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Oto oddajemy do 
Państwa rąk pierw-
szy numer nowego 
kwartalnika. 
Nosi on nazwę „Na-
sza Gmina”, bo wła-
śnie tak myślimy 
o Gminie Siedlce. 
Jest nasza, a więc 
bliska i cenna. Tym 
bardziej więc chy-

ba warto, by mieszkańcy, którym przyszło żyć na 
tym terenie, wiedzieli o wszystkim, co się w niej 
dzieje. W „Naszej Gminie” - kwartalniku samorzą-
du Gminy Siedlce - chcemy pisać o pracach wójta, 
podległych mu urzędników oraz Rady Gminy, ale 
też przybliżać szeroko pojęte zagadnienia spo-
łeczne. Stąd nie zabraknie informacji i aktualności 
z działania gminnej oświaty, kultury, pomocy spo-
łecznej, profi laktyki uzależnień czy nawet sportu. 
W każdym numerze chcemy też przybliżać cieka-
we postaci, które poświęciły swoje życie gminie, 
a także wydarzenia, które sprawiają, że jesteśmy 
dumni z tej ziemi. Wierzymy bowiem głęboko, iż 
jednych i drugich w Gminie Siedlce - naszej gmi-
nie - nie brakuje.
Tym razem przeczytać Państwo mogą wywiad z 
wójtem Mirosławem Bieńkiem. Podsumowuje on 
w niej dalszą i bliższą przeszłość władz gminy i kre-
śli plany na przyszłość. Zdradza też, że jest umiar-
kowanym optymistą - stąd tytuł „Szaleństw nie 
będzie”. Dużo miejsca w niniejszym numerze po-
święcamy także 180. rocznicy bitwy pod Iganiami. 
Co o niej wiemy i czy pamięć o tym wydarzeniu 
jest w naszej gminie żywa? Ponadto zdradzamy, 
czego można spodziewać się po tegorocznym 
spisie powszechnym i przybliżamy pracę Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.
Licząc, że zostaną Państwo z nami na dłużej, a „Na-
sza Gmina” stanie się dla Was źródłem nie tylko in-
formacji, ale i radości - życzę miłej lektury numeru 
pierwszego.

Bartosz Szumowski
redaktor naczelny
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Diamentowo i złoto
22 marca br. w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki 
odbyła się uroczystość, podczas której Urząd 
Stanu Cywilnego Miasta Siedlce docenił pary z 
podległego mu terenu, pozostające najdłużej 
w związku małżeńskim. W tym roku 60-lecie 
pożycia (diamentowe gody) obchodzili Edward i 
Teresa Jurczakowie z miejscowości Nowe Iganie. 
Wśród 17 par małżeńskich mających za sobą 50 
wspólnych lat (złote gody) znalazły się zaś aż 4 z 
Gminy Siedlce. Są to: Anastazja i Józef Grudowie 
(Ujrzanów), Alina i Edward Gadomscy, Marianna 
i Wiesław Chmielewscy (Strzała) oraz Eleonora 
i Kazimierz Kadejowie (Iganie). Jubilaci zostali 
uhonorowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medalami „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, które wręczył wójt Gminy Siedlce 
Mirosław Bieniek. Otrzymali też kwiaty, listy 
gratulacyjne, a także okolicznościowe upominki. 
Ceremonię zakończył okolicznościowy toast na 
cześć jubilatów.

Zmiany w sołectwach
W marcu zakończyły się wybory do organów 
sołectw na terenie Gminy Siedlce. W ich wyniku 
stanowiska zachowali sołtysi: Grażyna Kręgol 
(Białki), Danuta Skolimowska (Biel), Edward 
Kowalczyk (Błogoszcz), Halina Romaniak 
(Chodów), Krzysztof Tchórzewski (Grabianów), 

Witold Redes (Jagodnia), Grzegorz Matuszyński 
(Nowe Opole), Krystyna Rędzia (Opole 
Świerczyna), Zdzisław Zawadzki (Osiny), Tadeusz 
Lunk (Pruszyn), Andrzej Kobyliński (Pruszynek), 
Krystyna Stańczuk (Purzec), Bogusław 
Korporowicz (Pustki), Mieczysław Kwiatek 
(Rakowiec), Anna Stańczuk (Stare Iganie), 
Wiesław Kosyl (Stare Opole), Hieronim Izdebski 
(Stok Lacki-Folwark), Krzysztof Adamczyk (Stok 
Lacki), Wiesława Wakuła (Strzała), Ewa Zielińska 
(Ujrzanów), Bogdan Łuka (Żabokliki), Zdzisław 
Jastrzębski (Żabokliki-Kolonia), Jadwiga 
Walerczuk (Swoboda), Ireneusz Filipek (Wólka 
Leśna) oraz Andrzej Gochnio (Żelków-Kolonia). 
Nowymi sołtysami zostali natomiast: Jadwiga 
Jasińska (Pruszyn-Pieńki), Mariola Maciak-
Kupińska (Joachimów), Roman Chojecki (Nowe 
Iganie), Aneta Jasińska (Grubale), Jadwiga 
Skup (Golice), Elżbieta Popek (Golice-Kolonia), 
Radosław Rostkowski (Topórek), Maria Woźniak 
(Wołyńce), Jan Ratuski (Wołyńce-Kolonia) i 
Ryszard Byczkowski (Żytnia). Podczas marcowej 
sesji Rady Gminy wójt Mirosław Bieniek ofi cjalnie 
podziękował tym z nich, którzy zakończyli 
swoją pracę, oraz złożył gratulacje tym, którzy ją 
rozpoczynają.

W gminie coraz bezpieczniej
Komenda Miejska Policji podsumowała stan 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
Gminy Siedlce. W czasie marcowej sesji Rady Gminy 
zastępca komendanta miejskiego policji nadkom. 
Janusz Celiński przypomniał dane statystyczne 
za ten okres. Jak się okazuje, w porównaniu z 2009 
r. liczba przestępstw na terenie gminy spadła z 
275 do 263, a wykrywalność wzrosła z 50 do blisko 
64%. Mniej było też wypadków (25 wobec 20 rok 
wcześniej) i ich ofi ar (39 rannych wobec 23).  - Dane 
za pierwszy kwartał bieżącego roku pokazują, że 
ta tendencja się utrzymuje - dodał J. Celiński.

Aktualności gminne

fot. Bartosz Szumowski
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-W ubiegłym roku samorząd 
Gminy Siedlce świętował swoje 20-lecie. Jak 

podsumowałby Pan ten okres?
- Jako czas dużych zmian. Przede wszystkim 
pozwolono nam bezpośrednio decydować 
o najważniejszych sprawach. Po drugie, 
w tym okresie, szczególnie w ostatnich 
latach, samorządy miały możliwość 
wykorzystania środków zewnętrznych, co 
pozwoliło na zmniejszenie różnic między 
tymi bogatszymi i biedniejszymi. Bardzo 
dobrze skorzystały z tych pieniędzy 
gminy, które nie miały dotychczas ani 
kanalizacji, ani oczyszczalni. Na naszym 

terenie wiele inwestycji też dotyczyło 
wodociągów i kanalizacji. Gmina 
Siedlce jest zaliczana do bogatszych 
samorządów (nasz współczynnik 
dochodowości wynosi ponad 1000), co 
ograniczyło dostęp do tych środków. 
Jesteśmy pomijani przy ubieganiu 
się o dotacje w takich urzędach jak 
Marszałkowski, który wyklucza nas już 
od kilku lat, właśnie dlatego, że mamy 
ponad 15 tysięcy mieszkańców. Uznano, 
że nasz samorząd da sobie radę bez 

Szale stw
nie b dzie

Wywiad

Ostatni rok zaliczy bym do udanych, Ostatni rok zaliczy bym do udanych, 
cho  i do  trudnych. Uda o si  nam cho  i do  trudnych. Uda o si  nam 

spokojnie doprowadzi  wszystko spokojnie doprowadzi  wszystko 
do pozytywnego zako czenia.do pozytywnego zako czenia.

rozmawia Bartosz Szumowski /  fot. Marcin Ławrysz

Rozmowa z Miros awem  Bie kiem,Rozmowa z Miros awem  Bie kiem,
wójtem Gminy Siedlcewójtem Gminy Siedlce



www.gminasiedlce.pl 5

większej pomocy, jednak to nie wychodzi nam na 
dobre.

- A jak by Pan podsumował ostatnią kadencję? 
Czy kryzys fi nansowy zaskoczył władze gminy?
- Myślę, że ten kryzys dopiero nadchodzi i odczu-
jemy go w najbliższych latach. Zresztą widać to 
już to po bardzo wysokim wskaźniku zadłużania 
się budżetów samorządowych, który wynosi nie-
kiedy od 40 do 60%. W Gminie Siedlce natomiast 
ciągle jeszcze działamy siłą rozpędu.

- Jak na tle całej kadencji przedstawia się ostatni 
rok?
- Ostatni rok zaliczyłbym do udanych, choć i dość 
trudnych, zważywszy na to, że był to też rok wy-
borczy. Kończymy budowę kanalizacji w 3 miej-
scowościach, budowę sali sportowej w Iganiach 
oraz modernizację kilku obiektów, takich jak 
ośrodek zdrowia w Pruszynie czy świetlice w Bło-
goszczy i Pieńkach Pruszyńskich. Zadań do zre-
alizowania było więc sporo. Rozpoczęliśmy też 
budowę chodników na linii Strzała-Chodów. Nie-
stety fi rma, która wygrała przetarg, oddała nam 
to zadanie z dużym opóźnieniem. Konieczne było 
przesuwanie kilku ogrodzeń, a także naprawianie 
błędów projektowych. Są to krótkie odcinki i przy-
spieszenie prac o 3 czy 4 tygodnie pozwoliłoby na 
kompletne zamknięcie w prac w terminie, czyli 
jesienią ubiegłego roku. Niestety, wczesna zima 
zahamowała prace remontowe. Teraz już jednak 
są one kończone i mieszkańcy mogą w pełni ko-
rzystać z chodnika.

- A jakie  było największe pozytywne zaskoczenie 
ubiegłego roku?
- Wydaje mi się, że trudno mówić o jakichś wyjąt-
kowo pozytywnych zaskoczeniach czy wielkich 
zadaniach, które udało się zrealizować. Oczywi-
ście mieliśmy powody do radości, ale nie wiem, co 
należałoby wypunktować jako pierwsze, a co jako 
drugie. Uważam, że był to rok normalnej ciężkiej 
pracy samorządu, który boryka się na co dzień z 
wieloma problemami dnia codziennego.

- Jak oceniłby Pan współpracę między wójtem a 
Radą Gminy?
- Jeśli chodzi piątą kadencję, moja współpraca z 
radnymi układała się, poza małymi wyjątkami, po-
zytywnie. Wszyscy starali się robić, co tylko było 
możliwe, dla dobra regionu, jego mieszkańców i 

dla całej gminy. Co prawda końcówka roku poka-
zała, że są ludzie, którzy nie zgadzają się z polityką 
prowadzoną przeze mnie albo przez większość 
Rady. To dlatego, że widać było zaangażowanie 
osób, które startowały w wyborach. Ale okres wy-
borów jest zawsze nerwowy i pełen emocji. Mimo 
to uważam, że miniona kadencja zakończyła się 
spokojnie i oceniam ją bardzo pozytywnie. Udało 
się nam spokojnie doprowadzić wszystko do po-
zytywnego zakończenia.

- A Pana współpraca z władzą na niższym pozio-
mie?
- Także bardzo pozytywnie ją oceniam. Mamy do-
świadczoną grupę sołtysów, z których wielu może 
się pochwalić dużym, nawet kilkudziesięciolet-
nim, stażem. Osobiście bardzo sobie cenię współ-
pracę z nimi. Choć kilku  z tych sołtysów nie przy-
stąpiło do wyborów, pozostali to samorządowcy, 
na których zawsze można liczyć.

- Przejdźmy do teraźniejszości i planów na przy-
szłość. Jaka będzie ta kadencja dla władz gmi-
ny? Dużo ciężkiej pracy?
- Po pierwszych miesiącach widzimy już pewnego 
rodzaju problemy, chociażby z tego powodu, że 
jest coraz mniej pieniędzy. Będziemy musieli sko-
rzystać z kredytów preferencyjnych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska. Niestety 
środki z dotacji unijnych powoli się kończą.

- A jakie są najważniejsze zadania dla władz 
gminy i wójta na ten rok?
- Priorytetowe zadanie to na pewno skończenie 
budowy kanalizacji. Staramy się angażować w 
to możliwie najwięcej sił, nacisków i pieniędzy, 
między innymi jako współwłaściciel siedleckiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Nie-
uchronnie zbliżamy się do roku 2015, kiedy po-
winniśmy już skończyć kanalizację na ternie całej 
gminy, ponieważ decyzją wojewody mazowiec-
kiego zostaliśmy zaliczeni do aglomeracji miej-
skiej. To są naprawdę ważne zadania, chociażby 
ze względu na ochronę środowiska. Te 4 lata to, 
wbrew pozorom, bardzo krótki okres, jeżeli weź-
miemy pod uwagę, że pozostały nam jeszcze bar-
dzo długie odcinki kanalizacji. Pierwszy to Pień-
ki Pruszyńskie - Pruszyn - Pruszynek - Błogoszcz 
- Wólka Leśna, drugi: Pustki - Osiny - Grubale, a 
trzeci, bardzo długi: Rakowiec - Wołyńce. Mamy 
też do wykonania 50% kanalizacji w miejscowości 

Ostatni rok zaliczy bym do udanych, 
cho  i do  trudnych. Uda o si  nam 

spokojnie doprowadzi  wszystko 
do pozytywnego zako czenia.
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Żelków. To wszystko wymaga od nas dużego 
zaangażowania i dużych pieniędzy.

- Kolejne zadania wiążą się bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego.
- Jak wiadomo, Gmina Siedlce ma kształt 
pierścienia dookoła miasta. Wszystkie drogi 
wylotowe z miasta - krajowe, wojewódzkie i 
powiatowe - to drogi niebezpieczne, o du-
żym nasileniu ruchu. Między innymi dlatego 
złożyliśmy do Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich projekt w sprawie moderni-
zacji odcinka od Muchawki do szkoły w Żel-
kowie wraz z ciągami pieszo- rowerowymi. 
Obecnie realizujemy odcinek drogi woje-
wódzkiej na linii Strzała - Chodów. Prowadzi-
my też rozmowy z MZDW o dalszej moderni-

zacji i budowie ciągów pieszo-rowerowych 
w miejscowości Stok Lacki od szkoły w kie-
runku miejscowości Pieńki Pruszyńskie. To 
są najważniejsze zadania. Teraz pojawiają 
się też zadania na naszych drogach, szcze-
gólnie modernizacja dróg w Białkach, Ża-
boklikach i Ujrzanowie, gdzie mieszkańcy 
czekają na modernizację nawierzchni wraz z 
chodnikiem. Jest jeszcze wiele do zrobienia, 
ponieważ gmina Siedlce rozrasta się i wciąż 
powstają nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe, a w związku z tym istnieje 
potrzeba utwardzania dróg dojazdowych 
czy osiedlowych.

- A czy jest jakiś aspekt pracy władz gminy, 
o który jest Pan spokojny?
- Patrząc na budżet, jesteśmy spokojni o to, 
że, nie będziemy zamykali szkół. Dla mnie 
jako nauczyciela z wieloletnim stażem jest 
to szczególnie ważne. Stać nas jeszcze na 
dokładanie do naszych placówek oświa-
towych, mimo że co roku kosztuje to coraz 
więcej. Najmniejsze szkoły w naszej gminie 
są w Golicach i Pruszynie. Każda z nich liczy 
160 uczniów, a więc nie grozi im zamykanie. 

Niestety brakuje nam przedszkoli, ale będziemy ro-
bić wszystko, aby uruchomić  oddziały przedszkolne 
w Stoku Lackim i Iganiach, choć to na pewno trochę 
nadweręży nasz budżet, bo na powstanie i utrzyma-
nie tych ośrodków nie ma żadnych subwencji.

- Ale kondycja sportu w gminie nie spędza Panu 
snu z powiek?
- Zdecydowanie nie. Gmina Siedlce od wielu lat 
zajmuje pierwsze miejsce w Powiatowym Współ-
zawodnictwie Gmin w Sporcie LZS, w którym biorą 
udział wszystkie szkoły. Dzięki działalności i rozwo-
jowi między innymi sekcji zapasów przy kilku pla-
cówkach mamy wpływ na zdobywanie punktów 
przez WLKS Iganie Nowe, co powoduje, że od wielu 
lat w rankingu gmin do 20 tys. mieszkańców zajmu-
jemy czołową lokatę. Te sukcesy napawają dumą i 
jesteśmy spokojni o rozwój sportu w gminie i za-
gospodarowanie czasu wolnego. Mamy też dobrą 
bazę, jeżeli chodzi o zabezpieczenie techniczne. W 
ostatnich latach przy każdej szkole powstały sale 
gimnastyczne. W okresie zimowym są one do dys-
pozycji nie tylko naszej młodzieży, ale każdy, kto 
zechce wynająć taką salę. Wkrótce czekają nas dal-
sze prace, choćby modernizacja terenów przezna-
czonych pod boiska w Golicach i Białkach, które są 
przewidziane do projektowania w tym roku, oraz 
boisko „Orlik” w Strzale.

- A jak ma się kultura w Gminie Siedlce?
- Musimy wyraźnie zaznaczyć, że ze względu na po-
łożenie większość mieszkańców korzysta jednak z 
tych dobrodziejstw kultury, które są położone na 
terenie miasta, a więc Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Centrum Kultury i Sztuki czy kina, co nie znaczy, że 
Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie nie ma co ro-
bić. GOK posiada bardzo szeroki kalendarz imprez. 
Kiedyś kultura skupiała się głównie w Ośrodku, 
natomiast w ostatnich latach coraz więcej imprez 
odbywa się na pozostałym terenie gminy. Gminny 
Ośrodek Kultury ma pod swoją pieczą 13 świetlic 
wiejskich. Zajęcia w 
tych świetlicach są 
prowadzone szcze-
gólnie w okresie je

W porównaniu z poprzedni  kadencj , W porównaniu z poprzedni  kadencj , 
posiedzenia obecnej Rady Gminy na posiedzenia obecnej Rady Gminy na 

pewno bardziej ob  tuj  w emocje. Czy pewno bardziej ob  tuj  w emocje. Czy 
to dobrze - zwery  kuje czas.to dobrze - zwery  kuje czas.
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wieloletniego. To b dzie niew tpliwie 
trudny rok, ale w adze gminy 
s  przygotowane na ci k  prac .
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uchwaleniu planu wieloletniego. Niestety, jeże-
li chcemy tak intensywnie działać, zwłaszcza w 
zakresie budowy kanalizacji, również gmina Sie-
dlce będzie musiała się kredytować. To będzie 
niewątpliwie trudny rok, ale władze gminy są 
przygotowane na ciężką pracę.

- Spodziewa się Pan w tym roku jeszcze jakichś 
niespodzianek?
- Niespodzianka spotkała nas na początku roku, 
po uchwaleniu budżetu, Kiedy Ministerstwo Fi-
nansów obcięło wszystkim samorządom sub-
wencję oświatową. W naszym przypadku było 
to 120 tys. zł. To, zwłaszcza w kontekście tego, 
że podwyżki dla nauczycieli są już pewne, duża 
kwota. Teraz należy jej szukać w budżecie bądź 
spojrzeć na arkusze organizacyjne na rok szkolny 
2011/2012. Może się okazać, że aby zmieścić się 
w budżecie, będziemy musieli łączyć podwójne 
klasy albo ograniczyć ilość zajęć dodatkowych.

- Dziękuję za rozmowę.

W porównaniu z poprzedni  kadencj , 
posiedzenia obecnej Rady Gminy na 

pewno bardziej ob  tuj  w emocje. Czy 
to dobrze - zwery  kuje czas.

sienno-zimowym, bo zmuszają nas do tego wa-
runki. Latem mamy różnego rodzaju festyny i my-
ślę, że ta dziedzina też dobrze funkcjonuje.

- Jak ocenia Pan Radę Gminy szóstej kadencji?
- Jej skład w dużym stopniu różni się od tego 
sprzed listopadowych wyborów. Po nich po-
wstało coś w rodzaju 2 klubów - „Dobry go-
spodarz” i „Nasza Gmina”, który ja reprezen-
towałem w wyborach. Ich siły mniej więcej 
się równoważą. W porównaniu z poprzednią 
kadencją, posiedzenia obecnej Rady na pew-
no bardziej obfi tują w emocje. Czy to dobrze 
- zweryfi kuje czas. Nie wszystkim musi się 
podobać to samo, ale system demokratycz-
ny ma to do siebie, że przeważa racja więk-
szości. Rada Gminy decyduje o pewnych 
sprawach, przyjmuje uchwały, a wójt jest 
ich wykonawcą.

- Plany na kolejne miesiące. Czy gminę 
czeka wielkie zaciskanie pasa?
- Już go zacisnęliśmy. Rada uchwaliła 
budżet, więc wiemy, jakimi środkami 
fi nansowymi dysponujemy. I podzielili-
śmy je, choć trochę mało jest pieniędzy 
na inwestycje. A najważniejsze zadanie w tym 
roku to realne zakończenie budowy kanalizacji 
w Chodowie. Rejon północny, czyli Strzała - Cho-
dów, będzie zakończony już wkrótce. Teraz czeka 
nas na pewno dalsza realizacja zadań związanych 
z kanalizacją miejscowości Żelków (tu przygoto-
wujemy się do przetargu) i zakończenie większej 
części Stoku Lackiego z przejściem w kierunku 

Pustek. W tym roku chcielibyśmy także przystąpić 
do przetargu na dalsze odcinki, czyli w kierunku 
Rakowca i miejscowości Pieńki Pruszyńskie. Inne 
ważne zadania to remonty dróg. Lada dzień od-
damy do użytku chodnik na odcinku Strzała - 
Chodów.

- Czeka nas chudy rok czy tłusty?
- Szaleństw nie będzie. Widzimy to po budżecie i 

Szale stw nie b dzie. Widzimy to Szale stw nie b dzie. Widzimy to 
po bud ecie i uchwaleniu planu po bud ecie i uchwaleniu planu 
wieloletniego. To b dzie niew tpliwie wieloletniego. To b dzie niew tpliwie 
trudny rok, ale w adze gminy trudny rok, ale w adze gminy 
s  przygotowane na ci k  prac .s  przygotowane na ci k  prac .
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Rada Gminy 
Siedlce 

VI kadencji

KWW „Gospodarz w Gminie” KWW „Gospodarz w Gminie”

KWW „Gospodarz w Gminie”

KWW „Gospodarz w Gminie”

KWW „Gospodarz w Gminie”

KWW „Gospodarz w Gminie”

KWW „Gospodarz w Gminie”

Guzek Zofi a
ur. 1963 r
Pielęgniarka

Okręg wyborczy nr 1
BŁOGOSZCZ, PRUSZYN, PRUSZYNEK, PRUSZYN- PIEŃKI, WÓLKA LEŚNA

ur. 1941 r
Rolnik

Pachecki Witold

Okręg wyborczy nr 2
BIEL, GRUBALE, JOACHIMÓW, OSINY, PUSTKI, STOK LACKI, STOK 

LACKI- FOLWARK

Stopa Dariusz Zbigniew
ur. 1972 r
pracownik agencji
rozwoju Mazowsza

Okręg wyborczy nr 2
BIEL, GRUBALE, JOACHIMÓW, OSINY, PUSTKI, STOK LACKI, STOK 

LACKI- FOLWARK

Ciepek Małgorzata
ur. 1965 r
mgr pielęgniarstwa

Okręg wyborczy nr 7
ŻELKÓW-KOLONIA

Łęczycka Elżbieta
ur. 1948r
emerytowana nauczycielka;

Okręg wyborczy nr 3
BIAŁKI 

Walo Mikołaj
ur. 1959 r
egzaminator WORD

Okręg wyborczy nr 4
GRABIANÓW

Kamiński Ludwik
ur. 1949 r
mechanik

Okręg wyborczy nr 5
UJRZANÓW 

Woźniak Jan
ur. 1948 r
Mechanik

Okręg wyborczy nr 6
RAKOWIEC, WOŁYŃCE, WOŁYŃCE-KOLONIA

KUŹNIARSKI JACEK PIOTR
ur. 1954 r
przedsiębiorca prywatny

Okręg wyborczy nr 8
NOWE IGANIE, STARE IGANIE, STARE OPOLE

Witczuk Krzysztof
ur. 1953 r
technik 
samochodowy

Okręg wyborczy nr 8
NOWE IGANIE, STARE IGANIE, STARE OPOLE

Durda Ireneusz
ur. 1961 r
handlowiec

Okręg wyborczy nr 9
NOWE OPOLE, OPOLE ŚWIERCZYNA, OSTRÓWEK 

Misiura Marek
ur. 1954 r
przedsiębiorca prywatny

Okręg wyborczy nr 11
PURZEC, STRZAŁA

Woźnica Leszek Edward
ur. 1958 r
rolnik

Okręg wyborczy nr 11
  GOLICEKOLONIA, GOLICE, JAGODNIA

Królikowski Kazimierz
ur. 1944 r
przedsiębiorca 
budowlany

Okręg wyborczy nr 13
TOPÓREK, ŻABOKLIKI, ŻABOKLIKIKOLONIA

Koc Grzegorz
ur. 1956 r
nauczyciel akademicki

Okręg wyborczy nr 10
Przewodniczący

CHODÓW, ŻYTNIA
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- O historii tego miejsca pamiętamy nie tylko 
od święta - przekonuje Maria Harke, dyrektor 
Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach. - 
Ale świętować też umiemy - dodaje.

Igańska szkoła znajduje się  całkiem niedaleko 
miejsca, gdzie 10 kwietnia 1831 r. stoczono jedną 
z ważniejszych bitew powstania listopadowego. 

Nic zatem dziwnego, że placówka nosi imię im. 
gen. Ignacego Prądzyńskiego, który dowodził 
wtedy Polakami. Jednak, jak mówi pani dyrektor, 
na tym nie koniec. - W procesie dydaktyczno-wy-
chowawczym znaczące miejsce zajmuje wycho-
wanie patriotyczne. Uczymy dzieci, kim był pa-
tron szkoły, przekazujemy wiedzę historyczną o 
bitwie,  rozwijamy szacunek dla historii i tradycji 
oraz kultywujemy obrzędowość szkolną.  Słowa:  
„Generał Ignacy Prądzyński - nasz patron, gene-
rał Ignacy Prądzyński - nasz wzór. Do pracy, nauki, 
pomocy gotowi”, które uczniowie wypowiadają 
w czasie ważnych uroczystości, do czegoś nas zo-
bowiązują  - podkreśla M. Harke.

Nie tylko wiersz czy piosenka
To, że w ZO w Nowych Iganiach historia jest wciąż 
żywa, potwierdza choćby stosunek nauczycieli i 
uczniów do upamiętniającego starcie wojsk pol-
skich z Rosjanami pomnika. - To nasz znak rozpo-
znawczy - śmieje się dyrektor placówki. -  Tu od-
bywają się wszystkie uroczystości, od ślubowania 
uczniów klas pierwszych po 11 listopada. No i 

oczywiście tu upamiętniamy kolejne rocznice bi-
twy - dodaje.
Inne ważny dla szkoły miejsce to Izba Tradycji po-
święcona gen. Prądzyńskiemu. Jej opiekunem jest 
wicedyrektor szkoły Wiesława Garbaczewska. - To 
nie miejsce zamknięte na klucz, które odkurza się 
od wielkiego święta - zaznacza pani Maria. - Na-
szą Izbę bardzo często odwiedzają ludzie, których 
interesuje historia. Zaglądają i chwalą dużą ilość 
fotografi i oraz pamiątek, choćby takich jak por-
tret ze zbioru praprawnuka generała, który po-
darował nam 5 lat temu dyrektor Muzeum Okrę-
gowego w Siedlcach. Także młodzież bardo lubi 
tu przychodzić. To jest miejsce, które każdy nasz 
uczeń zna i odwiedza. Tu odbywają się lekcje hi-

storii i plastyki. W ostatnim czasie Izba wzboga-
ciła się o kserokopię listu gen. I. Prądzyńskiego z 
roku 1831 - z dumą podkreśla pani dyrektor. 
Dodaje też, że kwiecień to dla uczniów „Prądzyń-
skiego” czas, do którego przygotowują się cały 
rok. - Nasi nauczyciele są bardzo kreatywni na 
tym polu, więc żadna rocznica nie jest ani stereo-
typowa, ani nudna - deklaruje. - Wstydzilibyśmy 
się, gdybyśmy co roku poprzestawali na okolicz-
nościowym wierszu czy piosence. Za każdym 
razem staramy się wprowadzić dodatkowo jakiś 
element zaskoczenia. Poza tym, zawsze angażu-
jemy w obchody wszystkich uczniów, zwłaszcza 
najmłodszych, którzy jeszcze nie znają historii 
Igań - zaznacza. A jak podchodzą do tego sami 
zainteresowani? - Bardzo chętnie. Wystarczy 
spojrzeć choćby na plakaty namalowane przez 
uczniów, projekty przygotowane przez klasy czy 
organizowane przez nich sejmiki. Młodzież coraz 

j y p p g

Ni t d i ż l ó k i i i i

Igański rok
Wydarzenie
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Iganie to miejscowość w gminie Siedlce, która w wyjąt-
kowy sposób zapisała się nie tylko w historii Polski, ale 
również w dziejach światowej sztuki wojennej. Bitwa pod 
Iganiami, stoczona 10 kwietnia 1831 roku była bowiem 
nie tylko najwspanialszym polskim zwycięstwem pod-
czas powstania listopadowego. Była też przykładem ma-
newrów, które do dzisiaj analizowane są w akademiach 
wojskowych także poza granicami naszego kraju. 
Bitwa pod Iganiami była częścią wiosennej ofensywy 
wojsk polskich. Polacy szli na Siedlce z 2 kierunków. Od 
Domanic nadciągał gen. Ignacy Prądzyński, zaś od War-
szawy gen. Jan Skrzynecki. Z tym, że gdy Prądzyński dzia-
łał energicznie, Skrzynecki opóźniał marsz na wszystkie 
sposoby. Dlatego też pod Iganiami walczyły z przeważa-
jącą siłą Rosjan jedynie oddziały Prądzyńskiego. 
Ignacy Prądzyński (1792-1850) był jednym z najlepszych 
ofi cerów w dziejach polskiej wojskowości. Szlify zdoby-

wał w kampaniach napoleońskich, był też budowniczym 
Kanału Augustowskiego. Gdyby wcielono w życie jego 
pomysły strategiczne, to kto wie, czy losy powstania nie 
potoczyłyby się inaczej, w opinii wielu historyków było 
ono bowiem militarnie do wygrania. 
Podczas drugiej fazy polskiej ofensywy, która prowadzo-

Generał
wojsk
polskich
Ignacy
Pantaleon
Prądzyński
herbu
Grzymała

Wojenna chwała

lepiej wyszukuje informacje związane z histo-
rią bitwy i osobą generała, więc my też uczy-
my się od niej - odpowiada M. Harke.

Historia i wspólna zabawa
Jak łatwo zgadnąć, ze szczególną uwagą igań-
ska szkoła podchodzi do okrągłych rocznic 
bitwy. W 2006 r. współorganizowała rekon-
strukcję tego wydarzenia nad siedleckim Za-
lewem i wydanie okolicznościowego medalu. 
Co przewidziano na 180. rocznicę? - Przygo-
towania do tego święta trwają w naszej szko-
le przez cały rok. Wszystkie klasy co miesiąc 
przedstawiały różne tematy dotyczące bitwy 
pod Iganiami. Dla uczniów klas młodszych 
przygotowaliśmy konkurs plastyczny „Gen. 
Ignacy Prądzyński w ich oczach”, a dla gimna-
zjalistów konkurs wiedzy o patronie. Ukaże 
się też specjalny, poświęcony bitwie, numer 
gazetki szkolnej. Opiekują się nią nauczycielki 
Magdalena Chojecka                 i Anna Sadło, 
ale to uczniowie są jej redaktorami. Ponadto 
planujemy wystawę fotografi czną poświęco-
ną historii naszej szkoły oraz uroczystościom z 
poprzednich lat - wylicza pani dyrektor.
Kulminacyjnym momentem świętowania 180. 
rocznicy będzie jednak dla Zespołu Oświa-
towego w Nowych Iganiach 8 kwietnia. - Za-
czniemy o 10.30, uroczystością w naszej szko-
le poświęconą gen. Prądzyńskiemu. Razem z 

nami będą świętować:  władze gminy, kura-
torium oświaty,  rodzice oraz inni zaproszeni 
goście. Uczniowie zaprezentują montaż słow-
no-muzyczny o tematyce patriotycznej. Aka-
demię przygotowują nauczycielki Marzena 
Kopryjaniuk i Ilona Jagła. Oprawą muzyczną 
zajęła się Adriana Pogoda-Kołodziejak, a po-
kazem multimedialnym Anna Sadło. Zaplano-
waliśmy też podsumowanie konkursów pla-
stycznych i wiedzowych oraz  zwiedzanie Izby 
Tradycji Szkoły - informuje M. Harke.
Ofi cjalna część uroczystości nastąpi po prze-
marszu gości, nauczycieli oraz wszystkich 
uczniów ze sztandarem przed igański pomnik. 
Tu, po odśpiewaniu hymnu narodowego, na-
stąpią przemówienia okolicznościowe, rys 
historyczny bitwy,  występ uczniów Zespo-
łu oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem. 
Zaciągnięta też zostanie warta honorowa. - 
Oprócz naszej szkoły w uroczystości włączają 
się szkoły z całej Gminy Siedlce - zdradza pani 
dyrektor. - Będą w nich także uczestniczyć: 
przedstawiciele władz samorządowych  mia-
sta i gminy Siedlce oraz powiatu siedleckiego, 
władze oświatowe, przedstawiciele ugrupo-
wań politycznych i społecznych, komba-
tanci, wojsko, strażacy, przedstawiciele 
lokalnych mediów, 
harcerze, mieszkań-
cy Igań oraz Sto-
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na była na Siedlce, grupa generała Prądzyńskiego szła na 
Wodynie ku szosie brzeskiej. W trakcie marszu Prądzyń-
ski natknął się na rosyjski 1. korpus dowodzony przez ge-
nerała Rosena, który cofał sie szosą brzeską do Siedlec, 
gdzie znajdowały się rosyjskie magazyny wojsko- we z 
parkiem artyleryjskim liczącym 60 dział. 
Wojska polskie liczyły ok. 7 tys. ludzi i 16 dział, za. po stro-
nie rosyjskiej stanęło ok. 16 tys. żołnierzy i kilkadziesiąt 
armat. Prądzyński rozpoczął atak ok. godz. 15.00, licząc, 
że w trakcie bitwy nadejdą pozostałe polskie siły, z po-
mocą których korpus Rosena zostanie otoczony i znisz-
czony. 
Do natarcia ruszył gen. Ludwik Kicki wspierany przez 
baterię konnej artylerii mjr. Józefa Bema. Po wyjściu na 
równinę Polacy dostali się pod silny ogień 28 dział rosyj-
skich z drugiego brzegu rzeki Muchawki. Niewystarcza-
jący zasięg artylerii polskiej uniemożliwiał odpowiedź. 
na ten ostrzał. Mimo znacznych strat natarcie, któremu 
drogę torowała artyleria Bema, posuwało się naprzód i w 

końcu nacierający na prawym skrzydle 8. pułk piechoty 
opanował wschodnią część Igań. Wówczas gen. Rosen 
wysłał ze wschodniego brzegu Muchawki 3 bataliony je-
grów, doborowych żołnierzy wsławionych w niedawnej 
wojnie z Turcją, które prze- szły most i uderzyły na osła-
biony walką 8. pułk. Wyparły go ze wsi i zaczęły spychać 
na pozycje wyjściowe. 
W tym samym czasie pojawiły się jednostki rosyjskie wy-
cofujące się spod Kostrzyna. Wówczas gen. Prądzyński 
udał się na swoje lewe skrzydło i osobiście poprowadził 
do natarcia 6 batalionów piechoty. Rosjanie nie wytrzy-
mali i zaczęli się cofać. 
Polski dowódca na czele 5. pułku zmienił kierunek ataku i 
ruszył przez Iganie na bok i tyły jegrów. Rosyjska artyleria 
wstrzymała ogień, aby nie razić własnych żołnierzy. 
Prądzyński, chcąc to wykorzystać, zaatakował nieprzyja-
cielskie tyły. Piechota rosyjska w Iganiach próbowała sta-
wiać opór, została jednak rozbita w ataku na bagnety. 
Widząc groźbę odcięcia odwrotu, Rosjanie przerwali 

warzyszenie „Nasze Iganie”. Przed pomnikiem 
swoją trasę kończy organizowany przez PTTK 
Rajd Igański oraz „Rajd Gwiaździsty” uczniów z 
terenu naszej gminy. Krótko mówiąc, będzie to 
święto patriotyzmu i młodości, połączenie hi-
storii i tradycji - dodaje.
Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach jest 
głównym organizatorem  obchodów rocznicy 
bitwy. - To będzie bardzo podniosła uroczystość, 
a dla uczniów lekcja historii na żywo - uważa M. 

Harke. - Oczywiście chodzi  o 
spotkanie patrio-
tyczne, ale jedno-

cześnie wspólną zabawę, jednocząca ludzi miesz-
kających na tym terenie. To dlatego dla wszystkich, 
którzy będą uczestniczyć w obchodach, nie za-
braknie wojskowej grochówki. Cieszymy się, że 
nasze święto z małej, lokalnej uroczystości, która 
odbywała się tylko w 
szkole, przekształciło 
się w coś tak dużego. 
I że jest okazją nie tyl-
ko do kultywowania 
tradycji, ale także pro-
mowania naszej szko-
ły - kończy.

iiii NNNN III iii ”””” PPPP dddd iki ól b j d l dś i
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atak na 8. pułk i próbowali ogniem zatrzymać natarcie 
Prądzyńskiego. Kiedy nie odniosło to żadnego rezultatu, 
przerwali ostrzał i ruszyli biegiem w kierunku prze- prawy 
na Muchawce. Rozpoczął się wyścig do mostu. Od rezul-
tatu tej gonitwy zależał wynik bitwy. Polacy byli pierwsi. 
Rozpędzeni wpadli na rozciągniętą kolumnę rosyjską. Po 
krótkiej, zażartej walce opanowali przeprawę. Jedynie 
część Rosjan zdołała przejść na drugi brzeg, reszta pozba-
wiona możliwości odwrotu złożyła broń. Bitwa skończyła 
się ok. 19.00. Straty rosyjskie wyniosły 
2 tys. zabitych i rannych oraz 3 tys. jeń-
ców. Polacy stracili ok. 400 żołnierzy. 
Korpus Rosena został wyeliminowany 
z walki i odesłany do Brześcia nad Bu-
giem. 
Niestety, nieudolność działań Skrzy-
neckiego, który dopiero po bitwie 
zjawił się wraz ze swą grupą, ocaliła 
Rosjan od całkowitej klęski i uniemoż-
liwiła zajęcie Siedlec. (...)
Pamiętnego dnia 10 kwietnia 1831 
roku Polacy sprawili pod Iganiami tę-
gie lanie Rosjanom. Niestety, ani dla 
powstania, ani dla Siedlec i okolic nic 

dobrego z tego nie wynikło. Nasi się wycofali, Rosjanie 
poszli za nimi, potem było odwrotnie, potem znowu... 
W efekcie miejscowości wokół Siedlec zostały poważnie 
zniszczone i ograbione przez wojsko i maruderów, a wie-
lu mieszkańców padło ofi arą żołnierskich swawoli.

Grzegorz Welik
(„Gmina na medal”, Siedleckie Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne „Brama, Siedlce 2009)

Bitwa
pod Iga-
niami
10 IV 1831,
sztych
autorstwa
Georga 
Benedikta
Wundera

Do boju!

Wójt Gminy Siedlce, Gminny Ośrodek Kultury, 
Grupa” Rekonstrukcji Historycznej „Drugi Pułk 
Piechoty, Stowarzyszenie „Nasze Iganie” oraz 
Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał” za-
praszają na rekonstrukcję bitwy pod Iganiami.

Tegoroczna rekonstrukcja odbędzie się na tere-
nie Wyższego Seminarium Duchownego w Opo-
lu Nowym. Jej uczestnicy przez 3 dni odtwarzać 
będą nie tylko walkę ogniową, ale też manew-
ry, musztrę, życie obozowe, umundurowanie, 
wyposażenie i uzbrojenie. Przewidywana liczba 
rekonstruktorów, którzy wezmą udział w insce-
nizacji, to około 250 osób.
Biuro imprezy ruszy już w piątek, 
15 kwietnia, o 12.00, a o 16.00 roz-
pocznie się zjazd uczestników. By za-
chować wierność detalom historycznym, 
w sobotnie południe oddziały odgrywające woj-
ska polskie i rosyjskie stoczą potyczkę w Doma-
nicach. Po niej natomiast zajmą pozycje na polu 
bitwy przy WSM. Właściwa rekonstrukcja roz-
pocznie się tam o 15.00 i potrwa do 16.45.

Na niedzielę, 17 kwietnia, przewidziano część 
patriotyczną imprezy. Od 10.00 przy pomniku 
w Iganiach trwać ma Apel Poległych. W jego ra-
mach przewidziano: wystąpienia okolicznościo-
we, złożenie kwiatów, wręczenie odznaczeń pa-
miątkowych oraz salwę honorową.
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Uzależnienia
nami i pomiarem punktów sprzedaży alkoholu, 
a także kontrolą korzystania z zezwoleń. Drugi 
skupia się na programach profi laktycznych w 
szkołach i świetlicach oraz przygotowywaniu i 
rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych. 
W Urzędzie Gminy działa punkt biblioteczny, 
gdzie udostępniane są kasety, czasopisma oraz 
literatura na temat uzależnienia, współuzależ-
nienia, AIDS i narkomanii. Trzeci z zespołów pro-
wadzi rozmowy z uzależnionymi i ich rodzinami, 
informuje o pomocy (między innymi Punkcie 
Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy), przygoto-
wuje dokumentację do opinii biegłych w sprawie 
uzależnienia, a wreszcie kieruje do sądu wnioski 
o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
GKRPA ma też prawo orzekać o obowiązku pod-
dania się leczeniu uzależnionych od alkoholu, 
którzy powodują rozkład życia rodzinnego, de-
moralizację małoletnich i systematycznie za-
kłócają spokój lub porządek publiczny. Komisja 
wszczyna takie postępowanie na wniosek osoby 
lub instytucji. Motywuje również do podjęcia le-
czenia odwykowego, kieruje na badanie w celu 
wydania opinii o uzależnieniu i wskazania rodza-
ju zakładu leczniczego. Postępowanie może za-
wiesić, jeśli poddanie się leczeniu będzie dobro-
wolne. Jeśli nie -  Komisja kieruje sprawę do sądu 
rejonowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Siedlcach - nazwa długa, 
ale zadania, wydawałoby się, proste. Okazu-
je się jednak, że GKRPA niejedno ma imię...

Zacznijmy od teorii. Komisja to organ powoły-
wany przez wójta gminy. Do jej zadań należy 
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycz-
nej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych od alko-
holu oraz udzielanie pomocy psychospołecznej 
i prawnej rodzinom, w których występują takie 
problemy. Poza tym GKRPA prowadzi działalność 
informacyjną i edukacyjną, zwłaszcza dla dzieci i 
młodzieży. Że dotyczy ona nie tylko alkoholizmu, 
mówi choćby fakt, że Komisja realizuje Gminny 
program profi laktyki, rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
uchwalany co roku przez Radę Gminy.

Opinie, profi laktyka i pomoc

W skład Komisji wchodzą przeszkoleni przedsta-
wiciele różnych zawodów i instytucji. Od 2006 r. 
są to: policjant, pracownik socjalny, psycholog, 
pedagog-psychoprofi laktyk oraz dyrektor zespo-
łu oświatowego. Posiedzenia plenarne Komisji od-
bywają się 2 razy w miesiącu. W ich trakcie GKRPA 
opiniuje decyzje o lokalizacji miejsc i punktów 
sprzedaży alkoholu oraz o kierowaniu wniosków 
w sprawach realizacji programu profi laktyki. Po-
siedzenia plenarne służą też omówieniu prac w 
poszczególnych zespołach komisji.
Pierwszy z tych zespołów zajmuje się oględzi-

Opinie, 
profi laktyka 
i pomoc
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach informuje, 
że w  Urzędzie Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, w sali nr 15 (I piętro) działa 

Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców gminy
Pomoc prawną i psychologiczną  mogą uzyskać w nim 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 fi zycznej 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, bądź telefonicznie - 25-63-309-64.

POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST BEZ WCZEŚNIEJSZYCH  ZAPISÓW, 
PORADY  UDZIELANE  SĄ BEZPŁATNIE

Serdecznie zapraszamy 

Jestem młody - myślę trzeźwo
W ramach wspierania funkcji wychowawczej ro-
dziny i szkoły siedlecka GKRPA organizuje indywi-
dualne konsultacje profi laktyczno-wychowawcze 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadza je 

psychologowie w zainteresowanych Zespołach 
Oświatowych na ich wniosek.
Od kilku lat Komisja organizuje akcję „Bezpieczne 
ferie”. W jej ramach o dofi nansowanie szkolnych 
działań profi laktycznych mogą się ubiegać zain-
teresowane Zespoły Oświatowe. Akcja obejmuje: 
warsztaty artystyczne, zajęcia na temat zdrowego 
stylu życia, informatyczne, sportowo-rekreacyjne, 
plastyczne, muzyczne i kulinarne.
Poza tym Komisja organizuje kolonie profi lak-
tyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych lub do-
tkniętych problemem alkoholowym. Uczestnicy, 
oprócz przyjemnego spędzenia czasu wolnego, 

zdobywają wiedzę o alkoholu i związanych z 
tym niebezpieczeństwach. Dowiadują się mię-
dzy innymi, jak żyć w rodzinie alkoholowej, jak 
odmawiać picia i radzić sobie z nacisku ze strony 
otoczenia, jak organizować sobie czas wolny oraz 
kierować się zdrowym systemem wartości.
GKRPA dofi nansowuje realizację festynów szkol-
nych, a także wspiera działania profi laktyczno-
edukacyjne i alternatywne na terenie szkół i in-
nych placówek gminnych. Inicjuje też wakacyjne 
zajęcia pozalekcyjne w świetlicach środowisko-
wych. Dzieci chętnie biorą udział w ćwiczeniach, 
grach i zabawach ruchowych na świe-
żym powietrzu, wyko-
nywaniu prac 
plastycznych i 
wycieczkach. 
Uczestnictwo 
w tych zaję-
ciach jest bez-
płatne.

Komisja realizuje Gminny program Komisja realizuje Gminny program 
pro  laktyki, rozwi zywania problemów pro  laktyki, rozwi zywania problemów 

alkoholowych i przeciwdzia ania narkomanii, alkoholowych i przeciwdzia ania narkomanii, 
uchwalany co roku przez Rad  Gminy.uchwalany co roku przez Rad  Gminy.
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Komisja realizuje Gminny program 
pro  laktyki, rozwi zywania problemów 

alkoholowych i przeciwdzia ania narkomanii, 
uchwalany co roku przez Rad  Gminy.

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011. Co warto o nim 
wiedzieć?

Spis powszechny to jedno z najważniejszych 
badań statystycznych. Pozwala na zebranie po-
głębionych i aktualnych informacji dotyczących 
społeczeństwa. Tegoroczna edycja Spisu jest 
pierwszą od przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Trwa ona w terminie zbliżonym do spi-
sów w innych pastwach członkowskich UE (od 
1 kwietnia do 30 czerwca) i ma podobny zakres 
tematyczny.

Kto i co?
Spis ma udokumentować stan na 31 marca w 
wielu różnych dziedzinach. Są to: charakterysty-
ka demografi czna ludności, edukacja, aktywność 
ekonomiczna, dojazdy do pracy, źródła utrzyma-
nia, niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje 
wewnętrzne, migracje zagraniczne, narodowość 
i język, mniejszości narodowe i etniczne, wyzna-
nie, gospodarstwa domowe i rodziny, a także stan 
i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.
Kogo obejmie NSP 2011? Po pierwsze - osoby 
stale i czasowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach, obiektach oraz pomieszczeniach nie-

będących mieszkaniami. Po drugie - wszystkie te 
miejsca. A po trzecie wreszcie - osoby niemające 
miejsca zamieszkania.
Przepisy nakazują, by uczestnicy Spisu udzielali 
odpowiedzi ścisłych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą. Nie mamy jednak obowiązku odpo-
wiadać na pytania na temat: pozostawania w 
związku nieformalnym, przynależności wyzna-
niowej, liczby żywo urodzonych dzieci czy pla-
nów prokreacyjnych. Na zasadzie dobrowolności 
mogą być również uzupełniane dane dotyczące 
niepełnosprawności, pozyskane z systemów in-
formacyjnych administracji publicznej.
A czy to bezpieczne? Wszystkie dane zebrane w 
Spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są 
tajemnicą statystyczną. Dane przekazane przez 
respondentów są automatycznie szyfrowane i 
przekazywane do centralnej bazy danych. Dane 
wynikowe zostaną opublikowane w formie unie-
możliwiającej jakąkolwiek identyfi kację osób, 
gospodarstw domowych czy adresów.

Co i kiedy?
NSP 2011 poprzedził obchód przedspisowy mię-
dzy 1 a 17 marca. W jego trakcie rachmistrze spi-
sowi weryfi kowali wykaz adresowo-mieszkanio-
wy oraz mapę cyfrową.
Od 1 kwietnia do 16 czerwca prowadzony jest 
samospis internetowy. Mogą go dokonać oso-
by, które wyrażą chęć wzięcia udziału w Spisie za 
pośrednictwem internetu. Przewidziana jest też 
możliwość pracy na formularzu w wersji off-line. 
Można go pobrać ze strony internetowej GUS 

Samospis internetowy
To najdogodniejsza i najprostsza forma udziału w tegorocznym Spisie! Trwa od 1 kwietnia do 

16 czerwca. Jak wziąć w nim udział?
- uruchom przeglądarkę internetową;
- wejdź na stronę http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl;
- wybierz zakładkę Formularze spisowe;
- wybierz formularz identyfi kacyjny;
- wpisz swoje dane oraz zdefi niuj hasło dostępu;
- wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka;
- zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego.

Daj się spisać
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lub w najbliższym biurze 
spisowym. Następnie wy-
pełniony i zapisany na wy-
branym nośniku formularz 
należy przekazać do gmin-
nego biura spisowego.
8 kwietnia to początek 
spisu, który poprowadzą 
ankieterzy telefoniczni 
wspomagani programem 
komputerowym. Ankiete-
rzy są pracownikami urzę-
du statystycznego i dzwo-
niąc do respondentów, 
będą zobowiązani podać 
swoje dane identyfikacyjne. Ta część spisu po-
trwa do 30 czerwca.
Także od 8 kwietnia do 30 czerwca prowadzone 
są wywiady w terenie. Rachmistrz spisowy ma 
obowiązek nosić w widocznym miejscu iden-
tyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem 
oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pie-
czątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. 

Zebrane informacje 
wprowadza do prze-
nośnego urządze-
nia elektronicznego 
typu hand-held.
Tożsamość rachmi-
strzów oraz ankiete-
rów telefonicznych 
można sprawdzić, 
dzwoniąc na specjal-
ną infolinią: 800 800 
800 (numer bezpłat-
ny dla połączeń z 
telefonów stacjonar-

nych) i 22 44 44 777 
(numer dla połączeń z telefonów komórko-
wych płatny zgodnie z cennikiem operatora.
Od 1 do 11 lipca na terenie całego kraju zostanie 
zrealizowany w drodze wywiadu telefoniczne-
go spis kontrolny mający na celu sprawdzenie 
kompletności i poprawności przeprowadzone-
go Spisu

Zadaniem ośrodków pomocy społecznej jest umożli-
wienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych 
osobom i rodzinom, które nie są w stanie ich poko-
nać.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach re-
alizuje ten cel w postaci: pomocy społecznej, aktyw-
nej integracji, świadczeń rodzinnych oraz funduszu 
alimentacyjnego. Najbogatsza jest pierwsza z tych 
sfer.
W ramach pomocy społecznej GOPS przyznaje i wy-
płaca świadczenia takie jak zasiłki stałe, okresowe i 
celowe. Świadczy też usługi opiekuńcze oraz specja-
listyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po-

Przede wszystkim 
pomoc

nadto organizuje posiłki dla uczniów i dorosłych, nie-
mogących sobie zapewnić ich samodzielnie. Ośrodek 
kieruje również osoby wymagające całodobowej 
opieki do domów pomocy społecznej oraz fi nansuje 
ich pobyt. Potwierdza też prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej i wydaje zaświadczenia na żywność do 
PKPS lub Punktu Charytatywnego. Kolejne z zadań 
GOPS to wydawanie postanowień w sprawie udzie-
lenia pomocy fi nansowej kombatantom oraz prowa-
dzenie wywiadów alimentacyjnych.
Poza tym Ośrodek realizuje działania na rzecz akty-
wizacji społeczności lokalnej. W tym celu w 2005 r. 
z inicjatywy pracowników placówki powstała Grupa 
Wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci niepeł-
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nosprawne, która spotyka się raz w miesiącu. Opiera 
się ona na pomocy psychologicznej, świadczonej 
wzajemnie przez członków, ale też na spotkaniach z 
przedstawicielami ZUS, PCPR czy służby zdrowia.
Pomóc w usamodzielnieniu
Pomoc społeczna siedleckiego GOPS-u obejmuje 
też pracę socjalną. Jej cel to wspieranie osób i ro-
dzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 
do funkcjonowania w społeczeństwie oraz integra-
cji ze środowiskiem. Pracownicy socjalni pomagają 
w sporządzaniu dokumentów, również w celu uzy-
skania stopnia niepełnosprawności. Informują też 
o przysługujących uprawnieniach i możliwościach 
rozwiązywania problemów. Ośrodek kieruje swych 
podopiecznych do punktu konsultacyjnego w Urzę-
dzie Gminy oraz innych prowadzonych przez orga-
nizacje pozarządowe (Caritas, Instytut Kofoeda, Sto-
warzyszenie „Powrót z U”) w celu uzyskania pomocy 
psychologicznej i prawnej. GOPS współpracuje też 
z: placówkami służby zdrowia (nawiązanie kontaktu 
z rodziną chorego, pomoc w uzyskaniu usług pie-
lęgniarskich w miejscu zamieszkania), placówkami 
oświatowymi, sądem rodzinnym i policją (pomoc 
dzieciom, których rodziców zaniedbują obowiązek 
opiekuńczo-wychowawczy) oraz Powiatowym Urzę-
dem Pracy (weryfi kacja sytuacji bezrobotnych, ich 
rejestracji i aktywizacji zawodowej).

Pomóc najbiedniejszym
Wsparcie świadczone przez Ośrodek obejmuje też 
świadczenia z pomocy społecznej. Udzielane są 
one: z urzędu, na wniosek osoby zainteresowanej, 

jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za 
jej zgodą. Zakres sytuacji, w których udziela się po-
mocy społecznej, jest bardzo szeroki. Są to bowiem: 
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, nie-
pełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 
przemoc w rodzinie (w tym potrzeby ochrony ofi ary 
handlu ludźmi), potrzeba ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności, bezradność w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodar-
stwa domowego, trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniają-
cą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnie-
niu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, 
zdarzenia losowe lub sytuacja kryzysowa i wreszcie 
klęska żywiołowa lub ekologiczna. Decyzje o przy-
znaniu lub odmowie przyznania świadczenia wyma-
gają przeprowadzenia przez pracownika socjalnego 
wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 
osoby lub rodziny.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzi-
nom, których posiadane dochody nie przekraczają 
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o 
próg interwencji socjalnej. Od 2006 r. dla osoby sa-
motnie gospodarującej jest nim dochód netto nie-
przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w 
rodzinie - 351 zł., przy jednoczesnym wystąpieniu co 
najmniej jednej ze wspomnianych okoliczności. Za 
dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku po-
mniejszoną o podatek dochodowy, składki na ubez-
pieczenie społeczne i zdrowotne, alimenty. Dochód z 
1 hektara przeliczeniowego wynosi 207 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach
ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

tel. 25 63 309 64, tel./ fax 25 63 317 90,
www.gops.gminasiedlce.pl, e-mail: gops@ugsiedlce.pl
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GOK zaprasza
Co Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z Siedzibą 
w Chodowie przygotował na drugi kwartał roku 
2011?

20 kwietnia
Ogłoszenie konkursu plastycznego „Dziękuję NIE!”
24 kwietnia
„Gdybym znalazł się na bezludnej wyspie” – gry i 
zabawy z okazji 280. rocznicy śmierci Daniela Defoe, 
twórcy przygód Robinsona Cruzoe (fi lia biblioteczna 
w Białkach).
„Wielkanocne wierszowanie” – poznanie zwyczajów 
świątecznych i wierszy o Wielkanocy, wykonanie 
palm i pisanek (fi lia biblioteczna w Białkach).
30 kwietnia
Festyn rodzinny w Żelkowie - Kolonii.

1 maja – 30 czerwca
Warsztaty rzeźbiarskie „Gipsowe Inspiracje” (GOK 
Chodów).

9-12 maja
„Kulturalnie w Chodowie” – Wojewódzki Przegląd 
Twórczości Dziecięcej w dziedzinach: tańca, śpiewu, 
plastyki i teatru (GOK Chodów).
26 maja
„Wszystkie mamy obchodzą swoje święto w bibliotece” 
– impreza biblioteczna (Biblioteka Publiczna w Stoku 
Lackim)

4 czerwca
Dzień Dziecka (plac przy świetlicy w Golicach)
5 czerwca
Dzień Dziecka w Rakowcu
6 czerwca
Spotkanie autorskie z Danutą Gellner – poetką, 
autorką piosenek takich jak „Zuzia – lalka nieduża”, 
podsumowanie konkursu recytatorskiego (Biblioteka 
Publiczna w Stoku Lackim).
14 czerwca
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dziękuję 
NIE!”
25 czerwca
Festyn sportowo-rekreacyjny w Pruszynie.

Kultura

Ośrodek 
z kulturą
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach został 
powołany w 1985 r. A czego jeszcze nie 
wiemy o GOK-u z siedzibą w Chodowie?

Na przykład tego, ile zespołów działa przy 
Ośrodku. Jest ich aż 9! Dominują taneczne - w 
liczbie 6. W Chodowie jest to Zespół Taneczny 
„Murena”, nad którym czuwa Agnieszka Lipińska. 
W Białkach działa ZT „Puls” pod opieką Beaty 
Barszczewskiej. Katarzyna Terlikowska jest nato-
miast choreografem Zespołów Tanecznych: „Ma-

sters” (Golice), „Forever Dance” (Żelków), „Dance 
4 Live” (Stok Lacki) oraz „Power Gang” (Pruszyn). 
A to nie wszystko. Przy GOK-u działają także 
zespoły: teatralny (fi lia biblioteczna w Białkach), 
teatralno-wokalny „Iskierki” (fi lia biblioteczna w 
Wołyńcach), a nawet muzyczny „BS Band” (Cho-
dów).
A jakie placówki wchodzą w skład Ośrodka? Po 
pierwsze - Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim 
wraz z fi liami w: Pruszynie, Wołyńcach, Białkach, 
Nowym Opolu oraz punktem bibliotecznym w 
Chodowie. Po drugie - świetlice wiejskie w aż 9 
miejscowościach. Są to: Białki, Chodów, Pruszyn-
Pieńki, Stok Lacki, Strzała, Żabokliki, Golice, Gru-
bale i Rakowiec. Remizo-świetlice GOK-u działa-
ją zaś w: Nowym Opolu, Błogoszczy, Pruszynku 
oraz Pruszynie.
O tym, czym jeszcze może nas zaskoczyć Ośro-
dek pod dyrekcją Elżbiety Wojtyry, przeczytają 
Państwo już w kolejnych numerach...
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Zespół Oświatowo 
Wychowawczy 

w Białkach

www.bialki.gminasiedlce.pl

Białki 95
08-110 Siedlce

tel. 25 632 54 16
e-mail:bialki@ugsiedlce.pl 

Zespół Oświatowo-
Wychowawczy 

w Strzale

www.strzala.gminasiedlce.pl

Chodów
ul. Sokołowska 1

08-110 Siedlce

tel. 25 631 60 38
e-mail: strzala@ugsiedlce.pl

Zespół Oświatowy
w Golicach

    www.golice.gminasiedlce.pl

Golice 2
08-110 Siedlce

tel. 25 63 394 10
e-mail: golice@ugsiedlce.pl

Zespół Oświatowy
w Nowych Iganiach

www.iganie.gminasiedlce.pl

Nowe Iganie
Ul. Siedlecka 113

08-110 Siedlce

tel. 25 632 33 95
e-mail: iganie@ugsiedlce.pl

Zespół Oświatowy
w Pruszynie

  www.pruszyn.gminasiedlce.pl

Pruszyn 29
08-110 Siedlce

tel. 25 631 36 27
e-mail: pruszyn@ugsiedlce.pl

Zespół Oświatowy
w Stoku Lackim

  www.stok.gminasiedlce.pl

Stok Lacki
ul. Siedlecka 135

08-110 Siedlce

tel. 25 63 308 55
e-mail: stok@ugsiedlce.pl

Zespół Oświatowy
w Żelkowie Kolonii

  www.zelkow.gminasiedlce.pl

Żelków Kolonia
ul. Siedlecka 202

08-110 Siedlce

tel. 25 64 360 76
e-mail: zelkow@ugsiedlce.pl

Placówki Edukacyjne w Gminie
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Edukacja

W skład Zespołów Oświatowo – Wychowaw-
czych w Białkach i w Strzale wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum Publiczne.
Pozostałe Zespoły Oświatowe to natomiast:
- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum Publiczne.
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny 
Szkół w Siedlcach prowadzi obsługę jednostek w 
ramach zatwierdzonego planu fi nansowego, nie 
naruszając uprawnień dyrektorów Zespołów do 
dysponowania środkami fi nansowymi określonymi 
w planach fi nansowych poszczególnych jednostek.

Gminny Zespół 
Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 

w Siedlcach
ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

tel/fax 25 63 240 09
www.gzeasz.gminasiedlce.pl
e-mail: gzeasz@ugsiedlce.pl 

godziny urzędowania:
pn.- pt. godz. 8.00 - 16.00
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Kwartalnik samorządu Gminy Siedlce

Publikacja sfi nansowana w ramach Gminnego 
Programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Siedlcach

Pismo bezpłatne.
Adres redakcji: ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce
Opieka redakcyjna: Bartosz Szumowski
Skład: Marcin Ławrysz
Druk: „Iwonex”
Nakład: 3 tys. egz.

Telefony bezpośrednie do Urzędu Gminy 
Siedlce:
25 63 277 31 
25 63 325 40
25 63 325 41
25 63 272 62
25 63 272 52
25 63 325 42
Fax: 25 632 36 30

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

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

Skarbnik Gminy
Jadwiga Ładziak
p. 23, tel. wew. 14, 
e-mail: skarbnik@ugsiedlce.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej i 
Infrastruktury
parter, p. 1-5
Kierownik: Grażyna Laszuk
p. 2, tel. wew. 40, 
e-mail: grazyna.laszuk@ugsiedlce.pl

Referat Organizacyjno-Administracyjn
 I i II piętro, p. 10, 12, 13, 29, 30, 31
Kierownik: Ewa Kadłubowska-Warecka
p. 10b, tel. wew. 24, 
e-mail: sekretarz@ugsiedlce.pl

Referat Planowania i Finansów
II piętro, p. 22, 24, 30
Kierownik: Teresa Kuśniewska
p. 22, tel. wew. 11, 
e-mail: teresa.kusniewska@ugsiedlce.pl

Referat Podatków i Opłat
II piętro, p. 25, 26, 27
Kierownik: Zofi a Ziółkowska
p. 27, tel. wew. 17, 
e-mail: zofi a.ziolkowska@ugsiedlce.pl

Urząd Gminy Siedlce
ul. Mieczysława Asłanowicza 10

08-110 Siedlce
Czynny w dni robocze w godzinach 8.00 - 16:00

www.gminasiedlce.pl
e-mail: gmina@ugsiedlce.pl

strona bip urzędu: www.siedlcegw.e-bip.pl


