniu pokładów możliwości, które drzemią w każdym człowieku. pracownicy 
Gops służą radą i wskazują drogi wiodące do rozwiązania problemów.
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Przy GOPS działa m.in. grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

uniformem na potrzeby zawodu. Bez-
stronność w traktowaniu innych mu-
si wynikać z natury człowieka. Obojęt-
nie, komu udziela się rady, trzeba wejść 
w jego położenie, wysłuchać go i nieraz 
wykazać wiele cierpliwości - mówi Mo-
nika Redesiuk, która pracuje w GOPS 
od 3 miesięcy.

Gdy się udaje…

Co daje pracownikom socjalnym naj-
większą satysfakcję? - Rzadko zdarza się, 
że osoby doceniają naszą rolę w popra-
wie swojej sytuacji. Jest nam miło, jeśli 
przyjdzie lub zadzwoni ktoś, komu uda-
ło się wybrnąć z problemów. Jeżeli ko-
muś pomożemy, to zazwyczaj o tym nie 
wiemy, a taka informacja byłaby dla nas 
cennym dowodem na to, że nasza pra-
ca przynosi rezultaty - wyjaśnia Beata 
Trzcińska. - Nie wiemy, czy to, że ktoś 
się u nas nie pojawia jest efektem naszej 
pracy, czy stało się coś zupełnie innego 
- dodaje. Zatem okazuje się, że zwykła 
informacja o tym, że komuś „się udało” 
jest istotna w pracy, w której zajmować 
się trzeba głównie negatywnymi aspek-
tami życia.

Co robią?

- Po wpłynięciu wniosku, przepro-
wadzamy wywiad środowiskowy, które-
go arkusz liczy 18 stron. Mamy też du-
żo pracy biurowej. W założeniu 50 proc. 
czasu pracy powinniśmy spędzać w te-
renie, jednak ilość obowiązków w biurze 
nie zawsze na to pozwala . Zajmujemy 
się opracowywaniem decyzji i dopil-
nowujemy, by klient ją otrzymał - mó-
wi Bożena Wierzejska, która pracuje 
w GOPS od 20 lat.

Dane z 30 czerwca 2012 r. wykazują, 
że w pierwszym półroczu br. z pomocy 
gminnego ośrodka skorzystało 350 ro-
dzin, w których żyje 1112 osób (statysty-
ka liczona kwartalnie). Oprócz wsparcia 
finansowego w GOPS można m.in. uzy-
skać pomoc w formie usług opiekuń-
czych i otrzymać skierowanie na żyw-
ność. Pracownicy przeprowadzają też 
wywiady alimentacyjne i interweniują 
w sprawach relacji rodzinnych. 

Przy GOPS działa też zespół interdy-
scyplinarny ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie i grupa wsparcia dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. n

Zespół 
Interdyscyplinarny
Od stycznia 2012 r. rozpoczął działalność 
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Siedl-
ce do realizacji zadań związanych z prze-
ciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
Zespół składa się z 10 osób. W jego 
skład wchodzi: 2 pracowników socjalnych 
GOPS, członek Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, dy-
rektor szkoły, 2 przedstawicieli Komendy 
Miejskiej Policji w Siedlcach, pracownik 
siedleckiego SP ZOZ, 2 kuratorów Sądu 
Rejonowego oraz przedstawiciel Caritas. 
Zespół Interdyscyplinarny na posiedze-
niach, zwoływanych przez przewodniczą-
cego po otrzymaniu Niebieskiej Karty do-
konuje analizy problemu i powołuje grupy 
robocze.
W okresie od stycznia do czerwca tego 
roku powołano 18 grup roboczych, któ-
re prowadzą procedurę Niebieskiej Karty  
wobec 18 rodzin. 
W skład grupy wchodzą głównie pra-
cownik socjalny, dzielnicowy oraz pe-
dagog szkolny, wspierani w miarę moż-
liwości pracą psychologa z Punktu 
Konsultacyjnego. l
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z pRoFilaktyką

Od kilku lat w ramach programu 
profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych Gmina Siedlce re-
alizuje działania skierowane do dzieci 
i młodzieży. 

Odpoczynek na koloniach

Jedną z form działań profilaktycz-
nych jest organizacja kolonii. - Uczestni-
czą w nich dzieci w wieku od 7 do 16 lat, 
pochodzące głównie z rodzin zagrożo-
nych uzależnieniem, ale niekoniecznie. 
Działania profilaktyczne są kierowane 
do szerszego kręgu odbiorców - zazna-
cza Beata Trzcińska, szefowa Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Podstawowym celem kolo-
nii jest zapewnienie dzieciom i młodzie-
ży aktywnej formy spędzenia wakacji. 

- Dzieci osób uzależnionych mają 
szansę poprzebywać w innym świecie. 
W ten sposób mogą odpocząć od co-

dziennego życia w destrukcyjnym do-
mu. Dzięki zmianie miejsca otoczenia 
będzie im łatwiej odnaleźć się w życiu - 
podkreśla Ewa Przesmycka-Perczyńska, 
psycholog. 

Program kolonii jest bardzo rozbudo-
wany. Umożliwia uczestnikom nie tylko 
aktywny wypoczynek, ale też poszerze-
nie posiadanej wiedzy oraz rozwój oso-
bisty i społeczny. Dzieci uczą się także 
umiejętności podstawowych, takich jak 
higiena osobista czy dostosowanie ubio-
ru do pory dnia czy sytuacji. Zajęcia pod 
okiem pedagogów i psychologów sprzy-
jają przeciwdziałaniu patologii, alko-
holizmowi i narkomanii, promują za to 
zdrowy styl życia.

 - W trakcie kolonii dzieci uczą się, 
jak radzić sobie ze stresem i z presją ró-
wieśniczą za pomocą zdrowych metod, 
bez używek - wyjaśnia Beata Trzcińska. 
- Dowiadują się, jak inaczej rozwiązywać 

swoje problemy, jak radzić sobie w trud-
nych sytuacjach, jak nie ulegać namo-
wom, jak mówić „nie” - dodaje. W na-
piętym grafiku realizowanym podczas 
wyjazdu wymienić można zajęcia: świe-
tlicowe, sportowe, rozrywkowe a także 
zwiedzanie okolicy. Dzieci mają okazję 
sprawdzić się w zawodach sportowych, 
konkursach plastycznych i konkur-
sach czystości. Uczestniczą w szeregu 
zabaw integracyjnych, w dyskotekach 
i w ogniskach. Uczą się poprawnej ko-
munikacji, rozładowywania konfliktów 
i budowania pozytywnych relacji. Duży 
nacisk kładziony jest na naukę wyraża-
nia emocji bez przemocy.

Problem nie znika

W tym roku 45 dzieci wytypowanych 
przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wyjechało nad mo-
rze i spędziło tam 10 dni. Gmina Siedlce 

Wyjazd dzieci to szansa, by odpocząć od codziennego życia w destrukcyjnym domu

zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat mechanizmu uzależnień 
i prozdrowotnego trybu życia może mieć ogromny wpływ na ich przyszłe życie. 
dlatego Gminna komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych od wielu lat 
inwestuje w profilaktykę.
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co roku ogłasza konkurs dla organiza-
cji pozarządowych, w którym wyłania-
ny jest wykonawca - organizator kolo-
nii. Kolonie już od wielu lat są  punktem 
programu GKRPA, która finansuje je 
w całości ze swoich środków. W tym 
roku organizacja wyjazdu nad kolonie 
kosztowała 30 tys. zł. 

- Chcemy kierować nasze działania 
do dzieci, ponieważ w domach, gdzie 
problemem jest alkohol, często nie stać 
rodziców na zorganizowanie letniego 

wypoczynku. Dzieci wracają  zawsze za-
dowolone. Pytają, czy w przyszłym roku 
też będą kolonie. Niektóre dzieci spo-
tykają się na wyjazdach w kolejnych 
latach, znają się i przyjaźnią. Często 
trudno im się rozstać, więc odjeżdżają 
z kolonii z płaczem i żalem, że to już ko-
niec. Tworzą się nowe więzi. Zdarza się, 
że wysyłamy te same osoby, ponieważ 
problem uzależnienia nie znika ot tak 
sobie, a wręcz  ciągnie się latami - przy-
znaje szefowa GKRPA. n

BEZPŁATNE 
PORADY

W Urzędzie Gminy Siedlce, w sali 
nr 29 (II piętro) działa Punkt Konsultacyj-
ny, dla mieszkańców Gminy, w którym 
pomoc prawną i psychologiczną mogą 
uzyskać osoby uzależnione i członko-
wie 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. 
Zapisy do psychologa przyjmowane są 
codziennie w godzinach 11:00 - 14:00 
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

 do dzieci

W programie kolonii były zajęcia sportowe i rozrywkowe, a także zwiedzanie okolicy

Niektóre dzieci spotykają się na wyjazdach w kolejnych latach, znają się i przyjaźnią
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KONSULTACJE 
W SZKOŁACH

W ramach profilaktyki Gmina Siedlce 
organizuje konsultacje psychologicz-
ne na terenie szkół. 
Są one przeznaczone zarówno dla 
uczniów, jak  i rodziców oraz nauczycieli. 
W tym roku szkolnym z tej formy pomocy 
korzystają cztery Zespoły Oświatowe 
w miejscowościach: Żelków Kolonia, Białki, 
Nowe Iganie - po 2 godziny w tygodniu oraz 
Golice - po 1 godzinie. Konsultacje stanowią 
wsparcie dla działań szkoły, nauczycieli 
i pedagogów. - Staramy się rozwiązywać 
bieżące trudności. Nauczyciele często 
korzystają również z zaleceń dotyczących 
pracy z dziećmi - mówi Ewa Przesmycka-
Perczyńska, psycholog.
 Wśród spraw, jakimi w ramach konsultacji 
zajmowała się pani psycholog wymienić 
można: trudności wychowawcze, trudności 
adaptacyjne dziecka rozpoczynającego 
edukację, konflikty rówieśnicze 
w gimnazjum, uzależnienia od komputera, 
od hazardu, zaburzenia nerwicowe, 
depresyjne czy trudności w nauce. l
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PAŹDZIERNIK

16-19 października - I Ogólnopolski Festiwal Improwizacji i Interpretacji 
Jazzowej Chodów 2012.
Ewenement w skali kraju, jednocześnie największy i jedyny festiwal jazzowy 
w regionie połączony z konkursem o międzynarodowym zasięgu i nowator-
skiej formule, zakładającej muzyczne zderzenie tradycji i współczesności. 
Obok koncertów gwiazd, festiwalowi towarzyszyć będą również wystawy, 
warsztaty wokalne i taneczne. Szczegółowe informacje na stronie GOK.

24 października, godz. 19:00 
- Gwiazdy polskiej estrady - recital 
i spotkanie autorskie z Andrzejem 
Dąbrowskim (sala widowiskowa 
GOK w Chodowie).
Andrzej Dąbrowski jest trzykrotnym 
laureatem Grand Prix Festiwalu Pio-
senki Polskiej w Opolu oraz Festi-
walu w Sopocie. Wylansował prze-
boje: „Do zakochania jeden krok”, 
„Zielono mi” i wiele innych. 
Bezpłatne zaproszenia do odbioru 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie. Możliwe wcześniejsze rezerwa-
cje telefoniczne i mailowe. Ilość miejsc ograniczona!

26 października, godz. 19:00 - „Tragedia profesjonalna” - poetycko - mu-
zyczny spektakl teatralny oparty na twórczości Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego (sala widowiskowa GOK w Chodowie). 
Reżyseria: Mirosław Łukasiewicz, muzyka: Krzysztof Chromiński. Występu-
ją: Kamil Jóźwik, Agnieszka Skup, Mirosław Łukasiewicz, Krzysztof Chro-
miński. Wstęp  wolny. l

GOK W CHODOWIE ZAPRASZA
LISTOPAD

7 listopada, godz. 19:00 - Gwiaz-
dy polskiej estrady - recital i spotka-
nie autorskie z Piotrem Szczepa-
nikiem (sala widowiskowa GOK 
w Chodowie). Piotr Szczepanik 
to mistrz piosenki lirycznej. Znany 
z wielu przebojów, m.in.: „Kochać”, 
„Żółte kalendarze” , „Puste koperty”, 
„Nigdy więcej” czy „Goniąc Kormo-
rany”. Wstęp wolny. 

11 listopada, godz. 12:00 - Świę-
to Odzyskania Niepodległości. Uro-
czystość pod pomnikiem w Iga-
niach,  połączona z minirecitalem 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Anny Gigiel przy akompaniamencie 
Tomasza Krezymona (fortepian). 
Anna Gigiel jest aktorką telewizyjną 
i teatralną oraz odtwórczynią głów-
nych ról w musicalach Teatru Mu-
zycznego Roma w Warszawie.

24 listopada, godz. 18:00 - Kawiarnia „Pod czarną wdową”. Komedia te-
atralna w reżyserii Izabeli Rękawek (sala widowiskowa GOK w Chodowie). 
Wstęp wolny. Tylko dla dorosłych. 

25 listopada, godz. 15:00 - Powiatowy przegląd kapel i zespołów wesel-
nych (sala widowiskowa GOK w Chodowie). l

W GRUDNIU

Konkurs plastyczny „Tradycje Bożonarodzeniowe”.
„Ludzie i miejsca prawdziwe - podróż koleją transsyberyjską oraz Mon-
golia”. Fotorelacje i wykłady autorskie Bogusława Skarusa w ramach Gmin-
nego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Świetlice GOK. l

Andrzej Dąbrowski

Piotr Szczepanik

Anna Gigiel

Fo
t. 

aN
dr

ze
jd

aB
ra

w
sk

i.c
oM

Fo
t. 

ar
cH

Fo
t. 

ar
cH

kot moich marzeń
Taki zatytułowano konkurs 
plastyczny dla dzieci podczas 
zorganizowanego przez GOK 
w Chodowie „Pokazu kotów 
rasowych”.
Konkurs odbywał się w formule „na 
żywo”. W trakcie imprezy powstało 
kilkadziesiąt prac. Najciekawsze z nich obejrzeć można na stronie gok.gmi-
nasiedlce.pl. Za pierwsze 3 miejsca organizatorzy przyznali nagrody - albu-
my o kotach. Pierwsze miejsce zajęła Luiza Semeniuk z Łukowa, drugie - 
Marysia Pilich z Siedlec, trzecie zaś Marta Barczak z Chodowa. Swoje prace 
przygotowali również: Olga Kwaśniewska, Zuzanna Gałązka, Ada Iwińska, 
Zuzanna Bączkowska, Aleksander Panasiuk, Weronika Słowińska, Emilia 
Anna Puzio, Irmina Skrzecz, Amelia Rudaś i Julia Salomon. l

Praca Luizy Semeniuk
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Świętowali złote Gody

W sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury z sie-
dzibą w Chodowie pojawił 
się cenny instrument.
Dotacja na zakup fortepianu zosta-
ła przyznana w sierpniu przez Radę 
Gminy Siedlce, na wniosek dyrekto-
ra GOK Krzysztofa Chromińskiego, 
poparty przez Wójta Gminy Siedlce 
Mirosława Bieńka.
 - Warto nadmienić, że dotych-
czas zarówno w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, jak też na terenie całej 
naszej gminy nie było instrumentu, 
który mógłby publicznie służyć ce-
lom koncertowym - mówi dyrektor 
Krzysztof Chromiński. - Cieszy nas 
to, że sytuację tę udało się zmienić. 
Zakupiony do GOK instrument speł-
nia wymagania stawiane przez naj-
bardziej wymagających artystów. 
Posiada znakomite walory brzmie-

niowe, wyróżniające go spośród in-
nych w całym powiecie i regionie, 
choć jest to oczywiście kwestią gu-
stu. Oprócz koncertów i festiwali, in-
strument wykorzystywany będzie 
także do celów edukacyjnych.
 Fortepian, który trafił do GOK 
to Ostlind&Almquist produkcji 
szwedzkiej, długości 190cm. We-
dług znawców pod względem bu-
dowy, konstrukcji a także brzmienio-
wo i wizualnie odpowiada on klasie 
Steinway&Sons - model A. l

Gmina Siedlce nie ma własnego Urzędu Stanu Cywilnego, jed-
nak nie zapomina o parach, które świętują jubileusze długolet-
niego pożycia małżeńskiego. Cyklicznie, wspólnie z Miastem 
Siedlce organizowane są uroczystości, podczas których jubila-
ci otrzymują medale od prezydenta RP oraz listy gratulacyjne 
od władz. Takie spotkanie miało miejsce 21 września w Białej 
Sali Miejskiego Ośrodka Kultury. 60-lecie pożycia małżeń-
skiego świętowali Alicja i Zdzisław Chrościccy. 50-lecie, czy-
li Złote Gody: Jadwiga i Bogdan Barczakowie, Barbara i Józef 
Chojeccy, Helena i Stanisław Fiałkowscy, Lucyna i Jerzy Flor-
czykiewiczowie, Izabela i Jerzy Grzeszczukowie, Teresa i Hen-

ryk Iwanowscy, Barbara i Marian Jóźwikowie, Zofia i Zdzisław 
Kiełbowie, Lucyna i Kazimierz Kordeccy, Krystyna i Franciszek 
Kuczyńscy, Helena i Tadeusz Kulgawczykowie, Irena i Tade-
usz Lipkowie, Marianna i Leszek Mrozowie, Elżbieta i Romu-
ald Niemcowie, Halina i Henryk Omiljanowie, Alicja i Zdzisław 
Pawlusiewiczowie, Danuta i Franciszek Szczepańscy, Regi-
na i Stanisław Cieślikowie, Janina i Edward Krasuscy, Teresa 
i Dionizy Mąkowie, Marianna i Zbigniew Oryszczakowie, Kry-
styna i Ryszard Prekuratowie, Alina i Tadeusz Skaruzowie. 
Jubilatom gratulujemy i życzymy zdrowia oraz kolejnych lat 
wspólnego życia. l

Ruszyli z salsą Gok ma fortepian
Od września wznowiła zapisy 
szkoła salsy oraz tańców ku-
bańskich i afrokubańskich. 
Obok salsy, w programie jest m.in.: 
rumba, chacha, mambo, son, yoru-
ba, congo, carabali, inne... Dla za-
interesowanych również formy 
współczesne: contemporary, mo-
dern, jazz z elementami baletu kla-
sycznego, neoklasycznego i ro-
mantycznego. 
 - Jest to grupa inna niż wszystko 
co znacie do tej pory. Nie jest to ko-
lejna sekcja nastawiona na sukce-
sy w konkursach i turniejach orga-
nizowanych przez miliony federacji. 
Nie  proponujemy też walca, tanga, 
ani tańców salonowych czy towa-
rzyskich, nie jesteśmy też agencją 
tańca weselnego. Proponujemy re-
laks i dobrą zabawę. Jeśli chcesz 
się odstresować, rozluźnić swoje 

ciało i umysł, po to, by potem do-
brze i komfortowo czuć się na każ-
dym parkiecie i imprezie - przyjdź do 
nas. Zapraszamy - zachęca GOK 
w Chodowie.
 Organizatorem sekcji jest Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Siedlcach 
z s. w Chodowie przy współpracy 
z Uczelnianym Ośrodkiem Kultury 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach. Zajęcia 
odbywają się w siedleckim klubie 
peHa i adresowane są do wszyst-
kich mieszkańców Gminy Siedlce 
i Miasta oraz do studentów. 
 Odpłatność miesięczna: 40 zł 
- mieszkańcy Gminy Siedlce i stu-
denci; 60 zł - mieszkańcy Mia-
sta i pozostali uczestnicy. Zajęcia 
prowadzi znany kubański chore-
ograf z Hawany - Raynel Fernandez 
Ballester. l
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dożynki w tym Roku 
w wołyńcach

Fot. BG

Dożynkowe wieńce przygotowały sołectwa: Stok Lacki (na zdję-
ciu, zwycięzca konkursu na najpiękniejszy wieniec), Białki, Pru-
szyn-Pieńki, Rakowiec, Joachimów i Wołyńce

Na scenie  zadebiutował Zespół Śpiewaczy „Białki” 

Wszystkich gości powitali wspólnie Wójt Gmi-
ny Siedlce Mirosław Bieniek, Radny z Wołyniec 
Jan Woźniak i Dyrektor GOK Krzysztof Chromiński Podczas uroczystości dopisali zarówno goście, jak i pogoda

Plac zabaw ufundowany przez Wójta był 
atrakcją dla najmłodszych

Występy na scenie obserwowała duża grupa widzów

Raynel Fernandez Ballester uczył tańców latyno-
amerykańskich Goście z klubu FMB

Kapela „Cześki i Wieśki” Wieniec z Joachimowa


