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Relacja z   XVI sesji Rady Gminy 
Siedlec
 W  dniu 30 grudnia 2019 r. 
odbyła się XVI  sesja Rady Gminy 
Siedlec VI kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 13 radnych spośród 15 
członków Rady,  Jacek Kolesiński- Wójt 
Gminy Siedlec, Agnieszka Kasperczak – 
Zastępca Wójta Gminy Siedlec,  Krystyna 
Lewandowska- Skarbnik Gminy, Witold 
Składanek – Sekretarz Starostwa, Dorota 
Gwardzik- Prezes ZNP Oddział w Siedlcu, 
Wojciech Piątyszek – Przewodniczący 
GKRPA w Siedlcu  ,oraz sołtysi, 
kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy.
Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie:
- uchwała Nr XVI/78/2019 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
Gminie Siedlec na 2020 rokna obecność 13 
radnych została przyjęta jednogłośnie, 
- uchwała Nr XVI/79/2019 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2020 – 2026na obecność 13 
radnych została przyjęta jednogłośnie, 
- uchwała Nr XVI/80/2019 w sprawie 
uchwały budżetowej na 2020 rokna 
obecność 13 radnych została przyjęta 
jednogłośnie, 
- uchwała Nr XVI/81/2019 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2019 rokna 
obecność 13 radnych została przyjęta 
jednogłośnie, 
-uchwała Nr XVI/82/2019  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2019 – 2026na obecność 13 
radnych została przyjęta jednogłośnie, 
- uchwała Nr XVI/83/2019 w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z końcem roku budżetowego 
2019na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, 
- uchwała Nr XVI/84/2019 w sprawie 
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 
celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposobu jej rozliczaniana obecność 13 
radnych została przyjęta jednogłośnie, 
- uchwała Nr XVI/85/2019  w sprawie 
stanowiska Rady Gminy odnośnie 
zrzeczenia się odszkodowania za 
nieruchomości stanowiące własność Gminy 
Siedlec przyjęte przez Powiat Wolsztyński 
na realizację inwestycji drogowej 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2728P Belęcin – granica Powiatu 
Wolsztyńskiego” na obecność 13 radnych 
została przyjęta zwykłą większością głosów 
12 – za, 0 0 przeciw, 1- wstrzymujący,
- uchwała Nr XVI/86/2019  w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Siedlec na rok szkolny 
2019/2020na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie.
Ponadto Rada Gminy Siedlec wyraziła 
zwykłą większością głosów pozytywną 
opinię dotycząca zbycia nieruchomości:

dz. nr 1) 580/1 w obrębie 
Chobienice, o powierzchni 
0,2300 ha, 
dz. nr 2) 620 w obrębie Chobienice, 
o powierzchni 0,1300 ha, 

na obecność 13 radnych 12 – za 0- przeciw 
1 – wstrzymujący.
W  dniu 18 lutego 202 r. odbyła się XVII  
sesja Rady Gminy Siedlec VI kadencji 
2018 -2023, w której uczestniczyło 14 
radnych spośród 15 członków Rady,  Jacek 
Kolesiński- Wójt Gminy Siedlec, Agnieszka 
Kasperczak – Zastępca Wójta Gminy 
Siedlec, Krystyna Lewandowska- Skarbnik 
Gminy, Dorota Gwardzik- Prezes ZNP 
Oddział w Siedlcu,  Hieronim Birk- Prezes 
Spółki z o.o. ZEUK w Siedlcu, Teresa 
Sobkowiak -radna powiatu wolsztyńskiego 
,oraz sołtysi, kierownicy i pracownicy 
Urzędu Gminy.
W interpelacjach i zapytaniach  radnych 
kolejno zabierali głos :
radny A. Skiba podniósł sprawę odbioru 
gabarytów;

radny D. Wita pytał  o stan zaawansowania 
prac dotyczących budowy ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej;
Sołtys wsi Wielka Wieś podniosła sprawę 
„brukowania” terenów pod pojemnikami 
na szkło;
Sołtys wsi Zakrzewo  pytał o realizację 
ścieżki rowerowej Belęcin – Zakrzewo.
W dalszej części obrad ogłoszone zostały 
wyniki konkursu „Piękna Wieś 2019”. 
Ponadto Rada wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie zmian w statucie Związku 
Międzygminnego „Obra”. 
Podjęła również  uchwały w sprawie :
- Uchwała nr XVII/87/2020w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
na obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/88/2020w sprawie 
przekazania pomocy finansowej na rzecz 
Województwa Wielkopolskiego na obecność 
14 radnych została przyjęta zwykłą 
większością głosów 13 – za, 0 – przeciw, 
1 – głos wstrzymujący,
- Uchwała nr XVII/89/2020w sprawie 
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 
celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz 
trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczania - Uchwała 
nr XVII/90/2020 w sprawie - Uchwała 
nr XVII/90/2020 w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
na drogach gminnychna obecność 14 
radnych została przyjęta jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/91/2020w sprawie 
powołania przedstawicieli Gminy 
Siedlec w skład Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „Obra” na obecność 14 
radnych została przyjęta jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/92/2020w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec 
na 2020 rokna obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/93/2020w sprawie 
przyjęcia planów pracy stałych Komisji 
Rady Gminy Siedlec na 2020 rok na 

obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/94/2020w 
sprawiezmiany uchwały Nr XIV/72/2015 
Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 
2015 r. w sprawie Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Siedlecna 
obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/95/2020w sprawie 
nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Siedlecna obecność 14 
radnych została przyjęta jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/96/2020w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kopanicana obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/97/2020w sprawie 
przyjęcia Rocznego Programu współpracy 
Gminy Siedlec z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2020na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/98/2020 w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznegona obecność 14 
radnych została przyjęta jednogłośnie ,
- Uchwała nr XVII/99/2020w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych lub w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
na obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,
- Uchwała nr XVII/100/2020w sprawie 
przekazania skargi na uchwałę nr 
XIII/61/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 
27 października 2015 r. do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
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 W dniu 30 października 
2019 roku zakończyły się nabory 
wniosków o przyznanie pomocy        
w ramach przedsięwzięć LSR Re-
gionu Kozła:
B.1.1. Podejmowanie i rozwijanie 
działalności gospodarczej (nabór 
1/2019 oraz nabór 2/2019),
A.1.2. Wspieranie rozwoju in-
frastruktury kulturalnej (nabór 
3/2019),
B.2.1. Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej i rekre-
acyjnej (nabór 4/2019).
Posiedzenie Rady LGD Regionu 
Kozła poświęcone ocenie złożo-
nych wniosków odbyło się 12 grud-
nia 2019 roku.    
 Dnia 7 listopada 2019 r. 
w siedzibie Starosty Regionu Ko-
zła – Wójta Gminy Siedlec Jacka 
Kolesińskiego odbyło się spotkanie 
Kapituły Regionu Kozła. W trakcie 
spotkania przedstawiono informa-
cję z wykonania budżetu do miesią-
ca października br. Omówiono pro-
pozycję zadań do wprowadzenia w 
2020 roku oraz omówiono sprawy 
bieżące i wnioski. 
 W dniach od 30 listopada 
do 01 grudnia 2019 r. w Kielcach 
odbyły się Targi Agrotravel poświę-
cone aktywnej turystyce wiejskiej. 

W wydarzeniu udział wzięli przed-
stawiciele Lokalnej Grupy Działa-
nia Region Kozła wraz z kolegami 
z Lokalnej Grupy Działania KOLD 
i Wielkopolskiej Lokalnej Grupy 
Działania Kraina Lasów i Jezior z 
Leszna (w ramach projektu „Tria-
thlon turystyczny – innowacyjnym 
sposobem promocji obszaru LSR”) 
prezentując materiały w postaci 
wydawnictw            i projektów 
związanych z lokalną turystyką. Or-
ganizatorzy targów ogłosili konkurs 
na najlepszy produkt turystyczny 
funkcjonujący na obszarach wiej-
skich, do którego LGD Regionu 
Kozła zgłosiło zrealizowany projekt 
o nazwie „Gry terenowe”, z które-
go można korzystać przy pomocy 
Mobilnej Aplikacji Turystycznej 
na telefon. Zaprezentowano rów-
nież wydawnictwo o nazwie „Szlak 
drewnianych kościołów Regionu 
Kozła”. Jury konkursowe postano-
wiło o przyznaniu Lokalnej Grupie 
Działania Regionu Kozła II nagrody 
za opracowanie aplikacji telefonicz-
nej, która może być wykorzystywa-
na przez turystów odwiedzających 
Region Kozła. Wręczenie statuetki 
i dyplomu odbyło się na uroczystej 
Gali w Grand Hotelu Best Western 
w Kielcach w dniu poprzedzającym 

targi.             W ceremonii odbio-
ru tego zaszczytnego wyróżnienia 
uczestniczył prezes Zarządu LGD 
RK – Witold Silski. 
 Dnia 07 grudnia w Bosz-
kowie odbyła się konferencja pod-
sumowująca projekt: Triathlon tu-
rystyczny – innowacyjnym sposo-
bem promocji obszaru LSR. Projekt 
organizowany był przez Lokalne 
Grupy Działania reprezentujące 
Region Kozła (gminy Babimost, 
Kargowa, Siedlec, Zbąszynek, Zbą-
szyń, Trzciel), Wielkopolską Krainę 
Lasów i Jezior (gminy Bojanowo, 
Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, 
Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmi-
giel, Święciechowa, Wijewo, Wło-
szakowice                 i Wolsztyn) 
oraz KOLD (gminy Miedzichowo, 
Pniewy, Nowy Tomyśl, Kuślin, 
Opalenica, Lwówek       i Duszni-
ki). Wszystkie zadania realizowa-

ne były na terenach działania tych 
trzech LGD.
W ramach projektu zrealizowano 
cztery zadania:
1. Rajd Rowerowy Włoszakowice – 
Boszkowo 29.06.2019 r.
2. Spływ Kajakowy Kopanica – 
Zbąszyń 31.08.2019 r.
3. Rajd Pieszy Lwówek – Wąsowo 
29.09.2019 r.
4. Marsz na Orientację Chlastawa – 
Nądnia 12.10.2019 r.
Każda z LGD opracowała i wyda-
ła szereg publikacji związanych 
ze specyfikacją swojego regionu.  
LGD Regionu Kozła opracowała na 
potrzeby turystów „Szlak drewnia-
nych kościołów” oraz „Smaki       i 
osobliwości Regionu Kozła”, LGD 
KOLD – wydało publikację o grach 
dawno zapomnianych,            a 
WLGD KliJ – dwie publikacje: 
zestaw pocztówek promujących 
każdą z gmin swojego regionu oraz 
przewodnik rowerowy. W trakcie 
realizacji poszczególnych etapów 
projektu zorganizowano szereg 
rożnego rodzaju konkursów, które 
oceniane i nagradzane były na bie-
żąco.  W trakcie konferencji ogło-
szono wyniki konkursów na najlep-
sze prace plastyczne i fotograficzne 
wykonane podczas spływu kajako-

wego. Najlepszą pracę plastyczną 
wykonał Zbigniew Jaroszewski z 
Kargowej. Natomiast najlepszy re-
portaż fotograficzny wykonał Zdzi-
sław Krupa z Babimostu. Nagrody 
otrzymali także Jerzy Jaszczak z 
Kargowej, Magdalena Klamka z 
Brenna i Bogdan Rościszewski z 
LGD KOLD.
  Dnia 23 stycznia 2020 r. 
w siedzibie Starosty Regionu Ko-
zła – Wójta Gminy Siedlec Jacka 
Kolesińskiego odbyło się spotkanie 
Kapituły Regionu Kozła. W trakcie 
spotkania przedstawiono informację 
z wykonania budżetu w roku 2019. 
Opracowano preliminarz budżeto-
wy na 2020 rok, omówiono sprawy 
bieżące i wnioski, a także ustalono 
termin Konferencji Regionu Kozła 
w dniu         19 lutego 2020 roku.

Więcej informacji na www.region-
kozla.pl, www.lgdrk.pl 

Opracowała: Ewa Woś

Informacje z Regionu Kozła
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101 rocznica Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Siedlec

Mszą św. odprawioną przez ks. Pro-
boszcza Dariusza Walkowiaka w in-
tencji Powstańców Wielkopolskich, 
rozpoczęły się 16 lutego uroczystości 
101 rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego w Gminie Siedlec. Po mszy 
św. uczestnicy uroczystości przema-
szerowali pod Pomnik Powstańca 
koło Urzędu Gminy Siedlec. Po powi-
taniu gości odbył się Apel Poległych i 
złożone zostały wiązanki kwiatów. Tą 
część uroczystości uświetnił udział 
Wojskowej Kompanii Honorowej 3 
Dywizjonu Artylerii Rakietowej w 
Sulechowie.

Podczas uroczystej akademii, która 
odbyła się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Siedlcu, po powitaniu gości 
przez Zastępcę Wójta Gminy Siedlec 
Agnieszkę Kasperczak, Wójt Jacek 
Kolesiński wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. Podsumowano dwa 
konkursy, plastyczny i literacki pt. 
„Powstanie Wielkopolskie w Gminie 
Siedlec 1918/1919”. Laureaci kon-
kursu literackiego:

Kategoria I
Laureat - Julia Janczewska - Chobie-
nice - utwór prozatorski „Ważna lek-
cja historii”
miejsce II - Julia Brudło - Siedlec - 
wiersz „Powstańcy w Kopanicy”
miejsce III - Paulina Popiół - Chobie-
nice wiersz „Wielkopolscy powstań-
cy”
Kategoria II
Laureat - Zofia Kotlarska - utwór pro-
zatorski „Udana wyprawa”
wyróżnienia:
- Julia Prządka - Kopanica - wiersz 
„Powstańcy”

- Maja Wojtkowiak - Siedlec - wiersz 
„Tamte lata”
- Krystian Kowalewski - Chobienice - 
wiersz „Powstanie Wielkopolskie”
Kategoria IV
Laureat - Joanna Brudło - Siedlec - 
wiersz „Walczyli”
Laureaci konkursu plastycznego
Kategoria I (klasy I - III SP)
Wyróżnienia:
- Laura Przybyła - Siedlec
- Agata Kokocińska - Siedlec
- Michał Nowak - Tuchorza
- Gabriela Kmiecik - Belęcin
- Łukasz Drzewiecki - Siedlec
Kategoria II ( klasy IV - VI SP)Wy-
różnienia:
- Maja Jon - Kopanica
- Karolina Szułcik - Kopanica
- Martyna Szczeszek - Chobienice
- Oliwia Przybyła - Kopanica
- Aleksandra Pośpiech - Siedlec
- Paulina Popiół - Chobienice
- Hanna Kotlarska - Siedlec
- Klaudia Kowalewska - Chobienice

Kategoria III (klasy VII - VIII SP)
Wyróżnienia:
- Krystian Kowalewski - Chobienice
- Zofia Kotlarska - Siedlec

Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagro-
dy i dyplomy z rąk Jacka Kolesińskie-
go -  Wójta, Agnieszki Kasperczak 
Zastępcy Wójta, Andrzeja Kaźmier-
czaka Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Siedlec i Dariusza Poszwińskiego 
Prezesa Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego Koło Sie-
dlec.
Na koniec uroczystości wystąpił Ze-
spół Śpiewaczy Tuchorzacy.

Spotkanie autorskie z Zofią Makosą
16 stycznia 2020 r. od-

było się spotkanie autorskie 
z Zofią Mąkosą, promujące 
powieść „Winne Miasto” 
będącą drugą częścią cyklu 
Wendyjska Winnica. 

Autorka opowiadała 
o książce, o założeniach i 

planach pisarskich, wątkach 
poruszonych w powieści i 
historycznej Zielonej Gó-
rze. Opowiadała o pisarskiej 
pracy i planach związanych 
z trzecim, ostatnim tomem 
cyklu, który ukaże się w 
lipcu tego roku. Pytań z pu-

bliczności było sporo to też 
dyskusja literacka toczyła 
się długo i ciekawie. Po spo-
tkaniu autorka podpisywała 
swoje książki. Spotkanie 
prowadził Grzegorz Śmiałek

Kapituła Regionu Kozła
Dnia 23 stycznia 2020 

roku w Urzędzie Gminy 
Siedlec odbyło się spotkanie 
Kapituły Regionu Kozła. W 
spotkaniu zorganizowanym 
u Starosty Regionu Kozła – 
Wójta Gminy Siedlec Jacka 
Kolesińskiego – udział wzięli 

Burmistrzowie i Przewodni-
czący Rad oraz gmin wcho-
dzących w skład Regionu. 
W trakcie Kapituły przedsta-
wiono informację z wykona-
nia budżetu za rok 2019 oraz 
omówiono propozycję zadań 
na rok 2020. Sprawozdania 

z wykonania budżetu zosta-
ną poddane głosowaniu w 
trakcie Konferencji Regionu 
Kozła, która odbędzie się 
w dniu 19.02.2020 r. w Dą-
brówce Wielkopolskiej.
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IV Forum Ekonomiczne
Wójt Jacek Kolesiń-

ski w dniach 12-13 grudnia 
uczestniczył w IV Forum 
Przemysłowym w Karpa-
czu. Wśród gości polskich i 
zagranicznych, byli przed-
stawiciele przemysłu, par-
lamentarzystów, ekspertów, 
ekonomistów, naukowców, 
samorządowców i dziennika-

rzy. Podczas Forum odbyło 
się kilkadziesiąt wydarzeń: 
debat, sesji plenarnych, roz-
mów, prezentacji i bloków 
tematycznych. Forum było 
okazją do szerokiej debaty 
o kluczowych problemach 
przemysłu europejskiego, 
takich jak: reindustrializacja, 
gospodarka cyfrowa, rewo-

lucja elektryczna w motory-
zacji, polityka klimatyczna, 
bezpieczeństwo energetycz-
ne, nowoczesne i tradycyjne 
gałęzie przemysłu, ale rów-
nież wszystkiego, co doty-
czy szeroko pojętego „prze-
mysłu czasu wolnego”, a 
więc m.in. turystyki, kultury 
i rozrywki.

Świąteczne spotkania
Świąteczne spotkania 

w ubiegły weekend mieli 
strażacy Powiatu Wolsztyń-
skiego, Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem, Koło w 
Wolsztynie, pracownicy Po-

wiatowej Komendy Policji 
w Wolsztynie. Podczas tych 
uroczystości świąteczne 
życzenia w imieniu Wójta 
Jacka Kolesińskiego skła-
dali: Przewodniczący Rady 

Gminy Siedlec Andrzej Kaź-
mierczak, Sekretarz Gminy 
Hieronim Birk, Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Beata Wieczorek.

Obchody Powstańcze w Wolsztynie  
i Przemęcie

W dniach 5 i 6 stycz-
nia w Wolsztynie i Przemę-
cie odbyły się uroczystości 
101 rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. 
Towarzyszyły temu uroczy-

ste akademie, msze święte. 
Licznie wiązanki złożone 
pod pomnikami upamiętnia-
jącymi te ważne dla naszego 
regionu wydarzenia. Podczas 
wolsztyńskich uroczystości 

samorząd Gminy Siedlec 
reprezentowała Agnieszka 
Kasperczak Zastępca Wój-
ta Gminy Siedlec, z kolei w 
Przemęcie Jacek Kolesiński 
Wójt Gminy Siedlec.

Spotkanie Noworoczne w Chobienicach
W sobotę 4 stycznia 

w Chobienicach odbyło się 
organizowane przez sołtysa 
Łucję Olejniczak i radę so-
łecką, spotkanie noworocz-
ne. Przybyli na nie licznie 
mieszkańcy oraz zaproszeni 
goście, wśród których byli 
wójt Jacek Kolesiński i za-
stępca wójta Agnieszka Ka-
sperczak. Podczas Jasełek 
pięknie prezentowały się 
dzieci z miejscowej szkoły.

II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres 
Samorządowy

W środę 15.01 Wójt Ja-
cek Kolesiński wziął udział 
w II Nadzwyczajnym Wiel-
kopolskim Kongresie Samo-
rządowym pod Patronatem 
Marszałka Senatu. Celem or-

ganizowanego spotkania jest 
uwypuklenie coraz trudniej-
szej sytuacji finansowej sa-
morządów i coraz większej 
ilości zadań na nich nakłada-
nych. Omówione zostały naj-

pilniejsze problemy, a także 
kierunki działań i rozwiązań. 
Razem z Wójtem w spotka-
niu uczestniczy Wojciech 
Lis Burmistrz Wolsztyna.

Spotkanie noworoczne w powiecie 
Dahme – Spreewald

Na zaproszenie Starosty Wolsztyń-
skiego Jacka Skrobisza wójt Jacek Kolesiń-
ski uczestniczył w spotkaniu noworocznym 
zaprzyjaźnionego powiatu Dahme – Spre-
ewald. Rok 2020 jest rokiem jubileuszo-
wym, ponieważ obchodzimy 20 – lecie 
współpracy pomiędzy powiatami. Były 
wzajemne życzenia pomyślności na Nowy 
Rok. Uroczystość swoim wspaniałym wy-
stępem uświetnił Steffen Möller, znany w 
Polsce przede wszystkim z programu „Eu-
ropa da się lubić”.

50 lat Koła Gospodyń Wiejskich 
w Belęcinie

50 lat minęło – jak je-
den dzień. Pod takim hasłem 
spotkały się w sobotę 15.02 
członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Belęcinie. Moc 
wspomnień, ciekawa wysta-
wa, opowiadania i anegdo-
ty. Sobotnie popołudnie na 

długo pozostanie w pamię-
ci uczestników spotkania. 
Wójt Gminy Siedlec Jacek 
Kolesiński, Zastępca Wój-
ta Agnieszka Kasperczak i 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Siedlec Andrzej Kaźmier-
czak przekazali Paniom ży-

czenia oraz symbolicznego 
goździka. Sołtysowi oraz 
członkiniom Kola Gospodyń 
Wiejskich gratulujemy po-
mysłu i organizacji uroczy-
stości.
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Przebudowa dróg gminnych
W czwartek ( 19 grudnia ) w Urzę-

dzie Gminy wójt Jacek Kolesiński przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krysty-
ny Lewandowskiej podpisał umowy na 
zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 
na osiedlu w Chobienicach – etap II” i 
„Przebudowa dróg gminnych w Jaromie-
rzu”. Pierwsze zadanie wykona Zakład 
Budowlany,Roboty Drogowe Bronisław 
Pyszkowski za kwotę 299 964,73 PLN, 
termin zakończenia pierwszej inwestycji 
to 30.05.2020 r. Drugie z zadań wykona 
Zakład Budowlano – Drogowy BAR – 
BET Andrzej Barski za kwotę 283 579,24 
PLN, termin zakończenia to również 
30.05.2020 r.

Widmo ASF - czyli Afry-
kańskiego Pomoru Świń wisi 
nad gminą Siedlec od dawna. 
W po-wiecie wolsztyńskim 
potwierdzonych zostało po-
nad 150 przypadków ( stan na 
14.02.2020r. ) zarażonych dzi-

ków, które są nosicielami wi-
rusa i zagrożeniem dla trzody 
chlewnej. Dla czło-wieka wirus 
ASF jest niegroźny. Wójt Jacek 
Kolesiński oraz Kierownik Re-
feratu Rolnictwa i Planowania 
Przestrzennego Michał Nowak 

wraz z licznymi rolnikami z 
gminy Siedlec ak-tywnie uczest-
niczą w wielu przedsięwzięciach 
związanych z próbami rozwiąza-
nia problemu ASF.   W grudniu 
2019 r. uczestniczyli w Komisji 
sejmowej, spotkali się z Woje-
wódzkim Lekarzem Weterynarii 
oraz powiatowym sztabem kry-
zysowym. W styczniu  br. w sali 

Gmin-nego Ośrodka Kultury 
w Siedlcu wraz z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii Domini-
ką Kmet szczegółowo omówili 
problem ASF – u oraz bioaseku-
racji, która jest niezbędna w za-
pobiega-niu rozprzestrzeniania 
się choroby. Kolejnymi kroka-
mi były spotkania z Wojewodą 
Wielko-polskim Łukaszem Mi-

kołajczykiem, Posłem na Sejm 
RP Jakubem Rutnickim oraz 
Sztabem Zarządzania Kryzyso-
wego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W zapobiega-
nie roz-przestrzenia się groźnego 
zjawiska, jakim jest ASF, muszą 
włączyć się wszyscy, których 
może ono dotknąć. 

Małe kino społecznościowe
W piątek (14.02) w 

obecności Wójta Gminy Sie-
dlec podpisano umowę na 
realizacje zadania pn. „Prze-
budowa budynku i aranżacja 
pomieszczenia czytelni na 
pomieszczenie małego 
kina zlokalizowane-
go w budynku wielo-
funkcyjnym Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Siedlcu” w ramach pro-
jektu: „Małe kino spo-
łecznościowe szansą na 
rozwój zasobów kul-
turalnych wojewódz-
twa wielkopolskiego”. 

Umowę podpisali pełniąca 
obowiązki Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w 
Siedlcu Katarzyna Łuczak 
przy kontrasygnacie Aldony 
Głuszak Warciarek – Głów-

nej Księgowej i Sebastian 
Waleński – Firma Color s.c. 
z siedzibą w Świdnicy. Ter-
min realizacji zadania to maj 
2020r.

Zagrożenie ASF
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Dzień Babci i Dziadka 
w Szkole Podstawowej w Tuchorzy
Na nasze smutki i 

zmartwienia zawsze mają 
dobre rady i służą pomocą. 
Nigdy nie szczędzą dla Nas 
Miłości- To Nasze Kochane 
Babcie i Dziadkowie.

21 i 22 stycznia to 
szczególne dni w roku, w 
których możemy wyrazić na-
szą wdzięczność za ich trud i 
oddanie, za wszystko to, co 
od nich otrzymujemy – To 
Dzień Babci i Dziadka. 

W dniach 22 i  23 stycz-
nia 2020 roku uczniowie 
klasy II a i II b oraz dzieci 
z oddziałów przedszkolnych 
pod okiem wychowawców 
zorganizowali uroczystość 
dla swoich dziadków. Dzie-
ci zaprezentowały dla Nich 
wiersze, piosenki i tańce, 
dziękowały swoim Babciom 
i Dziadkom za cierpliwość, 
opiekę, poświęcony czas 
oraz wielką miłość.

Dzięki zaangażowaniu 
i pomocy rodziców nasze 
kochane babcie i dziadkowie 
zostali poczęstowani kawą, 
herbatą oraz słodkościami. 
Na koniec wnuczęta wręczy-
ły wszystkim gościom wła-
snoręcznie wykonane bukie-
ty kwiatów i laurki. To był 
naprawdę wyjątkowy dzień 
pełen uśmiechu, radości i 
serdeczności.

Ferie 2020  
Szkoła Podstawowa w Tuchorzy 

Stawiamy na ,,aktywne 
ferie”, dlatego wychowawcy 
przygotowali w tegorocz-
nej ofercie zajęcia tak- aby 
każdy uczeń mógł wybrać 
ulubioną formę aktywności 
dla siebie m.in. zimowisko 
w Przesiece,matematyka na 
wesoło, łamigłówki języko-
we, kino, zajęcia sportowe, 
trening z Wolsztyniakiem, 
zajęcia plastyczno– tech-
niczne, sala zabaw, Wielko-
polskie Questy.

Coroczny wyjazd mło-
dzieży ze szkół w Siedlcu, 

Chobienicach, Tuchorzy i 
Kopanicy na zimowisko do 
Przesieki stał się już trady-
cją. Przesieka jak zwykle nie 
zawiodła, bo podczas pobytu 
śnieg dał o sobie znać, a w 
powietrzu unosił się klimat 
rozpoczynających się ferii.
Priorytetem wśród różnych 
form aktywnego wypoczyn-
ku była nauka jazdy na nar-
tach oraz na desce snowbo-
ardowej. 

Dzieci uczestniczyły 
w zajęciach sportowych w 
szkole, w których doskona-

liły umiejętności mi. in.w 
piłce ręcznej.  

Dodatkowo pojecha-
ły na wycieczkę do Zielo-
nej Góry czy Wolsztyna, 
gdzie miały obejrzeć film, 
uczestniczyć w queście  pt.:  
“Chwała bohaterom”, spę-
dzić czas w sali zabaw oraz 
zjeść „dobry” posiłek. 

Zadowoleni i pełni 
wrażeń wszyscy wrócili do 
domu- ciesząc się,że kolejne, 
radosne ferie już za rok .

Z tym właśnie hasłem 
na ustach wyruszyli pod 
opieką katechetki Bogumiły 
Nowak, Kolędnicy Misyj-
ni składający się z dwóch 
grup kolędniczych na ulice 
naszych wiosek Tuchorzy 
i Borui, aby nieść pomoc 
dzieciom w Amazonii.

Swoje wielkie przy-
gotowania do misyjnego 
kolędowania zaczęli od mo-
dlitwy, a następnie od małej 
lekcji geografii dotyczącej 
Amazonii, z której dowie-
dzieli się wielu ciekawych 
rzeczy o krajach objętych 
wsparciem. Poznali potrzeby 
swoich rówieśników z Ama-
zonii realizując temat: „W 
drogę – Amazonii pomóc 
mogę”. To wszystko jeszcze 
bardziej im uświadomiło, jak 
bardzo może być pomocny 
każdy z nich. 

Następnie dzieci uczy-
ły się swoich ról, a rodzice 
przygotowywali dla nich 
piękne stroje. Uczniowie 
wykonali gwiazdę i skarbon-
ki. W Uroczystość Świętej 
Rodziny wzięli udział we 
Mszy Świętej, a na drogę mi-
syjnego kolędowania pobło-
gosławił ich ks. Proboszcz 

Przemysław Kujawa. Wyru-
szyli jako mali misjonarze, 
aby nieść Dobrą Nowinę do 
rodzin. Dzielili się opłat-
kiem i przedstawiali kolęd-
niczą scenkę o narodzonym 
Zbawicielu swoim słowem i 
śpiewem kolęd. Nie zabrakło 
też wzruszeń do łez, życzeń, 
uśmiechu oraz uścisków. 
Pukali do drzwi wszystkich 
mieszkańców, tych starszych 
i młodszych. I tak kolędowa-
li przez trzy dni. Odwiedzili 
również przydrożne sklepy 
oraz zakład fryzjerski. To 
wyjątkowa okazja, aby przez 
modlitwę i dary materialne 
wspomóc dzieci z Amazo-
nii. Kolędnicy dziękowali za 
złożone ofiary i słodkości. 
Przez następny dzień kolę-
dowali w Publicznym Przed-
szkolu w Tuchorzy, Starej 
Tuchorzy, Siedlcu, Niepu-
blicznym Przedszkolu A, Be, 
Ce w Siedlcu oraz w Szko-
le Podstawowej w Siedlcu. 
Odwiedzili nowopowstały 
Dom Seniora w Siedlcu, 
gdzie zostali wspaniale przy-
jęci i ugoszczeni. Zarówno 
dla nich, jak i dla seniorów 
był to czas wspólnego ko-
lędowania, wspominania i 

radowania się z narodzin 
Chrystusa Pana. Ostatnim 
miejscem ich wspólnej wę-
drówki była własna szkoła. I 
tak stali się małymi pomoc-
nikami misjonarzy, którzy 
nieśli pomoc duchową i ma-
terialną dzieciom w Amazo-
nii. Wszędzie, bez wyjątku 
byli przyjmowani bardzo 
mile, serdecznie i ciepło. Za 
wszystko i wszystkim ser-
decznie dziękowali. 

Tegorocznymi Kolędni-
kami Misyjnymi byli: Blan-
ka Banaszak, Wiktoria i Julia 
Skrzypek, Filip Farulewski, 
Marcelina Prządka, Adam 
Różycki, Natan Kamieniar-
czyk, Patryk Pucicki, Lena 
Czarnacka, Maria Piosik i 
Natalia Zaklika. 

Bardzo serdecznie 
Wam i Waszym Rodzicom 
za wszystko dziękuję. W 
tym roku Kolędnicy Misyjni 
zebrali 1.924,00.

Niech Boża Dziecina 
obficie wszystkim błogosła-
wi – „BÓG ZAPŁAĆ.”

                                   
  Katechetka Bogumiła No-
wak z Kolędnikami Misyj-
nymi 

Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej  
i Parafii Świętej Trójcy w Tuchorzy.

„W DROGĘ – AMAZONII POMÓC MOGĘ ’’ 
MISYJNY DZIEŃ DZIECKA W OBRZE
Dnia 11 stycznia 2020 

odbył się w parafii pw. Św. 
Jakuba Wielkiego w Obrze 
Misyjny Dzień Dziecka, w 
którym wzięli udział nasi 
Kolędnicy Misyjni z Tucho-
rzy. Zbierali oni ofiary dla 
swoich rówieśników w Ama-
zonii. Dzień ten rozpoczęli 
od wspólnego zwiedzania 
Muzeum Misyjnego. Mieli 
możliwość poznania wielu 
krajów, gdzie Ojcowie Obla-
ci spieszą z misyjną posługą. 
Następnie uczestniczyli w 
Eucharystii pod przewodnic-
twem Ks. Biskupa Grzegorza 
Balcerka. W homilii biskup 
podziękował wszystkim 
małym misjonarzom i ich 
opiekunom za trud kolędo-
wania. Nie zabrakło również 

słowa powitalnego ks. Da-
wida Stelmacha – Dyrektora 
Papieskich Dzieł Misyjnych 
Archidiecezji Poznańskiej 
oraz Sióstr Klawerianek. 
Po Mszy Świętej wszyscy 
zostali poczęstowani przez 
Ojców Oblatów drożdżówką 
i ciepłą herbatką. Następ-
nie przeszli korowodem do 
Szkoły Podstawowej im. Mi-
sjonarzy Oblatów. W szkole 
kolędnicy mieli możliwość 
ponownego spotkania z Ks. 
Biskupem i zrobienia sobie 
wspólnego zdjęcia. W czasie 
trwania uroczystości mogli 
zakupić instrumenty mu-
zyczne z Indonezji i Rwandy 
oraz wzięli udział w misyjnej 
zabawie fantowej, z której 
dochód został przeznaczony 

na pomoc zakupu paneli sło-
necznych w Kamerunie. Miłą 
niespodzianką były rozmo-
wy z klerykami oblackimi z 
Afryki. W czasie zabawy 
nie brakowało muzycznych 
przerywników, nauki no-
wych piosenek połączonych 
z tańcami. Uczestnicy cie-
szyli się, że mogli wspólnie i 
miło spędzić czas oraz po raz 
kolejny włączyć się w dzieło 
najbardziej potrzebujących.  
Zmęczeni, ale pełni wrażeń, 
uśmiechu i radości wrócili 
do domu.

Bardzo serdecznie 
dziękuję za wspólny wyjazd. 
BÓG WAM  ZAPŁAĆ.

 
Katechetka Bogumiła No-
wak

Orszak Trzech Króli
Dnia 6 stycznia 2020 

roku po raz pierwszy pro-
boszcz parafii w Tuchorzy 
zorganizował Orszak Trzech 
Króli. W barwnym korowo-
dzie za gwiazdą wskazującą 
drogę kroczyli trzej królowie, 
aniołowie, pastuszkowie, 

diabełki i wszyscy wierni. 
Udaliśmy się z kościoła Św. 
Piotra i Pawła do kościoła 
Św. Trójcy na cmentarzu. Po 
obrzędach przeszliśmy do 
sali wiejskiej, gdzie obejrze-
liśmy jasełka w wykonaniu 
klasy 4 Szkoły Podstawowej 

w Tuchorzy. Śpiewaliśmy 
wspólnie kolędy z Tuchorza-
kami. Przy kawie i cieście, 
wspólnych rozmowach i 
śpiewaniu kolęd miło spę-
dziliśmy styczniowe popo-
łudnie.
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Złote Gody – poszukujemy Jubilatów
W bieżącym roku mija 

50 rocznica pożycia mał-
żeńskiego osób, które za-
warły związek małżeński 
w 1970 roku. Nagrodą dla 
osób, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeń-
skim jest Medal za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie 
nadawany przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z 
inicjatywą o nadanie medali 
może wystąpić Wójt Gminy 
Siedlec, jednakże do podję-
cia zmierzających do tego 
działań potrzebna jest chęć 
otrzymania medalu oraz zgo-
da małżonków na przetwa-
rzanie danych osobowych.  

 Dlatego zwracamy 
się z serdecznym apelem do 
dostojnych Jubilatów, ob-
chodzących w 2020 r. Złote 
Gody, zamieszkujących na 
terenie gminy Siedlec, nie-
zależnie od miejsca zawar-
cia związku małżeńskiego, o 
zgłaszanie chęci otrzymania 

Medalu za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, a także o 
wyrażenie zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych 
niezbędnych w tej kwestii. 
Wyrażenie zgody jest dobro-
wolne, ale w świetle obowią-
zujących przepisów niezbęd-
ne, aby Wójt Gminy Siedlec 
mógł wystąpić z inicjatywą o 
nadanie medali.

 Informacja doty-
cząca zasad przetwarzania 
danych osobowych oraz de-
klaracja zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych i 
wizerunku w związku wy-
stąpieniem o nadanie medali 
oraz późniejszą organizacją 
uroczystości wręczenia me-
dali znajduje się na stronie 
internetowej www.siedlec.
pl, a także w Biurze Obsłu-
gi Interesanta w Urzędzie 
Gminy Siedlec i w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Siedlcu. 
Na życzenie Państwa może 
zostać również przesłana 

pocztą albo przekazana przez 
sołtysa, po wcześniejszym 
telefonicznym zgłoszeniu.

 Na wypełnione i 
podpisane przez oboje mał-
żonków deklaracje oczeku-
jemy do dnia 20 marca 2020 
r. Deklaracje można dostar-
czyć na adres Urzędu Gminy 
Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 
64-212 Siedlec, pocztą lub 
osobiście (przez inną osobę 
lub sołtysa) w Biurze Obsłu-
gi Interesanta lub w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Siedlcu. 

 Brak podpisanej 
i oddanej deklaracji będzie 
skutkował tym, że Wójt nie 
wystąpi z inicjatywą o nada-
nie medalu dla danego mał-
żeństwa.

 Wszelkich nie-
zbędnych informacji w tym 
temacie udziela Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
Siedlcu, pani Joanna Domin, 
tel. 68 3848521 wew. 18.

Tablety dla seniorów
W poniedziałek (16 

grudnia) Wójt Gminy Sie-
dlec Jacek Kolesiński wraz 
z przedstawicielem Funda-
cji Partycypacji Społecz-
nej z Poznania Małgorzatą 
Pankiewicz – Buko wręczył 

emerytom i rencistom ta-
blety. Jest to cześć projektu 
„Cyfrowa Wielkopolska”, 
w którym biorą udział 24 
osoby z Gminy Siedlec. Pro-
gram obejmuje 90 godzin 
szkoleniowych oraz 24 go-

dziny animacji, które jeszcze 
przed uczestnikami projektu. 
Tablety stały się własnością 
seniorów i już od dziś senio-
rzy wykorzystują zdobytą 
teorię w praktyce.

Dom Dziennego Pobytu Senior  +

Ferie z GOK-iem
Jak co roku Gminny 

Ośrodek Kultury zorganizo-
wał Ferie z GOK-iem. W ra-
mach akcji odbyło się wiele  
warsztatów od plastycznych, 
po przez muzyczne, kulinar-

ne, a na teatralnych kończąc. 
Poza warsztatami, odbyły się 
również wyjazdy edukacyjne 
do Kina i Centrum Przyrod-
niczego. Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się Lodo-

wisko Chwiałka w Poznaniu. 
To obecnie jedna z niewielu 
możliwości, aby zobaczyć 
trochę śniegu i lodu. 

fotorelacje

Uczestnicy kursu komputerowego na zajęciach

Zajęcia artystyczne z dziećmi z przedszkola oraz wernisaż prac

Seniorzy Juniorom czyli artystyczna sztafeta pokoleń
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XV Festiwal Kolęd i Pastorałek 
„GLORIA IN EXCELSIS DEO”
Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

„GLORIA IN EXCELSIS DEO” już na stałe 
wpisał się do kalendarza imprez organizowa-
nych przez Szkołę Podstawową w Tuchorzy. 
16 stycznia 2020 r. zjechali do nas kolędnicy 
ze szkół Gminy Siedlec  wraz z opiekunami, 
by pochwalić się pięknym śpiewem tradycyj-
nych kolęd w przeróżnych interpretacjach. 
Niektórzy sami grali na instrumentach przez 
co poziom festiwalu był bardzo wysoki. Spo-
śród tych najlepszych w naszych szkołach 
profesjonalne jury wybrało najlepszych w 
gminie. Nagrodami festiwalu są Złota, Srebr-
na i Brązowa Nuta oraz wyróżnienia w trzech 
kategoriach wiekowych. 

Po bardzo burzliwych obradach jury 
w składzie: pani Joanna Mikołajczak-Orwat 
z GraGitara,  pan Grzegorz Kut oraz pan 
Janusz Musielak z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki 
w Zbąszyniu, przyznało nagrody następują-
cym uczniom:
SZKOŁA PODSTAWOWA – KATEGORIA 
I – KLASY I - III
• ZŁOTA NUTA – Mikołaj Żydzik (Siedlec) 
• SREBRNA NUTA – Kamil Kierecki (Sie-
dlec)
• BRĄZOWA NUTA – Lena Czarnacka (Tu-
chorza)
• WYRÓŻNIENIE – Amelia Brodziak (Be-

lęcin)
SZKOŁA PODSTAWOWA – KATEGORIA 
II – KLASY IV - VI
• ZŁOTA NUTA – Jagoda Lisiewicz (Kopa-
nica)
• SREBRNA NUTA – Estera Gemba (Belę-
cin),
• BRĄZOWA NUTA – Zofia Ceglarek (Sie-
dlec)
• WYRÓŻNIENIE – Iga Pusiak (Tuchorza)
SZKOŁA PODSTAWOWA – KATEGORIA 
III – KLASY VII - VIII
• ZŁOTA NUTA – Filip Żydzik (Siedlec)
• SREBRNA NUTA – Dominik Kierecki 
(Siedlec)
• BRĄZOWA NUTA – Olga Janczewska 
(Tuchorza)
• WYRÓŻNIENIE – Maria Rybicka (Tucho-
rza) 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i 
uczestnikom. Wszyscy uczniowie spisali się 
na medal. W tym miejscu jeszcze raz bar-
dzo dziękujemy dyrekcji szkoły, jury, opie-
kunom, sponsorom     i wszystkim innym, 
którzy pomogli w organizacji i przebiegu XV 
Festiwalu Kolęd                   i Pastorałek „Glo-
ria In Excelsis Deo”.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!
Anna Wołek, Bogumiła Nowak i Robert 

Wawrzyński

ZIMOWE SZALEŃSTWO!
Coroczny wyjazd mło-

dzieży ze szkół w Siedlcu, 
Chobienicach, Tuchorzy i 
Kopanicy na zimowisko do 
Przesieki stał się już tra-
dycją. Pozytywnie nasta-
wiona grupa składała się z 
pań: Krystyny Zwirn, Beaty 
Janczewskiej, Magdaleny 
Zwirn i Natalii Lupy, trzech 
wolontariuszy: Jakuba Sien-
kiewicza, Jana Jankowiaka, 
Oskara Kruszyńskiego oraz 
gromady ich podopiecznych 
uśmiechniętych od ucha do 
ucha.

Każdy z podróżujących 
wesołym autobusem spra-
gniony był widoku prawdzi-
wej zimy. Przesieka jak zwy-
kle nie zawiodła, bo podczas 
naszego pobytu śnieg dał o 
sobie znać, a w powietrzu 
unosił się klimat rozpoczy-
nających się ferii.

Czas na zimowisku 
umyka bardzo szybko, na-
leży więc wykorzystać go 
maksymalnie. Priorytetem 
wśród różnych form aktyw-
nego wypoczynku była na-
uka jazdy na nartach oraz na 
desce snowboardowej. Trze-
ba przyznać, że młodzież w 
siedleckiej gminie mamy na-
prawdę zdolną! 

Obozowicze z każ-

dym dniem zdobywali nowe 
umiejętności! Z czystym su-
mieniem można stwierdzić, 
że stok „Karpatka” w Karpa-
czu należał do nich! Grupy 
doświadczonych narciarzy, 
„świeżaków narciarskich” i 
snowboardzistów pokazały, 
że nie ma dla nich rzeczy 
niemożliwych! Instruktorzy 
byli bardzo zadowoleni z na-
szych obozowiczów. „Złota 
młodzież” – mówiono. Nikt 
nie narzekał i wszyscy wza-
jemnie sobie pomagali. Pięk-
nie się na to patrzyło!

Podczas wyjazdu do 
Jeleniej Góry na lodowi-
sko okazało się, że mamy 
również nieodkryte talenty! 
Nasza młodzież po prostu 
królowała wśród sportów zi-
mowych!

Oczywiście na zimowi-
sku nie mogło zabraknąć gier 
terenowych, konkursu na 
budowle śnieżne oraz zabaw 
integracyjnych. Jak się oka-
zało, genialnym pomysłem 
było zorganizowanie wieczo-
ru, gdzie nasz pasjonat ukła-
dania kostek Rubika- Janek  
szkolił młodszych. Emocji 
było naprawdę sporo! Zacię-
ta rywalizacja pokazała am-
bicję naszych Szkrabów :)

Zimowisko bez wy-

cieczki krajoznawczej jest 
zimowiskiem straconym, a 
tak nie mogło się stać, więc 
obozowicze wybrali się zo-
baczyć Wodospad Szklarki.. 
Wszyscy byli pod wrażeniem 
górskich widoków i cudów 
czynionych przez zimę.

Nasza młodzież jest 
bardzo kreatywna i uzdol-
niona artystycznie. Te talen-
ty ujawniły się podczas festi-
walu kabaretowego. Nikt nie 
spodziewał się, że uczestni-
cy zimowiska zaprezentują 
tak wspaniałe i wyjątkowe 
przedstawienia. Niektórym 
aż odebrało mowę z wraże-
nia!

W drodze powrotnej 
młodzież zwiedziła Muzeum 
Wygasłych Wulkanów w 
Dobkowie, gdzie poznali 
ciekawostki dotyczące Sude-
tów, a także odczuli na wła-
snej skórze trzęsienie Ziemi, 
co jak się okazało było nie-
samowitym przeżyciem. 

Wreszcie wszyscy cali, 
zdrowi, zadowoleni i szczę-
śliwi wpadli w ramiona stę-
sknionych rodziców:) 

Zimowisko znowu oka-
zało się udane! Obozowicze 
już z niecierpliwością czeka-
ją na kolejny wyjazd!

LuPka

Oj działo się, działo
W roku 2019 panie z 

Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jaromierzu różnie prze-
jawiały swoją aktywność. I 
nie ważne, czy ktoś uzna, że 
nie ma się czym chwalić, czy 
ktoś powie „oj tam” to uwa-
żam, że działalność godna 
odnotowania.

I tak kiedy 1 lutego 
w Jaromierzu na Sali było 
niebywałe w swoim rodzaju 
spotkanie autorskie z okazji 
napisania i wydania książ-
ki „Jaromierz Moja Wieś”  
autorka całkowitą oprawę 
uroczystości powierzyła pa-
niom z Koła. A kiedy panie 
zakotwiczą w kuchni można 
być zupełnie spokojnym, jak 
również wystrój Sali. I tutaj 
mój ukłon. W marcu z okazji 
Dnia Kobiet panie pozwoliły 
sobie na wyjazd do lokalu, 
gdzie kolację podano uro-
czyście, zaś panie zabawiał 
DJ. Śmiechu i zabawy co 
niemiara.

W maju z okazji Dnia 
Matki panie wsiadły w auto-

bus, lecz tym razem pojecha-
ły do Obry do Sanktuarium 
na przedstawienie grane 
przez Kleryków pierwsze-
go roku Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej. Po powrocie 
kropką nad i była kawa i coś 
do kawy (nie wnikam co) na 
Sali w Jaromierzu. Były tez 
kwiaty i życzenia. W czerw-
cu z wielkim rozmachem 
Dzień Dziecka. Z tej okazji 
był festyn, na boisku dzie-
ci zabawiał DJ, zaś rodzice 
mogli wypić kawę, wspólnie 
porozmawiać, a panie z Koła 
częstowały świeżutkim pie-
czywem. Były przejażdżki 
bryczką, dmuchany zamek, 
kiełbasa z grilla, lody i co 
kto lubi.

W sierpniu dożynki i 
msza dziękczynna za szczę-
śliwie zebrane plony. Panie 
serwowały kawę i placek 
oraz chleb upieczony z tego-
rocznej mąki. Taki festyn na 
boisku i kiedy jeszcze przy-
chylna jest pogoda to wspa-

niała rzecz dla mieszkańców 
i nie tylko.

W grudniu panie z Koła 
brały udział w konkursie na 
„śledzika” na stole wigilij-
nym. A w konkursie kuli-
narnym na Białą Kiełbasę 
na stole Wielkanocnym w 
kwietniu. Tutaj stanęły na 
pudle zajmując III miejsce. 
Z czystym sumieniem można 
paniom uznać rok za bogaty 
w wydarzenia. Pozostaje po-
chylić głowy i życzyć dal-
szej  miłej pracy. W nagrodę 
w grudniu ma salę przybył 
z dalekiej podróży bardzo 
miły gość. Zarówno dla 
dzieci, a było ich około 80 
jak i dla pań, które to spotka-
nie pod każdym względem 
przygotowały. Miły Gościu 
dziękujemy.

KGW Jaromierz
Julianna Kaczmarek

Pomoc ma moc 
- I Mikołajkowy Bieg Charytatywny
Choć było zimno, to jednak ludzie ser-

ca maja gorące. W niedzielę 15 grudnia od-
był się I Mikołajkowy Bieg Charytatywny. 
Uczestnicy szli i biegli, po to, aby pomóc 

tym najbardziej potrzebującym w Powiecie 
Wolsztyńskim. I mali i duzi z wszystkich sił 
starali się o najlepsze wyniki. Jednak wy-
grali wszyscy. Mówi się, że pomaganie jest 

dziecinnie proste, ale czasem czło-
wiek musi zderzyć się z przeciwno-
ściami, choćby takimi, jak deszcz, 
wiatr i przeszywające zimno. Było 
warto, na mecie na wszystkich 
czekały medale, dla zwycięzców 
puchary i dyplomy, które wręczał 
Wójt Gminy Siedlec Jacek Ko-
lesiński i Radna Rady Powiatu 
Wolsztyńskiego Teresa Sobkowiak. 
Wspaniała inicjatywa, która, mamy 
nadzieję, na stałe wpisze się w ka-
lendarz. Organizatorom; Komiteto-
wi Społecznemu „Pomoc ma moc”, 
Sołectwu Chobienice, OSP Cho-
bienice i wszystkim, wszystkim, 
wszystkim serdecznie gratulujemy 
pomysłu i dziękujemy za zaanga-
żowanie.
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6.01.2020 r. dzieci z Ogniska Mi-
syjnego działającego w naszej szkole 
kolędowały dla dzieci z Amazonii. 

12.01.2020 r. odbył się w naszej 
szkole 28 finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

13.01.2020 r. po raz drugi obcho-
dziliśmy dzień patrona naszej szkoły 
– Kopanickiej Drużyny Powstańców 
Wielkopolskich.

16.01.2020 r. Julia Hałuszczak, 
Nikola Kluj, Hanna Lisiewicz, Jagoda 
Lisiewicz, Dominika Woźna  i Bartosz 
Kasperski reprezentowali naszą szko-
łę  w XV Festiwalu Kolęd  i Pastorałek 
,,Gloria in excelsis deo”.  W kategorii 
klas IV – VI tego festiwalu I miejsce za-
jęła Jagoda Lisiewicz .

18.01.2020 r. obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.

22.01.2020 r. uczniowie klas pierw-
szych zaprosili swoje babcie i dziadków 
do szkoły na uroczysty apel z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka. 

29.01.2020 r.  uczniowie kl. I – III 
bawili się na baliku karnawałowym.

31.01.2020 r. uczniowie naszej 
szkoły brali udział w maratonie gier 
planszowych .

5.02.2020 r. 44 uczniów naszej 
szkoły wyjechało na wycieczkę do Zie-
lonej Góry. Aktywnie spędzili czas w 
,,Skokoloko”, a następnie mieli okazję 
obejrzeć w Ciemna City film 

pt. ,,Chłopiec i wilk”.
10.02.2020 warsztaty dla kl.2 

„Emocje – rozpoznawanie i poznanie 
umiejętności radzenia sobie z dokucza-
niem”

11-12.02. 2020 warsztaty dla kl. 1-4 
„Bezpieczne smyki – bezpieczeństwo w 
sieci dla najmłodszych”

12.02.2020 r. nasza szkoła przystą-
piła do akcji ,,Daj włos” organizowanej 
przez fundację Rak’N’Roll. 

12-14.02.2020 w szkole działała 
poczta walentynkowa

Kalendarium Szkoły Podstawowej
 im. Kopanickiej Drużyny Powstańców

Wielkopolskich w Kopanicy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
12 grudnia 2019r. uczniowie klasy VIII 
wraz z Panią M. Wołek spotkali się w 
szkolnej stołówce aby upiec przepyszne, 
pachnące cynamonem ciasteczka świą-
teczne, które były prezentem dla nauczy-
cieli i pracowników szkoły. Prezenciki 
zostały wręczone pracownikom szkoły 
podczas szkolnego spotkania przy opłat-
ku .

Ze Świętami Bożego Narodzenia 
wiąże się wiele pięknych tradycji i zwy-
czajów. Jednym z nich jest odgrywanie 
inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwa-
nych jasełkami. Dnia 20 grudnia w tę 
piękną świąteczną atmosferę wprowa-
dzili nas uczniowie klasy V i VII, którzy 
przygotowali przedstawienie jasełkowe 
pod kierunkiem Pań: Renaty Myssak i 
Anieli Wieczorek. Przypomnieli nam o 
wydarzeniach sprzed ponad dwóch tysię-
cy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się 
Boże Dzieciątko.

5 stycznia w  sali wiejskiej odbyło 
się  Spotkanie Noworoczne . Uczniowie z 
naszej szkoły  wystawili jasełka ,a dzieci 
z klasy 4 pod opieką pani D.Wośkowiak 
zaprosili wszystkich do śpiewania kolęd.

12.01.2020 r. odbył się  wielki finał 
WOŚP, jak co roku w druga niedzielę 
stycznia. . Nasza szkoła już po raz drugi 
podjęła się organizacji 28 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak 
w roku poprzednim w sali wiejskiej w 
Chobienicach zgromadzili się ludzie o 
gorących sercach, chcących wspierać 
fundację Jerzego Owsiaka. Niegasnący 
entuzjazm i wspólna zabawa towarzyszy-
ły wszystkim zgromadzonym. To wszyst-
ko dla dzieła pomocy dzieciom. Przyby-
łych gości witali uczniowie klas ósmych 
- wolontariusze WOŚP. Przyjmowali oni 
datki do puszek i rozdawali orkiestrowe 
serduszka. Imprezę rozpoczęły jasełka 
w wykonaniu klasy V i VII. Pokazową 
lekcję pierwszej pomocy zaprezentowali 
strażacy z OSP Chobienice. Każda klasa 
bawiła zgromadzonych swoim występem. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszy-
ły się licytacje prowadzone przez Panią 
Kamilę Rączkę. Dzięki ludziom dobrego 
serca udało nam się zebrać 11 055,38 zł. 
Niewątpliwą atrakcją była również przy-
gotowana dla wszystkich kawiarenka, a 
w niej przepyszne ciasta, które upiekli 
nasi rodzice.

21 stycznia Lubuskie Biuro Koncer-
towe wystąpiło z koncertem „Pory roku”

24 stycznia w naszej szkole odbył 
się apel z okazji 101 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Apel przy-
gotowała klasa VII wraz z wychowaw-
czynią Panią Iwoną Janczewską. Na po-
czątku prowadząca wprowadziła poczet 
sztandarowy naszej szkoły. Następnie 
wszyscy zaśpiewali hymn. Potem nastą-
piła dalsza część programu: wprowadze-
nie w to jakże ważne dla nas wydarzenie, 
wiersze i piosenki patriotyczne. Występ 
został nagrodzony wielkimi brawami.

Kolędy i pastorałki są nieodłącz-
nym elementem okresu świąt Boże-
go Narodzenia ,wprawiają w radosny 
nastrój, wywołują pozytywne emocje 
.W polskiej tradycji dopuszcza się ich 
śpiewanie do Święta Ofiarowania Pań-
skiego. W tym to właśnie dniu dzieci z 
klasy czwartej z młodszymi kolegami 
zaprosiły na mszy świętej do wspólnego 
śpiewania kolęd i pastorałek wszystkich 
uczestniczących we mszy świętej.

W czasie ferii zimowych uczniowie 
pod opieką pani K.Zwirn wypoczywali 
na zimowisku w Karpaczu. Uczyli się 
jeździć na nartach i na desce snowboar-
dowej. Zawiązywali znajomości ,zdoby-
wali  nowe umiejętności.

Musimy się tez pochwalić na-
szą uczennicą J.Muchajer. Julia trenu-
je boks. Jest srebrną i złotą medalistką 
licznych turniejów w Polsce. Trenuje w 
Klubu Sportowym  Obra Zbąszyń .Wie-
rzymy ,że kiedyś zdobędzie złoty medal 
olimpijski.

Kalendarium Szkoły Podstawowej
w Chobienicach

WOŚP 2020 - 80 791, 56 zł
Łącznie 80.791,56 zł! ponad 30 ty-

sięcy złotych więcej niż w 2019 roku! 
Brawo Gmina Siedlec! 

W niedzielę 12.01  w całej Polsce 
świętowaliśmy Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Nie inaczej było w 
gminie Siedlec, gdzie pracowały trzy szta-
by: Sztab w Siedlcu, Tuchorzy i Kopanicy, 
a imprezy towarzyszące WOŚP odbywały 
się w wielu innych miejscach, które odwie-
dził wójt Jacek Kolesiński wraz z zastępcą 

wójta Agnieszką Kasperczak. Sztab w Siedl-
cu zebrał 37.482,06 zł: w tym w Belęcinie 
7.280,65 zł, w Siedlcu 16.249,56 zł, w Jaro-
mierzu 2.869,47 zł, Chobienicach 11.055,38 
zł. Sztab w Tuchorzy 30 008, 07 zł. Sztab w 
Kopanicy zebrał: 13 301,43 zł. 

Łącznie zebraliśmy 80 791, 56 zł co jest 
naszym rekordem!!! 

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu serdecznie dziękujemy 

Przedszkolacy z życzeniami
Niespodziewaną wizytę złożyli wójto-

wi Jackowi Kolesińskiemu przedszkolacy 
ze Żłobka i Przedszkola „A Be Ce Strumyk 
Wiedzy” w Siedlcu. Najmłodsi mieszkańcy 

gminy zwiedzili urząd i biuro wójta, otrzy-
mali słodką niespodziankę, a na ręce Pań tra-
fił świąteczny upominek.

Ferie 2020
W pierwszym tygo-

dni ferii dzieci z oddziałów 
przedszkolnych wybrały się 
na wycieczkę do Wolsztyna. 
Odwiedziliśmy salę zabaw 

Dinopolis i Pizzerię Mafia. 
Natomiast w drugim tygo-
dniu, podczas warsztatów 
zimowych stworzyliśmy cu-
downe bałwanki, które dzie-

ci mogły zabrać do domów, 
by chodź przez chwilę po-
czuć zimową aurę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy oddali głosy na naszą bibliotekę podczas II edycji 

akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”.
Dzięki Wam udało się pozyskać książki za kwotę 304,10 zł oraz 

dwie pufy, dzięki  którym będzie można urządzić kącik do wspólnego 
czytania.

PODZIĘKOWANIE
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Wiadomości z przedszkoli

Grudzień rozpoczęliśmy w naszym 
przedszkolu od obchodów Światowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych. W tematy-
kę niepełnosprawności wprowadziły dzieci 
zabawy i wysłuchane opowiadanie. Przed-
szkolaki dowiedziały się, z jakimi trudno-
ściami osoby niepełnosprawne zmagają się 
na co dzień, jak ważna jest akceptacja i to-
lerancja ze strony otoczenia i jak można po-
móc osobom niepełnosprawnym w różnych 
sytuacjach. Naszym honorowym gościem 
tego dnia była Pani Hania, która jest nie-
pełnosprawna od urodzenia. Opowiedziała 
ona dzieciom, co robi na co dzień  i jakie 
ma zainteresowania. Było to dla nas wszyst-
kich wyjątkowe spotkanie, pełne pozytyw-
nej energii. Nasz gość przypomniał nam 
uniwersalną prawdę, o której w swojej pio-
sence śpiewała Sylwia Grzeszczak: „Ciesz-
my się z małych rzeczy, bo w nich wzór na 
szczęście zapisany jest’’.

Grudzień to oczywiście także miesiąc 
wypełniony świąteczną atmosferą. 6 grud-
nia - na ten dzień czekaliśmy cały rok. Naj-
pierw były przygotowania, pisaliśmy list, 
dekorowaliśmy sale i choinki. A później 
cierpliwie czekaliśmy i wierzyliśmy, że 
mimo braku śniegu Święty Mikołaj i tym 
razem nas odwiedzi. I jak co roku nie za-
wiedliśmy się. Święty Mikołaj przybył i to 
z ogromnym workiem prezentów. Radości 
nie było końca! Jak się jednak okazało nie 
był to koniec niespodzianek. Tego dnia od-
wiedziło nas jeszcze kilku pomocników Mi-
kołaja :) W ramach przygotowań do Świąt 
Bożenarodzeniowa zaprosiliśmy do przed-
szkola rodziców naszych przedszkolaków 
na „Warsztaty Bożonarodzeniowe”.  W  mi-
łej świątecznej atmosferze wielu rodziców 
naszych przedszkolaków odkrywało swoje 
talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się 
w prawdziwych artystów. Wszystkie prace 
były piękne i jedyne w swoim rodzaju, jed-
nak najcenniejszy był czas spędzony wspól-
nie.

 Innego, chłodnego, grudniowego dnia 
zgodnie z przedświąteczną tradycją zabra-
liśmy się za przygotowywanie pierników. 
Przedszkolaki mieszały składniki, wygnia-
tały i wałkowały ciasto. Dzieci chętnie 
wykrawały choinki, gwiazdki, aniołki itp. 
Gdy pierniczki piekły się w przedszkolnej 
kuchni, po przedszkolu unosił się wspaniały 
zapach, który wprawił wszystkich w świą-
teczny nastrój.

W kolejnych dniach nadszedł czas na na-
stępne kroki w adwentowym odliczaniu do 
Świąt. Nasze przedszkole wzięło udział się 
w akcji charytatywnej pt. „Tytka Miłosier-

dzia”. Pamiętanie o potrzebujących, zwłasz-
cza w tym szczególnym okresie, kształtuje 
w naszych przedszkolakach wrażliwość na 
cudzą krzywdę i umiejętność dzielenia się 
z innymi.

Zwieńczeniem naszych świątecznych 
przygotowań miało miejsce 20 grudnia,  
kiedy to urządziliśmy w Przedszkolu naszą 
małą Wigilię. Przyszliśmy do przedszkola  
odświętnie ubrani, udekorowaliśmy stoły 
białymi obrusami oraz własnoręcznie wy-
konanymi ozdobami. Świętowanie rozpo-
częliśmy wspólnym śpiewaniem kolęd oraz 
składaniem sobie życzeń. Po życzeniach 
wszyscy usiedliśmy do stołów, na który nie 
brakowało świątecznych przysmaków. W 
atmosferze życzliwość i serdeczności degu-
stowaliśmy wcześniej przygotowane pierni-
ki. Musimy się pochwalić, że były pyszne!

Po powrocie ze świątecznej przerwy 
wszyscy mieliśmy jeszcze w głowie świą-
teczne pyszności, dlatego, żeby powrót do 
codzienności nie okazał się zbyt trudny, 7 
stycznia zaprosiliśmy do nas „Czekolado-
wy autobus”. Wzięliśmy udział w warszta-
tach, podczas których dowiedzieliśmy się 
jak powstaje czekolada, mieliśmy okazję 
spróbować rożnych rodzajów czekolad, a 
także stworzyć własne czekoladki. Uczest-
niczenie w tak nietypowych zajęciach do-
starczyło dzieciom wielu przeżyć i radości, 
czego dowodem były roześmiane, umazane 
czekoladą twarze dzieci.

20 stycznia przedszkolaki już od rana 
z niecierpliwością wyglądały przez okna, 
wyczekując przybycia zaproszonych go-
ści. Tego dnia zorganizowaliśmy w na-
szym Przedszkolu dzień Babci i Dziadka. 
Wyczekani goście mieli okazję podziwiać 
specjalnie dla nich przygotowany program 
artystyczny, zaprezentowany przez ich uko-
chane wnuczęta. W ten szczególny sposób 
dzieci podziękowały swym dziadkom i bab-
ciom za miłość, czas, cierpliwość, wyrozu-
miałość i dobroć, które na co dzień od nich 
otrzymują. Przedszkolaki obdarowały także 
swoich gości własnoręcznie zrobionymi 
upominkami oraz zaprosiły babcie i dziad-
ków na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Nie zabrakło też wspól-
nych zabawy przy muzyce oraz konkursów, 
w których dziadkowie i babcie aktywnie 
uczestniczyli. Sprawiło to dzieciom wiele 
frajdy. Był to dzień pełen uśmiechów, wzru-
szeń i radości. Rozpromienione twarze babć 
i dziadków najlepiej świadczyły o tym, jak 
ważne są takie chwile spędzone wspólnie z 
wnukami.

JAŻYNIEC
-12 styczeń        WOŚP sala wiejska
-17 styczeń        balik karnawałowy
-23 styczeń        Dzień Babci i Dziadka

-24 styczeń        Udział w apelu z okazji 101 
rocznicy powstania WLKP

CHOBIENICE

08.01.2020r. - Wizyta grupy kolędników z 
SP Tuchorza
12.01.2020r  - Udział grupy „Biedronki” 
„Pszczółki” w programie artystycznym w 
27 finale WOŚP w sali GOK Siedlec
13.01.2020r -  Wizyta grupy „Rybki” w 
Domu Dziennego Pobytu Seniora+ w Sie-
dlcu
14.01.2020r – Wspólne kolędowanie przed-
szkolaków z grupą młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Tuchorzy.
16.01.2020r – Uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Babci i Dziadka w sali GOK Siedlec 
– grupa „Biedronki” i „Pszczółki”
17.01.2020r – Warsztaty kulinarne „zdro-
wo jem, więcej wiem” grupa „Stokrotki”
20.01.2020r – Uroczyste obchody „Dnia 
Kubusia Puchatka” - grupa „Żabki” „Ryb-
ki” w przedszkolu
21.01.2020r – Uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka w Sali GOK Siedlec „Ryb-
ki” „Żabki”
21.01.2020r – Warsztaty plastyczne z arty-
stą W.Matysikiem w ramach projektu „Se-
niorzy – Juniorom” w Dziennym Domu 
Senior+ w Siedlcu
22.01.2020r – Wizyta w Senior + z okazji 
Dnia Babci i Dziadka
22.01.2020r – Przedstawienie teatrzyko-
we  pt „Wilk i 7 kózek” w wykonaniu G. 
Śmiałek
24.01.2020r. - Wyjazd grup przedszkol-
nych „Żabki” „Rybki” do Kącika Ognika 
w KPPSP w Wolsztynie

28.01.2020r – Czytanie bajek przedszkola-
kom przez dziadków w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”
 03.02.2020r – Czytanie bajek w przed-
szkolu „Przygody dwóch myszek”
06.02.2020r – Seans filmowo – bajkowy 
pt. „W krainie lodu” przez różowe okulary 
3D w przedszkolu „w małym kinie”
12.02.2020r – Otwarcie pierwszej wystawy 
prac plastycznych małych przedszkolaków 
w holu GOK Siedlec w obecności senio-
rów, mieszkańców Siedlca – podsumowa-
nie projektu „seniorzy – Juniorom czyli 
artystyczna sztafeta pokoleń”
13.02.2020r –Balik walentynkowo – kar-
nawałowy przedszkolaków w Sali GOK 
Siedlec
14.02.2020r. - Wycieczka grup przedszkol-
nych „Stokrotki” „Motylki” do KPPSP w 
Wolsztynie
14.02.2020r. - „Walentynkowa poczta”
16.02.2020r. - „101 Rocznica Powstania 
Wielkopolskiego” - obchody w Siedlcu
17.02.2020r. - „Dzień Kota” grupa „Motyl-
ki”, „Biedronki”
18.02.2020r. - Zebranie rodziców w przed-
szkolu „Gotowość szkolna”
20.02.2020r. - Koncert muzyczno – eduka-
cyjny
20.02.2020r. - „Tłusty czwartek” w przed-
szkolu
21.02.2020r. - Wyjazd grup „Biedronki” 
„Pszczółki” do Kącika Ognika w Straży 
Pożarnej w Wolsztynie

SIEDLEC
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6.12.2019r. - „Śpiący” Święty Mikołaj ze 
swoją hałasującą eskortą :-)
9.12.2019r. - Zajęcia otwarte dla rodziców 
w Przedszkolu w Starej Tuchorzy – ozdoby 
choinkowe
16.12.2019r. - Akcja pieczemy świąteczne 
pierniczki w Przedszkolu w Tuchorzy – gru-
py Słoneczka i Biedronki
17.12.2019r. - Cała Polska czyta dzieciom – 
wizyta Pani Zyty – bibliotekarki
19.12.2019r. - Wigilia w Przedszkolu w Tu-
chorzy; Jasełka w wykonaniu grupy „Smy-
ki” oraz jasełka dla rodziców
20.12.2019r. - Wigilia w Przedszkolu w Sta-
rej Tuchorzy
4.01.2020r. - Spotkanie opłatkowe w Dwor-
ku w Kiełpinach; Jasełka w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola w Starej Tuchorzy
6.01.2020r. - Udział Przedszkolaków w I 
Orszaku Trzech Króli w Parafii w Tuchorzy
8.01.2020r. - Wizyta Kolędników Misyj-
nych
11.01.2020r. - Spotkanie noworoczne w Sta-
rej Tuchorzy; Jasełka w wykonaniu dzieci z 
Przedszkola w Starej Tuchorzy
12.01.2020r. - Udział Przedszkolaków z Tu-
chorzy w 28 finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy
14.01.2020r. - Akcja – pieczenie, z pomocą 
mam, ciasteczek – słodkich upominków dla 

Babć i Dziadków w Przedszkolu w Starej 
Tuchorzy
21.01.2020r. - Dzień Babci i Dziadka w 
Przedszkolu w Starej Tuchorzy
21.01.2020r. - Wizyta Pana Grzegorza 
Śmiałka z GOK w Siedlcu –  Teatr Kami-
schibai – bajka „O wilku i siedmu koźląt-
kach”
22.01.2020r. - Dzień Babci i Dziadka w 
Przedszkolu w Tuchorzy
23.01.2020r. - Balik karnawałowy – prze-
bierańców – w Przedszkolu w Tuchorzy
27.01.-7.02.2020r. - Ferie w Przedszkolu – 
wesołe zabawy
10-14.02.2020r. - Udział w programie edu-
kacyjnym „Dzieci uczą rodziców – Ekolo-
gia”
14.02.2020r. - Balik karnawałowy – prze-
bierańców – w Przedszkolu w Starej Tucho-
rzy; Walentynki
14.02.2020r. - Dzień Czerwonego Koloru w 
Przedszkolu w Tuchorzy – zabawy walen-
tynkowe

Zapraszamy wszystkich do śledzenia na-
szych fotorelacji na stronach Facebook 
naszych placówek – Przedszkole Tuchorza 
oraz Przedszkole Stara Tuchorza.
     
   BasiaBergier

TUCHORZA

OGŁOSZENIE
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie wolsztyńskim 

Ogłasza nabór kandydatów na kurs:

Stosowanie środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się w  Urzędzie Gminy w Siedlcu
Na sali sesyjnej – pierwsze piętro

20 marca 2020 roku o godz. 9.00

Koszt uczestnictwa w zajęciach – 120,00 zł /stodwadzieścia złotych/
Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej 
zgodności - Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania 

pełnych dopłat bezpośrednich. 
Ważność świadectwa przeszkolenia - 5 lat.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmuje Agata Sosińska
Tel. 690539938

Ogłoszenie wyników konkursu Piękna Wieś
 W trakcie XVII 
sesji Rady Gminy Siedlec w 
dniu 18 lutego br. ogłoszono 
wyniki konkursu „Piękna 
Wieś Gminy Siedlec 2019 
r.” Zgodnie z regulaminem 
współzawodnictwo prowa-
dzone było      w 3 grupach, 
tj. wsi małych, średnich i du-
żych. Komisja konkursowa 
stwierdziła, ze zaangażowa-
nie mieszkańców na rzecz 
utrzymania porządku w 
miejscowościach było bar-
dzo duże, a to wpłynęło na 
wysoki poziom estetyki wsi 
gminy Siedlec. 

Mieszkańcy bardzo aktyw-
nie włączali się w pracę na 
rzecz swoich miejscowości. 
Po podsumowaniu Komisja 
przyznała następujące miej-
sca:
Grupa I – wsie duże – udział 
wzięło  7 sołectw
I miejsce zajęło sołectwo 
Belęcin
II miejsce zajęło sołectwo 
Chobienice
III miejsce zajęło sołectwo 
Kopanica
Grupa II – wsie średnie – 
udział wzięło 10 sołectw

I miejsce zajęło sołectwo 
Boruja
II miejsce zajęło sołectwo 
Jażyniec
III miejsce zajęło sołectwo 
Godziszewo

Grupa III – wsie małe – 
udział wzięło 8 sołectw
I miejsce zajęło sołectwo 
Grójec Wielki
II miejsce zajęło sołectwo 
Grójec Mały
III miejsce zajęło sołectwo 
Kiełkowo
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