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sŁOWEM WsTĘPU

szanowni Mieszkańcy!
   Znowu mamy grudzień i koniec roku! Kiedy to minęło? 

Mijający Rok to pasmo wielu dużych i mniejszych inwestycji. To także rok 
trudny, bo dopiero co wyszliśmy z trudnej sytuacji pandemicznej, a u na-

szych sąsiadów rozpętała się wojna. Podwyżki cen, szalejąca inflacja.  
To nie sprzyja pozytywnym nastrojom. Mamy jednak szanse, by co-

dziennie rano wstać i iść do pracy czy szkoły, co nie jest dane naszym 
sąsiadom. Spróbujmy w tej nieciekawej rzeczywistości widzieć szklankę 

zawsze do połowy pełną, nie do połowy pustą. 

Grudzień to czas rodzinny, spędzany z najbliższymi, w gronie przyjaciół, 
życzliwych nam osób. Jeśli układa nam się w sferze prywatnej, emocjo-

nalnej, to będzie nam się układać w innych dziedzinach życia. Jest jeszcze 
trochę czasu, by poukładać to, co nie do końca jest takie, jakie chcielibyśmy, 

by było. Zanim zasiądziemy wspólnie do stołu, rozwiążmy nasze spory. Niech te 
święta będą dla Was, dla Nas, tym, czego potrzebujemy, a nie tym, czego się od nas 

oczekuje. Czas z rodziną, czas dla siebie, dobra książka czy spacer są ważniejsze, niż bogato zastawiony stół. Wy-
bierzmy dla siebie, to czego potrzebujemy!  

Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, pomyślności w Nowym Roku, realizacji swoich planów i wyznaczania sobie 
ciągle nowych celów w życiu. Niech sukcesy w życiu osobistym przełożą się na te zawodowe! Życzę Nam wszystkim 

lepszego roku 2023!

WÓJT GMINY sIEDLEC 
JACEK KOLEsIŃsKI

„WIEŚCI GMINNE”

Dwumiesięcznik 

Gminy Siedlec

WYDAWCA

Gmina Siedlec

ADRES WYDAWNICTWA

Urząd Gminy Siedlec

ul. Zbąszyńska 17

64-212 Siedlec

www. siedlec.pl

URząD GMINY SIEDlEC

tel. 68 384 85 21, 

fax. 68 384 84 63

e-mail: ug@siedlec.pl

CzAS pRACY URzęDU GMINY 
SIEDlEC

pon., śr. czw. 7.30 do 15.30

wtorek 7.30 do 17.00, piątek 7.30 
do 14.00

Za nami Mikołajki, czyli rozpoczęcie
świątecznego sezonu! 
Mimo kapryśnej pogody odpaliliśmy 
iluminacje świąteczne wraz z wój-
tem Jackiem Kolesińskim, Przewod-
niczącym Rady Andrzejem Kaź-
mierczakiem i dyrektorką Ośrodka 
Kultury Elizą Filipowską - Vasyly-
ev. Zaraz po włączeniu światełek 
rozpoczęły się animacje świątecz-
ne z grupą Fabryka Zabawy. Była 
przepyszna herbata z pomarańczą, 
ognisko i upominki, które wręczał 
Mikołaj. Przed nami jeszcze rozstr-
zygnięcie konkursu plastycznego 
na wykonanie choinki, konkurs 
kulinarny dla KGW, gdzie tema-
tem przewodnim będą śledzie i Zi-
mowy Koncert Stwora Głodomora. 
Nasze świąteczne wydarzenia za-
kończymy rodzinnymi warsztatami 
plastycznymi 20 grudnia w czasie 
których będzie można wykonać 
stroiki, świąteczne skrzaty, bomb-
ki i anioły, a to wszystko przy po-
mocy i wsparciu naszych artystów 
plastyków i rękodzielników!

mailto:ug@siedlec.pl
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INWEsTYCJE

Ustawa o dodatku węglowym 
po zmianie od dnia 3 listopada 
2022r. dopuszcza przyznanie 
więcej niż jednego dodatku 
węglowego wówczas, gdy pod 
jednym adresem zamieszkania 
zamieszkuje więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe 
ale zamieszkujące w odrębnych 
lokalach.

Przyznanie dodatku węglowego 
jest możliwe w przypadku, gdy pod 
jednym adresem miejsca zamiesz-
kania, zamieszkuje więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe i w terminie 
do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest 
możliwe ustalenie odrębnego adresu 
miejsca zamieszkania dla poszcze-

Umowa na węgiel  
już podpisana

Zmiana w ustawie o dodatku

Informujemy, iż w dniu 29.11. zo-
stała podpisana umowa dotyczą-
ca sprzedaży węgla na potrzeby 
zakupów preferencyjnych przez 
osoby fizyczne w gospodarstwach 
domowych pomiędzy Panem 
Krzysztofem Szermentem prowa-
dzącym firmę: Zakład Usługowo
-Handlowy Krzysztof Szerment 
z siedzibą w Tuchorzy, ul. Zakątek 
1, a PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 
1. W związku z powyższym moż-
na już składać wnioski o wydanie 
zaświadczeń niezbędnych do za-
kupu węgla na preferencyjnych 
warunkach. Wnioski należy skła-
dać osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Gminy 
w Siedlcu w godzinach pracy 
urzędu, za pośrednictwem poczty 
na adres: Urząd Gminy Siedlec, ul. 
Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec lub 
elektronicznie poprzez skrzynkę 
podawczą ePUAP: /siedlecug/
SkrytkaESP. Zaświadczenia wyda-
wane będą bezpłatnie przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Siedlcu 

w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku.  Zaświadczenie  upraw-
nia  do  jednorazowego  zakupu  1,5 
tony  węgla  w  okresie  do  31.12. 
Po  otrzymaniu  zaświadczenia 
należy  udać  się  do  przedsiębior-
stwa  Pana  Krzysztofa  Szermenta 
(Tuchorza,  ul.  Zakątek  1),  gdzie 
znajduje  się  punkt  sprzedaży. 
Przypominamy, że zgodnie z usta-
wą z dnia 27 października 2022 r. 
o  zakupie  preferencyjnym  paliwa 
stałego  dla  gospodarstw  domo-
wych  (Dz.U  z  2022  r.  poz.  2236), 
do  zakupu węgla  na  preferencyj-
nych  warunkach  uprawnione  są 
gospodarstwa  domowe:  na  rzecz 
których  wypłacony  został  doda-
tek  węglowy,  których  wniosek 
o  wypłatę  dodatku  węglowego 
został  pozytywnie  rozpatrzony 
przez  Ośrodek  Pomocy  Społecz-
nej  w  Siedlcu,  które  nie  złoży-
ły  wniosku  o  wypłatę  dodatku 
węglowego,  a  spełniają  warunki 
uprawniające do jego otrzymania, 
opisane w ustawie z dnia 5 sierp-
nia 2022 r. o dodatku węglowym.

gólnych gospodarstw domowych 
zamieszkujących pod tym adre-
sem w odrębnych lokalach, któ-
rego źródłem ogrzewania jest od-
dzielne lub współdzielone źródło 
ciepła. Gospodarstwu domowemu, 
które zajmuje lokal, dla którego nie 
było możliwe ustalenie odrębnego 
adresu (potwierdzone na podstaw-
ie oświadczenia wnioskodawcy ), 
wójt przyznaje dodatek węglowy 
w drodze decyzji administracyjnej, 
jeżeli w wyniku przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego organ ten 
ustalił zamieszkiwanie pod jednym 
adresem w odrębnych lokalach kilku 
gospodarstw domowych oraz wyko-
rzystywanie przez te gospodarstwa 
oddzielnego lub współdzielonego 
źródła ogrzewania.

Trzecia edycja akcji

Już po raz trzeci w naszej 
gminie odbyła się wspólna 
akcja Nadleśnictwa Wolsz-
tyn i Gminy Siedlec „ Jedno 
drzewo, jedno dziecko”. 
Tym razem w Jaromierzu 
rodzice zasadzili 18 lip 
i dębów, by upamiętnić 
narodzenie swoich dzieci. 
Serdecznie im jeszcze raz 
gratulujemy!

Informujemy, że od 1 grudnia 
2022 r. można już składać 
wnioski o dodatek elektryczny.
Dodatek elektryczny przysługuje 
osobie w gospodarstwie domowym, 
w przypadku gdy główne źródło 
ogrzewania gospodarstwa domowe-
go jest zasilane energią elektryczną 
i źródło to zostało zgłoszone lub wpi-
sane do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 
i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., 
albo po tym dniu – w przypadku 

głównych źródeł ogrzewania zgłoszo-
nych lub wpisanych po raz pierwszy 
do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, o których mowa w art. 27g 
ust. 1 tej ustawy. Dodatek elektryczny 
przyznawany jest jednorazowo i wy-
nosi odpowiednio: 1000 zł w przy-
padku zużycia energii elektrycznej 
w 2021 r. na poziomie maksymalnie 5 
MWh oraz 1500 zł w przypadku zu-
życia energii elektrycznej w 2021 r. 
na poziomie przekraczającym 5 MWh. 
Wniosek o wypłatę dodatku elek-
trycznego składa się w terminie 
od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 
1 lutego 2023 r. Wnioski przyjmo-
wane będą w Urzędzie Gminy Sie-
dlec w Biurze Obsługi Interesanta. 

Przyjmujemy wnioski 
o dodatek elektryczny
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INWEsTYCJE

Dwie ważne inwestycje 
w naszych wsiach

To ważne zadanie

W listopadzie br. w Reklinku zakończyła się realizacja projektu 
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 

W ramach zadania został zagospo-
darowany teren rekreacyjny w Re-
klinku, na którym powstało boisko 
z utwardzoną powierzchnią z kostki 
brukowej wyposażone w bramkami 
do piłki nożnej. Na wspomniałej 
płycie boiska został wymalowany 
tor „miasteczka ruchu drogowego”. 
Ważnym elementem było posta-
wienie lampy z dwoma oprawami 
oświetleniowymi. Zadanie obejmo-
wało odświeżenie placu zabaw, al-
tanki jak i postawienie tablicy infor-
macyjnej z historią klubu - drużyny 
piłkarskiej „Szarka Reklinek”, który 
trenował i rozegrał wiele meczy 
od roku 1974. Ogólna wartość pro-
jektu pn. „Szarka Reklin – Reklinek 
– utworzenie miejsca integracji 
i rywalizacji dla mieszkańców obu 
wsi” wyniosła: 80.685,54 zł, z czego 
45.000 zł stanowi dotacja Samor-
ządu Województwa Wielkopolski-
ego, 23.500,00 zł to środki własne 
gminy, a 12.185.54 zł to środki fun-
duszu sołeckiego. Podkreślić należy 
duże zaangażowanie mieszkańców 
sołectwa, którzy w czynie społec-
znym wykonali szereg prac przy re-
alizacji projektu. To właśnie dzięki 
temu zaangażowaniu przy wspólnej 
pracy powstało wyjątkowe miejsce 
wypoczynku i integracji społec-
zności lokalnej. Ale nie jedyne, 
bo w listopadzie zakończyła się 
również realizacja projektu związa-
nego z Godziszewem. 

W ramach zadania został zagos-
podarowany teren za salą wie-
jską poprzez utworzenie ścieżki 
edukacyjnej z witaczem, dwoma 
tablicami informacyjno – edu-
kacyjnymi a także czterema 
różnego rodzaju ulami oraz doni-

cami z roślinami miododajnymi. 
Ponadto na zagospodarowanej 
przestrzeni powstało wydzielone 
miejsce na wspólne spotkania pod 
postawioną wiatą z utwardzonym 
podłożem i ławo-stołami. Sam plac 

zabaw został zakonserwowany 
oraz odświeżony jak i wyposażony 
w nowe elementy takie jak: tram-
polina, „tyrolka” – zjazd linowy 
oraz nowy domek zabawowy ze 
zjeżdżalnią. Ogólna wartość pro-

jektu pn. „Utworzenie wiejskiego 
centrum rekreacji w Godziszewie” 
wyniosła: 76.410,00 zł, z czego 
45.000 zł stanowi dotacja Samor-
ządu Województwa Wielkopolski-
ego, 23.500,00 zł to środki własne 

gminy, a 7.910.00 zł środki fun-
duszu sołeckiego. I w przypadku 
tej inwestycji na uznanie zasługuje 
duże zaangażowanie mieszkańców, 
którzy w czynie społecznym wyko-
nali szereg prac.

Informujemy, iż została podpisa-
na umowa na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
dróg gminnych i wewnętrznych 
z wykonaniem odcinka kanaliza-
cji deszczowej w miejscowości 
Jażyniec”. W imieniu Gminy Siedlec 
umowę podpisali Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński i Skarbnik 
Gminy Krystyna Lewandowska. 
Wykonawcą zadania jest Całus sp. 
z o.o. sp. k. z siedzibą w Borui No-
wej 47B, w imieniu której umowę 
podpisał Pan Piotr Całus. Zakres 
robót obejmuje przebudowę drogi 
o nawierzchni asfaltowej, budowę 
chodnika oraz budowę kanalizacji 
deszczowej. Wartość inwestycji: 
1.960.184,04 zł, termin realizacji:  
3 miesiące od dnia podpisania umo-
wy. Inwestycja finansowana jest 
z budżetu Gminy Siedlec oraz ze 
środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, z kwotą dofinanso-
wania w wysokości 771.663,34 zł.
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WYDArzENIA

Dnia 03.12.2022 w otwarciu nowo-
wybudowanej drogi i placu zabaw 
w Godziszewie uczestniczyli wójt 
Jacek Kolesiński, zastępca wój-
ta Agnieszka Kasperczak, skarb-
nik gminy Krystyna Lewandowska, 
przewodniczący rady Andrzej Kaź-
mierczak, wykonawcy Grzegorz 
i Dominik Buda, Andrzej Barski 
oraz odpowiedzialny za współpracę 
z sołtysami i czuwający nad fundu-
szami sołeckimi Marek Buczkow-
ski. Budowa drogi w Godziszewie 
zrealizowana została ze środków 

W Kopanicy zakończyła 
się realizacja projektu 
współfinansowanego 
ze środków samorządu 
Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu 
„Błękitno - zielone inicjatywy 
dla Wielkopolski”.

W ramach zadania został zago-
spodarowany teren rekreacyjny 
w Kopanicy, na którym zamonto-
wano nowe elementy placu zabaw: 
tablice regulaminową, trampolinę, 
huśtawkę potrójną, linarium. Po-
stawiono trzy tablice edukacyjne 
z zakresu ekologii oraz stworzono 
„przestrzeń dla małego ogrod-
nika” poprzez postawienie 4 szt. 
warzywniaków i dwóch domków 
dla owadów. Teren został obsiany 
trawą oraz został wyposażony 
w maty przerostowe. Ogólna 
wartość projektu pn. „Eko – edu-
kacyjny plac zabaw przyjazny 
owadom z przestrzenią dla małego 
ogrodnika” wyniosła: 61.690,00 
zł, z czego 49 190,00 zł stanowi 
dotacja Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, a 12.500,00 zł 
to środki własne gminy.

Dnia 29 października odbyło się 
uroczyste otwarcie wyremonto-
wanej szatni sportowej na boisku 
Gwiazdy Siedlec. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali: Jakub 
Rutnicki – Poseł na Sejm RP, Jacek 
Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec, 
Agnieszka Kasperczak – Zastępca 
Wójta Gminy Siedlec, Eliza Filipow-
ska-Vasylev – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu, Adam 
Kasprzyk – Radny Rady Powiatu 
Wolsztyńskiego, Jerzy Wojtkowiak 
– Prezes klubu Gwiazda Siedlec, 

Michał  Orkisz – Zastępca Prezesa 
klubu Gwiazdy Siedlec, Łukasz Kra-
jewski – Nadzór budowlany. Poseł 
Jakub Rutnicki wręczył dziewczę-
cej drużynie piłkarskiej nowe stro-
je sportowe, a następnie rozegrał 
z młodymi piłkarkami krótki mecz.
Remont istniejącej szatni w ramach 
programu „Szatnia na medal został 
dofinansowany przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego 
w kwocie: 100.000,00 zł. Wkład 
gminy Siedlec: 197.800,59.

Jak co roku mieszkańcy Chobie-
nic i Grójca Wielkiego świętowali 
Dzień Niepodległości wyruszając 
na tradycyjny Marsz Niepodległo-
ściowy. Pod pomnikiem Wojciecha 
Kubasia delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze, Ksiądz Proboszcz 
poprowadził modlitwę. 
Marsz zakończył się przy ognisku 
wspólnym posiłkiem przygotowa-
nym przez Sołectwo Grójec Wiel-
ki.

Szatnia na medal 
gotowa! 

Projekt już zrealizowany

Na wsiach 
odświętnie

Turniej 
szachowy

Nowa droga 
i nowy plac zabaw

z budżetu Gminy Siedlec oraz przy 
udziale dofinansowania z budże-
tu Województwa Wielkopolskiego 
w wysokości 146.500,00 zł. Całko-
wita wartość inwestycji wyniosła 
551.892,89 zł. Plac zabaw w Godzi-
szewie zrealizowany został ze środ-
ków z budżetu Gminy Siedlec, fun-
duszu sołeckiego oraz przy udziale 
dofinansowania z budżetu Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach 
konkursu: „Pięknieje Wielkopol-
ska Wieś”. Dziękujemy wszystkim 
za współpracę i ciepłą gościnę!

W sobotni poranek 10 grudnia 
w Zespole Szkoły Podstawowej 
i Przedszkoli w Kopanicy odbył 
się Międzyszkolny Mikołajkowy 
Turniej Szachowy. Rywalizowało 
w nim 36 uczestników, uczniów 
klas 1-8 oraz 6-latków ze Szko-
ły w Kopanicy, Siedlca, Obry 
i z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kolsku. Uczestnicy byli podzie-
leni na dwie kategorie wiekowe. 
Po wszystkich rundach wyłoniono 
zwycięzców i wręczono nagro-
dy. Nagrody specjalne otrzymali 
Dawid i Antek (dla najmłodszych 
zawodników turnieju) oraz Mi-
chał (dla najlepszego zawodnika). 
Gratulujemy wszystkim!!! I dzię-
kujemy Wójtowi Gminy Siedlec, 
Firmie Komputech i Firmie Vika 
z Wolsztyna oraz Radzie Rodziców 
za ufundowanie nagród. Do zoba-
czenia za rok. 
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Godziszewo 
ma nową drogę

Będzie kolejna 
ścieżka rowerowa

Koniec prac w grudniu

z ŻYCIA GMINY

W dniu 25 listopada została podpi-
sana umowa na opracowanie doku-
mentacji projektowej dla zadania pn. 
“Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 303 odcinek: Nieborza – 
Chobienice – budowa ścieżki 
rowerowej”. Wykonawcą zadania 
zostało Konsorcjum firm DROG-
GEO PROJEKT, Ryszard Bartosz 
Świdurski z siedzibą w Kostrzynie, 
ul. Warzywna 1 oraz RIO-PROJEKT, 
Przedsiębiorstwo Projektowo-
Budowlane, 

W dniu 25 listopada Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński i Skarb-
nik Gminy Krystyna Lewandowska 
w imieniu Gminy Siedlec podpisali 
umowę na wykonania zadania in-
westycyjnego pn. „Przebudowa 
drogi gminnej 565545 w Wielkiej 
Wsi”. Wykonawcą zadania jest Pan 
Krzysztof Maćkowiak prowadzą-
cy firmę: Z.P.H.U. „Kostka” Zakład 
Ogólnobudowlany - Brukarski z sie-

Wykonawcą zadania jest Pan 
Grzegorz Buda prowadzący 
firmę Zakład Ogólnobudowlany 
z siedzibą w Chobienicach 
nr 12. Zakres robót obejmuje 
przebudowę dróg wewnętrznych 
z płyt betowych i kostki betonowej. 
Wartość inwestycji: 530.792,00 zł, 
termin realizacji: 3 miesiące od dnia 
podpisania umowy. Inwestycja 
finansowana jest z budżetu 
Gminy Siedlec oraz  ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, z kwotą dofinansowania 
w wysokości 172.650,00 zł.

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 
dokonano odbioru prac budowla-
nych wykonanych w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. „Budowa 
Drogi w Godziszewie”. Zakres robót 
obejmował przebudowę drogi gmin-
nej o nawierzchni z kostki brukowej. 
Prace wykonane zostały przez Za-
kład Ogólnobudowlany Grzegorz 

Rafał Wysocki z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Szczepankowo 
148A/A. Zlecenie opracowania 
powyższej dokumentacji odbyło 
się zgodnie z zawartym w dniu 2 
marca porozumieniem pomięd-
zy Gminą Siedlec i Wielkopolskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu. Termin realizacji zada-
nia to 13 miesięcy od dnia podpisa-
nia umowy. Wartość: 295.200,00 
zł. Źródło finansowania: budżet 
gminy Siedlec. 

dzibą w Żodyniu, ul. Głowna 12, 
64-212 Siedlec, w imieniu którego 
umowę podpisał Pełnomocnik Pan 
Tomasz Komisarek. Zakres robót 
obejmuje przebudowę drogi gmin-
nej w Wielkiej Wsi przy “placu pod 
dębami” o nawierzchni asfaltowej 
i długości 67m. Wartość inwestycji: 
199.883,54 zł, termin realizacji:  
1 miesiąc. Inwestycja finansowana 
jest z budżetu Gminy Siedlec.

Teraz 
Jaromierz

W dniu 31 października Wójt 
Gminy siedlec Jacek Kolesiński 
i skarbnik Gminy Krystyna 
Lewandowska w imieniu Gminy 
siedlec podpisali umowę 
na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. 
“Przebudowa dróg 
wewnętrznych z odwodnieniem 
w Jaromierzu ”.  

Buda z siedzibą w Chobienicach 12, 
64-214 Chobienice. Całkowita war-
tość inwestycji: 551.892,89 zł. Była 
finansowana z budżetu Gminy Sie-
dlec oraz ze środków Województwa 
Wielkopolskiego w ramach dofi-
nansowania budowy (przebudowy) 
dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych. 

Trwa akcja przekazywania 304 
urządzeń komputerowych, które 
zostały zakupione przez  Gminę 
Siedlec w ramach projektu gran-
towego „Wsparcie dzieci z rodzin 
popegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”. Środki 
na ten cel samorząd pozyskał 
z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 z Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REAC-

T-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia.  Gmina 
Siedlec otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 752 500,00 zł na za-
kup 260 laptopów, 39 komputerów 
stacjonarnych i 5 tabletów Akcja, 
ze względu na dużą ilość sprzętu 
jeszcze trwa. Ze wszystkimi osoba-
mi, które złożyły poprawne wnioski 
i spełniły warunki formalne konkur-
su, będziemy się kontaktować.

Trwa akcja 
wydawania laptopów



7Grudzień 2022

Piętnaście lat 
śpiewania

9 listopada 2022 odbył się już pięt-
nasty Przegląd Piosenki Siedleckie 
Nutki. Po raz kolejny statuetki 
strugane przez Wiesława  
Matysika trafiły do wyjątkowych 
głosów z gminy Siedlec. Z roku 
na rok poziom artystycznych wystę-
pów jest coraz większy!  
W tegorocznej edycji na laureatów 
konkursu czekały pluszowe misie 
i oczywiście dyplomy. 

W ramach cyklu wydarzeń „Wpół 
do Kultury” odbył się kolejny kon-
cert. Tym razem było to spotka-
nie z piosenką francuską i Yagą 
Kowalik, krakowską wokalistką 
występującą w słynnej Piwnicy 
pod baranami. Doskonały i klima-
tyczny głos Yagi Kowalik połączo-
ny z pięknym brzmieniem akorde-
onisty Walntyna Dubrowskiego 
zaowocowało wyjątkowym kon-
certem pełnym utworów Edith 
Piaf, Charlesa Aznavoura i Juliet-
te Greco. Koncert połączony był 
z degustacją potraw przygotow-
anych przez Bistro Doprawione. 
Kolejne realizacje w ramach cyklu 
w przyszłym roku. 

W niedzielę 4 grudnia 2022 roku 
w Jaromierzu zawitał specjal-
ny gość - Święty Mikołaj w to-
warzystwie niedźwiadka i po-
mocników, dzięki czemu Mikołaj 
był wyjątkowy. Gość obdarował 
wszystkie dzieci z Jaromierza. 
Mamy nadzieję, że zobaczymy 
się za rok. Dziękujemy Państ-
wu Oldze i Adamowi Dąbskim 
za udostępnienie i przygotowan-
ie reniferów.

W dniu 29 listopada 2022 r.  odbyła 
się XLIX sesja Rady Gminy Siedlec VI 
kadencji 2018 -2023, w której uczest-
niczyło 13 członków Rady, Wójt 
Gminy p. Jacek Kolesiński, Zastępca 
Wójta Gminy Siedlec p. Agnieszka 
Kasperczak, Skarbnik Gminy p. Kry-
styna Lewandowska, Radny Rady 

Kolejna sesja rady

Spotkanie 
z piosenką francuską

Święty również w Jaromierzu

Powiatu Wolsztyńskiego p. Hiero-
nim Birk, Zastępca Kierownika OPS 
w Siedlcu p. Dorota Przymuszała, 
Dyrektor Gminnego Zespołu Eko-
nomiczno – Administracyjnego Szkól 
i Placówek p. 
Dyrektor Ryszard Stefan, Inspektor 
ds. sportu p. Marek Budziński, sołtysi.

 Uchwała Nr XLIX/263/2022 
w sprawie zmian w Uchwale budże-
towej na 2022 rok na obecność 13 
radnych została przyjęta jednogło-
śnie : 13 -za, 0 – przeciw, 0 – wstrzy-
mujących ,

 Uchwała Nr XLIX/264/2022 
w sprawie przyjęcia Rocznego Pro-
gramu współpracy Gminy Siedlec 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2023., na obecność 13 radnych zo-
stała przyjęta większością głosów : 
12 -za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymują-
cych

 Uchwała Nr XLIX/265/2022 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVI/239/2018 Rady Gminy Siedlec 
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze, z wyłącze-

niem specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowite-
go zwolnienia z opłat oraz trybu ich 
pobierania., na obecność 13 radnych 
została przyjęta jednogłośnie : 13 
-za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

 Uchwała Nr XLIX/266/2022 
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie na lata 2023-2027., 
na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie : 13 -za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących

 Uchwała Nr XLIX/267/2022 
w sprawie określenia stawki za 1 km 
przebiegu pojazdu dla potrzeb obli-
czania wysokości zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży, 
uczniów oraz rodziców, na obecność 
13 radnych została przyjęta jed-
nogłośnie : 13 -za, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymujących

Podczas sesji Podjęte zostały uchwały: 

Kategoria SOLOWA I  
(klasy I-III)

Tytuł Laureata – Emilia Baranowska 
(szkoła Siedlec) 

wyróżnienie – Stefania Kicińska 
(szkoła Siedlec)

Kategoria SOLOWA II  
(klasy IV - VI) 

Tytuł Laureata – Lena Krajewska 
(szkoła Siedlec)  

wyróżnienie – Maja Urbaniak  
(szkoła Kopanica)

Kategoria SOLOWA III  
(klasy VII-VIII) 

Tytuł Laureata – Tomasz Bedła  
(szkoła Belęcin)  

wyróżnienie – Zofia Ceglarek  
(szkoła Siedlec) 

z ŻYCIA GMINY
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EDUKACJA

1 września

Pierwszy dzień w przedszkolu 
-powitanie przedszkolaków.

15 września

Dzień Kropki: zabawy 
plastyczne, matematyczne 
i grafomotoryczne.

20 września

Dzień Przedszkolaka.

23 września

Powitanie Jesieni.

28 września

Dzień Jabłka.

30 września

Dzień Chłopaka.

7 października

Filharmonia „ o rogu który nie 
bodzie i innych instrumentach”.

12 października

w Tuchorzy oraz księży z Parafii 
Tuchorza.

8 listopada

Wycieczka do Fabryki Bombek 
do Stodolska. Poznanie 
powstania kolejnych etapów 
bombki.

opowieści- Tam, gdzie chodzą 
fioletowe krowy”.

20 listopada

Dzień Praw Dziecka.

25 listopada

Dzień Pluszowego Misia.

Wizyta Policjanta: Bezpieczny 
Przedszkolak.

18 października 

Akademia z Okazji DEN 
przygotowana przez grupę 
„ Wesołe misie” z Tuchorzy 
oraz „Serduszka” ze St. 
Tuchorzy.

25 października

Dzień Kundelka - 
poznanie różnych ras 
piesków, przypomnienie 
o odpowiedzialnym zajmowaniu 
się czworonogiem, karmienie 
higiena oraz ciepłe posłanie 
na zbliżająca się zimę.

28 października

„PAMIĘTAMY#”. Wyjazd 
na Pomnik pomordowanych 
15 Polaków w czasie II 
wojny światowej, złożenie 
wieńca i zapalenie zniczy 
oraz odwiedziny na cmentarzu 
w Tuchorzy grobów dawnych 
nauczycieli uczących w szkole 

10 listopada

Dzień Jeża oraz uroczysta 
akademia z okazji Dnia 
Niepodległości Polski 
i Pasowanie na Przedszkolaka.

18 listopada

Filharmonia „ Muzyczne 

28 listopada

Andrzejki oraz szkolenie 
pracowników ZPP z pierwszej 
pomocy medycznej.

2 grudnia

Filharmonia „ Suzafon i saksofon 
w dźwiękowej galaktyce”.

14 października 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

17 października

- Pasowanie klas pierwszych. 

- Klasy trzecie wzięły udział 
w wyjazdowych warsztatach 
serowarskich w gospodarstwie rolnym 
w Nowej Wsi.

- Uczeń klasy 3c Ksawery Nowak 
został laureatem konkursu 
fotograficznego „Dobranockowi 
detektywi.

- Klasy 3b i 2a w ramach projektu „(Nie)
zwykła matematyka” zorganizowały 
Dzień Gier Planszowych.

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Wolsztyńskiego WIMS – unihokej: 
Gabriela Babińska, Zofia Ceglarek, 
Roksana Krzyżan, Hanna Kotlarska, 
Gabriela Grześkowiak, Marika 
Nadobnik, Aleksandra Pospiech, Agata 
Przybyła, Karina Flieger Michalina 
Stasiak, Amelia Wróblewicz.

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Wolsztyńskiego drużyny chłopców 
w unihokeju: Filip Domagalski, Mateusz 
Lehmann, Emanuel Wojtkowiak, 
Wiktor Maszner, Jan Herkt, Antoni 
Wagner, Marcel Teichert, Patryk 
Skibiński, Kacper Adamczak, Patryk 
Reimann.

SKW zorganizowało zbiórkę karmy 
dla Karpickowych Sierotek.

25 października 

Obchodziliśmy Dzień Dyni.

Klasa 6B z wychowawcą w imieniu 
całej społeczności szkolnej złożyli 
wieniec i zapalili znicze na grobie 
Powstańca Wielkopolskiego Pana 
Walentego Wojdorskiego.

Klasy ósme w ramach zajęć 
z doradztwa zawodowego odwiedziły 
Port Lotniczy – Zielona Góra, Zakłady 
Ikea w Babimoście.

3 listopada

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli 
w spotkaniu z panią policjantką 
Katarzyną Kucharczak.

W XV Gminnym Konkursie Piosenki 
„Siedleckie Nutki” w kategorii klas 1-3, 
laureatką została Emilia Baranowska, 
a wyróżnienie otrzymała Stefania 
Kicińska. W kategorii klas 4-6 
laureatką została Lena Krajewska, 
natomiast w kategorii klas 7-8 
wyróżnienie otrzymała Zofia Ceglarek.

9 i 10 listopada

Klasy drugie spędziły czas we 
Wroniawach na wieczorze 
andrzejkowym.

10 listopada o g.11:11 cała szkoła 
odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego”.

Szkoła bierze udział w akcji „Ile waży 
św.Mikołaj?, która trwa do 17.01.2023 
roku.

15 listopada

Odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Święta Niepodległości.

W szkole rozpoczęły się przygotowania 

do kiermaszu bożonarodzeniowego. 
Na zajęciach kreatywnych, lekcjach 
wychowawczych oraz innych zajęciach, 
uczniowie przygotowywali ozdoby 
na kiermasz.

24 listopada

Odbyła się pierwsze po długiej przerwie 
Dyskoteka Andrzejkowa dla klas 4-8, 
gdzie w ramach konkursu na najlepsze 
przebranie retro zwyciężyli: Aleksandra 
Pospiech, Julia Sip, Maksymilian Dulat, 
Oliwia Baranowska oraz Zuzanna 
Karczmar.

W ramach Dnia Życzliwości odbył 
się Plebiscyt na najżyczliwszego 
nauczyciela, kolegę i koleżankę, 
którymi zostali: Hanna Broniszewska, 
Alan Szulc z klasy ósmej i Antonina 

Czubkowska z klasy trzeciej.

Klasa 6B odwiedziły Poznański 
Jarmark Świąteczny, w ramach którego 
brali udział w warsztatach, jeździli 
na łyżwach i korzystali z wielu innych 
atrakcji jarmarku.

30 listopada - 2 grudnia

Można było zakupić babeczki z wróżbą. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony był 
na działania statutowe Szkolnego Koła 
Wolontariatu.

3-4 grudnia

Dzięki uprzejmości księdza proboszcza, 
w kościele w Siedlcu odbył się szkolny 
kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. 
Wszystkie ozdoby zostały wykonane 
przez naszych uczniów.

5 grudnia

Młodsi uczniowie podczas wizyty 
w GOK w Siedlcu wysłali listy do św. 
Mikołaja.

6 grudnia 

Odwiedził nas św. Mikołaj i rozdał 
wszystkim uczniom, nauczycielom 
i pracownikom słodkie upominki. 
Został również rozstrzygnięty szkolny 
konkurs na najpiękniejszą ozdobę 
bożonarodzeniową. Nagrodzeni 
w kategorii klas 1-3: Julia Tomiak, 
Nikodem Tomiak, Bianka Wajman. 
Wyróżnienia otrzymali: Amelia Birk 
i Amelia Żok. W kategorii klas 4-8:  Łucja 
Piątyszek, Mateusz Świder, Wiktoria 
Wojtkowiak. Wyróżnienia dla: Gabrieli 
Birk, Gabrieli Grześkowiak, Agaty 
Przybyły.

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Siedlcu

Kalendarium Zespołu 
Publicznych Przedszkoli 
w Tuchorzy
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Szkoła Podstawowa  
im. Kopanickiej drużyny 
Powstańców Wielkopolskich

13 października

Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
Samorząd Szkolny przygotował        

upominki i życzenia dla nauczycieli  
i pracowników szkoły.

Uroczyste pasowanie uczniów klas 
pierwszych.

19 października

Klasa II  udała się na wycieczkę 
do DeliParku w Trzebawiu. Udział w IX 
Pieszym Rajdzie „Żurawim Szlakiem”.

21 października

Akademia Melomana – koncert 
dla uczniów młodszych”O rogu, który 
nie budzi innych instrumentów”.

25 października 

Akademia Melomana – koncert 
dla uczniów starszych „Instrumenty 
orkiestry symfonicznej dęte blaszane”.

26 października

Szkoła przyłączyła się do akcji 
“Światełko dla Ukrainy”.

8 listopada

Dzień postaci z bajek.

9 listopada

Wzięliśmy udział w konkursie „Siedleckie 
Nutki”.

10 listopada

Apel  z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Wspólne odśpiewanie 
hymnu narodowego w ramach akcji 
„Szkoła do hymnu“.

Samorząd Szkolny zajął się sprzedażą 
rogali świętomarcińskich.

11 listopada

Uczniowie naszej szkoły: Maja Petrov 
i Bartek Szewczyk odebrali w Poznaniu 
nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie 
“Sacratissimo Cordi Polonia Restituta”.

21 listopada

Dzieci z Ogniska Misyjnego w ramach 
nagrody za swoją misyjną działalnośc 
wyjechały na wycieczkę do Poznania.

24 listopada

Udział uczniów naszej szkoły 
w “Ekoolimpiadzie” w MSS 
„Świtezianka”.

25 listopada

Dyskoteka andrzejkowa.

Dzień Pluszowego Misia.

Rozstrzygnięcie konkursu na logo 
logopedy.

Udział uczniów naszej szkoły  
w Powiatowych Zawodach 
Szachowych.

28 listopada

Szkolny Turniej Szachowy.

29 listopada

Próbny alarm przeciwpożarowy.

30 listopada i 1 grudnia

Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej  
i sali gimnastycznej naszej szkoły. 

Kalendarium Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola 
w Chobienicach
22 września 

Ósmoklasiści wraz z paniami Anielą 
Wieczorek i Kamilą Rączką wybrali się 
na wycieczkę rowerową w kierunku 
Zbąszynia.

30 września

Dziewczyny z klas 5, 6 i 7 pojechały 
pod opieką pani dyrektor Sabiny 
Horowskiej i pani Martyny Wołek 
do Ogrodu Botanicznego w Zielonej 
Górze.

4 października

Uczniowie kl. 7 i 8 udali się do GOK-u 
w Siedlcu na spotkanie z niezwykłym 
podróżnikiem, który opowiadał 
o swojej niesamowitej podróży 
rowerowej z Sydney do Szczecina.

7 października

Obchodziliśmy Światowy Dzień 
Uśmiechu pod hasłem „Zrób coś 
dobrego i wywołaj uśmiech na chociaż 
jednej twarzy”.

8 października

Kilkoro uczniów naszej szkoły wzięło 
udział w konkursie plastycznym 
„Kontynuujemy tradycję” 
zorganizowanym przez Bibliotekę 
Publiczną w Zbąszyniu. W kategorii 
klas 7-8 szkoły podstawowej nasze 

uczennice Paulina Popiół i Julia 
Janczewska zajęły odpowiednio 
2 i 3 miejsce. W kategorii klas 4-6 
wyróżnienie zdobył Kajetan Kuhnke.

10-13 października

W ramach zajęć świetlicowych młodsi 
uczniowie wykonywali plakaty z okazji 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych, który przypada właśnie 
na październik.

11 października

Odbyło się pasowanie uczniów kl. 
1 na czytelnika biblioteki szkolnej 
oraz publicznej.

13 października

Z okazji Dnia Papieskiego panie 
katechetki Renata Myssak i Jolanta 
Rzepa zorganizowały dla uczniów gry 
i zabawy terenowe związane z postacią 
Jana Pawła II.

15-16 października

Z okazji Dnia Papieskiego młodzież 
z kl. 8 sprzedawała słynne kremówki 
(ulubione ciasto naszego papieża) 
w salce obok kościoła.

17 października

Naszą szkołę odwiedził Ksiądz Biskup 
Zdzisław Fortuniak.

18 października

W klasach 7 i 8 odbyło się 
spotkanie z panem policjantem 
na temat konsekwencji prawnych 
i szkodliwości zażywania narkotyków 
oraz spożywania alkoholu.

19 października

Przedstawiciele starszej grupy 
wiekowej z naszej szkoły uczestniczyli 
w XI pieszym Rajdzie Ekologicznym 
„Żurawim Szlakiem”, który odbył się 
w Wolsztynie i zajęli w nim III miejsce.

2 listopada

Nasza szkoła przystąpiła do XXIII 
edycji akcji Góra Grosza.

2-30 listopada

W bibliotece szkolnej odbywał się 
kiermasz książek.

10 listopada

Odśpiewanie hymnu przez uczniów 
w ramach kampanii „Szkoła do hymnu”.

11 listopada

Mieszkańcy naszej miejscowości (w 
tym grupa nauczycieli i  uczniów) 
wzięli udział w marszu z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 
zorganizowanego przez panią Sołtys 

oraz Radę Sołecką.

14 listopada

Odbył się uroczysty apel przygotowany 
przez kl. 5 wraz z wychowawczynią p. 
Małgorzatą Piter z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości.

19-20 listopada

Szkolny wolontariat zorganizował przy 
kościele po mszach świętych kiermasz 
ciast dla Gabrysia.

23 listopada

Klasy 7 i 8 wraz z wychowawcami: p. 
Anielą Wieczorek i p. Przemysławem 
Strażyńskim wybrali się do Cinema 
City w Zielonej Górze na film pt.: 
„Czarna Pantera 2”.

25 listopada

Klasa 4 wraz z wychowawczynią p. 
Kamilą Rączką zorganizowała klasową 
imprezę andrzejkową z dużą ilością 
wróżb, magii i świetnej zabawy.

EDUKACJA
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4 października

Spotkanie klasy 7 i 8 z Podróżnikiem 
Danielem Kocujem

7 października

Filharmonia w naszej szkole pt. „ Blacha 
to brzmi dumnie’’.

Przedszkolaki obchodzą Światowy Dzień 
Zwierząt.

08 października

Wspólne grzybobranie.

10 października

Spotkanie klasy 1 i 2 z Panią Policjantką.

Spotkanie przedszkolaków z Panią 
Policjantką.

11 października

Zbieramy kasztany dla Wiktora.

12 października

Przedszkolaki obchodzą Dzień Drzewa.

Pasowanie na Przedszkolaka.

13 października

Miesiąc Bibliotek szkolnych czas zacząć!

Turniej unihokeja.

14 października

Dzień Edukacji Narodowej.

17 października

Wyjazdowy turniej unihokeja.

Przedszkolaki obchodzą Światowy Dzień 
Wzroku.

19 października

Zbieramy karmę dla zwierząt 
w schronisku.

20 października

Dzień w kratkę.

25 października

Wycieczka na trampoliny.

Spotkanie ze strażakami.

26 października

Wolontariusze sprzątają groby.

27 października

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy 1.

Dzień kundelka u Przedszkolaków.

28 października

Pasowanie na ucznia w klasie 1.

2 listopada

Nasza szkoła bierze udział w akcji: 
„Pozytywna Uwaga”.

Dzień Dyni.

4 listopada

Dzień Postaci z Bajki.

Wolontariusze sprzątają groby.

9 listopada

Przegląd piosenki Siedleckie Nutki.

10 listopada

Apel z okazji 11 Listopada.

14 listopada

Spotkanie z Misjonarzami 
z Madagaskaru.

14 listopada

Klasa 3 w ramach nagrody za zajecie I 
miejsca w grzybobraniu była na seansie 
filmowym pt. „Chłopiec z chmur.”

15 listopada

Wyjazd na gościnny występ,  Teatru 
Muzycznego Forte z Wrocławia 
na spektakl profilaktyczny pt. „Dzwonnik 
z Notre Dame.”

16  listopada

Odbyły się kolejne eliminacje rozgrywek 
w unihokeja.

17 listopada

Klasy VI także brały w eliminacjach 
Rejonu Leszczyńskiego w Unihoheju. 

Tam reprezentowały naszą szkołę już 
dziewczęta. Zajęły 1 miejsce i także 
przeszły do etapu wojewódzkiego.

18 listopada

Koncert filharmonii pt. „Legenda 
o ogrodzie różanym”.

21 listopada

Kosmiczny dzień w naszej szkole.

24 listopada

Półfinał Wojewódzki w Unihokeju 
dziewcząt w Brudzewie.

25 listopada

Dzień Pluszowego Misia 
u Przedszkolaków.

30 listopada

Gminne mistrzostwa w piłce halowej 

chłopców. Nasi młodzi mężczyźni zajęli 

1 miejsce.

30 listopada

Dyskoteka andrzejkowa.

30 listopada

Półfinał Wojewódzki XXIV Igrzysk Dzieci 

w Unihokeju Dziewcząt. 

Dziewczęta zajęły 3 Miejsce.

2 grudnia

Koncert filharmonii - „Znane i nieznana - 
saksofon i suzafon”

5 grudnia

Wyjazd do kina klas 4- 8 na” świąteczną 
Niespodziankę”.

06.grudnia

Mikołajki w naszej szkole.

Artykuły do kalendarium Zespoły Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie.

Kalendarium Zespołu 
Szkoły Podstawowej  
i Przedszkola w Belęcinie

EDUKACJA
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z ŻYCIA GMINY

Zofia Mąkosa 
laureatką Nagrody 
Waśkiewicza 
Nagrodzona powieść rozgrywa się 
w XVII w. na ówczesnym pograni-
czu polsko-śląsko-brandenburgs-
km, m.in. w obecnych miastach 
Kargowa, Sulechów, a główna 
jej część we wsi Kolsko, gdzie 
w owym czasie doszło do auten-
tycznych nagonek na „cza-
rownice”. W latach 1664-1670 
w rejonie Kolska spalono 39 
kobiet jako czarownice. Była 
to największa fala polowań 
na tym terenie i druga co 
do wielkości na Śląsku. Przez 
karty doskonale history-
cznie udokumentowanego 
utworu wyraźnie przeziera 
współczesność, a uważny 
czytelnik odnajdzie (być 
może) w kilku bohaterach 
co bardziej niesympatyczne 
postacie aktualnego życia 
społecznego, a zwłaszcza 
politycznego kraju. Wzma-
ga to tym bardziej zaintere-
sowanie pozycją, a jej autorka 
jest rozchwytywana i zapraszana 
na wiele spotkań autorskich. Jak cza-
sem wspomina – nie ma nawet czasu 
pomyśleć o tematyce ewentualnej 
kolejnej powieści…
Warto tu przypomnieć, iż Z. Mąkosa 
wcześniej napisała i wydała trzyto-
mową powieść „Wendyjska winnica” 
rozgrywającą się w przededniu II wo-
jny, a kończącą już po niej. Z tym, że ak-
cja pierwszego tomu znów rozgrywa 
się na Ziemi Kargowskiej, drugiego 

Podczas piątkowej (25.11.)) gali literackiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze po raz trzynasty wręczono Nagrodę ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza, tym razem 
za rok 2022. Otrzymała ją Zofia Mąkosa za dwutomową powieść „Makowa spódnica”. Nominowani do Nagrody byli poza nią: Beata Patrycja Klary (Gorzów Wlkp.) 
i Czesław Markiewicz (Zielona Góra). Na konkurs nadesłano aż 31 pozycji! 

( „ W i n n e 
miasto”) w Zielonej Górze, 
a trzeciego w znacznej mierze w powo-
jennych Niemczech okupowanych 
przez Rosjan i Amerykanów. Ta 
debiutancka powieść przyniosła 
pisarce sukces w postaci aż dwóch 
Lubuskich Wawrzynów Literack-
ich, udziałów w rozmaitych targach 
książek i dużą popularność czytelniczą 
na całej Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce 
i ogólnie w kraju. 

Laureatka Nagrody Waśkiewic-
za otrzymała kryształową statuę 
z wygrawerowanym autografem 
patrona nagrody, okolicznościowy 
dyplom i nagrodę pieniężną, nato-
miast autorzy nominowani nagrody 
rzeczowe i dyplomy. Wyboru naj-
lepszych książek dokonała nieza-
leżna Kapituła Nagrody w składzie: 
prof. Małgorzata Mikołajczak – Uni-
wersytet Zielonogórski, dr Mirosła-
wa Szott, dr Michał Banaszak. XIII 
Galę Literacką współorganizowali: 
Związek Literatów Polskich, oddzi-
ał w Zielonej Górze i Towarzystwo 
Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

Pierwszy trening

Zawody 
strzeleckie

W ostatnich tygodniach w Sali 
Sportowej w Kopanicy odbył się 
pierwszy trening przeprowadzony 
przez klub „KPR Wolsztyniak”. Za-
jęcia cieszyły się dużym zaintereso-

waniem. Na zakończenie treningu 
dzieci otrzymały od KPR Wolsz-
tyniak gadżety i koszulki z logo 
Wolsztyniaka oraz bilety na najbliż-
szy mecz ligowy.

W dniu 3 listopada Zastępca 
Wójta Pani Agnieszka Kasper-
czak wraz z przedstawicielami 
Urzędu Gminy uczestniczyła 
w zawodach strzeleckich zor-
ganizowanych z okazji Święta 
5 Lubuskiego Pułku Artylerii 
z Sulechowa. W zawodach dru-
żynowych nasi przedstawicie-
le zdobyli 5 miejsce. Natomiast 
w rywalizacji indywidualnej Pani 
Agnieszka Kasperczak wraz z Pa-
nią Katarzyną Basińską zakwali-
fikowały się do finału i znalazły 
się w pierwszej 10. Druga część 
turnieju obejmowała zawody 
w kręgle. Impreza miała cha-
rakter integracyjny i przebiegła 
w miłej atmosferze. Uczestnikom 
gratulujemy wysokich osiągnięć. 
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Mikołajki w Domu Seniora +
DOM sENIOrA

Z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości Wójt Gminy Sie-
dlec Jacek Kolesiński wspólnie 
z dyrektorem, nauczycielami 
oraz uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Siedlcu złożyli kwiaty 
pod pomnikiem przed Urzędem 
Gminy Siedlec.

uczciliśmy
Święto

Seniorzy z Dziennego Domu 
Senior + w Siedlcu obchodzą 
Mikołajki szczególnie 
uroczyście. Jest to piękny 
czas składania życzeń, 
niespodziewanych prezentów  
i miłych gestów.  
A w międzyczasie odbywają się 
także warsztaty świąteczne.

Andrzejki  to wieczór wróżb odpra-
wianych w nocy z 29 na 30 listo-
pada, w wigilię świętego Andrzeja, 
patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pier-
wsza polska wzmianka literacka 
o nim pojawiła się w 1557 za sprawą 
Marcina Bielskiego. Dzień ten 
przypada na końcu lub na począt-
ku roku liturgicznego. Andrzejki są 
specjalną okazją do zorganizowania 
ostatnich hucznych zabaw przed 
rozpoczynającym się adwentem. 
W Szkocji obchodzony 30 listopa-
da dzień świętego Andrzeja jest 
świętem narodowym.
21 listopada obchodzony jest Dzień 
Życzliwości, z tej okazji emerytowa-
na Pani Dyrektor Teresa Sobkowiak 
złożyła życzenia opiekunkom z Dz-
iennego Domu Senior + w Siedlcu, 
które realizują zadania na rzecz 
osób potrzebujących wsparcia. 
Placówkę Dziennego Domu Senior 
+ odwiedził Wójt Gminy Siedlec 

Jacek Kolesiński oraz Wójt Gminy 
Siekierczyn Dariusz Furdykoń.
Osoby korzystające z usług Dzien-
nego Domu Senior+ w Siedlcu usług 
różnią się pod względem zaintereso-
wań i możliwości psychoruchowych, 
dlatego też staramy się dopa-
sować  zajęcia do każdego Uczest-
nika indywidualnie tak, aby pobyt 
w placówce pozwolił na rozwijanie 
własnych zainteresowań, na rozwój 

intelektualny i aktywność fizyczną, 
a także zapomnienie o troskach dnia 
codziennego.
14 listopada obchodzony jest 
Ogólnopolski Dzień Seniora. Jest 
to szczególne święto, święto ludzi 
starszych, którym należy się sza-
cunek i uznanie za bezinteresowną 
miłość i mądrość, jakimi obda-
rowują młodsze pokolenia oraz po-
dtrzymują jakże ważne w naszych 

domach tradycje. Miła niespod-
ziankę seniorom z Dziennego Domu 
Senior + w Siedlcu sprawiły dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Siedl-
cu składając najserdeczniejsze ży-
czenia.
Narodowe Święto Niepodległości 
to święto, które corocznie obchod-
zone jest  w dniu 11 listopada dla up-
amiętnienia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Seniorzy  z Dzienne-

go Domu Senior + w Siedlcu akty-
wnie uczestniczyli w warsztatach 
arteterapii, podczas których wyko-
nali prace akcentujące polskość.
Seniorzy z Dziennego Domu Se-
nior+ w Siedlcu w trakcie warsz-
tatów plastyczno-florystyc-
znych przygotowali z pamięcią 
o zmarłych kompozycje, które 
złożyli na grobach koleżanek i ko-
legów.


