Załącznik do uchwały Nr XXXIII/232/09
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W BŁONIU
na lata 2009 -2016

WSTĘP

Zgodnie z art.17 ust 1, pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U.

nr 64, poz.593) opracowanie gminnej strategii

rozwiązywania problemów społecznych jest zadaniem obowiązkowym
gminy.
Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej
strategii

rozwiązywania

uwzględnieniem

problemów

programów

pomocy

społecznych
społecznej,

ze

szczególnym
profilaktyki

i

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja

osób

i

rodzin

z

grup

szczególnego

ryzyka.

Istotą funkcjonowania społeczności jest jej zdolność do realizowania swoich
celów oraz potrzeb w sposób zapewniający przeżycie i samorealizację jej
członków.
Dla funkcjonalności społeczeństwa, tj. dla spełnienia jego podstawowych
oczekiwań muszą istnieć :

zasoby własne: pieniądze, mieszkanie, żywność, opieka zdrowotna i
instytucjonalna, odzież, środki komunikacji, dostęp do ochrony
zdrowia oraz wiedza, inicjatywa, pomysłowość itp.
systemy wsparcia: uruchamiane w sytuacjach pojawienia się problemów
społecznych lub gdy indywidualna osoba lub grupa, z różnych
powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, której nie można
przezwyciężyć w granicach posiadanych możliwości i uprawnień.
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Zmiany społeczno – gospodarcze w ostatnich latach przyczyniły się
w

istotny

sposób

pogorszenia

warunków

życia

społeczeństwa.

Pomoc społeczna jest w Polsce instytucją wspierania osób ubogich,
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Znaczna

grupa

mieszkańców Błonia stała się świadczeniobiorcami pomocy społecznej
i narażona jest na marginalizację. Na terenie miasta i gminy Błonie ze
względu na likwidację wielu zakładów pracy, niską opłacalność produkcji
rolnej, długotrwałe bezrobocie, alkoholizm wzrosło zubożenie społeczeństwa.
Spadła aktywność społeczna znacznej grupy mieszkańców, wzrosła ilość
ludzi w wieku poprodukcyjnym oraz przybyło rodzin korzystających ze
wsparcia socjalnego.

W razie pojawienia się trudności i niemożności przezwyciężenia ich we
własnym zakresie, ustawodawstwo zobowiązuje organy administracji
publicznej i samorządowej do podejmowania działań socjalnych między
innymi udostępnienie systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych,
umożliwiających
bytowych

zaspokojenie

odpowiadających

niezbędnych
godności

potrzeb

człowieka,

życiowych

oraz

przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu, zapewnienie skutecznej realizacji ról społecznych
i stworzenie możliwości rozwoju.

OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA

MIASTA

I

GMINY

BŁONIE
Miasto i gmina Błonie zajmuje powierzchnię 86 km2

.

Jest gminą

miejsko-wiejską położoną na Równinie Łowicko-Błońskiej 27 km na zachód
od Warszawy w powiecie warszawskim zachodnim, na trasie kolejowej
Berlin – Warszawa - Moskwa. Przez teren gminy przepływa Utrata, dopływ
Bzury oraz przebiega droga krajowa E-2 Warszawa – Poznań. Gmina jest
jedną z najstarszych w kraju. Obejmuje zarówno miasto jak i gminę, w skład
której wchodzi 30 wsi i 5 popegeerowskich osad. Do niedawna typowo
rolnicza - w ostatnich latach zaczęła zmieniać profil. Na dawnych terenach
rolnych lokują swoje siedziby i magazyny duże międzynarodowe firmy.
Dynamicznie rozwija się handel oraz sektor usługowy, istnieją duże bazy
logistyczne i zakłady produkcyjne. Wspaniała lokalizacja stanowi o
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

Na terenie miasta i gminy Błonie zamieszkuje 20004 osób z czego
12336

to

ludność

miejska,

a

wsie

zamieszkuje

7668

osób.

W wieku produkcyjnym jest 12577 osób, z tego 6204 stanowią kobiety,
a 6373 to mężczyźni. W wieku poprodukcyjnym jest 3390 osób, w tym 2371
to kobiety, a 1019 to mężczyźni. Pozostałe

4037 osoby

to dzieci

i

młodzież.

ZAŁOŻENIA
Głównym celem strategii jest nazwanie zagrożeń, określenie adresatów
i poszukiwanie odpowiednich rozwiązań. Zadania te będą realizowane w
oparciu o już zdobyte doświadczenia i możliwości oparte na potencjale
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ludzkim, instytucjach i organizacjach działających i współpracujących na
terenie Błonia, m.in.:

1.Ośrodek Pomocy Społecznej.
2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3.Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na rzecz Ludzi.
Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Przyłącz się do Nas”.
4.Stowarzyszenie „Dobra Wola.
5.Błońskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Wzajemnej Pomocy
„Kres”.
6.Świetlica Socjoterapeutyczna „ O Uśmiech Dziecka”.
7.Grupa „Nadzieja” ruchu samopomocowego AA.
8.Fundacja Uczniowie Marka Kotańskiego „Nikt nie jest sam” w
Rokitnie.
9.Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 7 w Błoniu.
10.Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.
11.CARITAS Archidiecezji Warszawskiej Stacji Opieki w Błoniu.
12.Stowarzyszenie „Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

Partnerskie współdziałanie instytucji, oraz potencjał lokalnych
organizacji społecznych działających w Błoniu mogą przyczynić się do
kompleksowego rozwiązywania problemów.

POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Za pomoc społeczną na terenie miasta

i gminy Błonie odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek odpowiada
za realizację świadczeń socjalnych oraz prowadzi pracę socjalną, która ma
wesprzeć wychodzenie klientów z problemów życiowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela:
• pomocy finansowej,
• pomocy usługowej,
• pomocy rzeczowej,
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania
własne gminy. Działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 r.
Ustawa ta określa, że pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności
z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w
rodzinie; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności
w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 12) trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu
lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski

żywiołowej lub ekologicznej.

W Błoniu w 2008 r. z różnych form pomocy społecznej skorzystało 626
osób oraz 192 dzieci z dożywiania w szkołach. Łączna ilość osób to 818
osób, co stanowi ok.4,1 % ogólnej liczby mieszkańców. Jednakże skutki tej
pomocy odczuwają także członkowie rodzin, a więc pomocą faktycznie
objęto 11% mieszkańców.

Poniższa tabela ukazuje przyczyny, z powodu których świadczono pomoc
w 2008r.:
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Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin w tym rodzin liczba osób w
ogółem
na wsi
rodzinie
Ubóstwo
330
146
712
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony
macierzyństwa

1
22
40

0
22
7

1
23
160

w tym wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność

14
114
186

4
36
80

81
288
372

Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
w tym: rodziny niepełne

116
134

31
36

194

80

35

216

32

8

160

Przemoc w rodzinie

15

9

48

Alkoholizm
Narkomania

76
2

24
0

177
5

Trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu
karnego
Zdarzenie losowe

4

1

4

2

0

5

Sytuacja kryzysowa

1

1

3

rodziny wielodzietne

348

W 2008 r. wsparcia ze środków pomocy społecznej udzielano osobom i
rodzinom przede wszystkim z powodu ubóstwa. Ogółem pomoc trafiła do
330 rodzin. Do zubożenie rodzin prowadzą inne niżej wymienione przyczyny
korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. Drugim powodem co do liczby
udzielonych świadczeń klientom OPS w Błoniu była niepełnosprawność.
Z tego tytułu wsparcie otrzymało 186 rodzin. Trzecią przyczyną przyznania
pomocy była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego. Ogółem wsparcie z tego powodu
trafiło do 134 rodzin (3.148 osób), wśród których znalazło się 80 rodzin

niepełnych oraz 32 rodziny wielodzietne. W 2008 roku OPS udzielił pomocy
tytułu długotrwałej i ciężkiej choroby 116 rodzin. Kolejnym powodem,
przyznania pomocy 114 rodzinom było bezrobocie. Ze względu na problem
alkoholowy w rodzinie

objęto pomocą 76 rodzin, natomiast ochrona

macierzyństwa stała się powodem przyznania pomocy dla 40 rodzin.
Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał także wsparcia z następujących
powodów: bezdomności – 22 rodzinom, przemocy w rodzinie 15, trudności w
przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego– 4 rodzinom,
zdarzeń losowych 2 rodzinom, narkomanii 2 rodzinom, sytuacji kryzysowej
1 trzyosobowej rodzinie, sieroctwa – 1 rodzinie.

I.

POMOC NA RZECZ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH

W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej niepełnosprawność
oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwale lub
okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej
egzystencji oraz pełnienia ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i
zwyczajowymi. Niepełnosprawność rozumiana jest również jako wynik
barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych które osoba napotyka w
środowisku zamieszkania.

Sytuacja ludzi starszych w okresie szybkich zmian gospodarczych jest
złożona i uwarunkowana takimi czynnikami jak: pogorszenie stanu zdrowia,
opieka

zdrowotna,

zanik

tradycji

międzypokoleniowych,

przemiany

kulturowe, niekorzystne warunki życia i pogorszenie sytuacji materialnej.
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Towarzyszy temu brak aktywności społecznej, osamotnienie, izolacja,
nieporadność życiowa.

Działania instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych na
rzecz osób niepełnosprawnych i starszych powinny kierować się na
wyrównywanie różnic socjalnych, umożliwianie funkcjonowania im na
każdej płaszczyźnie życia, integrowanie ze środowiskiem. Uwzględniając
specyfikę

środowiska

osób

niepełnosprawnych

i

starszych

istnieje

konieczność stworzenia systemu, który będzie uwzględniał ich najważniejsze
potrzeby. Na terenie gminy Błonie wzrasta ilość osób wymagających pomocy
usługowej i zgłaszających takie potrzeby w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Cel strategiczny
Rozwijanie zintegrowanego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych i
starszych.

Kierunki działań:
1.Integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem w
celu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym – imprezy
okolicznościowe np. wigilia integracyjna, dzień seniora.
2.Zapewnienie usług opiekuńczych osobom wymagającym pomocy.
3.Pomoc w dofinansowaniu i zakupie sprzętu rehabilitacyjnego we
współpracy z PCPR i PFRON.
4.Poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych i starszych.
5.Utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych i
niepełnosprawnych.

6.Pomoc ekonomiczna.

II.

POMOC NA RZECZ DZIECI I RODZIN
DYSFUNKCYJNYCH

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych dotyczy
trudności w radzeniu sobie z wychowaniem i opieką nad dziećmi, czemu
towarzyszą często inne problemy tj. uzależnienia, przemoc w rodzinie,
niedojrzałość emocjonalna, nieprawidłowe pełnienie ról rodzicielskich i takie
dysfunkcje jak niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego w
rodzinach niepełnych i wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej.
Priorytetem pomocy rodzinie jest zapewnienie odpowiednich warunków
rozwoju dzieci.

Cel strategiczny

Wsparcie dziecka i rodziny dysfunkcyjnej

Kierunki działań:

1.Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo poprzez:
- pracę socjalną z rodzinami z problemem opiekuńczo –wychowawczym
polegającą na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról
rodzicielskich i zaniedbań względem dzieci
- pomoc w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo wychowawczych
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2. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnych i ubogim realizowana przez Ośrodek
Pomocy Społecznej m.in. poprzez:

- współpracę z policją, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrażających dzieciom,
- dożywianie dzieci,

- udzielanie pomocy finansowej na zakup odzieży i artykułów,

szkolnych dla dzieci,

- finansowanie wypoczynku letniego, zimowego i wyjazdów

integracyjnych,

- współorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci np. Dzień

Dziecka, Mikołajki.

III. BEZROBOCIE
Bezrobocie - rozumiane jako zjawisko towarzyszące gospodarce
rynkowej, oznaczające brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej
wykonywania i deklarujących chęć jej podjęcia - w ostatnich latach maleje
ale

ze

względu

na

kryzys

prawdopodobnie

wzrośnie.

Bezrobocie, przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni

sposób wpływa na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki
zwłaszcza w postaci obniżenia standardu życia rodziny, pogorszenia jej
funkcjonowania, zanikiem autorytetu rodzicielskiego i może prowadzić do
rozpadu rodziny.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu wynika, że na dzień
31.12. 2008 r. zarejestrowanych było 255 osób bezrobotnych z terenu miasta
i gminy, w tym 123 kobiety, a 54 osób uprawnionych do zasiłku dla
bezrobotnych, z czego 32 osoby to kobiety, a 22 mężczyźni. Stopa bezrobocia
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wynosi 4,1%.

Cel strategiczny

Wsparcie osób bezrobotnych.

Kierunki działań:

1.Rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych w tym szczególnie
do kobiet
2.Współudział w programach realizowanych z funduszy unijnych przez
jednostki samorządu terytorialnego m.in. OPS, instytucje rynku pracy
i opracowanie projektów mających na celu ograniczenie bezrobocia,
przekwalifikowanie zawodowe osób bezrobotnych
3.Promowanie gminy i tworzenie na jej terenie sprzyjających warunków dla
potencjalnych inwestorów, mogących tworzyć nowe miejsca pracy
4.Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia
finansowego
5.Objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych i motywowanie do
systematycznego poszukiwania zatrudnienia
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PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA TERENIE MIASTA
I GMINY BŁONIE

Zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą społeczną, której
konsekwencji doświadczają członkowie rodzin osób uzależnionych oraz
środowisko społeczne.
Statystycznie szacuje się, że osoby uzależnione stanowią 2% ogółu
mieszkańców gminy. W przypadku Błonia (20000 mieszkańców ) stanowi to
liczbę około 400 osób, 4% ogółu populacji to osoby współuzależnione.
( w Błoniu szacunkowa liczba 800 osób) i 4% ogółu populacji to dzieci
wychowujące sie w rodzinach z problemem alkoholowym.
Spośród uzależnionych mężczyzn 2/3 to sprawcy przemocy w rodzinie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkotykowych w Błoniu określa kierunki działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i innych uzależnień
w oparciu o zadania własne gminy i wyznaczone ustawą o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz ustawę o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Cel strategiczny
1.Zapobieganie powstawaniu problemów wynikających
z nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków.
2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów
wynikających z zachowań patologicznych i ryzykownych.
3.Promocja zdrowego stylu życia.

Obszary działań:
Program realizowany będzie w następujących obszarach:

- profilaktyka zachowań ryzykownych,
- leczenie i ograniczanie szkód zdrowotnych,
- diagnoza lokalna, ewaluacja działań
Kierunki działań:

1.Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych i narkotyków –
opóźnianie wieku inicjacji przez dzieci i młodzież.
2. Ograniczenie używania alkoholu i narkotyków oraz zmiana struktury
spożycia napojów alkoholowych poprzez skuteczne działania
wychowawcze i profilaktyczne.
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności
do dzieci i młodzieży, opartych o kształtowanie dojrzałych postaw i
wartości.
4. Budowanie skutecznych procedur kontroli społecznej nad szkodliwymi
formami postępowania osób nadużywających alkoholu ( szczególnie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
5. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem alkoholu i narkotyków i możliwości
zapobiegania zjawisku.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii poprzez umożliwienie
dostępności do nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów
uzależnień.

PROFILAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
I EDUKACYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Tworzenie możliwości realizacji zadań poprzez integrację osób
zajmujących się profilaktyką ( szczególnie pedagogów i nauczycieli )
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realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół i
placówek wychowawczych.
- finansowanie, koordynacja oraz nadzór nad realizacją programów
profilaktycznych w przedszkolach i szkołach oraz prowadzenie
badania skuteczności oddziaływań profilaktycznych w szczególności
zwiększenie środków na programy i zajęcia profilaktyczne dla
gimnazjów i szkół średnich.
- promowanie nowych, skutecznych strategii profilaktycznych,
opracowań autorskich,
- zakup prenumeraty i wyposażanie biblioteczki w literaturę fachową
z zakresu uzależnień.
2. Wspieranie działalności świetlic, w tym świetlic środowiskowych dla
dzieci i młodzieży.
3. Dofinansowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi w
okresie ferii zimowych i wakacji.
4. Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci
i młodzież
- dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacji
promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia.
5. Dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów,
kolonii, półkolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży z
programem profilaktycznym przeciwdziałającym zachowaniom
niewłaściwym w zakresie uzależnień i przemocy.
6. Współorganizowanie zajęć sportowych prowadzonych przez kluby
sportowe, szkoły i świetlice oraz zakup sprzętów do podejmowania
tych zajęć.
7. Kontynuowanie dofinansowania Świetlicy Socjoterapeutycznej ,,O
uśmiech dziecka,, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
8. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych.
9. Kontynuowanie środowiskowej pracy wychowawczej w ramach zajęć

prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a w szczególności zajęć
dla dzieci i młodzieży zagrożonej (rajdy, zajęcia sportowe,
socjoterapeutyczne i kulturalne, parafiady).
10.Wspieranie zintegrowanych działań profilaktycznych odwołujących się
do czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań
ryzykownych.
11.Dofinansowanie gminnych, szkolnych imprez promujących zdrowy
styl życia i właściwe wzorce rodzinne, społeczne, patriotyczne.
12.Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców poprzez różnego rodzaju akcje profilaktyczne.
13.Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,
uczących asertywnego sposobu odmawiania sprzedaży alkoholu
nieletnim i nietrzeźwym.
14.Udział w programach organizowanych przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej, PARPA oraz inne instytucje zewnętrzne.
15. Dofinansowanie do wyjazdów uczniów ze szkół z Gminy Błonie,
propagujące zdrowy styl życia i ukazujące pozytywne wzorce
zachowań społecznych, wspierające rozwój osobowości.
16. Udział w obchodach Mazowieckich Dni Trzeźwości i wspieranie
lokalnych imprez.
17.Pomoc merytoryczna i finansowa w organizowaniu bezpiecznych
miejsc spędzania czasu wolnego(boiska, place zabaw).
18.Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci
niepełnosprawnych.
19.Udział w specjalistycznych kursach i konferencjach osób
zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
20.Przeprowadzenie badań, sondaży opinii publicznej, sporządzanie
lokalnych diagnoz, pozwalających ocenić aktualny stan problemów
alkoholowych raz narkomanii w Błoniu.
21.Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z
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profilaktyką uzależnień, organizowanie przeglądu teatrów dziecięcych
i młodzieżowych, happeningów i debat.
22.Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz narkomanii np. Trzeźwy Umysł
23.Opracowywanie, wydawanie i zakup materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz narkomanii, w tym publikowane w prasie.
24.Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę
obyczajów w zakresie sposobów spożywania napojów alkoholowych, a
w szczególności wpływania na postawy dorosłych, aby reagowali na
każdy zauważony przypadek podawania lub sprzedaży alkoholu
nieletnim.

OŚWIATA
WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
prowadzonych przez Gminę Błonie
Nazwa i adres placówki
Przedszkola:
1. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Misia Uszatka
ul. 3 Maja 10, 05-870 Błonie, tel, (022)725 35 21
2. Przedszkole Publiczne Nr 2 „ Promyczek”
ul. Piłsudskiego 25 A, 05-870 Błonie, tel.(022) 725 46 33
3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy
ul. Poniatowskiego 12 B, 05-870 Błonie, tel.(022) 725 36 35
4. Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka”
ul. Grodziska 15 , 05-870 Błonie, tel. (022) 725 32 50
5. Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Kubusia Puchatka

w Radzikowie, 05-870 Błonie, (022) 731 93 38
6. Przedszkole Publiczne Nr 6 „ Iskierka”
w Bieniewicach, ul. Błońska 62, 05-870 Błonie, tel. (022) 725 90 11
Szkoły Podstawowe samodzielne:
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Poniatowskiego 19 , 05-870 Błonie , tel. (022 )725 30 48
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka
ul. Narutowicza 21, 05-870 Błonie, tel. (022)725 32 60

Zespół Szkół:
9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach
ul. Błońska 62, 05-870- Błonie, tel. (022) 725 30 93
a. Szkoła Podstawowa
b. Gimnazjum

Gimnazja samodzielne:
10. Gimnazjum Nr 1 im. Hugona Kołłątaja
ul. Okrzei 3 , 05-870 Błonie, tel. (022) 731 95 56
11. Gimnazjum Nr 2
ul. Narutowicza 4, 05-870 Błonie , (022) 725 33 02
Liceum:
12. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego
ul. Okrzei 3, 05-870 Błonie, (022) 725 31 42

PRZEDSZKOLA W GMINIE BŁONIE
Lp Placówka

Liczba dzieci
2006/2007

1
2
3

PP Nr 1
PP Nr 2
PP Nr 3

61
106
133

2007/2008

64
127
167

Liczba oddziałów
2008/2009

63
126
173
17

2006/2007

3
4
6

2007/2008

3
5
7

2008/2009

3
5
7

4
5
6

Lp

PP Nr 4
PP Nr 5
PP Nr 6

73
61
44

88
61
44

93
66
48

3
3
2

4
3
2

4
3
2

Łącznie

478

551

569

21

24

24

Placówka

Liczba nauczycieli
2006/2007

1
2
3
4
5
6

2007/2008

L. prac.adm.-obsług.

2008/2009

2006/2007

2007/2008

2008/2009

6
15
11
7
8
4

7
14
13
9
8
5

PP Nr 1
PP Nr 2
PP Nr 3
PP Nr 4
PP Nr 5
PP Nr 6

6
8
14
6
5
3

6
10
15
8
5
3

6
10
15
8
5
3

6
13
8
7
7
4

Łącznie

42

47

47

45

51

56

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gminie Błonie ma
charakter wzrastający. W roku szkolnym 2008/2009 liczba dzieci przyjętych
do przedszkoli - ( 569) jest o 91 większa niż w roku 2006/2007,co stanowi
ok.20% wzrostu. Wskazuje to na coraz większe zainteresowanie rodziców
pobytem dzieci w przedszkolach, powodowanym często pracą zawodową
rodziców, a także coraz większym zadowoleniem z przedstawianych ofert
pracy placówek przedszkolnych.
W Gminie Błonie działa 6 przedszkoli publicznych: 4-y w mieście, 2-a
na terenach wiejskich, w Radzikowie i Bieniewicach.
Od września 2008 roku uruchomione zostało na terenie gminy
Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek, przy

ul. Grodziskiej, do którego

uczęszcza 39 dzieci, w tym 13 dzieci nie zameldowanych na terenie Gminy
Błonie.
We wrześniu 2008 roku do gminy złożona została informacja o
powstającej

na

terenie

wsi

Witki,

nowej

placówki

przedszkolnej,

niepublicznej.

SZKOŁY W GMINIE BŁONIE

Lp.

Placówka

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2006/2007

2007/2008

Łącznie
6.
LO

496
539
349
229
257
1870
289

472
487
372
215
246
1792
263

463
474
343
223
224
1727
220

19
24
15
10
13
81
12

19
23
16
10
10
78
11

Łącznie

2159

2055

1947

93

89

SP Nr 1
SP Nr 2
G Nr 1
G Nr 2
Zesp. Szk.

1.
2.
3.
4.
5.

Lp.

Placówka

Liczba nauczycieli
2007/2008

2008/2009

Łącznie
6.
LO

36
57
37
24
26
180
33

38
57
41
25
26
187
32

38
59
35
27
30
189
29

Łącznie

213

219

218

SP Nr 1
SP Nr 2
G Nr 1
G Nr 2
Zesp.Szk.

19
22
15
10
10
76
11

87

L. prac.adm.-obsług.

2006/2007

1.
2.
3.
4.
5.

2008/2009

2006/2007

2007/2008

2008/2009

12
14
8
7
7
48
11

12
15
8
7
7
49
11

12

59

60

15
8
8
7
50
11

61

Liczba uczniów w szkołach różnych szczebli ma charakter zniżkowy. W
roku szkolnym 2008/2009 do szkół w Gminie Błonie uczęszcza 1947
uczniów, tj.o 9 % mniej niż w latach 2006/2007.
Nieznacznie wzrasta zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach, co
spowodowane jest tworzeniem oddziałów integracyjnych (w SP Nr 2),
w których w jednym oddziale pracuje 2 nauczycieli – nauczyciel prowadzący
i nauczyciel wspomagający, najczęściej pedagog specjalny.

Zestawienie dotyczące liczby uczniów w szkołach Gminy
Błonie
w latach : 1999/2000 – 2008/2009
19

1999/2000,2000/2001,2001/2 2002/2003 2003/2004 2004/2005
002

2.346 2.419 2.571
w tym Szk.Podst.
Gimnazja
Liceum Ogóln.

2.546
1.390
797
359

2.511
1.336
798
377

2.384
1.288
735
361

2.280
1.256
685
339

1999/2000,2000/2001,2001/2 2005/2006 2006/2007 2007/2008
002

2.346 2.419
2.571
w tym Szk.Podst.
Gimnazja
Liceum Ogóln.
Informacje o

2.280
1.256
685
339

2.159
1.208
662
289

2005/2006

2.055
1.128
664
263

2008/2009

1.947
1.091
636
220

liczbie uczniów w szkołach poszczególnych

szczebli

( z ostatnich 10 lat) pokazują nam wyraźnie zniżkową tendencję w tym
zakresie, przy nie zmieniającej się bazie lokalowej szkół.
W ciągu ostatnich siedmiu lat szkolnych liczba uczniów zmniejszyła się
następująco:
1. w szkołach podstawowych o 21,5%,
2.w gimnazjach o 20,2%,
3.w liceum o 38,7%.

Grupy „0” w przedszkolach w Gminie Błonie
6 – latki
Placówka
PP Nr 1
PP Nr 2

2006/2007

2007/2008

Liczba
dzieci

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba
oddziałów

14
27

1
1

16
28

1
1

2008/2009
Liczba
Liczba
dzieci oddziałów

22
24

1
1

PP Nr 3
PP Nr 4
PP Nr 5
PP Nr 6

83
25
18
20

4
1
1
1

90
25
13
20

4
1
1
1

96
22
11
24

4
1
1
1

Razem

187

9

192

9

199

9

Zestawienie wskazuje na zwiększającą się w kolejnych latach liczbę
dzieci w oddziałach „O”.
W roku szkolnym 2008/2009 liczba dzieci w tych oddziałach jest

o 4

większa od liczby dzieci z rocznika 2002 zameldowanych na terenie Gminy
Błonie. Sytuacja taka jest możliwa ze względu na zapis w Ustawie o Systemie
Oświaty, mówiącym o konieczności

przyjęcia do grup „zerowych”

wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie gminy, spełniających kryterium
wiekowe.
Liczby

te wskazują również na nowe możliwości przyjęcia dzieci

młodszych (5,4 i 3 - letnich) do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Błonie w momencie pełnego „przejścia” dzieci 6-letnich do szkół
podstawowych.
Dane liczbowe wskazują na to, że w roku szkolnym 2008/2009 przyjętych
zostało do przedszkoli na terenie Gminy Błonie ponad 70% dzieci
zameldowanych na jej terenie.

Liczba uczniów dowożonych transportem
gminnym do szkół i przedszkoli w latach szkolnych
: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Rok szkolny
2006/2007

Uczniowie
6-latki dowożone Razem
dowożeni do szkół
do „O”- wek
358 + 39 PKS
18
376 + 39 PKS
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2007/2008
2008/2009

296 + 38 PKS
270 + 39 PKS

16
16

312 +38 PKS
286 + 39 PKS

Na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 17 ust. 1i2 oraz art.3a –
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu lub kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej
w przypadku, gdy droga do szkoły przekracza:
1.3 km – w przypadku uczniów klas I- IV szkół podstawowych,
2.4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych
oraz uczniów gimnazjów.

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych
Gmina ma także obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do i ze
szkoły uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie
odbywa się na podstawie art.71b w/w ustawy.
W celu wywiązania się z tego zadania Gmina Błonie w roku szkolnym
2008/2009 zapewnia:
dowożenie

36

uczniów

do

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w Lesznie,
zwrot kosztów za bilety miesięczne – 3 uczniów,
dowożenie indywidualne
zwrot

kosztów

- 14 uczniów niepełnosprawnych,

dowożenia

2

uczniów

do

Ośrodka

Wychowawczego w Grodzisku Mazowieckim.
Łącznie dowożeniem objętych jest 55 uczniów niepełnosprawnych.

OPŁATY STAŁE ZA PRZEDSZKOLE

Szkolno–

Rok budżetowy
2006
2007
2008

Wpłaty rodziców za przedszkole
( zł )
655.818,806.550,1.022.267,-

Wysokość funkcjonującej w Gminie Błonie opłaty stałej za przedszkole
określa treść uchwały Nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 03 września 2007 r.
§1 ust 1 tej uchwały informuje o tym, że opłata stała za pobyt dziecka
w przedszkolu na terenie Gminy Błonie powyżej podstawy programowej
wynosi miesięcznie:
1.za pierwsze dziecko -

170,00 zł

2.za każe następne dziecko -

160,00 zł

Stawki te funkcjonują w terminie od 01 stycznia 2008 roku
i są nadal aktualne.
Dzieci z naszej Gminy uczęszczają także do przedszkoli
niepublicznych w innych gminach: w Warszawie, Grodzisku
Mazowieckim, Milanówku i Brwinowie.
Zgodnie z art. 90 ust.2c z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - należy tym gminom zwrócić
koszty dotacji, które przekazują placówkom.
W 2008 roku Gmina Błonie poniosła koszty w/w dotacji
w wysokości -

22.315 zł

Koszt dotacji przewidywanej na jedno dziecko miesięcznie
w przedszkolach niepublicznych wynosił w 2008 roku następująco:
1. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

- 410 zł,

2. w Warszawie

- 561,86 zł,

3. w Gminie Brwinów

- 435,95 zł,
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4. w Gminie Milanówek

- 386,54 zł,

Informacja o kwotach szacunkowych przekazywana jest każdego roku
do Gminy Błonie.
Dotacja przekazywana przez Gminę Błonie do Przedszkola
Niepublicznego „Tygrysek” wynosi w roku 2009 - 562,50 zł
na 1 dziecko/ miesięcznie.

PRZYZNANA SUBWENCJA OŚWIATOWA
W LATACH 2006 - 2008
Rok
2006
2007
2008

Wysokość subwencji
7. 461. 799
7. 829. 570
8. 678. 120

/ zł. /

PREZENTACJA UDZIAŁU ŚRODKÓW WŁASNYCH
W BUDŻECIE OŚWIATY
wyszczególnienie
Dotacje + subwencja + inne
Środki własne Gminy
[łącznie z inwestycjami ]
RAZEM

2006
8.205.477
8.939.323

2007
8.782.883
11.924.417

2008
10.552.947
13.449.640

17.144.800

20.707.300

24.002.587

PREZENTACJA UDZIAŁU ŚRODKÓW WŁASNYCH
W BUDŻECIE OŚWIATY W %
wyszczególnienie
Dotacje + subwencja + inne
Środki własne Gminy
RAZEM

2006
47,9 %
52,1 %
100,00 %

2007
42.4 %
57,6 %
100,00 %

2008
44,0 %
56,0 %
100,00 %

WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2007 ROKU
[ w zł. ]
Budżet Gminy
ogółem
Wydatki na oświatę
Pozostałe wydatki
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Subwencja oświatowa
Dotacje celowe */1
Środki własne Gminy
Dochody /wpływy z tytuł odpłatności rodziców/
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rozdział 80104 Przedszkola
Rozdział 80110 Gimnazja
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Rozdział 80120 Liceum ogólnokształcące
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna
Rozdział 80195
Pozostała działalność
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Inne
m.in. wypoczynek

52 446 886
20 707 314
31 739 572
20 212 102
7 829 570
146 763
11 924 431
806 550
6 697 845
3 959 066
6 630 968
717 967
2 001 595
44 539
5 000
155 122
495 212
405 549
79 753
9 910

*/1 Składowe dotacji celowych :
1. szkoły podstawowe – dotacja na naukę jęz. angielskiego 2. przedszkola – dotacja z PFRON

38 899,-

-

8 246,-

3. gimnazja – dotacja na budowę sali gimnastycznej

-

30 000,-

4. licea – dotacja na termoizolację sali gimnastycznej

-

18 073,-

5. licea – dotacja na przeprowadzenie egzaminów maturalnych 6. pomoc materialna dla uczniów

-

5 112,46 433,-

------------------------------------RAZEM :

146 763,- zł.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
POZYSKANE NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
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W GMINIE BŁONIE
W LATACH 2006 - 2008
ROK ŚRODKI POZYSKANE
2006 1. Szkoły podstawowe - modernizacja placówek
2. Szkoły podstawowe – wdrażanie reformy
[ wyprawka ]
3. Przedszkola – dotacja z PFRON [ PP 3 ]
4. Kształcenie młodocianych
Razem
2007 1. Szkoły podstawowe – program pilotażowy
nauka jęz. angielskiego
2. Przedszkola – dotacja z PFRON [ PP 3 ]
3. Gimnazja – dotacja na budowę sali gimn.
4. Licea – dotacja na termoizolację sali gimn.
5. Licea – dotacja na przeprowadzenie egzaminu
mat.
6. Pomoc materialna dla uczniów
Razem
2008 1. Szkoły podstawowe – program pilotażowy
nauka jęz. angielskiego
2. Przedszkola – remont PP 3
3. Dowożenie – dotacja PFRON [ zakup autokaru ]
4. Licea – dotacja na przeprowadzenie egzaminu
mat.
5. Kształcenie młodocianych
6. Pomoc materialna dla uczniów
7. Gimnazja – sala gimnastyczna
Razem

Kwota [ zł. ]
47 185,10 536,19 112,11 027, 87.860,38 899,8 246,30 000,18 073,5 112,46 433,146.763,42 770,49 000,177 280,3 092,16 162,34 256,530 000,852.560,-

PROJEKTY GMINNE REALIZOWANE PRZEZ PLACÓKI
OŚWIATOWE I WOKS
W RAMACH POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
W LATACH 2006 – 2008
Rok 2006
1Gimnazjum Nr 2 – program Akademia Szkoły z klasą, „ Puszcza
Kampinoska - świadek naszej historii” ,
kwota – 1500,- zł.
2. Zespół Szkół w Bieniewicach – projekt dofinansowany przez UE,

„Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej” ,
kwota – 14 677,22 zł.
----------------------------------------Łącznie 16 177,22 zł.
Rok 2007
1. Szkoła Podstawowa Nr 2
– Konkurs Kuratorium Oświaty, „Wycieczki patriotyczne
w klasach VI”
kwota – 5000 zł.
2.Szkoła Podstawowa Nr 2 – program Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej,
- współfinansowany przez EFS, „Szkoła równych szans”,
kwota - 103 000 zł.
3. WIT - program MEN, monitoring wizyjny we wszystkich szkołach,
kwota – 40 000,- zł.
4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
- dostawa i instalacja sprzętu do terapii logopedycznej oraz sprzętu
wspomagającego terapię zaburzeń psychosomatycznych,
kwota - 21 795,- zł.
- środki dydaktyczne do pracy metodą M. Montessori,
kwota - 37 801, 93 zł.
- środki dydaktyczne do pracy z dziećmi specjalnej troski,
kwota - 50 804,74 zł.
- środki finansowe na udział w szkoleniu i pomoce
dydaktyczne dla nauczycieli „Klucz do uczenia się”
kwota - 10 800,- zł.
----------------------------------------------------------------Łącznie - 269 201,67 zł
Rok 2008
1.Szkoła Podstawowa Nr 2 - program MSZ i Fundacji Edukacji dla
Demokracji
„Nie pytaj komu bije dzwon. Bije on Tobie”,
kwota – 15 000 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
– program Szkoły dla Ekorozwoju, „Grasz w zielone?
„Gram! Dbasz o czystość ? Dbam!”
kwota – 6 000 zł.
3.WOKS

–

środki pozyskane z 0,6% rezerwy budżetowej MEN na:
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- wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, kwota - 117 084 zł.
- dofinansowanie odpraw emerytalnych nauczycieli - 19 111 zł.
4.WOKS - Program stypendialny Uczeń na wsi” finansowany przez
PFRONkwota – 8 160 zł.
5.Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 - dostawa sprzętu specjalistycznego do prowadzenia diagnozy
terapii metodą Integracji Sensorycznej,
kwota - 13 899,04 zł.
- dostawa i instalacja sprzętu do stymulacji polisensorycznej,
kwota - 19 939,- zł.
- zasoby do pracy programem „Klucz do uczenia się”,
kwota - 24 000,- zł.
-----------------------------------------------Łącznie - 223 193,04 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Mikołaja Kopernika
Aktualnie w szkole uczy się 463 uczniów w 19 oddziałach. Kadrę
pedagogiczną stanowi 38 nauczycieli, a wśród nich psycholog, pedagog
szkolny i logopeda.
Szkoła zatrudnia 12 pracowników administracji i obsługi.
Powierzchnia użytkowa placówki wynosi 1566 m 2.
W szkole jest 14 sal dydaktycznych, świetlica , biblioteka i sala

gimnastyczna o wymiarach 15,5 x 7,8 m.
Jesienią 2008 roku oddane zostało do użytku boisko szkolne ze sztuczną
trawą o wym. 55 m x 28 m.
Szkoła posiada monitoring wizyjny.
Rada Rodziców przekazała na potrzeby placówki w 2008 r. około 35 %
swoich środków.
W programie nauczania obcym językiem obowiązkowym jest język
angielski.
Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe, opłacane z budżetu Gminy: SKS oraz
koła : informatyczne, muzyczne, plastyczne, matematyczne, polonistyczne,
przyrodnicze, religijne, czytelnicze i historyczne.
Poziom nauczania, wg wyników sprawdzianu zewnętrznego klas VI,
przedstawia się następująco :
rok szkolny 2006/2007 - 28,11 punktów [ na 40 max. ]
rok szkolny 2007/2008 - 27,34 punktów

~„~

Corocznie odbywają się święta szkolne:
Święto Matematyki, Dzień Sportu, Mikołajki
Szkoła organizuje i bierze udział w następujących konkursach : Szkolny i
Gminny Konkurs Ortograficzny, Szkolny Konkurs Plastyczny „Boże
Narodzenie w oczach dziecka”, Konkurs Recytatorski „Warszawska
Syrenka”, Konkurs Czytelniczy „Wydajemy własną książkę”
Wojewódzki Konkurs Informatyczny „MiniLogia”, Ogólnopolski Konkurs
Przyrodniczy „EKOPLANETA” oraz Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”
Zadania związane z koniecznością poprawy warunków pracy szkoły to:
1. adaptacja pomieszczeń po ZDZ
2. rozbudowa szkoły
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Janusza Korczaka
Aktualnie w szkole uczy się 474 uczniów w 22 oddziałach, z których 8
stanowią oddziały integracyjne.
Kadra pedagogiczna to 59 nauczycieli, a wśród nich psycholog, pedagog
szkolny, logopeda, reedukator i dwóch pedagogów terapeutów.
Szkoła zatrudnia 15 pracowników administracji i obsługi.
Powierzchnia użytkowa placówki wynosi 2500 m 2 .
W szkole jest 19 sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe z dostępem do
Internetu, dwie sale świetlicowe, biblioteka z czytelnią multimedialną,
siłownia oraz sala gimnastyczna o wymiarach 18 x 10 m.
Przy szkole funkcjonuje boisko asfaltowe do gry w koszykówkę oraz 2
nieuzbrojone place boiskowe.
Szkoła posiada monitoring wizyjny.
Rada Rodziców przekazała na potrzeby placówki w 2008 r. około 9 %
swoich środków.
W programie nauczania obowiązkowym językiem obcym są : angielski od
klasy pierwszej i niemiecki od klasy czwartej.
Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe, opłacane z budżetu Gminy: SKS, chór,
język niemiecki, ekologię, język polski, zajęcia wyrównawcze, koło
muzyczne i matematyczne oraz gimnastykę korekcyjną.
Przy szkole funkcjonuje świetlica terapeutyczna „O uśmiech dziecka”,
prowadząca ciekawe zajęcia oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
Poziom nauczania, wg wyników sprawdzianu zewnętrznego klas VI,
przedstawia się następująco :
rok szkolny 2006/2007

- 27,29 punktów [ na 40 max. ]

rok szkolny 2007/2008

- 27,93 punktów

Corocznie odbywają się święta szkolne :
1. Patrona szkoły

~ „ ~

2. „Sześciolatek w szkole”
Szkoła organizuje konkurs ortograficzny i gminny Konkurs Kolęd oraz bierze
udział w konkursie matematycznym Pitagoras.
Zadania związane z koniecznością poprawy warunków pracy szkoły to :
1.budowa boisk szkolnych
GIMNAZJUM NR 1
im. Hugona Kołłątaja
Aktualnie w szkole uczy się 343 uczniów w 15 oddziałach, z których 2
stanowią oddziały integracyjne.
Kadra pedagogiczna to 35 nauczycieli, a wśród nich psycholog, pedagog
szkolny i 2 nauczycieli wspomagających, dla dzieci z orzeczeniami o
niepełnosprawności.
Szkoła zatrudnia 8 pracowników obsługi i administracji.
Gimnazjum funkcjonuje w jednym obiekcie z I Liceum Ogólnokształcącym,
zajmując w nim 492 m 2 powierzchni użytkowej.
W szkole jest 11 sal dydaktycznych, świetlica i biblioteka .
Uczniowie gimnazjum zajęcia sportowe odbywają w sali gimnastycznej,
użytkowanej wspólnie z liceum ogólnokształcącym.
Szkoła posiada monitoring wizyjny
Rada Rodziców przekazała na potrzeby placówki w 2008 r. około 3 % swoich
środków.
W programie nauczania obowiązkowym językiem obcym jest język
angielski.
Gimnazjum prowadzi zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu Gminy : język
niemiecki, zajęcia rekreacyjno-sportowe, artystyczne oraz zajęcia
rewalidacyjne.
Poziom nauczania, wg wyników egzaminu gimnazjalnego, przedstawia się
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następująco :
[ maksymalna ilość punktów - 50 ]
1. rok szk.2006/2007 -część humanist34,49pkt. część matemat-28,59 pkt.
2.rok szk.2007/2008 - część humanist.-32,97pkt.,część matemat.-26,88
pkt.
Corocznie odbywają się dwa święta szkolne : „Hugonki” i „Hugowizja”.
Szkoła organizuje konkursy : ortograficzny i historyczny.
Zadania związane z koniecznością poprawy warunków pracy szkoły to :
1. Rozbudowa szkoły wraz z zapleczem sportowym
GIMNAZJUM NR 2
Aktualnie szkole uczy się 223 uczniów w 10 oddziałach.
Kadra pedagogiczna to 27 nauczycieli. Szkoła zatrudnia 7 pracowników
obsługi i administracji.
Powierzchnia użytkowa placówki wynosi 2924 m 2 .
We wrześniu 2008 roku oddana została do użytku nowo wybudowana sala
sportowa o wymiarach 28,6 x 23,3 m. wraz z zapleczem sanitarnym oraz
niepełnowymiarowe [ 80 m 2 ] boisko ze sztuczną trawą.
Gimnazjum posiada monitoring wizyjny.
Rada Rodziców wszystkie zebrane środki finansowe przekazuje wyłącznie
uczniom.
W programie nauczania obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.
Gimnazjum prowadzi zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu Gminy : zajęcia
rekreacyjno-sportowe oraz koła przedmiotowe z j. angielskiego,
niemieckiego, polskiego, matematyki, historii, chemii i biologii.
Poziom nauczania, wg wyników egzaminu gimnazjalnego, przedstawia się
następująco :
[ maksymalna ilość punktów - 50 ]

1. rok szk. 2006/2007 - część humanist. - 31,76 pkt., część matem.-23,53 pkt.
2.rok szk. 2007/2008 - część humanist. - 32,74 pkt., część matem.-27,51 pkt.
Gimnazjum organizuje okolicznościowe konkursy historyczne oraz bierze
udział w konkursie matematycznym Pitagoras.
Zadania związane z koniecznością poprawienia warunków pracy szkoły :
1. Modernizacja [ termoizolacja i elewacja ] głównego budynku,
2. Remonty bieżące.
ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Jana Pawła II

Placówka składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej.
Aktualnie uczy się 224 uczniów w 10 oddziałach, w tym 154 uczniów w 6
oddziałach szkoły podstawowej i 70 uczniów w 4 oddziałach gimnazjalnych.
Kadra pedagogiczna Zespołu to 30-tu nauczycieli, w tym psycholog, pedagog
szkolny, logopeda i reedukator. Zespół zatrudnia 7 pracowników obsługi i
administracji.
Powierzchnia użytkowa placówki wynosi 1450 m 2 .
W Zespole jest 9 sal dydaktycznych, w tym pracownia komputerowa z
dostępem do Internetu oraz biblioteka, świetlica i sala gimnastyczna o
wymiarach 23,5 x 11,5 m.
Przy szkole znajduje się jedynie nieogrodzony plac boiskowy.
Placówka posiada monitoring wizyjny.
Rada Rodziców przekazała na potrzeby szkoły w 2008 roku około 45 %
swoich środków z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni internetowej.
W programie nauczania obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.
W Zespole prowadzone są zajęcia dodatkowe, opłacane z budżetu Gminy :
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język niemiecki , zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz koła zainteresowań :
polonistyczne, matematyczne, historyczne, przyrodnicze, geograficzne,
informatyczne i j. angielskiego.
Wyniki nauczania przedstawiają się następująco:
1. w szkole podstawowej - sprawdzian zewnętrzny kl. VI :
[ maksymalna ilość punktów - 40 ]
- rok szkolny 2006/2007 - 26,06 pkt.
- rok szkolny 2007/2008 - 25,70 pkt
2. w gimnazjum - egzamin gimnazjalny:
[ maksymalna ilość punktów - 50 ]
- rok szk. 2006/2007 - część human. - 29,13 pkt.,

część matem. -

25,06 pkt.
- rok szk. 2007/2008 - część human. - 28,89 pkt.,

część matem. -

27,04 pkt.
Obchodzone święta szkolne związane są z patronem Szkoły i jest to
Rocznica
Nadania Imienia Jana Pawła II , Dzień Papieski, obchody rocznicowe urodzin
i śmierci Jana Pawła II.
Szkoła organizuje konkursy : gminny konkurs Poezji i Pieśni
Religijnej, gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, plastyczny o tematyce :
bożonarodzeniowej, wielkanocnej, ortograficzny oraz bierze udział w
konkursach matematycznych Kangur i Euklides
i konkursie KRUS „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.
Zadania związane z koniecznością poprawy warunków pracy szkoły to :
1. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego,
2. Rozbudowa i modernizacja szkoły – ( sale dydaktyczne, stołówka,
świetlica, połączenie biblioteki z budynkiem szkoły).

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Władysława Broniewskiego
Aktualnie w placówce uczy się 220 uczniów w 11 oddziałach. Kadra
pedagogiczna to 29 nauczycieli, a wśród nich psycholog i pedagog szkolny.
Szkoła zatrudnia 11 pracowników obsługi i administracji.
Powierzchnia użytkowa placówki wynosi 2545 m 2 .
W szkole jest 11 sal dydaktycznych, w tym pracownia informatyczna z
dostępem do Internetu, biblioteka z czytelnią multimedialną oraz sala
gimnastyczna o wymiarach 18 x 11 m.
Przy placówce znajduje się pełnowymiarowe boisko o wymiarach 50 x 100
m. , które poddane zostanie gruntownej modernizacji , powstanie kompleks
przyszkolnych obiektów sportowych.
Szkoła posiada monitoring wizyjny.
W programie nauczania wiodącym obowiązkowym językiem obcym jest
język angielski, a drugim językiem są do wyboru: niemiecki, włoski i
rosyjski , a w klasach humanistycznych dodatkowo łacina.
Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe, opłacane z budżetu Gminy : SKS oraz
koła: strzeleckie, psychologiczne, teatralne i recytatorskie.
Poziom nauczania określić można wynikiem egzaminu maturalnego :
- w roku szkolnym 2006/2007 egzamin zdało 98,89 % uczniów,
- w roku szkolnym 2007/2008 egzamin zdało 95,83 % uczniów.
Corocznym świętem szkoły jest Dzień Patrona Szkoły Władysława
Broniewskiego.
Liceum organizuje konkursy : wiedzy antycznej i ekologiczny oraz
uczestniczy w Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim.
Zadania związane z koniecznością poprawy warunków pracy szkoły to :
I. Rozbudowa szkoły wraz z zapleczem sportowym.

PROGNOZA NA LATA 2010 - 2014
/ wg danych ewidencji ludności - styczeń 2009 /
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Lp

Szkoły

Liczba uczniów w szkołach
Lata 2009/ 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

1. Podstawowe 1131

1126

1146

1356

1390

2. Gimnazja

671

615

600

575

558

1802

1741

1746

1931

1948

RAZEM

Z przedstawionych danych wynika że w szkołach podstawowych do
roku 2012/2013 ogólna liczba uczniów powinna utrzymywać się na
podobnym poziomie, znaczny wzrost liczby uczniów nastąpi w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2012/2013, będzie on związany z
obowiązkiem nauczania w tych szkołach od września 2012 roku wszystkich
dzieci 6- letnich .
Rodzice dzieci 6- letnich będą mogli już od września 2009 roku
podejmować indywidualne decyzje związane z wysłaniem swego dziecka do
szkoły, po stwierdzeniu przez specjalistów faktu osiągnięcia tzw. dojrzałości
szkolnej.
Aktualne deklaracje rodziców wskazują na małe, niespełna 1%
zainteresowanie taką możliwością. Sytuacja ta może ulec zmianie w
kwietniu br.

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE BŁONIE
W LATACH 2009-2014

Kultura Fizyczna i Sport w Gminie Błonie.
Na terenie gminy aktualnie działają :
Kluby

Sportowe

uczestniczące

w

rozgrywkach

mistrzowskich

prowadzonych przez związki sportowe:
KS „Błonianka” Błonie – prowadzi szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej /
drużyny seniorów, juniorów, młodzików, trampkarzy i orlików .
LKS

„Olymp”

Błonie

–

prowadzi

szkolenie

sportowe

w

sekcji

lekkoatletycznej, warcabowej.
Uczniowskie Kluby Sportowy:
UKS „Beta" Błonie / Gimnazjum nr 2 /
Uczniowski Klub Sportowy „Beta” prowadzi szkolenie sportowe w
następujących sekcjach: piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa stołowego,
tańca towarzyskiego.
Głównym celem klubów i uczniowskich klubów sportowych jest :
propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej aktywności ruchowej dla
zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ukształtowania nawyku
uprawiania sportu i rekreacji, aktywizacja środowisk w sportowych zajęciach
pozaszkolnych i umożliwienie wszystkim chętnym udziału w zajęciach,
zwiększenie ilości zajęć sportowo - rekreacyjnych w oparciu o szkolną
i

klubową

zachęcanie

bazę sportową , wyłonienie
jej

dorosłego życia

do

młodzieży

utalentowanej i

uprawiania sportu w klubach, wdrażanie dzieci do

poprzez

„zdrową”

rywalizację sportową, poszerzanie

ogólnej wiedzy o sporcie w tym szczególnie o tzw. olimpizmie, osiąganie
mistrzostwa sportowego.
Stowarzyszenia prowadzące działalność sportową i rekreacyjną :
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Wspólny Cel”,
Polski Związek Wędkarski Koło nr 9 w Błoniu,
Radzikowskie Towarzystwo Sportowe „Nadzieja”,
Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju w Błoniu,
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Witanowa i Bieniewic,
Passowskie Stowarzyszenie Sportowe.
Stowarzyszenia te organizują

zawody sportowe i rekreacyjne dla

mieszkańców naszej gminy. Są to różnego rodzaju turnieje, rozgrywki
indywidualne i drużynowe , zawody sportowe dla dzieci i młodzieży.
Największą popularnością cieszą się rozgrywki i zawody piłki nożnej, piłki
siatkowe, koszykowej , zawody strzeleckie(broń pneumatyczna).
W latach następnych Stowarzyszenia organizujące rozgrywki i zawody
sportowe powinny je finansować w 60% ze środków własnych.
Oprócz stowarzyszeń prowadzących działalność sportową również Urząd
Miasta i Gminy jest organizatorem wielu imprez sportowych rekreacyjnych.
Na terenie gminy co roku odbywa się ponad 100 imprez sportowo
rekreacyjnych organizowanych przez Wydział Oświaty Kultury i Sportu
Urzędu Miasta i Gminy. Są to turnieje piłkarskie, turnieje tenisa stołowego ,
turnieje piłki siatkowej , koszykowej , halowej

piłki

nożnej , biegi

przełajowe , zawody lekkoatletyczne i inne w ramach Ogólnopolskiej
Spartakiady Młodzieży, turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, turniej
tenisa ziemnego,

piłki siatkowej, zawody strzeleckie, biegi przełajowe,

siłowanie na rękę podczas Dni Błonia oraz turnieje halowej piłki nożnej w
ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.
W latach następnych planowana jest organizacja turniejów i rozrywek
sportowych w okresie wakacji i ferii zimowych oraz organizacja turniejów
okolicznosciowych jak np:” Mikołajkowy”
Planowane

jest

organizowanie

przez

Gminę

dwóch

imprez

ogólnopolskich dla pracowników samorządowych np:
Eliminacje do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych np.w Tenisie
stołowym.

Eliminacje do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych np.w
strzelaniu z broni pneumatycznej.
Zasady finansowania klubów i stowarzyszeń sportowych.
Od 1 stycznia 2004 r weszła w życie Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w myśl której środki na
wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych odbywają się w
drodze otwartych konkursów ofert.
Co roku ogłaszamy otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu / ilość zadań w roku
kształtuje się na poziomie. 7-8 /.
W roku 2008 dotacja Urzędu Miasta i Gminy na realizację zadań sportowych
w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży wynosiła 250.000 złotych

Baza sportowa.
Baza sportowa w naszej gminie w roku 2008 została powiększona o:
nowo

wybudowane

boisko

ze

sztuczną

nawierzchnią przy

Szkole

Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 oraz salę gimnastyczna przy
wspomnianym

gimnazjum,

rozpoczęto

budowę

boiska

ze

sztuczną

nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 2.

Planowana strategia rozwoju sportu w gminie Błonie.
Sport w Gminie Błonie powinien skoncentrować się wokół kilku dyscyplin
sportowych w oparciu o kadrę i bazę sportową zlokalizowaną w Szkołach
Podstawowych, Gimnazjach, Szkołach Ponadgimnazjalnych oraz Klubach
Sportowych.
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Rozbudowa infrastruktury sportowej :
zakończenie inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 2,
przygotowanie inwestycji budowy sali gimnastycznej i modernizacji
boiska

lekkoatletycznego

przy

Gimnazjum

Nr

1

i

Liceum

Ogólnokształcącym, ul. Okrzei 3,
przygotowanie inwestycji budowy sali gimnastycznej, bieżni(60-100m),
skoczni i rzutni lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1,
przygotowanie inwestycji budowy „Centrum Sportowego” przy ul.
Legionów 3A,
przygotowanie inwestycji budowy boiska lekkoatletycznego przy ul.
Lesznowskiej 15A,
budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Bieniewicach,
budowa lodowiska,
przygotowanie inwestycji budowy boiska w Bramkach,
przygotowanie inwestycji budowy boiska w Radzikowie,
modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Norwida
Cele:
upowszechnienie sportowego, zdrowego stylu życia w szkołach i
placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy,
zapewnienie wszystkim uczennicom i uczniom uzdolnionym sportowo
warunków do rozwoju swojego talentu,
zaangażowanie

wyspecjalizowanej

kadry

sportowej

dla

uczniów

uprawiających określone dyscypliny sportu wyczynowo,
utworzenie bazy sportowej pod kątem dyscyplin rozwijanych
w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych.
Specjalizacja

poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjów i

szkół

ponadgimnazjalnych w wybranych dyscyplinach sportowych (dokonana po
konsultacjach z wszystkimi placówkami szkolnymi na terenie gminy) np :
- SP nr 1, SP nr 2, SP w Bieniewicach:
piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka dziewcząt i chłopców, koszykówka
chłopców.?
- Gimnazjum nr 1:
lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka dziewcząt i chłopców,?
- Gimnazjum nr 2:
piłka ręczna, siatkówka dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, strzelanie (broń
pneumatyczna)?
- Gimnazjum w Bieniewicach
lekkoatletyka, unihokej,?
- Liceum Ogólnokształcące :piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka
dziewcząt i chłopców, lekkoatletyka, strzelanie?
Uczniowie szkół podstawowych trenujący dane dyscypliny sportowe w
klasach o profilu sportowym lub w działających przyszkolnych klubach
sportowych po ukończeniu szkoły kontynuują naukę oraz treningi w
gimnazjach, które są odpowiednio zorientowane na uprawiane przez nich
dyscypliny sportowe. Po ukończeniu gimnazjum sportowców przejmują
kluby sportowe zlokalizowane na terenie Gminy.
Ze

względu

na

rozdysponowane

dyscypliny

sportowe

w

poszczególnych szkołach, programy nauczania wychowania fizycznego
powinny być przygotowywane pod kątem uprawianych dyscyplin.
Wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerska wyłoniona spośród
nauczycieli wychowania fizycznego zostanie przypisana do odpowiednich
dyscyplin sportowych i będzie odpowiedzialna za treningi w szkołach.

Szkolny System Szkolenia Sportowego.
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1.Szkoły podstawowe

W każdej szkole podstawowej jeden z nauczycieli nauczania
początkowego powinien sprawować merytoryczną pieczę nad wychowaniem
fizycznym. Sprowadza się ona do: wizytowania zajęć wychowania
fizycznego,

rozmów

z

innymi

nauczycielami

prowadzącymi

lekcje

wychowania fizycznego, wstępnej selekcji dzieci do grupy mającej
zwiększoną liczbę zajęć sportowych.
Nauczyciel nauczania początkowego odpowiedzialny za wychowanie
fizyczne w klasach I-III powinien utrzymywać kontakt z nauczycielem
wychowania fizycznego z klas IV-VI, dzięki czemu skorzysta ze wskazówek
metodycznych i przedstawi swemu koledze listę najbardziej uzdolnionych
sportowo uczniów klas II.
W klasie III nauczyciel wychowania fizycznego, na bazie jednej godziny
zajęć dodatkowych z wytypowaną grupą, raz jeszcze selekcjonuje dzieci,
a także kształtuje ich cechy motoryczne. Prowadzi rozmowy z rodzicami,
przekonuje do zajęcia się sportem.
W szkołach wiejskich z uzdolnionymi sportowo uczniami klas trzecich należy
pracować w oparciu o godziny SKS-u dla całej szkoły.
W IV klasie, jeżeli szkoła ma wystarczająco dużo oddziałów, tworzy się klasę
o ,,poszerzonym” programie wychowania fizycznego (6 godz.). Prowadzi ją
nauczyciel

w.f.,

gwarantujący

harmonijny

i

wszechstronny

rozwój

uzdolnionych ruchowo dzieci, zaangażowanych w prace i legitymujący się
wymiernymi osiągnięciami.
W szkołach o małej liczbie oddziałów zajęcia z uzdolnioną młodzieżą klasy
IV, a później V i VI odbywają się na bazie godzin dodatkowych, poza siatką
godzin. Wymogi co do prowadzącego są identyczne jak w klasach o
rozszerzonym programie wychowania fizycznego. W tym okresie nauczyciele
prowadzący zajęcia zwracają szczególną uwagę na kształtowanie cech

motorycznych (szybkości, mocy i sprawności ogólnej), uczą podstaw
wszystkich gier zespołowych, kładą nacisk na gimnastykę i przygotowują
dzieci do startu w maksymalnie dużej liczbie zawodów sportowych.
Nauczyciel, nie rzadziej jak dwa razy w ciągu roku, przeprowadza
sprawdziany cech motorycznych, mierzy cechy somatyczne na specjalnych
kartach. Pod koniec okresu szkolenia nauczyciel sugeruje dyscyplinę sportu,
która najbardziej odpowiadałaby uzdolnieniom motorycznym i warunkom
somatycznym ucznia.
Wskazane jest zorganizowanie wspólnych obozów sportowych w okresie
wakacyjnym dla najzdolniejszych dzieci ze szkół miejskich i wiejskich.
Co pół roku dyrektor szkoły wypełnia ankietę dotyczącą realizowanego
systemu sportu szkolnego i składają ją w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.

2.Gimnazja
W Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i w Bieniewicach planowane jest
otwarcie klas sportowych. W niniejszych szkołach szkolenie odbywać się
będzie na bazie godzin dodatkowych. Wymagania co do nauczycieli
prowadzących zajęcia w takich klasach są identyczne jak w przypadku klas o
rozszerzonym

programie

wychowania

fizycznego

w

szkołach

podstawowych.
Klasy sportowe otwierane będą w dyscyplinach gwarantujących odpowiednią
współpracę z błońskimi klubami sportowymi. Dyrektor szkoły wraz z
prezesem klubu przedstawiają organowi prowadzącemu przygotowany
wieloletni cykl szkolenia w danej dyscyplinie. Szkolenie mogą prowadzić
zaangażowani w pracę fachowcy.
Szkolenie ma już charakter ukierunkowany na daną dyscyplinę, ale nie może
pomijać nauki podstaw techniki i taktyki innych dyscyplin oraz uczestnictwa
w zawodach.
Nauczyciel, nie rzadziej jak dwa razy w ciągu roku, przeprowadza
sprawdziany cech motorycznych, mierzy cechy somatyczne.
Raz na pół roku dyrektor wypełnia ankietę dotyczącą realizacji przyjętego
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systemu szkolenia.
W okresie wakacyjnym wskazane jest przeprowadzenie obozów sportowych
dla najzdolniejszych uczniów szkół miejskich i wiejskich.

3. Szkoły ponadgimnazjalne
Szkolenie specjalistyczne odbywa się jedynie na bazie ścisłej
współpracy z klubem sportowym. W momencie zebrania licznej grupy
rokującej nadzieje może być powołana klasa sportowa.
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Błoniu opracował
Ośrodek

Pomocy

Społecznej

przy

udziale

i

współpracy

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych ), Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu ( Oświata , Sport w gminie Błonie), Urzędu Miasta
i Gminy ( dane demograficzne, Plan Rozwoju Lokalnego).

