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W czwartek, 18 lutego 2016 r. w 
Siedlcu obchodziliśmy uroczyście 97 
rocznicę Powstania Wielkopolskiego. 
O godz. 11.00 w siedleckim kościele 
parafialnym ksiądz proboszcz Krzysz-
tof Apiecionek wraz z proboszczami z 
Chobienic i Tuchorzy oraz ojcem Józe-
fem Wcisło, rektorem WSD w Obrze, 
odprawili mszę świętą w intencji Po-
wstańców Wielkopolskich. 

Naszą uroczystość swą obecnością 
zaszczycili posłowie na Sejm RP: pan 
Krzysztof Paszyk i pan Marcin Porzu-
cek; posła Błażeja Pardę reprezentował 
przedstawiciel z jego Biura Poselskiego. 
Obecni byli Starosta Wolsztyński – pan 
Janusz Frąckowiak, Przewodniczący 
Rady Powiatu – pan Andrzej Wita oraz 
radni powiatowi, Burmistrz Wolszty-
na – pan Wojciech Lis oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej – pan Jarosław 
Adamczak, Wójt Gminy Przemęt – 
pani Dorota Gorzelniak, a także Bur-
mistrz Kargowej – pan Jerzy Fabiś. 
W siedleckich obchodach uczestniczyli 
także przedstawiciele Towarzystw Pa-

mięci Powstania Wielkopolskiego: Pre-
zes Oddziału Wielkopolskiego – pan 
Wawrzyniec Wierzejewski, Prezesi Kół 
gminnych oraz członkowie. Wojskową 
Komendę Uzupełnień reprezentował 
major Artur Biskup, Komendanta Po-
wiatowego Policji – jego Zastępca pan 
Jarosław Frąckowiak oraz Kierownik 
Posterunku Policji w Siedlcu, pan Ta-
deusz Tomys. Gościliśmy również panią 
Eleonorę Rybarczyk – Prezes Banku 
Spółdzielczego, Starszych Cechu Rze-
miosł Różnych w Wolsztynie – pana 
Andrzeja Barskiego i pana Zenona Ma-
tysika, radnych gminnych, kierowni-
ków gminnych jednostek organizacyj-
nych, dyrektorów szkół i przedszkoli, 
przedstawicieli stowarzyszeń, sołtysów, 
młodzież szkolną, potomków Powstań-
ców Wielkopolskich oraz mieszkańców 
naszej gminy. Władze Gminy Siedlec 
reprezentowane były przez Wójta – 
pana Jacka Kolesińskiego oraz Wice-
przewodniczącego Rady Gminy – pana 
Roberta Winiarza.

Uroczyste obchody 97. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego w Siedlcu

(ciąg dalszy na str. 4)

Reklama płatna



We wtorek, 9 stycznia br. odbyło się 
spotkanie noworoczne mieszkańców wsi Wą-
chabno, w którym udział wzięli m.in. wójt Ja-
cek Kolesiński, ksiądz proboszcz W. Szarłata 
oraz radny A. Skiba. Organizatorem spotkania 
był sołtys wsi Wąchabno Zdzisław Kasprzak, 
a poczęstunek przygotowały panie z KGW 

Wąchabno, którym serdecznie dziękujemy. 
Spotkanie przebiegło we wspaniałej atmos-
ferze do późnych godzin wieczornych. Wójt 
złożył wszystkim mieszkańcom wsi Wąchab-
no najserdeczniejsze życzenia. Do życzeń do-
łączyli się również zaproszeni goście.

SPOTKANIE NOWOROCZNE W WĄCHABNIE
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Z ważnych powodów każdy z 
małżonków może żądać ustanowienia 
przez sąd rozdzielności majątkowej. 
Takie żądanie można zgłosić w czasie 
trwania małżeństwa. 

O tym, że w drodze umowy ma-
jątkowej małżeńskiej, tzw. intercyzy 
małżonkowie mogą ustanowić roz-
dzielność majątkową, pisaliśmy już w 
poprzednim artykule.

Przypomnieć należy, że ustawo-
wa wspólność majątkowa powstaje 
z chwilą zawarcia związku małżeń-
skiego. W prawie rodzinnym zasadą 
zatem jest, że  typowym ustrojem ma-

jątkowym panującym w małżeństwie 
jest wspólność ustawowa.

Kiedy w małżeństwie dzieje się 
źle, a przyczyny takiego stanu można 
uznać za ważne, każdy z małżonków 
ma prawo żądać ustanowienia przez 
sąd rozdzielności majątkowej. 

W tym celu należy złożyć do 
sądu pozew, w którym powinno się 
wskazać, że istnieją owe ważne po-
wody, których uwzględnienie przez 
sąd doprowadzi finalnie do wprowa-
dzenia tzw. przymusowego ustroju 
majątkowego. 

Wypada zastanowić się w tym 
miejscu, jakie ważne powody uzasad-
niają ustanowienie rozdzielności ma-
jątkowej przez sąd. W orzecznictwie 
sądowym przez ważne powody rozu-
mie się najogólniej takie okoliczności, 
które sprawiają, że w konkretnej sytu-
acji faktycznej wspólność majątkowa 
nie służy dobru drugiego z małżon-
ków oraz dobru założonej przez mał-
żonków rodziny, a nawet prowadzi do 
sytuacji sprzecznej z zasadami prawa 
rodzinnego. 

Przez ważne powody rozumie 
się np. trwonienie przez jednego 
z małżonków zarobków stanowiących 
ich wspólny dorobek, powodowanie 
uszczerbku w majątku wspólnym. 
Ważne powody obejmują także sytu-
acje, w których jeden z małżonków 
wskutek zaniedbywania obowiązków 
względem rodziny lub ulegania nało-
gom nie przyczynia się do powstania 
majątku wspólnego.

Ważnym powodem mogą być 
także okoliczności stwarzające sytu-
ację, w której wykonywanie zarzą-
du przez każdego z małżonków ich 
wspólnym majątkiem jest niemożliwe 
lub znacznie utrudnione, np. stan sepa-
racji faktycznej (życia w rozłączeniu), 
jeżeli stan ten nie ma charakteru przej-
ściowego, lecz stanowi skutek trwałe-
go rozkładu pożycia małżonków.

Z drugiej strony nie mogą stano-
wić ważnego powodu do ustanowie-
nia rozdzielności majątkowej same 
niepowodzenia gospodarcze małżon-
ka i zamiar ich zminimalizowania 
przez uniemożliwienie wierzycie-
lom egzekucji z majątku wspólnego 

małżonków. Rodzina korzystająca  
z dochodów związanych z działalno-
ścią gospodarczą jednego ze współ-
małżonków musi też ponosić ujemne 
skutki takiej działalności.

Na zakończenie dodać wypada, 
że sądowa rozdzielność majątkowa 
powstaje z dniem oznaczonym w wy-
roku, który ją ustanawia. W wyjątko-
wych wypadkach sąd może ustano-
wić rozdzielność majątkową z dniem 
wcześniejszym niż dzień wytoczenia 

powództwa, w szczególności, jeże-
li małżonkowie żyli w rozłączeniu.  
W każdym jednak razie rozdzielność 
majątkowa nie może być ustanowiona 
z datą wcześniejszą od chwili powsta-
nia ważnych powodów uzasadniają-
cych jej ustanowienie.

adwokat Dominika Molińska

Kiedy sąd ustanowi rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami

Rozmowa z wójtem Jackiem Kolesińskim 
o uniwersytecie, kanalizacji, oświacie i ochro-
nie zdrowia.

- Co nam daje podpisana niedawno umo-
wa z Uniwersytetem Adam Mickiewicza w 
Poznaniu?

- Jesteśmy jedną z kilku gmin, która ratyfi-
kowała taką umowę. Płyną z niej korzyści dla 
wszystkich sygnatariuszy. Generalnie chodzi o 
ochronę środowiska naturalnego, a konkretnie, 
o poprawę jakości wód. Nie od dziś, i nie tyl-
ko my, zmagamy się chociażby z problemem 
letniego zakwitu sinic. Zbąszyń na swoim jezio-
rze od dawna monitoruje skalę tego zjawiska. 
A przecież do tego jeziora wpadają także wody 
z naszych akwenów. Stąd też wynika potrzeba 
współpracy ponad granicami gmin. Ważne jest 
przy tym merytoryczne wsparcie naukowców, co 
właśnie na podstawie zawartej umowy, gwaran-
tują przedstawiciele poznańskiej uczelni. Teraz 
liczę na pomoc naszej młodzieży szkolnej, któ-
ra mogłaby prowadzić systematyczne badania 
wody w naszych jeziorach i kanałach. To będzie 
nie tylko dobra lekcja ekologii oraz nauka dba-
nia o swoje otoczenie, ale także praktyczne za-
stosowanie szkolnej wiedzy, która będzie mogła 
być wykorzystana w laboratorium chemicznym, 
w trakcie prowadzenia badań. Myślę że dla na-

szych uczniów to może być atrakcyjne, a dzięki 
temu doczekamy się systematycznego monito-
ringu jakości wód. Zebrane tą droga dane mogą 
być podstawą do dalszych działań, bo nie sposób 
walczyć na przykład ze wspomnianymi sinica-
mi, bez wcześniejszego i długofalowego zbada-
nia, co i kiedy pływa w naszych wodach.

- Nie sposób też dbać o poprawę jakości 
wód bez kompletnej kanalizacji sanitarnej w 
gminie. Co w tym zakresie dzieje się aktual-
nie?

- Trwają prace przygotowawcze nad przy-
łączeniem do sieci kanalizacyjnej Tuchorzy 
oraz Belęcina. Generalnie, skupiamy się nad 
wyborem wariantu, który będzie oznaczał dla 
mieszkańców najbardziej korzystną cenę za 
odprowadzenie ścieków. Są trzy możliwości. 
Pierwsza zakłada tylko rozbudowę oczyszczal-
ni ścieków w Tuchorzy. Drugi pomysł polega 
na tym, aby Tuchorzę i Belęcin połączyć ruro-
ciągiem z oczyszczalnią ścieków w Wolsztynie. 
Jest też trzecia koncepcja, trochę mieszana, któ-
ra przewiduje zakup dwóch, trzech beczkowo-
zów i zwózkę ścieków do punktu zrzutowego 
w Tuchorzy. Każda z tych koncepcji ma swoje 
plusy i minusy oraz generuje określone koszty. 
Kalkulujemy teraz, który z pomysłów będzie w 
przyszłości oznaczał najniższą cenę dla naszych 
mieszkańców. To wymaga sporo liczenia, wyko-
nania licznych porównań i symulacji. Wstępnie, 
wariant z rozbudową oczyszczalni, ma koszto-
wać około 12 milionów złotych. Co ważne, stać 
nas na to, bowiem gmina może dać dwa miliony, 
ZEUK – trzy, a pięć, sześć milionów można po-
zyskać z zewnętrznych źródeł finansowania. Nie 
jest więc tak, że ta nasza kanalizacja powstanie 
tylko na papierze... Ona powstanie fizycznie! 
Ale powtórzę, wybór wariantu wymaga wielu 
obliczeń.

- Skoro mowa o liczeniu, to nie za dużo wy-
dajemy na naszą oświatę?

- Subwencja oświatowa, to jakieś 11-12 milio-
nów złotych. Niby sporo, ale nie wystarcza i do 
oświaty musimy dołożyć z naszego budżetu sie-
dem milionów. W efekcie, kosztuje ona nas 18-19 
milionów złotych, co stanowi ponad połowę rocz-
nego budżetu całej gminy. Warto więc przyjrzeć 
się tym wydatkom. I żeby nie było niedomówień 
- nikt nie mówi tu o cięciach, zaciskaniu pasa, czy 
jakiś oszczędnościach kosztem dzieci. Absolut-
nie! Bardziej należy użyć słowa ,,racjonalizacja” 
wydatków. Między innymi z tego powodu prze-
wodniczący naszej rady Andrzej Kaźmierczak 
zorganizował debatę oświatową, na którą mógł 
przyjść każdy mieszkaniec. Chodziło o zebranie 
oceny funkcjonowania systemu oświatowego, o 
być może nowe pomysły na jego usprawnienie, 
albo konkretne postulaty społecznych oczekiwań. 
Szkoda, że na tak ważnej debacie pojawiła się 
tylko połowa radnych... Nic jednak straconego. 
To było pierwsze takie spotkanie i będą następne, 
chociażby na posiedzeniach komisji naszej rady. 
Temat wcale nie jest zamknięty. Oczekuję również  
na kolejne sygnały od mieszkańców. Przy tej oka-
zji mogę też powiedzieć, że jeśli chodzi o oświatę 
i czekający nas nabór na nowy rok szkolny, to jest 
pomysł, aby dotąd samodzielne placówki włączyć 
w zespoły szkolno-przedszkolne. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu będzie możliwość bardziej efektyw-
nego zagospodarowania pomieszczeń oraz prze-
suwania, w miarę potrzeb, kadry nauczycielskiej, 
bo przecież będzie się to odbywać w ramach jed-
nej placówki.

- Pozostańmy jeszcze chwilę przy dzie-
ciach... Jak wygląda przygotowanie samorzą-
du do realizacji programu 500+?

- Chyba dla każdej gminy, to olbrzymie wy-
zwanie pod względem logistycznym. W naszym 
przypadku wsparcie dotyczy około trzech i pół ty-
siąca dzieci, z około dwóch tysięcy rodzin. Łatwo 
policzyć ile trzeba będzie przyjąć wniosków, które 
trzeba sprawdzić i rozpatrzyć, a na końcu wydać 
decyzję. Szykuje się sporo pracy i aby poszła ona 
sprawniej planujemy wygospodarować ze dwa 

pomieszczenia tylko do obsługi wniosków doty-
czących programu 500 plus. Zrobimy wszystko, 
aby petenci stracili jak najmniej czasu w urzędzie, 
choć zastrzegam, że przy takiej ilości spodziewa-
nych wniosków będzie to dla nas naprawdę spore 
wyzwanie.

- Skomentuje Pan na koniec odwołanie dy-
rektora Albińskiego z funkcji dyrektora wolsz-
tyńskiego szpitala?

- Krótko powiem, że martwi mnie przedłużają-
cy się kryzys w tej placówce. Niemal ciągle jakieś 
niespodzianki, a konieczna rozbudowa szpitala, 
jak nie ruszyła, tak nadal nie rusza. A czas ucieka! 
Miejmy nadzieję, że po ostatnich zawirowaniach 
sprawy wreszcie wyjdą na prostą. Praktycznie 
trzeba poczekać jeszcze trochę na gotowy projekt 
budowlany i pozwolenie na rozbudowę oraz mo-
dernizację szpitala i już można ogłaszać przetarg 
na wykonawstwo. Ważne, albo nawet najważniej-
sze w tym wszystkim jest to, że są pieniądze na 
tak potrzebną dla naszych mieszkańców inwesty-
cję. Przypomnę, że nasi radni przeznaczyli na ten 
cel milion złotych. Podobnie zrobiono w innych 
samorządach i dzięki temu rozbudowa szpitala 
jest realna, a to jest najważniejsze.

- A co z naszym ośrodkiem zdrowia?
- Bez obaw, nie zapominamy o podstawowej 

opiece zdrowotnej. W Siedlcu zawiązała się nowa 
spółka lekarska i ponownie mamy dwóch lekarzy. 
Przedłużyliśmy umowę na dzierżawę budynku 
przychodni zdrowia, który nowa spółka zamierza 
odświeżyć jakimś remontem na swój koszt. Przy 
okazji zdementuję krążące plotki, jakoby gmina 
chciała sprzedać przychodnię lub tereny leżące 
przy niej. To jakieś totalne bzdury wyssane z palca, 
bo nikt nawet o tym nie pomyślał! No ale widać, 
że niektórzy wiedzą nawet lepiej ode mnie, choć 
ja sam na ten temat nic nie wiem... Trudno jednak 
walczyć z plotką i nawet wcale nie zamierzam 
tego robić. Szkoda sił i energii, które są przecież 
tak bardzo potrzebne w realizacji codziennych za-
dań i zdecydowanie lepiej je wykorzystać na to, 
niż na bezproduktywną walkę z wiatrakami.

Szkoda sił na walkę z wiatrakami
Rozmowa z wójtem, Jackiem Kolesińskim:

Arkadiusz Nowicki
Siedlec, ul. Kasztanowa 1
Tel 508 198 869

PRZYJMĘ UCZNIA 
do nauki zawodu 

TAPICER
Na rok szkolny 2016/2017

Seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów 
w Siedlcu Nowy Rok 2016 powitali zabawą 
noworoczną. Z tego właśnie powodu, 19 stycz-
nia w sali wiejskiej w Żodyniu bawiło się oko-
ło 150 osób. Zabawa była połączona z Dniem 
Babci i Dziadka. Wszystkich zebranych powitał 
i życzenia złożył przewodniczący Koła Henryk 
Faryniuk, a miłym akcentem było obdarowanie 
kwiatkiem jubilatów z okrągłą datą urodzin. 
Nieważne którą...

Lampką szampana wzniesiono toast. Od-
śpiewano także naszą piosenkę seniorów. Or-
kiestra poprosiła wszystkich na parkiet. Starym 
obyczajem panie do środeczka. Po kilku okrą-
żeniach poprosili paniom spojrzeć przez prawe 
ramię. Tym sposobem pani miała partnera do 
tańca na cały wieczór. Nie każdej się udało. No 
cóż – bywa i tak. Orkiestra, w składzie siostra 
z bratem, grała znakomicie. Zaś pani na akor-
deonie dziękujemy szczególnie. Dziękujemy 

też paniom z kuchni za wspaniałości, a panu 
piekarzowi za smaczny i niepowtarzalny placek 
drożdżowy. Tego smaku się nie da zapomnieć. 
Zabawa trwała do późnych godzin, a to wcale 
nie koniec wiadomości... Jak to już zwykle by-
wało, na początku roku spotykają się łącznicy. 
Tym razem spotkali się w restauracji Baszta,  
w dniu 4 lutego. Wysłuchaliśmy wykładu profe-
sora Jerzego Zięby na temat zdrowia. Tematem 
była zgaga żołądkowa i związane z tym cho-
roby. Jako ciekawostkę podam tylko, aby nie 
zauroczyć się za bardzo solą morską, tak nam 
ostatnio polecaną. Jako, że był to tłusty czwar-
tek, to do kawy były pączki. W ramach miłego 
akcentu każdy otrzymał zeszyt do notatek oraz 
długopis. Najbliższa impreza to wyjazd do kina 
do Zielonej Góry.

Julianna Kaczmarek 
(Koło Emerytów Siedlec)

Nasi strażacy mają nowy wóz bojo-
wy. I to jaki! To mercedes, który zwie się 
,,Leon”...

W sobotę, 16 stycznia 2016, w Siedlcu 
odbyło się uroczyste przekazanie i poświę-
cenie średniego samochodu ratowniczo–ga-
śniczego samochodu marki Mercedes Benz 
Atego. Pojazd został zakupiony w ramach 
projektu współfinansowanego z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013, priorytet III „Środowi-
sko przyrodnicze”, działanie 3.6 „Poprawa 
bezpieczeństwa środowiskowego i ekolo-
gicznego” pod nazwą „Zakup średniego sa-
mochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP 
Siedlec, gmina Siedlec”.

Uroczystość przekazania samochodu 
swą obecnością zaszczycili: dh Ryszard Kurp 
– prezes ZOP ZOSP RP w Wolsztynie, człon-
kowie prezydium ZOG ZOSP RP w Siedlcu, 
Janusz Frąckowiak – starosta wolsztyński, 
Andrzej Wita – wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Wolsztyńskiego, Tadeusz Mąkosa 
– radny Powiatu Wolsztyńskiego, bryg. Sła-
womir Śnita – zastępca komendanta powia-
towego PSP w Wolsztynie, st. asp. Tomasz 
Matysik – zastępca dowódcy JRG Wolsztyn, 
ksiądz kanonik Krzysztof Apiecionek – pro-
boszcz parafii Siedlec, Jacek Kolesiński – 
wójt gminy Siedlec, Andrzej Kaźmierczak 
– przewodniczący Rady Gminy Siedlec wraz 
z radnymi gminy, Krystyna Lewandowska – 
skarbnik gminy Siedlec, Michał Nowak – ko-
mendant miejsko-gminny Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wolsztynie, Zbigniew Drzymała 
– komendant powiatowy policji w Wolszty-
nie, Tadeusz Tomys – kierownik posterunku 
policji w Siedlcu, Andrzeja Popko – nadle-
śniczy Nadleśnictwa Wolsztyn, Agnieszka 
Kędziora – dyrektorka GOK w Siedlcu oraz 
weterani pożarnictwa – Jan Woga i Jerzy 
Przybyła. 

Uroczystego przekazania samochodu 
dokonał wójt Jacek Kolesiński, przewodni-
czący Rady Gminy Siedlec Andrzej Kaźmier-
czak, zastępca komendanta powiatowego 
PSP w Wolsztynie bryg. Sławomir Śnita oraz 
prezes ZOP ZOSP RP w Wolsztynie Ryszard 
Kurp. Podczas uroczystości została odczyta-
na przez dh Teresę Czerniak historia jednost-
ki OSP Siedlec, a nowemu pojazdowi zostało 
nadane imię „LEON”. Ojcem chrzestnym zo-
stał dh Józef Mikulski, opiekunem dh Kinga 
Przybyła, a o asystowanie poproszono Bog-
dana Pukackiego - syna dh. Leona Pukac-
kiego, którego imię nosi samochód. Łączna 
wartość zakupionego sprzętu wynosi 698 tys. 
796 zł, z czego dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej wyniosło 559 tys. 180,8 
zł i przekazane zostało przez urząd marszał-
kowski województwa wielkopolskiego za 
pośrednictwem instytucji płatniczej, którą 
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem 
projektu była poprawa bezpieczeństwa śro-
dowiskowego i ekologicznego na obszarze 
objętym ochroną przeciwpożarową. Cel ten 
został osiągnięty dzięki doposażeniu jednost-

ki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu 
w średni samochód ratowniczo–gaśniczy. 
Projekt w dużej mierze wpłynął na poprawę 
bezpieczeństwa na obszarach leśnych i chro-
nionego krajobrazu, jednak uniwersalność 
zakupionego sprzętu sprawi, iż będzie można 

wykorzystać go także podczas innych dzia-
łań. W czasie sobotniej uroczystości doko-
nano również przekazania samochodu mar-
ki Star M69 z jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siedlcu do jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Borui.

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP SIEDLEC

W niedzielę, dnia 10 stycznia w Kieł-
pinach odbyło się spotkanie opłatkowe, na 
które zaproszono najstarszych mieszkańców 
miejscowości. Organizatorami spotkania byli 
Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. 
W uroczystości udział wzięli: Jacek Kole-
siński - wójt gminy Siedlec, ksiądz kanonik 
Krzysztof Apiecionek, Ewa Weil - radna 
Rady Gminy Siedlec, Marian Weil – sołtys 
wsi Kiełpiny oraz członkowie Rady Sołec-
kiej i Koła Gospodyń Wiejskich. Zebranych 
powitał Marian Weil i złożył życzenia nowo-
roczne. Następnie ksiądz kanonik Krzysztof 

Apiecionek poświęcił opłatki oraz skierował 
do uczestników zebrania piękne słowa o mi-
łości oraz wybaczaniu. Goście i seniorzy po-
dzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. 
Uroczystość umiliły dzieci z przedszkola w 
Kiełpinach, które przygotowały jasełka pod 
kierunkiem Liliany Jędrzychowskiej Ga-
łęzowskiej. Wójt Jacek Kolesiński złożył 
wszystkim uczestnikom najserdeczniejsze 
życzenia oraz wyraził zadowolenie, że mógł 
spotkać się z seniorami. Niedzielne spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze przy wtórze ko-
lęd, które inicjowała Halina Kaczmarek.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W KIEŁPINACH

Tak sie bawią seniorzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Wielkanocny zwyczaj Siwków, odby-
wających się co roku w Chobienicach, został 
opisany we wspólnym projekcie realizowanym 
przez pracowników Państwowego Muzeum Et-
nograficznego w Warszawie, redaktorów i foto-
grafów Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz 
wolontariuszy: młodych etnografów i kulturo-
znawców. W opracowaniu tym udokumento-
wano takie polskie obrzędy ludowe, jak topie-
nie Marzanny i powrót z gaikiem w Miasteczku 
Śląskim, Siwki w Chobienicach, Śmiergust  
w Wilamowicach, orszak Siudej Baby w Ledni-

cy Górnej, ścinanie kani w Łączyńskiej Hucie, 
pielgrzymkę w Nowej Wsi Reszelskiej oraz 
obchody Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach. 
Projekt został dofinansowany ze środków mi-
nisterstwa kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz środków samorządu województwa mazo-
wieckiego. W ramach projektu nagrano siedem 
filmów o przebiegu polskich obrzędów. Można 
je obejrzeć w serwisach Wikipedia lub Youtu-
be, a także na stronie Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie.

NASZE SIWKI W WIKIPEDII
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W niedzielny poranek, 27 grudnia ub.r., dla 
uczczenia 97. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego, wójt gminy Siedlec Jacek Kolesiński 
oraz przewodniczący Rady Gminy 
Siedlec Andrzej Kaźmierczak zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem po-
święconym pamięci Powstańców 
Wielkopolskich w Siedlcu, a także 
wzięli udział w centralnych uro-
czystościach, które odbyły się przy 
Pomniku Powstańców Wielkopol-
skich w Poznaniu. Dzień później 
w uroczystościach rocznicowych, 
które odbyły się przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza i na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach w War-

szawie naszą gminę reprezentował prezes siedlec-
kiego Koła Towarzystwa Powstania Wielkopol-
skiego Dariusz Poszwiński. 

KWIATY DLA POWSTAŃCÓW
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Grudzień 2015:
17.12. – posiedzenie Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
18.12. – spotkanie wigilijne w przedszkolu 
w Siedlcu; walne zebranie Rybackiej 
Lokalnej Grupy Działania „Wodna Kraina” 
w Bojadłach; spotkanie opłatkowe ZPSPiG 
w Belęcinie,
22.12. – jasełka w ZSPiG w Tuchorzy; 
jasełka w ZPSPiG w Chobienicach; walne 
zebranie członków LGD w Dąbrówce 
Wlkp.,
27.12. – udział przedstawicieli samorządu 
gminy Siedlec w obchodach 97. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu,
29.12. – XVI sesja Rady Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym numerze – red.).

Styczeń 2016:
5.01. – XVII nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym numerze 
– red.); udział przedstawicieli 
samorządu gminy Siedlec w 
spotkaniu noworocznym w 
Opalenicy; 
7.01. – posiedzenie Zarządu Związku 
Międzygminnego „Obra”; spotkanie 
noworoczne samorządowców w Obrze,
8.01. – otwarcie w GOK Galerii wystawy 
prac malarskich Tomasza Weissa z 
Wolsztyna; udział przedstawicieli 
samorządu gminy Siedlec w spotkaniu 
noworocznym w Kargowie,
9.01. – spotkanie noworoczne mieszkańców 
wsi Wąchabno,
10.01. – 24. finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Siedlcu 
(zebrano 13 tys. 983,57 zł); spotkania 
opłatkowe w Kiełpinach oraz w 
Jaromierzu,
11.01. – spotkanie z burmistrzem 
Wolsztyna Wojciechem Lisem,
12.01. – spotkanie z sołtysem wsi 

Grójec Wielki,
14.01. – posiedzenie Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; 
posiedzenie Rady Nadzorczej ZEUK sp. z 
o.o.,
15.01. – posiedzenie Kapituły Regionu 
Kozła w Kargowie,
16.01. – przekazanie i poświęcenie średniego 
samochodu ratowniczo–gaśniczego 
Mercedes Benz Atego, zakupionego w 
ramach projektu współfinansowanego z 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, 
priorytet III „Środowisko przyrodnicze”, 
działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa 
środowiskowego i ekologicznego”,
17.01. – koncert kolęd zespołu Góralska 
Hora,
18–30.01. – ferie zimowe z siedleckim 
GOK–iem,
26.01. – XVIII sesja Rady Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym numerze – red.).

Luty 2016:
3.02. – spotkanie z Conrado Moreno w 
Siedlcu,
6.02. – otwarcie wystawy fotografii 
Przemysława Kaczmarka,
8.02. – debata oświatowa dotycząca stanu 
oświaty w gminie Siedlec i perspektyw jej 
funkcjonowania.
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* PRZYJĘLI STRATEGIĘ. Pod 
koniec grudnia, w Dąbrówce Wielkopol-
skiej odbyło się Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Regionu Kozła, podczas którego został 
przyjęty dokument o nazwie: „Strategia 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność”, zwana Lokalną Strategią 
Rozwoju na lata 2014–2020. W zebraniu 
uczestniczyło ponad 50 procent członków 
Stowarzyszenia, wobec czego wszystkie 
uchwały były prawomocne. Spotkanie 
otworzył i poprowadził prezes LGD RK 
Witold Silski, który był też prezenterem 
założeń do LSR. Podczas dyskusji zwra-
cano uwagę na sposób rozdziału środków 
na poszczególne działania i ostatecznie 
zaakceptowano propozycje Zarządu, aby 3 
mln 500 tys. zł przeznaczyć na tworzenie  
i rozwój miejsc pracy w Regionie, 500 tys. 
zł - na projekty grantowe, a na projekty re-
alizowane przez jednostki samorządu tery-
torialnego wydać 3 mln zł. Ponadto, 1 mln. 
650 tys. zł przypadnie na pokrycie kosztów 
funkcjonowania i aktywizację, a na projek-
ty współpracy do roku 2018 przeznaczono 
140 tys. zł. Zebrani zatwierdzili również 
regulaminy Walnego Zebrania, Zarządu 
oraz Komisji Rewizyjnej.

* PRACOWITY STYCZEŃ. W po-
łowie stycznia, w biurze LGD RK w Kargo-
wej, odbyło się posiedzenie członków Ka-
pituły dotyczące przekazania informacji o 
wykorzystaniu środków z budżetu 2015 r., 
przyznania nagród RK, przyjęcia projektu 

budżetu na rok 2016, organi-
zacji gali RK oraz spraw bie-
żących. Z kolei 27 stycznia, 
w Domu Kultury w Zbąszyn-
ku, odbyło się nadzwyczajne 
Walne Zebranie Członków 
poświęcone ostatecznemu 
zatwierdzeniu Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju na lata 2014–
2020.

* KONFERENCJA REGIONU.  
W czwartek, 11 lutego, w świetlicy Cen-
trum Kultury i Folkloru w Dąbrówce 
Wielkopolskiej, odbyło się spotkanie Kon-
ferencji Regionu Kozła, którą poprowa-
dził starosta RK Jarosław Kaczmarek. Po 
powitaniu, zatwierdzeniu porządku obrad 
i wyborze komisji ujętych w programie 
spotkania, przystąpiono do sprawozdania 
z działalności merytorycznej, które przed-
łożył dyrektor biura Szczepan Sobczak. 
Prowadzący Konferencję RK poddał pod 
głosowanie uchwałę o przyjęciu sprawoz-
dania. Uchwała została przyjęta jedno-
głośnie. W dalszej kolejności Szczepan 
Sobczak przedstawił zebranym rozlicze-
nie z wykonania budżetu. Przewodniczą-
ca komisji rewizyjnej odczytała protokół 
badania realizacji budżetu za rok 2015  
i wnioskowała o udzielenie Kapitule abso-
lutorium. Starosta odczytał projekt uchwa-
ły o przyjęciu sprawozdania z realizacji bu-
dżetu i udzieleniu Kapitule absolutorium, 
która została przegłosowana jednogłośnie. 
Następnie przystąpiono do zapoznania się 

z propozycją rozdziału środków na 
rok 2016. W preliminarzu budże-
towym przewidziano środki na na-
stępujące zadania: organizację Gali 
RK, Festiwal Kultury Regionalnej 
w Nowym Kramsku, Konkurs Mu-
zyki Ludowej w Kopanicy, Konkurs 
Literacki w Kargowej, imprezę Jar-

mark z jajem w Kosieczynie, nagro-
dy dla najlepszych muzyków 42. Biesiady 
Koźlarskiej, Turniej dla najmłodszych  
w Trzcielu. Część środków przeznaczo-
no na wspólne wydanie z Lokalną Grupą 
Działania Regionu Kozła albumu pro-
mującego region, na wydanie kolejnego 
zeszytu ,,Portrety regionu” oraz na folder 
promujący ścieżki rowerowe w regionie. 
Pozostałe wielkości wydatków w planie 
budżetu utrzymano na poziomie roku po-
przedniego, z czego część przeznaczono 
na koszty administracyjne, organizację po-
siedzeń Kapituły i Konferencji oraz na ma-
teriały promocyjne. Uchwała o przyjęciu 
preliminarza na rok 2016 została przyjęta 
jednogłośnie. 

W punkcie wolne wnioski i zapyta-
nia wypowiedział się burmistrz Zbąszynka 
Wiesław Czyczerski, który zaproponował, 
aby w następnym roku bal Regionu Kozła 
znowu odbył się w Zbąszynku. Część ze-
branych optowała za tym, by bal organi-
zować w miejscu urzędowania aktualnego 
starosty RK. Ostatecznie ustalono, że w 
roku 2017 bal odbędzie się w Zbąszynku, 
a w kolejnych latach w siedzibie urzędują-

cego starosty. Po zakończeniu Konferencji 
odbyło się posiedzenie Kapituły RK, które 
rozpatrzyło wnioski o przyznanie nagród 
Regionu Kozła za rok 2015. Spośród 10 
zgłoszonych propozycji do nagród zostali 
nominowani: * w kategorii indywidual-
nej zwykłej - ks. Marian Kot – proboszcz 
parafii pw. Św. Wojciecha w Trzcielu no-
minowany przez gminę Trzciel * druga 
nagroda w kategorii zwykłej indywidual-
nej - Wiesław Matysik, artysta rzeźbiarz  
i twórca ludowy z gminy Siedlec * w kate-
gorii zwykłej zespołowej - Zespół Śpiewa-
czy Zbąszyńskich Seniorów ze Zbąszynia 
* w kategorii zwykłej honorowej - prof. 
zw. dr hab. Halina Zgółkowa oraz prof. 
zw. dr hab. Tadeusz Zgółka (wspólna na-
groda dla małżeństwa językoznawców)  
* w kategorii wyróżnienie dla firmy - firma 
TFP, producent tektury falistej i opakowań 
z Babimostu. Nagrody zostaną wręczone 
na uroczystej Gali RK, która odbędzie się 
w maju, w Filharmonii Folkloru Polskiego 
w Zbąszyniu.

* KWIETNIOWY BIEG. Zaprasza-
my na II Integracyjny Bieg Regionu Kozła, 
który wystartuje 3 kwietnia (niedziela),  
o godz. 12.00, z ośrodka Liny koło Kargo-
wej. Zapisy na stronie internetowej www.
czasnachip.pl/2016, a regulamin biegu 
dostępny na www.facebook.com/bkbbak-
cyl. Więcej informacji o tym, co dzieje się  
w Regionie Kozła na stronach: www.re-
gionkozla.pl oraz www.lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś

RADNI URADZILI, CZYLI OBRADY 
RADY GMINY SIEDLEC W 
TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

* GRUDNIOWA SESJA. We wtorek, 29 
grudnia 2015 r., odbyła się XVI sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014-2018 
uczestniczyło 13 spośród 15 członków 
Rady Gminy, oraz m.in. Jacek Kolesiński 
– wójt gminy Siedlec, Hieronim Birk – 
zastępca wójta, Krystyna Lewandowska 
– skarbnik gminy, Maciej Brudło – prezes 
ZEUK, Jacek Kąkolewski przedstawiciel 
Powiatowego Zarządu Dróg, Anna 
Ossowska – radca prawny, Hanna 
Jaskulska – wiceprezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Siedlcu, przedstawiciele 
zespołu „Tuchorzacy” i sołtysi oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych 
i referatów Urzędu Gminy w Siedlcu. 
Na wstępie obrad wójt Jacek Kolesiński 
wręczył przedstawicielom zespołu 
„Tuchorzacy” prezent, jakim był keyboard 
ufundowany przez Gminę Siedlec, Bank 
Spółdzielczy w Siedlcu oraz Starostwo 
Powiatowe w Wolsztynie. Dla sprawdzenia 
prezentu przedstawiciele zespołu poprosili 
o wspólne odśpiewanie dwóch kolęd przy 
akompaniamencie nowego instrumentu.
W punkcie interpelacje i wnioski radny 
M. Wita pytał o zmianę oznakowania na 
ul. Topolowej w Siedlcu. Następnie złożył 
interpelacje o następujących treściach: 
1). ,,Zwracam się z prośbą o wyrównanie 
pobocza na końcu ul. Leśnej w Siedlcu, 
po prawej stronie drogi, bezpośrednio za 
przejściem dla pieszych. Rozpoczynające się 
w tym miejscu zwężenie stanowi zagrożenie 
dla przechodniów. Obecny stan pobocza 
powoduje wypłukiwanie piasku oraz 
kamieni na znajdujący się obok chodnik, a w 
ostatnim czasie, z powodu opadów deszczu, 
przechodnie są ochlapywani wodą. W celu 
uniknięcia dalszego wypłukiwania pobocza 
proszę – do czasu wyrównania pobocza 
– aby umieścić  w tym miejscu biało–
czerwony słupek informujący o zwężeniu”,
2). ,,Zwracam się z prośbą o zlecenie 
wykonania kontroli, która pozwoli wskazać 
źródło zanieczyszczeń wpływających 
do stawku, znajdującego się w Siedlcu 
przy ul. Lipowej. Dodam, iż w kwietniu 
br. zwracałem się już z tą prośbą, jednak 
dokonana wtedy wizja stawku nie wywołała 
dalszych kroków w celu zlokalizowania 
źródła zanieczyszczeń. W związku z tym 
pragnę poinformować, iż woda w stawku 
została przebadana przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska  
i stwierdzono wyższą zawartość azotu 
amonowego, co jest charakterystyczne dla 
ścieków bytowych lub zwierzęcych. Do 
interpelacji dołączam pismo z WIOŚ-u”,
3). ,,Proszę o udzielenie informacji 
dotyczącej dzierżawy gruntów rolnych, 
które są własnością gminy Siedlec – 
stanowiących mienie gminy. Proszę  
o udzielenie informacji w zakresie 
aktualnego stanu, tj. ilości gruntów rolnych 
oddanych w dzierżawę z wyszczególnieniem: 
numeru działki ewidencyjnej, powierzchni 
działki oddanej w dzierżawę, obrębu 
ewidencyjnego, w którym działka się 
znajduje, wysokości czynszu dzierżawnego, 
dane dotyczące dzierżawcy, podstawy 
wydzierżawienia (przetarg w wypadku 
gruntów wydzierżawionych na okres 
dłuższy niż 3 lata lub dzierżawa do  
3 lat), daty oddania działki w dzierżawę, 
numeru umowy. Dodatkowo proszę  
o wyraźne zaznaczenie tych przypadków,  
w których dzierżawa została przedłużona 
bez postępowania przetargowego”,
4). ,,Ponieważ do dnia dzisiejszego 
ustawienie znaków na parkingu przy  
ul. Leśnej nie uległo zmianie zwracam się 
z prośbą o udostępnienie kopii umowy oraz 
zapytuję, co dotychczas zostało poczynione 
w celu zmiany obecnego ustawienia 
znaków.”
Z kolei radny R. Kluj skierował pytania 
do wójta: ,,Czy Urząd pochylił się już 
nad uporządkowaniem działki nr 713 
znajdującej się przy szkole w Chobienicach? 
Czy przedyskutowano i Urząd podjął 
decyzję, co do windy po byłym DPS-ie?”.
W dalszej części obrad przystąpiono 
do podjęcia następujących uchwał:  
* uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na 
lata 2016 – 2026 (na 13 radnych obecnych 
została przyjęta jednogłośnie) * uchwała 
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 
2015 rok (na 13 radnych obecnych została 
przyjęta jednogłośnie) * uchwała w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców na terenie gminy Siedlec 
(na 13 radnych obecnych została przyjęta 
jednogłośnie) * uchwała w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy Siedlec do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Wodna Kraina” – LGR (na 13 radnych 
obecnych została przyjęta jednogłośnie).

* NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE. 
W dniu 5 stycznia br., na wniosek 
wójta odbyła się XVII nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Siedlec. W sesji 
uczestniczyło 13 spośród 15 członków 
Rady Gminy oraz Jacek Kolesiński – 
wójt gminy Siedlec, Hieronim Birk – 
zastępca wójta, Krystyna Lewandowska 
– skarbnik gminy, Witold Jasztal – 
pełniący obowiązki dyrektora GZEAS-u 
oraz rodzice dzieci uczęszczających do 
publicznego i niepublicznego przedszkola 
w Siedlcu. Tematem nadzwyczajnej 
sesji był projekt uchwały w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół, przedszkoli i form 
wychowania przedszkolnego zakładanych 
i prowadzonych przez inne podmioty niż 
jednostki samorządu terytorialnego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania tych dotacji. Po dość 
burzliwej dyskusji radni przyjęli uchwałę 
zwykłą większością głosów (na 13 obecnych 
8 głosów – za, 4 głosy – wstrzymujące, 
zerwo głosów – przeciw, jeden radny nie 
głosował, bowiem głosowanie dotyczyło 
jego interesu prawnego).

* USTALILI M.IN. PLAN PRACY. 
W dniu 26 stycznia br. odbyła się XVIII 
sesja Rady Gminy Siedlec V kadencji 
2014-2018, w której uczestniczyło 12 
radnych spośród 15 członków Rady Gminy 
oraz m.in. komendant powiatowy policji 
w Wolsztynie, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, 
sołtysi oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych i referatów Urzędu 
Gminy w Siedlcu. W punkcie interpelacje 
i wnioski głos zabrała radna Ilona Słowiak 
podnosząc sprawę weryfikacji zaległych 
urlopów wypoczynkowych pracowników, 
którzy w bieżącym roku osiągną wiek 
emerytalny. – Z informacji, jaka została 
nam podana w budżecie gminy, została 
zarezerwowana kwota w wysokości 40 
tysięcy złotych na potrzeby ewentualnej 
wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy. Wyegzekwowanie 
wykorzystania zaległych urlopów 
spowoduje oszczędności w budżecie gminy 
– zauważyła radna. Z kolei radna Ewa 
Weil poruszyła sprawę przejęcia działki 
w Kiełpinach od Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Zwróciła się o zintensyfikowanie 
działań w przejęciu tej działki. Jest 
to działka hektarowa, która ma być 
przeznaczona pod boisko, został zrobiony 

plan przestrzennego zagospodarowania, 
została przygotowana opcja ze strony 
Agencji Nieruchomości Rolnej, należy 
tylko przygotować dokumenty i dołożyć 
starań, aby jak najszybciej ta działka 
przeszła we władanie gminy.
W dalszej części obrad wysłuchano 
informacji komendanta powiatowego 
policji w Wolsztynie oraz komendanta 
powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wolsztynie o stanie bezpieczeństwa 
publicznego w gminie Siedlec. Ponadto 
podjęto następujące uchwały: * uchwała w 
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Siedlec na 2016 rok (na 11 obecnych została 
przyjęta jednogłośnie) * uchwała w sprawie 
przyjęcia planów pracy stałych Komisji 
Rady Gminy Siedlec na 2016 rok (na 11 
obecnych została przyjęta jednogłośnie) 
* uchwała w sprawie określenia górnych 
stawek w zakresie opłat za usługi 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych (na 11 
obecnych została przyjęta jednogłośnie) 
* uchwała w sprawie ustalenia zasad  
i kryteriów rekrutacji do publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Siedlec (na 11 obecnych została przyjęta 
jednogłośnie). Podjęto też postępowanie 
proceduralne w sprawie przedłużenia 
terminu rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Zespołu Przedszkola, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Belęcinie. 
Rozstrzygnięto również  konkurs „Piękna 
Wieś 2015”. Zgodnie z protokołem komisji 
wyróżnienia otrzymały następujące wsie: 
Mała Wieś, Kiełkowo, Mariankowo, 
Nowa Tuchorza, Wąchabno, Zakrzewo, 
Jaromierz, Wielka Wieś, Reklin-Reklinek, 
Stara Tuchorza, Nieborza, Karna, Żodyń, 
Tuchorza, Kopanica, Belęcin. Wymienione 
wsie otrzymują kwotę po  600 zł. Wyniki 
konkursu w pozostałych kategoriach:  
* grupa III, udział wzięło osiem sołectw: 
III m. - Grójec Wielki (nagroda w kwocie 
1,2 tys. zł), II m. – Wojciechowo (1,4 
tys. zł), I m. – Grójec Mały (1,6 tys. zł) * 
grupa II, udział wzięło 10 sołectw: III m. 
– Godziszewo (1,3 tys. zł), II m. – Boruja 
(1,5 tys. zł), I m. – Jażyniec (1,7 tys. zł)  
* grupa I, udział wzięło siedem sołectw: III 
m. – Chobienice (1,4 tys. zł), II m. – Siedlec 
(1,6 tys. zł), I m. – Kiełpiny (1,8 tys. zł).
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Uroczystość uświetniły sztandary 
instytucji i organizacji działających na 
naszym terenie: Rady Gminy Siedlec, 
Zarządu Gminnego ZOSP RP, poszcze-
gólnych jednostek OSP, Banku Spółdziel-
czego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Zespołów Szkół z terenu gminy, Cechu 
Rzemiosł Różnych.

Delegacja Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Siedlcu złożyła 
wiązankę kwiatów na grobie Walentego 
Wojdorskiego, spoczywającego na miej-
scowym cmentarzu. Pozostałe, licznie 
przybyłe delegacje, składały kwiaty pod 
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 

Dalsza część uroczystości miała 
miejsce w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury, w progi której zaprosiła 
pani Agnieszka Kędziora, dyrektor GOK, 
podkreślając jednocześnie znaczenie or-
ganizacji takich imprez w działalności 
kulturalnej jednostki. Po powitaniu za-
proszonych gości i wszystkich zebranych 
przez panią Dorotę Brudło – dyrektor 
ZSPiG w Siedlcu, głos zabrali kolejno 
Wójt Gminy Siedlec - pan Jacek Kole-
siński, posłowie – pan Krzysztof Paszyk 
i pan Marcin Porzucek, Przewodniczący 
Rady Powiatu – pan Andrzej Wita. Wszy-
scy akcentowali doniosłość uroczystości 
i zachowanie pamięci o Powstaniu Wiel-
kopolskim. Podkreślali także, jak ważne 
jest zachowanie tożsamości, pamięć o hi-
storii, a także dbanie o przyszłość. Prezes 
Oddziału Wielkopolskiego TPPW – pan 
Wawrzyniec Wierzejewski przybliżył nie-

co dzieje Powstania, natomiast pan Da-
riusz Poszwiński – Prezes siedleckiego 
Koła TPPW opowiedział o powstańczych 
wydarzeniach z naszych terenów. 

Listy okolicznościowe na uroczy-
stość obchodów 97 rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego nadesłali: pani Maria 
Małgorzata Janyska – Posłanka na Sejm 
RP, pan Killion Munyama – Poseł na Sejm 
RP, pan Zbigniew Hoffmann – Wojewoda 
Wielkopolski, a także pan Marek Woź-
niak – Marszałek Województwa Wielko-
polskiego.

Jak co roku, obchodom rocznicy Po-
wstania towarzyszył konkurs plastyczny. 
Jury wyłoniło dziesięciu laureatów spo-
śród ponad stu uczestników konkursu. 
Przed odczytaniem protokołu konkursu, 
pan Dariusz Poszwiński podkreślił coraz 
lepszą znajomość wśród młodzieży szkol-
nej ówczesnych czasów, wydarzeń, wy-
posażenia i umundurowania Powstańców, 
co przejawiło się w zgłoszonych pracach 
plastycznych. Wśród nich pojawiła się na-
wet rzeźba.

Młodzież szkolna z ZSPiG w Siedl-
cu przygotowała i przedstawiła program 
artystyczny, w którym przeplatając recy-
tacje śpiewem przybliżyła zebranym cza-
sy powstańcze, za co została nagrodzona 
gromkimi brawami.

Uroczyste obchody 97. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego w Siedlcu

Jak każdego roku Wielkopolanie w War-
szawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, ob-
chodzili kolejną, ostatnio 97. rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W ob-
chodach tych brał udział m.in. prezydent RP An-
drzej Duda i władze naszego województwa oraz 
TPPWlkp. Nie zabrakło także przedstawiciela 
naszej gminy, którym był Dariusz Poszwiński, 
prezes Koła Gminnego TPPWlkp. W imieniu 
wójta gminy Siedlec oraz mieszkańców naszej 
gminy złożył on w stolicy kwiaty, w tym szcze-
gólnym miejscu pamięci. Burmistrza Wolsztyna 

reprezentował w czasie tych uroczystości por 
inż. Maciej Myczka, prezes Stowarzyszenia  
Miłośników Historii Wojskowości, a wójta gmi-
ny Przemęt - mgr Antoni Fornalski, prezes Koła 
Gminnego TPPWlkp. w Przemęcie. Ponadto,  
w skład pocztu sztandarowego Zarządu Głów-
nego TPPWlkp. weszli Maciej Myczka, który 
był jego chorążym oraz Dariusz Poszwiński. 
Obszerna relacja z obchodów znajduje się na 
stronie internetowej marszałka województwa 
wielkopolskiego: www.umww.pl/pamiec-o-pow-
staniu-wielkopolskim-ozyla-w-warszawie.

OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W WARSZAWIE

(ciąg dalszy ze str. 1)



HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
Data Godzina Miejscowość

1.03.2016 18:30 Nieborza
2.03.2016 20:00 Kiełkowo
3.03.2016 18:30 Godziszewo
3.03.2016 20:00 Belęcin
4.03.2016 18:30 Tuchorza
9.03.2016 18:30 Wąchabno
9.03.2016 20:00 Wielka Wieś
10.03.2016 18:30 Mała Wieś
10.03.2016 20:00 Kopanica
11.03.2016 18:30 Wojciechowo
11.03.2016 20:00 Chobienice
14.03.2016 18:30 Jażyniec
14.03.2016 20:00 Jaromierz
15.03.2016 18:30 Kiełpiny
15.03.2016 20:00 Nowa Tuchorza
16.03.2016 18:30 Boruja
16.03.2016 20:00 Mariankowo
17.03.2016 18:30 Grójec Mały
17.03.2016 20:00 Grójec Wielki
18.03.2016 18:30 Reklin
18.03.2016 20:00 Karna
21.03.2016 18:30 Żodyń
22.03.2016 20:00 Stara Tuchorza

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego  
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku

 Wójt Gminy Siedlec informuje, że rolnicy w miesiącu lutym 2016r. mogą 
składać wnioski do Wójta Gminy Siedlec o zwrot podatku akcyzowego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołą-
czyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione w okresie  
od 1 sierpnia 2015 do dnia  31 stycznia 2016r.  

Limit zwrotu wydatków poniesionych na zakup paliwa rolniczego wynosi 
86,00zł na jeden hektar użytków rolnych (86 x 1zł).

Wnioski należy składać wyłącznie na urzędowym formularzu dostępnym  
w Urzędzie Gminy Siedlec pokój nr 6, u sołtysów lub na stronie http://www.siedlec.pl.
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ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH 
SP. Z O.O. W SIEDLCU 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

GŁÓWNA/-Y  KSIĘGOWA/-Y
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- znajomość programu Symfonia oraz Office
- znajomość w zakresie obsługi  księgowości spółek z o.o.

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, kserokopia  
dyplomu wraz z suplementem oraz kserokopia świadectwa 
ukończenia szkoły średniej składać w siedzibie firmy Siedlec  
ul. Zbąszyńska 15 - Dział kadr.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mo-
jej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2135, ze zm.)"

W sprawie naboru można kontaktować się w dniach 
od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8:00 do 15:00  do 11.03.2016 r.
pod numerem telefonu: 603 934 832

ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH 
SP. Z O. O.  W SIEDLCU 

POSZUKUJE 

PRACOWNIKA NA STANOWISKO 
INKASENTA

WYMIAR CZASU PRACY: OKOŁO 100 GODZIN MIESIĘCZNIE
UMOWA: ZLECENIE

WYMAGANIA:

a) PRAWO JAZDY KAT.B
b) WŁASNY SAMOCHÓD
c) UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI URZĄDZEŃ INKASENCKICH
d) ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

a) DOKONYWANIE ODCZYTÓW Z URZĄDZEŃ POMIAROWYCH  
I ROZLICZANIE ZA POMOCĄ KOMPUTERA

b) POBIERANIE OPŁAT Z TYTUŁU DOSTARCZANIA WODY  
I ODBIORU ŚCIEKÓW

c) ROZLICZENIE POBRANYCH NALEŻNOŚCI

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 26.02.2016 R. 
W SIEDZIBIE SPÓŁKI.

Budżet Gminy Siedlec na 2016 rok
Budżet Gminy Siedlec na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/75/2015 Rady 
Gminy Siedlec w dniu 15 grudnia 2015 roku.

W przyjętym budżecie dochody wyniosą 38.043.271,00 zł, z tego dział:
- Transport i łączność 223.000,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa 447.400,00 zł, 
 - Administracja publiczna 118.871,00 zł, 
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 2.424,00 zł, 
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 15.925.201,00 zł, 
- Różne rozliczenia 15.488.480,00 zł, 
- Oświata i wychowanie 938.100,00 zł, 
- Pomoc społeczna 4.786.295,00 zł, 
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 zł, 
- Kultura fizyczna 3.500,00 zł.

W przyjętym budżecie wydatki wyniosą 36.043.271,00 zł, z tego dział:
- Rolnictwo i łowiectwo 47.400,00 zł, 
- Leśnictwo 2.500,00 zł, 
- Transport i łączność 1.977.295,76 zł, 
- Turystyka 23.022,01 zł, 
- Gospodarka mieszkaniowa 250.957,24 zł, 
- Działalność usługowa 32.500,00 zł, 
- Administracja publiczna 3.918.618,00 zł, 
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 2.424,00 zł, 
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 647.000,00 zł, 
- Obsługa długu publicznego 515.000,00 zł, 
- Różne rozliczenia 635.000,00 zł, 
- Oświata i wychowanie 18.586.657,00 zł, 
- Ochrona zdrowia 200.000,00 zł, 
- Pomoc społeczna 6.709.611,00 zł, 
- Edukacyjna opieka wychowawcza 46.000,00 zł, 
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.225.525,80 zł, 
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.001.773,13 zł,
- Kultura fizyczna 221.987,06 zł.

 
Wydatki w poszczególnych działach ustalono na podstawie materiałów 

planistycznych sporządzonych przez poszczególne jednostki organizacyj-
ne Gminy i stanowiska pracy na podstawie § 1 uchwały Nr XI/70/11 Rady 
Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec. Ważnym elementem plano-
wanego budżetu były wnioski składane przez sołtysów i rady sołeckie oraz 
wieloletnie plany rozwoju miejscowości i inwestycje zaplanowane w latach 
wcześniejszych. Zabezpieczono również środki na zadania w tych okresach, 
gdzie gmina ma już zapewnione lub może liczyć na dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych.

W wydatkach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Do-
kształcanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 72.503,00 zł.  
Wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie 18.586.657,00 zł, przy sub-
wencji oświatowej 11.651.575,00 zł. 

Z budżetu Gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrod-
ka Kultury  w wysokości 586.481,00 zł i Biblioteki w wysokości 204.568,00 zł  
z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem 
obiektów, a także dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych w wysokości 750.900,00 zł w tym dotacja dla niepublicznej jed-
nostki systemu oświaty w wysokości 585.900,00 zł. 

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypadający na 2016 rok, wykup pa-
pierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł. 

Przewidywane zadłużenie, przy w pełni realizowanym budżecie, będzie 
wynosić 15.150.000,00 zł, tj. 39,82 % planowanych dochodów. Na kwotę za-
dłużenia składają się papiery wartościowe wyemitowane przez Gminę Siedlec 
przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich.
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Wójt Gminy Siedlec informuje, iż z dniem 1 
stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w 
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 
ustawie o podatku rolnym oraz ustawie 
o podatku leśnym wynikające z ustawy z 
dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045). 

Najważniejsze zmiany to:
nie będą wydawane i doręczane  •	
decyzje podatkowe (nakazy płatnicze), 
a tym samym nie będzie pobierany 
podatek, jeżeli kwota podatku za cały 
rok nie przekroczy kwoty 6,10 zł,
w przypadku gdy kwota podatku nie •	
przekroczy 100 zł, podatek będzie 
płatny jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty, czyli do 15 
marca 2016 r.

Zmiany w podatku rolnym:
Nowe zasady przeliczania niektórych 
użytków rolnych do podatku rolnego:

grunty rolne zabudowane – 1 ha •	
fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
 rowy – 1 ha fizyczny = 0,20 ha •	
przeliczeniowy,
grunty zadrzewione i zakrzewione na •	
użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 
0,20 ha przeliczeniowego,
 grunty pod stawami niezarybionymi •	
– 1 ha fizyczny = 0,20 ha 
przeliczeniowego,
 grunty, dla których nie można ustalić •	
przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha 
przeliczeniowy.

Zmiana ta będzie miała wpływ na ilość 
hektarów przeliczeniowych, co będzie 
skutkować zmianą dochodu z gospodarstwa 
rolnego. Zwolnieniu nadal będą podlegać 
grunty klasy V i VI.
W związku z powyższymi zmianami 
od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe 
formularze informacji i deklaracji 
podatkowych.Formularze dostępne są w 
Urzędzie Gminy w Siedlcu, biuro nr 6 lub na 
stronie  internetowej www.siedlec.pl - BIP w 
zakładce „Sprawy do załatwienia” (po lewej 
stronie - podatki i opłaty lokalne).

DLA PRZYPOMNIENIA:
osoby fizyczne składają informację •	
podatkową w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie albo 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
lub od zaistnienia zdarzenia 
powodującego zmianę wysokości 
opodatkowania,
okoliczności powodujące konieczność •	
złożenia informacji (deklaracji) w 
sprawie podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego to: kupno, sprzedaż, 
zamiana, darowizna nieruchomości; 
postanowienie o nabyciu spadku 
nieruchomości; zmiana klasyfikacji 
gruntów; wybudowanie nowego 
budynku w ramach pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenie – należy zgłosić 
gdy budowa została zakończona albo 
rozpoczęto użytkowanie budynku lub 
jego części przed ich ostatecznym 
wykończeniem, rozpoczęcie i 
zajęcie nieruchomości na działalność 
gospodarczą, zmiana powierzchni 
budynków, gruntów, wartości 
budowli, zakończenie działalności 
gospodarczej.

Informuję, że zgłaszane przez podatników 
nieruchomości do opodatkowania są 
porównywane z danymi zawartymi w 
Ewidencji Gruntów i Budynków, danymi 
zawartymi w Systemie Informacji 
Przestrzennej oraz danymi zawartymi na 
Geoportal.pl
Zachęcam do przeanalizowania przez 
Państwa zgłoszonych do opodatkowania 
nieruchomości (powierzchni użytkowej 
budynków, wartości budowli oraz 
powierzchni gruntów). W przypadku 
stwierdzenia niezgodności zgłoszonych 
do opodatkowania powierzchni ze stanem 
faktycznym nieruchomości konieczne jest 
złożenie przez osoby fizyczne – informacji o 
nieruchomościach  i obiektach budowlanych, 
gruntach rolnych i lasach.
Szczegółowych informacji w prawie 
podatków lokalnych można uzyskać w 
Urzędzie Gminy w Siedlcu, biuro nr 6 lub 
pod numerem telefonu 68 3848521 wew. 16.

Zmiany w podatkach  lokalnych obowiązujące 
od 1 stycznia 2016 roku

DARMOWA PORADA PRAWNA
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Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Wolsztynie.  rozpoczęli cykl 
konsultacji społecznych w zakresie 
tworzenia lokalnej mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa. Narzędzie to jest 
priorytetem Komendanta Głównego 
Policji oraz resortu spraw wewnętrznych 
i administracji. Pierwsze konsultacje 
odbyły się wczoraj o godzinie 14.00  
w Urzędzie Gminy w Siedlcu. 
  
8 lutego - w Sali Sesyjnej Urzędu 
Gminy w Siedlcu odbyły się pierwsze 
na terenie powiatu wolsztyńskiego 
konsultacje społeczne, których tematem 
było tworzenie lokalnych map zagrożeń 
bezpieczeństwa. Spotkanie poprowadził I 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  
w Wolsztynie nadkom. Jarosław 
Frąckowiak, a wśród reprezentujących 
gminę Siedlec znaleźli się m.in. Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński, Dyrektor GOK  
w Siedlcu Agnieszka Kędziora, oraz sołtysi 
i radni Rady Gminy Siedlec. 

Na wstępie zapoznano wszystkich 
zebranych z ideą oraz celem tworzenia 
map zagrożeń, jak również wskazano na 
obszary, które przedmiotowe narzędzie 
będzie opisywało. Zebrani goście zostali 
również zapoznani z obecną sytuacją 
zagrożeń na terenie powiatu wolsztyńskiego 
w oparciu o analizy stanu bezpieczeństwa 
oraz dane statystyczne. 
W kolejnej części konsultacji głos 
przekazano zebranym gościom. Wśród 
uczestników padały zgodne opinie, co do 
nadrzędnej roli wspólnego działania oraz 
udziału lokalnych mieszkańców w tworzeniu 
mapy zagrożeń. Celem stworzenia mapy 
jest pokazanie lokalnej społeczności 
skali i rodzajów zagrożeń. Mapy mają 
być odzwierciedleniem aktualnych 
niebezpieczeństw oraz istotnym elementem 
w procesie zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym. 

Siedlec - Pierwsze konsultacje ws. tworzenia map 
zagrożeń bezpieczeństwa Policjanci Posterunku Policji w Siedlcu 

prowadzący czynności w związku  
z włamaniami do domków letniskowych  
w Grójcu Małym, do których doszło 30 i 31 
stycznia zatrzymali wczoraj 26-letniego 
mieszkańca Leszna. Doprowadzony do 
policyjnego aresztu mężczyzna w trakcie 
składanych wyjaśnień przyznał się do 
włamań. Za popełnione przestępstwa 
grozi mu nawet 10 lat więzienia ...

01.02.2016r. funkcjonariusze Posterunku 
Policji w Siedlcu zajmujący się sprawą 
włamań do domków letniskowych w Grójcu 
Małym, do których doszło w dniach 30 i 31 
stycznia br. zatrzymali podejrzewanego 
o to 26-letniego mężczyznę. Zatrzymanie 
poprzedzone zostało analizą działania 
sprawcy. Jak ustalono w każdym  
z przypadków sposób włamania był niemal 
identyczny, podobne były również  kradzione 
przedmioty - alkohol, artykuły spożywcze  
i drobny sprzęt AGD. 
  

W zainteresowaniu mundurowych 
znalazł się 26-letni mieszkaniec Leszna. 
Mężczyzna - jak wynikało z zebranych 
informacji - w przeszłości był karany za 
podobne przestępstwa, a w ostatnim czasie 
widziany był przez mieszkańców na terenie 
miejscowości. 
  
Wskazane okoliczności sprawiły, że 
policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. 
Dziś tuż przed południem mężczyznę 
ukrywającego się w kompleksie leśnym 
niedaleko Grójca Małego udało się ująć. 
Znaleziono przy nim i zabezpieczono część 
skradzionego mienia. 
  
W tej sytuacji policjantom pozostało 
doprowadzenie go do policyjnego aresztu 
i przedstawienie zarzutów. Sprawą włamań 
zajmie się wkrótce sąd. Mężczyzna musi 
liczyć się z sankcją, którą w myśl kodeksu 
karnego jest nawet 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Grójec Mały - zatrzymano włamywacza

W  związku z wątpliwościami kierowa-
nymi w sprawie oświadczeń o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rok 2016 Zarząd ZM 
„Obra” informuję co następuje. 

Zgodnie z art. 6m ust. 2 i 2a ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w 
przypadku gdy zachodzi zmiana danych 
będących podstawą ustalenia wysokości 
opłaty (ust. 2) – właściciel nieruchomości 
ma obowiązek złożyć nową deklarację. 
W przypadku kiedy uchwalona zostanie 
nowa wysokość opłaty, wtedy to Związek 
ma obowiązek powiadomić właściciela 
nieruchomości o tym fakcie i przesłać mu 
oświadczenie o nowej wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami. W takim 
przypadku właściciel nieruchomości 
nie składa nowej deklaracji. W związku 
z tym, że dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych wysokość opłaty nie ulega 
zmianie i dalej wynosi 8,00 zł za osobę/
miesiąc dla segregujących odpady i 12,90 
zł za osobę/miesiąc dla niesegregujących 
odpady, nie ma potrzeby dokonywania 
zmiany deklaracji. Tym samym Związek, 
jako organizator systemu, nie będzie wysyłał 
nowych oświadczeń o wysokości opłaty 
na 2016 r., ponieważ nadal  obowiązuje 
opłata wyliczona w oparciu o aktualne dane. 
Niezmiennym jest również indywidualny  
nr konta, który przypisany jest tylko  
do jednego właściciela nieruchomości. 

Reasumując: o ile nie ma zmiany liczby 
mieszkańców na nieruchomości, to  
w roku 2016 wpłacamy takie same 
kwoty jak w roku 2015 i w takich samych 
terminach! 

Terminy wnoszenia opłaty: 

do 15 kwietnia 2016 r. – za miesiąc 
styczeń, luty, marzec 2016 r. 

do 15 lipca 2016 r – za miesiąc kwiecień, 
maj, czerwiec 2016 r. 

do 15 października 2016 r. – za miesiąc 
lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r. 

do 15 stycznia 2017 r. – za miesiąc 
październik, listopad, grudzień 2016 r. 

Wnoszenie opłaty w systemie 
miesięcznym jest dopuszczalne, ważne 
aby na dzień terminu wniesienia opłaty 
kwartalnej suma wpłat miesięcznych była 
równa wysokości opłaty kwartalnej. 

  

ZM „Obra” 

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Od stycznia na terenie 
całej Polski zaczął funkcjono-
wać system darmowej pomocy 
prawnej. Na mocy porozumie-
nia zawartego między Powia-
tem Wolsztyńskim, a Gminą 
Siedlec, nieodpłatna pomoc 
prawna świadczona jest tak-
że w budynku Urzędu Gminy 
Siedlec (pokój 19a, na piętrze).  
W przypadku trudności zwią-
zanych z przemieszczeniem 
się do wyznaczonego miejsca  
(z uwagi na niepełnospraw-

ność), należy zgłosić się do 
sekretariatu Urzędu Gminy 
(na parterze) w celu ustalenia 
dogodnego miejsca udzielenia 
pomocy prawnej.

Pomoc prawna świad-
czona jest przez adwokatów  
i radców prawnych. Może  
z niej skorzystać osoba fizycz-
na, której w okresie 12 miesię-
cy poprzedzających zwrócenie 
się o udzielenie pomocy praw-
nej zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej  

i wobec której w tym okresie 
nie wydano decyzji o zwrocie 
nienależnie pobranego świad-
czenia (należy przedłożyć 
oryginał lub odpis decyzji lub 
zaświadczenie), która posia-
da ważną Kartę Dużej Rodzi-
ny (należy przedłożyć Kartę), 
kombatanci, weterani i osoby 
represjonowane (przedłożenie 
zaświadczenia lub legityma-
cji), osoba, która nie ukończy-
ła 26 lat lub ukończyła 65 lat 
(dowód osobisty) oraz osoby, 

które w wyniku wystąpienia 
klęski żywiołowej, katastro-
fy naturalnej lub awarii tech-
nicznej znalazły się w sytuacji 
zagrożenia lub poniosły stra-
ty (złożenie oświadczenia). 
Pomoc nie obejmuje spraw  
z zakresu prawa celnego, de-
wizowego, handlowego i dzia-
łalności gospodarczej, z wyjąt-
kiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.

W powiecie wolsztyńskim 
działają dwa punkty nieodpłat-

nej pomocy prawnej. Pierwszy 
w Urzędzie Gminy w Przemę-
cie oraz w Siedlcu (godziny 
przyjęć w UG Siedlec: środy 
od 9.00 do 13.00 oraz czwart-
ki od 9.00 do 13.00) i drugi –  
w starostwie w Wolsztynie (po-
niedziałki w godz. 8.00-12.00, 
wtorki 12.30-16.30, środy 
11.00-15.00, czwartki 8.00-
12.00, piątki 11.00-15.00).

W tym roku po raz kolejny Minister-
stwo Finansów udostępni podatnikom 
usługę wstępnie wypełnionego zezna-
nia podatkowego. Będzie z niej moż-
na skorzystać już od 15 marca 2016 r.  
To spore ułatwienie dla tych, którym ko-
nieczność wypełniania mnóstwa rubryk 
formularza PIT spędza sen z powiek. 
Wypełnione przez skarbówkę zeznanie 
będzie bowiem zawierało już informacje, 
które zostały przekazane, m.in. przez 
pracodawcę, w deklaracji PIT-11, PIT-
11A/40A, PIT-8C oraz PIT-R. Z tej usługi 
skorzystać będą mogły osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodar-
czej - zarówno podatnicy rozliczający 
się indywidualnie jak i wspólnie z mał-
żonkiem.

Wstępnie wypełnione zeznanie po-
datkowe, w skrócie PFR (z ang. Pre-Fil-
led tax Return), ma za zadanie ułatwić 
podatnikom proces rozliczenia z fisku-
sem. Po zalogowaniu się na Portalu 
Podatkowym (www.portalpodatkowy.
mf.gov.pl), będzie można pobrać, spo-
rządzone przez administrację podatko-
wą na podstawie posiadanych danych, 
zeznanie podatkowe PIT-37, a od tego 
roku również PIT-38.

Taki wstępnie wypełniony dokument 
możemy oczywiście w dowolny sposób 
modyfikować i uzupełnić o dodatkowe 
informacje (np. ulgi, załączniki, przeka-
zanie 1% na rzecz OPP). PFR nie ma bo-
wiem charakteru ostatecznego i w pełni 
uzupełnionego zeznania – jest to raczej 
propozycja rozliczenia, którą w części 
przypadków będzie trzeba uzupełnić  
o dane, których fiskus nie posiadał, np. 
dotyczące ulg, z których zamierza sko-
rzystać podatnik.

Jeśli jednak uznamy, że dane są 
kompletne, możemy od razu przesłać je 
elektronicznie, uwierzytelniając uprzed-
nio zeznanie za pomocą Bezpiecznego 
Podpisu Elektronicznego, bądź po-
przez podanie danych autoryzujących 
(jest nimi kwota przychodu uzyskanego  
w 2014 roku).

Więcej informacji o usłudze na Por-
talu Podatkowym: http://www.finanse.
mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-ze-
znanie-podatkowe-pfr.

Izba Skarbowa w Poznaniu

Łatwiejszy PIT
fiskus wstępnie wypełni Twoje zeznanie

R
eklam

a płatna

Na właścicielu nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciążą określo-
ne obowiązki. Pierwszy z nich to inwentaryzacja wszystkich wyrobów poprzez policzenie rzeczywi-
stej ilości. Do dokumentowania takiej czynności służy odpowiedni druk, ustalony rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest […] Dz.U. z 2011 r. nr 8, poz. 31, załącznik nr 3. Załącznik można 
pobrać ze strony internetowej ZM „Obra” www. zmobra.pl zakładka „Azbest – dofinansowanie, wy-
magane dokumenty do pobrania”, następnie link „Azbest – dokument do pobrania”. Wśród plików do 
pobrania należy pobrać i wypełnić plik nr 2. Warto nadmienić, że inwentaryzacji dokonuje się corocz-
nie, zaś jeden wypełniony egzemplarz załącznika w terminie do 31 stycznia każdego roku właściciel 
nieruchomości powinien przekazać do:

1) Związku Międzygminnego „Obra”, z s. Berzyna 6 - gdy jest osobą fizyczną;
2) Marszałka Województwa Wielkopolskiego – gdy posiada osobowość prawną.

Drugi egzemplarz załącznika właściciel nieruchomości przechowuje przez okres jednego roku, do 
czasu sporządzenia kolejnej inwentaryzacji.

Drugim obowiązkiem posiadającego wyroby zawierające azbest, wynikającym z rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. 
nr 71, poz.649 ze zmianami), jest przeprowadzenie kontroli stanu tych wyrobów. Ocenę sporządza 
się dla wyrobów w dobrym stanie technicznym co 5 lat, a dla uszkodzonych - co roku. Wzór takiej 
karty oceny można pobrać ze strony internetowej Związku www.zmobra.pl zakładka jw., pobieramy i 
wypełniamy plik nr 1. Ocena jest bardzo przydatna do wypełnienia druku inwentaryzacji oraz wyzna-
czenia terminu likwidacji azbestu.

Niby nas tyle
A wokół jaka pustka
Każdy pędzi do przodu
A ja zostaję w tyle

I mówią mi
Że praca, nauka i szkoła
I, że nie mają czasu
Szkoda

Więc idę tam
Gdzie spokój i cisza
I Twój wzrok
Z moim się spotyka

Posłuchaj – w kominie gra wiatr
Jak kapela
I stoimy ja i Ty
A z oczu płyną łzy

I poproszę Cię do tańca
Otuli nas nasza miłość
Którą w sercu mam
Tylko Tobie ją dam

Od przeznaczenia
Nie sposób jest uciec
Pogodzona z losem
Już nie marudzę

Julianna Kaczmarek
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„Mierzymy wysoko” pod takim hasłem 
odbył się XXIV finał WOŚP. Pieniądze zbie-
rane były na zakup urządzeń medycznych dla 
oddziałów pediatrycznych i godnej opieki me-
dycznej seniorów. W Siedlcu impreza odbyła 
się w sali widowiskowej GOK-u. Zgromadzo-
ną licznie publiczność powitała Agnieszka 
Kędziora, dyrektorka GOK Siedlec. Po niej 
wystąpiły dzieci z siedleckiego przedszko-
la, które w ślicznych strojach zaprezentowa-
ły swoje umiejętności wokalno-muzyczne.  
Na scenie swój talent muzyczny przedstawili 
również: przedszkolacy z Przedszkola A Be 
Ce w Siedlcu, młodzież z ZSPiG w Siedlcu, 
sekcja wokalna GOK Siedlec oraz dzieci ze 
świetlicy środowiskowej w Siedlcu. Nie mo-
gło zabraknąć także sekcji tanecznej GOK 
Siedlec, czyli grup „Smerfetek”, „Czarnych 
gwiazd” oraz „OMG”. Podczas orkiestrowe-
go grania w Siedlcu swój koncert dał rów-
nież zespół ,,Perły Sumsiodki”. Oprócz tego, 
na scenie wystąpił siedlecki Teatr TIK, który 
przypadł do gustu zarówno małym widzom, 
jak i dorosłym. Występy były przerywane 
licytacjami wielu gadżetów oraz przedmio-
tów ofiarowanych organizatorom 24. finału 
WOŚP. Zlicytowano m.in.: gadżety WOŚP, 
vouchery ufundowane przez Zakłady Mięsne 
„SOBKOWIAK”, zaproszenia do Zielonej 
Prowansji ufundowane przez Cukiernię Pań-
stwa Gwóźdź, gadżety ufundowane przez Za-
rząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu, 
monety okolicznościowe ,,Pekin 2008” ufun-
dowane przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu 
oraz zestaw promocyjny Gminy Siedlec i wie-
le innych ciekawych przedmiotów (wszystkim 

osobom, które zaoferowały swoje przedmioty 
do licytacji serdecznie dziękujemy).

Dużą popularnością w trakcie tegorocz-
nego finału WOŚP cieszyło się także wyko-
nywanie tatuaży przez Wiesława Matysika. 
Ogromne wrażenie zrobili przybyli strażacy 
z OSP Siedlec, którzy zaprezentowali swój 
sprzęt ratunkowy oraz uczyli udzielania 
pierwszej pomocy. Miłą niespodzianką były 
również odwiedziny st. sierż. Kamili Glaser 
z komendy powiatowej policji w Wolszty-
nie. Dzieci, a również i dorośli, mogli odbijać 
odciski palców i zapoznać się bliżej z pracą 
policjanta. Dużą atrakcją była pyszna zupa gu-
laszowa prosto z wojskowego kotła. Zupa zo-
stała przyszykowana przez Edytę Szukalską, a 
wszystkie produkty zostały dostarczone przez 
sponsorów, którym serdecznie dziękujemy!

Zaangażowanie dwudziestu sześciu 
wolontariuszy, wielu instytucji, firm, osób 
prywatnych i przede wszystkim gorące serca  
i hojność mieszkańców gminy Siedlec pozwo-
liły pobić zeszłoroczny rekord i sztab GOK 
Siedlec zebrał w br. 13 tys. 983,57 zł! Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Siedlcu chciałby po-
dziękować wszystkim, którzy przyczynili się  
do pomocy w organizacji koncertu, wszystkim 
wolontariuszom oraz wszystkim darczyńcom, 
Przedszkolu w Siedlcu, Przedszkolu A Be Ce 
z Siedlca, świetlicy środowiskowej w Siedl-
cu, OSP Siedlec, ZSPIG w Siedlcu, ZPSPiG  
w Belęcinie i ZPSPiG w Kopanicy za wspa-
niałą współpracę.

Siedlecka Orkiestra zagrała na rekord !

Koncert Góralskiej Hory
W niedzielę, 17 stycznia w kościele pw. 

św. Michała Archanioła odbył się koncert 
folkowy kapeli Góralska Hora. Zespół Góral-
ska Hora, to jedna z bardziej cenionych grup 
muzycznych z polskich gór, która jest czę-
stym gościem na różnego rodzaju festiwalach  
i koncertach w całym kraju, a także poza jego 
granicami. Kapelę tworzą muzycy pochodzą-

cy z Polski oraz ze Słowacji. W repertuarze 
pojawiły się kolędy oraz żywiołowe, skoczne 
i sentymentalne melodie góralskie. Muzycy 
występujący w Siedlcu stworzyli klimat pełen 
magii i świątecznego nastroju, za co zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami od zebranej 
publiczności.

W środę, 3 lutego w siedleckim GO-
K-u odbyło się spotkanie z Conrado More-
no. Głównym celem spotkania z najbardziej 
znanym Hiszpanem w naszym kraju była 
promocja jego książki pt. „Mój Madryt” 
oraz możliwość rozmowy z autorem i pozna-
nie Hiszpanii „od kuchni”. W opowieściach 
Conrado Moreno nie zabrakło zabawnych 

anegdotek oraz opowieści o tym, co uważa za 
niezwykłe w naszym kraju, a także o słonecz-
nej i pełnej interesujących miejsc jego dru-
giej ojczyźnie - Hiszpanii. Wizyta przebiegła  
w miłej i serdecznej atmosferze. Nie zabrakło 
również autografów i wspólnych pamiątko-
wych zdjęć.

Hiszpańskie klimaty

INFORMATOR
www.goksiedlec.pl

Jak co roku Gminny Ośrodek Kul-
tury w Siedlcu przygotował ofertę dla 
dzieci i młodzieży z gminy Siedlec na 
zagospodarowanie wolnego czasu w 
okresie ferii zimowych. Wszyscy, którzy 
nas odwiedzili, mogli skorzystać z za-
jęć przygotowanych specjalnie dla nich. 
Odbyły są zajęcia plastyczne, kulinarne,  
a także wycieczki. Podsumowując, „Fe-
rie z GOK Siedlec” trwały całe dwa 
tygodnie i cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem wśród dzieci i młodzieży. Za 

nami dziesięć kreatywnych warsztatów  
i akcji-animacji z różnych dziedzin, jak  
i siedem wyjazdów integracyjnych. Gmin-
ny Ośrodek Kultury chciałby serdecznie 
podziękować wszystkim uczestnikom za 
udział. Dziękujemy również Bogdanowi 
Śmiałkowi za bezpieczny transport, in-
struktorom - za wspaniałe prowadzenie 
zajęć oraz rodzicom i wszystkim tym, któ-
rych zapomnieliśmy wymienić za pomoc  
i wsparcie. Wszystkie dzieci zapraszamy 
latem na ,,Wakacje z GOK Siedlec”.

Ferie z GOK - iem

W sobotę,6 lutego odbyło się 
otwarcie wystawy fotografii Przemy-
sława Kaczmarka - fotografa specjali-
zującego się w fotografii portretowej 
i modowej. Kreuje on obrazy bazują-
ce na emocjach, grze świateł i dobrej 

współpracy z modelem. Oprócz zdjęć 
artystycznych wykonuje również sesje 
dziecięce, rodzinne, ślubne i reporta-
żowe. Zapraszamy do zwiedzenia in-
teresującej wystawy, która potrwa do 
1 marca.

W piątek, 8 stycznia w GOK 
Galerii odbyło się otwarcie pierwszej 
tegorocznej wystawy. Jej głównym 
bohaterem był Tomasz Weiss z Wolsz-
tyna oraz jego obrazy. Pan Tomasz od 
najmłodszych lat interesuje się rysun-
kiem i malarstwem olejnym. Pierwszy 
obraz olejny namalował w 1987 r., po-
tem malował sporadycznie jeden lub 
dwa obrazy na rok, ale w roku 2011 
wrócił do malowania. Brał udział 
w różnych konkursach malarskich  
(z większych w Galerii Zadra w War-

szawie w latach 2012-2014 oraz Ostro-
wie Wlkp. w Galerii 44). Obecnie  
do malowania obrazów farbami olej-
nymi dołączyło malowanie kawą, rzeź-
ba w glinie i w drewnie. Tomasz Weiss 
ukończył kierunek historii na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim, a obecnie jest 
w trakcie podyplomowych studiów 
pedagogika sztuki – plastyka. Jego 
wystawa w Siedlcu była premierową, 
wcześniej nie prezentował swoich 
prac nawet w rodzinnym Wolsztynie.

Fotografie
Przemysława Kaczmarka

Wystawa Tomasza Weissa

Informujemy, iż z dniem 1 luty 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury  
w Siedlcu przejął w zarządzanie wszystkie sale wiejskie na terenie Gminy Sie-
dlec. GOK Siedlec będzie prowadził harmonogram wynajmowania sal wiej-
skich oraz wystawiał za wynajem faktury VAT. GOK będzie również ponosił 
koszty utrzymania każdej z tych świetlic. Zarządzenie o wynajmu sal wiejskich 
oraz inne dokumenty  dostępne są w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Sie-
dlcu oraz  na stronie www.goksiedlec.pl .

Informacja dotycząca wynajmu sal wiejskich w Gminie Siedlec



INFORMATOR
www.goksiedlec.pl

W sobotę, 6 lutego uczniowie klas I-III SP w 
Kopanicy bawili się na balu karnawałowym. Było 
głośno,wesoło i kolorowo. Różnorodność kostiumów 
i pomysłowość utwierdzała wszystkich w przekona-
niu, że do balu karnawałowego każdy przygotowywał 
się z wielką starannością. Dopracowany był każdy 
szczegół, zadbano o efekty specjalne oraz znakomicie 
dobrano taneczną muzykę. Tegoroczna zabawa kar-

nawałowa wzbudziła u najmłodszych uczniów naszej 
szkoły wiele radości. Wśród uczestników trudno było 
rozpoznać uczniów. Rodzice zadbali o wspaniałe stro-
je i przebrania, które dostarczały wiele emocji, budziły 
zaskoczenie i zachwyt. Dzieci chętnie uczestniczyły 
w tańcach przy skocznej muzyce, którą dobrze znały, 
a często nawet wtórowały jej, głośno śpiewając.

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL!
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Wiadomosci z Bibliotek

Spotkanie bibliotekarzy
W poniedziałek, 18 stycznia w sali 

GOK Siedlec odbyło się noworoczne 
spotkanie bibliotekarzy z powiatu wolsz-
tyńskiego. Gości przywitał wójt gminy 
Siedlec Jacek Kolesińki i dyrektorka 
GOK Siedlec - Agnieszka Kędziora. 

Wspólnie podziękowali pracownikom 
bibliotek za ich pracę i za wniesiony 
wkład w upowszechnianie czytelnictwa. 
Po oficjalnej części spotkania odbyło się 
szkolenie na temat elektronicznej plat-
formy usług administracji publicznej.

Czytanie w Chobieniecach
W czwartek, 14 stycznia przed-

szkolacy z ZPSPiG w Chobienicach 
usłyszeli wierszyki Jana Brzechwy: 
Smok, Sum, Koziołeczek, Skarżypyta  
i Samochwała. Spotkanie zorganizo-

wane przez BP w Chobienicach mia-
ło na celu propagowanie idei czytania  
i zainteresowania książką wśród dzie-
ci. Każde spotkanie z książką ukazuje 
bowiem, jak ogromną rolę odgrywa ona  
w procesie wychowania i uczenia.

... i w Tuchorzy
W ramach akcji ,,Cała Polska czy-

ta dzieciom”, Biblioteka Publiczna z 
Tuchorzy zorganizowała kolejne gło-
śne czytanie. Tym razem udaliśmy się 

do przedszkola w Tuchorzy, do grupy 
starszaków, a do akcji chętnie włączyła 
się jedna z uczennic gimnazjum. Dzieci 
w wielkim skupieniu wysłuchały prze-
czytanych bajek.

Piernikowe Szaleństwo
Pod hasłem ,,Piernikowe szaleń-

stwo” odbyły się kolejne zajęcia kuli-
narne zorganizowane przez Bibliotekę 
Publiczną i Szkolną w Tuchorzy. Dzie-
ci miały okazję samodzielnie rozwał-
kować ciasto, a następnie wyciskać 

foremkami różne figurki. Upieczone 
pierniczki zostały pięknie przystrojone. 
Po zjedzeniu słodkości był czas na gry 
i zabawy. Na koniec spotkania każdy  
z uczestników został poczęstowany 
pysznym hot dogiem.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu 

PLANUJESZ
ZAŁOŻYĆ LUB ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ?

POTRZEBUJESZ
INFORMACJI W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA?

CHCESZ
POZYSKAĆ ŚRODKI UNIJNE NA ROZWÓJ?
BEZPŁATNE INFORMACJE DLA KAŻDEGO!!!

Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

61 65 06 371 lub 372

infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

64-300 Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33

Zapraszamy na indywidualne konsultacje od poniedziałku do piątku. 

Przyjdź do nas i dowiedz się:
 - jak pozyskać wsparcie z Funduszy Europejskich,

 - jak prawidłowo sporządzić dokumenty aplikacyjne,

   

- czy dane przedsięwzięcie ma szanse na uzyskanie wsparcia.

Dotacje czekają, przyjdź i skorzystaj!

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

07 .01. – uczniowie naszej szkoły wraz z 
opiekunką Alicją Chmielak udali 
się do Domu Pomocy Społecznej w 
Wielkiej Wsi, aby przedstawić pen-
sjonariuszom i pracownikom DPS-u 
jasełka. Mali aktorzy zostali bardzo 
miło przyjęcia, a występ został na-
grodzony gromkimi brawami,

18.01–29.01. – to czas ferii zimowych. Dzie-
ci z naszej szkoły mogły uczestni-
czyć w zajęciach zorganizowanych 
na terenie szkoły oraz wyjechać 
na wycieczkę do zielonogórskiego 
kina,

04.02. – sala wiejska w Chobienicach gościła 
bardzo miłych i zacnych gości, czyli 

babcie i dziadków naszych przed-
szkolaków. Spotkaniu towarzyszył 
piękny występ przygotowany przez 
przedszkolaki wraz z wychowawczy-
niami – Orioną Modrzyk i Agnieszką 
Reginią,

09.02. – w tym dniu, w holu przedszkola, po-
jawiły się różne, dziwne postacie... 
Piraci, królewny, pieski, klaun - to 
znak, że Bal Karnawałowy w na-
szym przedszkolu się zaczął. Rów-
nież starsi mogli się przebrać i poba-
wić w czasie dyskoteki, która została 
zorganizowana w godzinach popołu-
dniowych, w sali wiejskiej.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

1.01. – w grudniu i styczniu nasi wolontariusze 
uczestniczyli m.in. w sprzątaniu chodnika 
wokół cmentarza, w zbiórce żywności dla 
Banku Żywności oraz pomagali w organi-
zacji Dnia Seniora w gminie Siedlec,

5.01. – akcja „Kolędnicy”,
7.01. – etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu z 

Języka Polskiego w Śmiglu. Udział wzię-
li Maria Lewandowska z kl. VIb i Jakub 
Tomiak z kl. VIb. Do finału wojewódz-
kiego zakwalifikował się J. Tomiak,

8.01. – etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Do etapu wojewódz-
kiego zakwalifikował się Jakub Tomiak z 
kl. VIa; przy okazji WOŚP rozegrano tur-
niej piłki ręcznej dziewcząt o Puchar Dy-
rektora Gimnazjum w Siedlcu. W zawo-
dach udział brały gimnazja z Tuchorzy, 
Belęcina, Siedlca oraz z gimnazjum nr 1 
z Wolsztyna i absolwentki gimnazjum w 
Siedlcu, które wygrały turniej,

10.01. – uczniowie, M. Ball i K. Pyszkowski repre-
zentowali naszą szkołę w czasie WOŚP, 
w siedleckim GOK–u w Siedlcu,

12.01. – koncert Lubuskiego Biura Koncertowe-
go,

14.01. – Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek w 
Tuchorzy. Jagoda Żok z kl. Ia – II miejsce 
w kat. klas pierwszych, Karolina Stefan 
– wyróżnienie w kat. klas IV–VI, Milena 
Ball z kl. IIb – II miejsce w kat. gimna-
zjum i Kamil Stefan – III miejsce w tej 
samej kategorii,

15.01. – XXXV Wojewódzki Turniej Białych Piór. 
Udział wzięły: Z. Budzyń, M. Tomiak (kl. 
IIa gimnazjum), Z. Brudło (kl. VIb),

16-22.01. – obóz rekreacyjno–sportowy w Prze-
siece. W programie m.in. sporty zimowe 
oraz nauka jazdy na nartach,

18.01. – zajęcia kulinarne; zajęcia plastyczne dla 
uczniów klas I–III,

19.01. – balik karnawałowy dla klas I–III; wyjazd 
klas IV–VI do Planetarium i Centrum 
Przyrodniczego w Zielonej Górze; zaję-
cia sportowe z dziećmi z klas IV– VI,

21.01. – spektakl on–line pt. „Super Piotruś Pan”,
22.01. – wyjazd do kina w Zielonej Górze na film pt. 

„Alvin i wiewiórki – wielka wyprawa”,

25.01. – malowanie na szkle,
27.01. – wyjazd na kręgle do Babimostu,
28.01. – rozgrywki sportowe w unihokeja dla klas 

IV–VI,
4.02. – gminny turniej piłki ręcznej dziewczyn 

szkół podstawowych. Uczennice szkoły 
w Siedlcu zajęły trzecie miejsce,

5.02. – mistrzostwa gminy Siedlec w piłkę ręczną 
chłopców szkół podstawowych. Nasza 
reprezentacja wywalczyła pierwsze miej-
sce,

9.02. – występ Lubuskiego Biura Koncertowego,
10.02. – mistrzostwa powiatu wolsztyńskiego w 

piłkę ręczną chłopców szkół podstawo-
wych. Nasza drużyna uplasowała się na 
trzecim miejscu podium,

11.02. – gminny turniej piłki ręcznej dziewcząt w 
ramach Gimnazjady. I m. - Belęcin, II m. 
- Siedlec, III m. - Tuchorza,

12.02. – Jakub Tomiak z kl. VIa wziął udział w 
finale Wojewódzkiego Konkursu z Języka 
Polskiego w Poznaniu; mistrzostwa gmi-
ny Siedlec w piłkę ręczną chłopców gim-
nazjum, zajęliśmy trzecie miejsce,

13.02. – Jakub Tomiak z kl. VIa wziął udział w 
finale Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego w Poznaniu,

14.02. – występ uczniów kl. IIIb oraz M. Ball, K. 
Pyszkowskiego, M. Stasiak, Z. Ceglarek, 
J. Żok w Reklinie z okazji Dnia Babci i 
Dziadka i Walentynek,

15–19.02. – warsztaty „Dampflokparade” w zam-
ku Trebnitz. Udział brali uczniowie szko-
ły podstawowej,

17.02. – szkolna akademia z okazji Dnia Patrona; 
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap 
powiatowy w Mochach. Nasze reprezenta-
cje: kl. IV – Mikołaj Weiss, Nina Matysik, 
Michał Maćkowiak, kl. V – Zofia Krze-
mień, Paweł Lemański, Jan Jankowiak, 
kl. VI – Jakub Tomiak, Michał Lemański, 
Bartosz Judt, kl. I gimnazjum – Natalia 
Paszkowska, Katarzyna Kowalska,

18.02. – gminne obchody rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego.

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Belęcinie

10.01. – po raz pierwszy w ZPSPiG w Belęci-
nie zorganizowaliśmy koncert finałowy 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Imprezę obsługiwały wolontariuszki: 
Dagmara Szymańska, Anita Wieczorek, 
Żaneta Rybarska, Julia Małycha, Ewa 
Leśnik. W organizacji spotkania poma-
gali również Kamil Grunwald i Honorata 
Kaczmarek. Dzieci szkolne uatrakcyjniły 
spotkanie śpiewem, skeczami i przedsta-
wieniem świątecznym. Część artystycz-
ną przygotowały p. Regina Nowak i p. 
Renata Brankowska. Wystąpili również 
najmłodsi podopieczni z przedszkola w 
Belęcinie. Przybyli goście mogli miło 
spędzić czas przy kawie i ciastkach. Dzię-
kujemy bardzo wszystkim uczestnikom i 
ofiarodawcom.

11.01. – Honorata Kaczmarek zajęła drugie miej-
sce w etapie rejonowym Olimpiady Pro-
mocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

11-15.01. – uczniowie napisali testy Ogólnopol-
skiego Konkursu Przedmiotowego „Olim-
pus” z matematyki, przyrody i biologii,

12.01. – uczniowie Honorata Kaczmarek, Wiktoria 
Dopierała, Wiktor Piechowiak, Olga Star-
kowska i Natalia Wieczorek wzięli udział 
w międzyszkolnym etapie Ligii Mate-
matyczno-Chemicznej organizowanej 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Wolsztynie,

14.01. – uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
XII Gminnym Konkursie Kolęd i Pasto-
rałek. Nagrody główne – „Złote Nuty” w 
swoich kategoriach wiekowych zdobyły: 
Estera Gemba z klasy IIa, Zofia Chmie-
lak z klasy IV i Marta Rozynek z klasy III 
gimnazjum. Ponadto wyróżnienia otrzy-
mali: Tomasz Bedła z klasy I i Zuzanna 
Antkowiak z klasy II gimnazjum. Udział 
wzięli również Amelia Wieczorek z klasy 
I i Jakub Wasiek z klasy IV,

18-30.01. – - podczas ferii zimowych w szkole od-
bywały się zajęcia dla młodzieży. Można 
było spróbować swoich sił w różnych 
konkursach wiedzy, uczestniczyć w za-
jęciach sportowych lub pojechać do kina. 
Uczniowie chętnie skorzystali z tej formy 
spędzania wolnego czasu,

17-21.01. – młodzież z naszej szkoły przebywała 
na obozie narciarsko-snowboardowym w 
Karpaczu. Wyjechało 37 osób z opieku-

nami. Taki obóz jest już tradycją naszej 
szkoły,

02.02. – uczniowie gimnazjum i klasy VI udali się 
na wycieczkę do Parku Naukowo–Tech-
nologicznego w Poznaniu, gdzie uczest-
niczyli w bardzo atrakcyjnych zajęciach. 
Mogli podziwiać doświadczenia che-
miczne m.in. samospalanie manganianu 
VII potasu, wykrywanie kwasów, zasad 
i soli, bielenie róży oraz przeprowadzać 
doświadczenia z fizyki i gry wyświetlane 
na planszy działające na dźwięk. Uczest-
nicy byli oczarowani zajęciami,

4.02. – odbyło się zebranie z rodzicami podsumo-
wujące pierwszy semestr roku szkolnego 
2015/2016; w naszej szkole rozegrano 
gminny turniej piłki ręcznej dziewcząt 
szkół podstawowych. Nasze uczennice 
zdobyły drugie miejsce i zakwalifikowały 
się do rozgrywek powiatowych,

5.02. – odbył się gminny turniej piłki ręcznej 
chłopców szkół podstawowych. Ucznio-
wie z Belęcina zdobyli drugie miejsce i 
awansowali do rozgrywek powiatowych,

6.02. – nasi uczniowie, Oliwia Mania, Korneliusz 
Berger, Mateusz Idziejczak oraz Walde-
mar Rozynek wzięli udział w rejonowym 
konkursie ,,Salamandra”. Tematem prze-
wodnim tegorocznych zmagań były „Ro-
śliny i zwierzęta górskie”. Waldek zajął 
drugie miejsce na 36 uczestników i awan-
sował do finału wojewódzkiego,

08.02. – odbył się Balik Karnawałowy dla klasy 
I-III szkoły podstawowej. Były tańce 
przy muzyce dyskotekowej, konkurencje 
oraz zabawy. Samorząd Uczniowski za-
dbał o smakołyki: napoje, słodycze, frytki 
i hot- dogi,

11.02. – dziewczęta z gimnazjum zdobyły pierw-
sze miejsce w gminnym turnieju piłki 
ręcznej i zakwalifikowały się do etapu 
powiatowego. Następnego dnia chłopcy 
również zwyciężyli w turnieju gminnym 
i będą reprezentować naszą gminę w roz-
grywkach powiatowych,

12.02. – w finale Ligi Matematyczno-Chemicznej, 
organizowanej przez Liceum Ogólno-
kształcące w Wolsztynie, uczestniczyły 
H. Kaczmarek, N. Wieczorek, W. Dopie-
rała i O. Starkowska z klasy III gim-
nazjum.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

Grudzień 2015:
06.12. – koncert charytatywny „Sercem patrz” na 

rzecz Małgosi i Alana, w kościele para-
fialnym w Tuchorzy,

8-10.12. – próbne egzaminy gimnazjalne,
12.12. – próbny sprawdzian szóstoklasisty,
16-17.12. – koncert kolęd w Szkole Muzycznej 

w Zbąszyniu połączony z wycieczką do 
Muzeum regionu Kozła,

17.12. – wręczenie paczek od sponsora Cargill 
Poland z siedzibą w Warszawie najmłod-
szym, wybranym uczniom klas I-IV szko-
ły podstawowej,

21.12. – wigilia w kl. I-III szkoły podstawowej, 
a później jasełka dla nich oraz zaproszo-
nych gości: przedszkolaków z Tuchorzy, 
Starej Tuchorzy oraz Kiełpin, 

22.12. – wigilie w klasach IV-VI szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, a następnie jasełka 
w sali wiejskiej wraz z zaproszonymi 
gośćmi,

27.12. – w Starej Tuchorzy obchodzono Święto 
Bożej Rodziny, a z tej okazji kolędowali 
kolędnicy.

Styczeń 2016:
07.01. – Wojewódzki Konkurs języka Polskiego, 

etap rejonowy, w którym udział wzięli W. 
Prządka i W. Janczewska z kl. VI,

08.01. – turniej piłki ręcznej w Siedlcu z okazji 
WOŚP,

10.01. – XXIV finał WOŚP, w czasie którego uda-
ło się nam zebrać kwotę 14 tys. 25,15 zł, 

11.01. – Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK, etap rejonowy, 
pierwsze miejsce zajęła W. Przybyła z kl. 
IIIb gimnazjum,

14.01. – w naszej szkole odbył się już po raz 12. 
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
„Gloria In Excelsis Deo”; dyskoteka kar-
nawałowa zorganizowana przez samo-
rząd szkolny,

15.01. – dni otwarte w szkole dla rodziców,
16-29. 01. - ferie zimowe, zajęcia i wyjazdy dla 

uczniów ZSPiG,
16.01-22.01. – zimowisko w Przesiece,

18.01. – spotkanie z misjonarzem dla klas IIIa i 
IIIb szkoły podstawowej,

19.01. – zabawa karnawałowa dla klas I– IIISP 
oraz wyjazd na kręgle dla klas drugich 
gimnazjum,

20.01. – wyjazd do kina i sali zabaw w Zielonej 
Górze (klasy Ia, IIc, IId szkoły podstawo-
wej),

21.01. – warsztaty z Regionem Kozła (klasy Ic, 
IIIa SP),

22.01 – wyjazd na lodowisko do Kościana (kl. Ia, 
IIc, IId SP),

25.01. – wyjazd na lodowisko do Kościana (kl. IIa, 
IIb, Ib SP),

26.01. – wyjazd na pływalnię do Zielonej Góry,
27.01. – zajęcia rekreacyjno–plastyczne,
28.01. – ,,Piernikowe szaleństwo” – zajęcia kuli-

narne,
29.01. – pisanie listów w języku niemieckim (na-

wiązanie współpracy).

Luty 2016:
04.02. – dyskoteka karnawałowa dla klas IV-VI 

szkoły podstawowej oraz dla gimnazjali-
stów; mistrzostwo gminy w piłce ręcznej 
dziewcząt (szkoły podstawowe),

09.02. – mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej 
dziewcząt (SP); zebrania z rodzicami,

10.02. – obchody upamiętniające kolejną roczni-
cę Powstania Wielkopolskiego (prezen-
tacja multimedialna oraz wystawa prac 
uczniów),

11.02. – gminne zawody w piłkę ręczną dziewcząt 
(nasza reprezentacja wywalczyła trzecie 
miejsce),

16.02. – pokaz żywej lekcji historii dla wszystkich 
uczniów ZSPiG; przedstawienie – te-
atrzyk dla społeczności Tuchorzy zorga-
nizowane przez szkolny wolontariat,

18.02. – Dzień Babci i Dziadka (klasy IIa, IIb, IIc 
i IId szkoły podstawowej),

19.02. – Dzień Babci i Dziadka w klasie Ia,
20.02.  – Dzień Babci i Dziadka w klasie Ic.

W poniedziałek, 8 lutego, w sali Gminne-
go Ośrodka Kultury w Siedlcu odbyła się debata 
oświatowa dotycząca oświaty w gminie i jej per-
spektyw funkcjonowania. Zorganizowali ją wójt 
gminy Siedlec Jacek Kolesiński oraz przewodni-
czący Rady Gminy Siedlec Andrzej Kaźmierczak. 
W debacie uczestniczyli 
m.in. dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, radni, 
przedstawiciele środo-
wiska nauczycielskie-
go, związków zawo-
dowych. Obecni byli 
również rodzice. Celem 
tego spotkania było za-
inicjowanie dialogu 
społecznego o stanie 
oświaty w gminie, jej 

problemach i perspektywach na przyszłość. Po-
służy to do wypracowania modelu zapewniające-
go zarówno właściwą realizację zadań jednostek 
oświatowych w sferze dydaktyki, wychowania  
i opieki, jak i racjonalne gospodarowanie środka-
mi publicznymi.

DEBATA O GMINNEJ OŚWIACIE



Wycięty z gazety i wypełniony kupon konkursowy z wpisanym rozwiązaniem krzyżówki należy dostarczyć do Urzędu Gminy Siedlec osobiście (do sekretariatu) lub przesłać pocztą na adres: 
Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, z dopiskiem „Krzyżówka”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Spośród dostarczonych zgłoszeń z prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki, zostaną rozlosowane 3 zestawy gadżetów. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.  Regulamin krzyżówki 
dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

1. Organizowane cyklicznie przez GOK
2. Grójecka ……… Świętojańska
3. Imię obecnego Wójta Gminy Siedlec
4. Stoi w herbie Gminy Siedlec
5. Nazwisko z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec
6. Jeden z zespołów śpiewaczych z gminy Siedlec
7.  Tam stoi pomnik pamięci zbrodni hitlerowskiej
8. Przewodniczył Radzie Gminy Siedlec w poprzedniej kadencji
9. Imię nadane nowemu wozowi strażackiemu OSP Siedlec
10. Jedno z siedleckich jezior
11. Tam na cmentarzu spoczywa Anna Sewohl
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KUPON KONKURSOWY          01/179

Rozwiązanie krzyżówki:

Imię i nazwisko:.........................................................................
Adres:.........................................................................................
....................................................................................................
Nr telefonu: ...............................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do organizacji krzyżówki, w tym na 
opublikowanie, w przypadku wygranej, imienia, nazwiska 
i miejsca zamieszkania w kolejnym numerze gazety oraz na 
stronie www.siedlec.pl.

            .........................................
                                                           podpis uczestnika

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem 
otrzymania nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania. 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2135). Administratorem danych jest Organizator.
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KOPANICA
* Jasełka dla babć i dziadków. Mimo, 

że styczeń jest zimowym miesiącem,  
to właśnie w styczniu są dwa dni, kiedy każ-
demu robi się cieplej na sercu. Tymi dnia-
mi dla nas był 11 i 12 styczeń, kiedy w na-
szym przedszkolu przypadło święto Babci 
i Dziadka. Zapraszanie babć i dziadków na 
uroczystości z okazji ich święta jest tradycją 
na stałe wpisaną w repertuar imprez przed-
szkolnych. Święto Babci i Dziadka, to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla odwiedzających przedszkole 
seniorów. To dzień pełen wzruszeń, uśmie-
chów i radości. Uroczystość odbyła się  
w sali wiejskiej w Kopanicy. Z okazji Dnia 
Babci i Dziadka dzieci przedstawiły swym 
bliskim jasełka. Wielki udział w sukcesie 
wspaniałego przedstawienia mieli rodzice, 
którzy przygotowali cudowne kostiumy,  
w jakich wystąpili młodzi aktorzy. Ich wy-
stęp wywołał aplauz zgromadzonej i licznie 
przybyłej publiczności. Dzieci recytowały 
wiersze, śpiewały kolędy i piosenki oraz za-
tańczyły układy taneczne. Nie mogło także 
zabraknąć pięknie wykonanych przez dzie-
ci upominków dla swoich babć i dziadków. 

Po występach zaproszono gości na wspólny 
poczęstunek, który był okazją do rozmów. 
Był też wspólne zabawy przy muzyce.

* Karnawałowy balik. To był dla 
przedszkolaków czas niezwykły i wycze-
kiwany. Przedszkolaki z Kopanicy wraz  
z wychowawczyniami i rodzicami postano-
wiły uczcić ostatni dzień karnawału balem 
przebierańców. We wtorek, 9 lutego już od 
samego rana w przedszkolu pojawiały się 
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za 
swoje ulubione postacie z bajek. Nie zabra-
kło strażaków, wróżek, królewny, policjan-
tów, Spider- Mana, piratów i wiele innych 
postaci. 0 godzinie 12.00 przedszkolaki 
przybyły na salę wiejską, gdzie czekali ro-
dzice, którzy wspólnie z dziećmi świętowali 
ten czas. Rodzice także zachwycili nas swo-
imi strojami. Po wielkiej prezentacji strojów 
rozpoczęły się tańce. Przy rytmach wesołej 
muzyki były one przeplatane rozmaitymi 
zabawami. Nie zabrakło także chwili relak-
su przy wspólnym poczęstunku i pamiątko-
wych zdjęciach. Dziękujemy dzieciom i ro-
dzicom za zaangażowanie w przygotowanie 
pięknych balowych strojów. Nie martwcie 
się - kolejny bal karnawałowy już za rok!

W piątek, 5 lutego, w Świetlicy Środo-
wiskowej w Kiełpinach odbyła się zabawa 
karnawałowa. Pomysłów na przebranie nie 
zabrakło, dlatego na 
parkiecie bawili się 
kowboje, piłkarze, 
motylki, księżnicz-
ki i wiele innych 
ciekawych postaci. 
Dzieci przygotowa-
ły loterię fantową 
oraz słodki poczę-
stunek. Uczestnicy 
brali udział w kon-
kursach, np. jedze-
nie jabłka zawie-
szonego na sznurku. 

Rywalizacja była tak zacięta, a przekąska  tak 
smaczna, że niektórzy uczestnicy nawet zgu-
bili zęby mleczne! Radości i śmiechu było 
więc wiele, a zabawa zalicza się do bardzo 
udanych.

W dniach 27-28 stycznia, w Świetlicy 
Środowiskowej w Siedlcu, w ramach ferii 
zimowych, odbyła się Noc Bajkowa. Pod-
czas spotkania były zabawy integracyjne 
m.in. „Imię i gest”, „Wszyscy którzy…”, 
nocny spacer po Siedlcu, 
karaoke oraz rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego 
pt. „Zima 2016”. Oprócz 
strawy dla ducha, było też 
coś dla ciała (na kolację 
zaserwowano spaghetti, a 
na deser galaretkę z bitą 
śmietaną). Po wspólnych 
zabawach rozpoczęło się 
rozpakowywanie i tworze-
nie własnych „gniazdek”,  
a później maraton bajkowy. 
Najwytrwalsi wytrzymali 
do wczesnych godzin ran-
nych. Na pamiątkę wspól-
nej zabawy wszyscy uczest-

nicy otrzymali okolicznościowy dyplom.  
We wspólnej zabawie uczestniczyło w sumie 
29 dzieci. Nocowanie w świetlicy sprawiło 
im dużo radości. Dziękujemy Beacie Sła-
wińskiej za pomoc oraz GKRPA z Siedlca za 
wsparcie finansowe. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w zajęciach świetlicowych!

BELĘCIN
* Wizyta w bibliotece. W środę, 10 lute-

go przedszkolacy wybrali się z wizytą do po-
bliskiej biblioteki mieszczącej się w budynku 
szkoły w Belęcinie. Dla wielu była to pierw-
sza wizyta w ,,domu książki”. Dzieci zwie-
dziły placówkę, dowiedziały się, co należy 
zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, 
czym różni się biblioteka od księgarni oraz 

jak należy się w niej zachować. Zadawano 
wiele pytań. Dzieciom bardzo spodobały się 
kolorowe i bogato ilustrowane książki, które 
z chęcią oglądały. Z uwagą wysłuchały też 
czytanego przez nauczycielkę opowiadania. 
Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, 
a co najważniejsze - na koniec dzieci zgod-
nie stwierdziły, że odtąd będą bardziej dbać 
o książki.

Wiadomości z przedszkoli

TUCHORZA
* Zagrała WOŚP. ,,Mierzymy wysoko” 

– pod takim hasłem w tym roku, już po raz 24 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy, pomagając chorym dzieciom oraz osobom 
starszym. I także przedszkolaki z Tuchorzy, 
choć małe wzrostem, wysoko zmierzyły się 
z tym zadaniem. Pięknie zaśpiewały piosenki 
dla szeroko zebranej publiczności, za co, jak 
co roku, otrzymały wielkie brawa. Bardzo 

cieszymy się, że chociaż w małym stopniu 
mogliśmy wspomóc akcję WOŚP. Dyrekcji, 
nauczycielom oraz uczniom ZSPiG w Tucho-
rzy gratulujemy tak wspaniałego wyniku. Po-
nad 14 tysięcy złotych, które udało się zebrać 
w tym roku, to naprawdę ogromna suma, któ-
ra świadczy o zaangażowaniu ludzi w Tucho-
rzy i chęci ,,grania do końca świata i o jeden 
dzień dłużej”.

JAŻYNIEC
* Konkurs kolęd i bal. W środę, 13 stycz-

nia zorganizowaliśmy dla naszych pociech 
konkurs kolęd. Każde dziecko zaprezento-
wało przy akompaniamencie Jarka Borowi-
cza swoją ulubioną pastorałkę. Nie zabrakło 
przedszkolakom odwagi, nie straszna była 
im trema, zadziwiali wszystkich obecnych 
znajomością pięknych polskich kolęd. Wszy-
scy konkursowicze otrzymali gromkie brawa 
i skromne upominki. W karnawale, same 
bale… Wierni tej tradycji przygotowaliśmy 
imprezę taneczną dla wszystkich przedszko-
laków. Nie obeszło się bez pokazu strojów 
oraz zabaw przy znanych oraz lubianych 
utworach muzycznych.

* Dla babć i dziadków. Piątek, 15 stycz-
nia był wyjątkowym dniem dla przedszko-
laków oraz ich najbliższych. Przygotowali-
śmy wspólnie mnóstwo niespodzianek dla 
babć i dziadków z okazji zbliżającego się ich 
święta. Powitaliśmy gości przedstawieniem 
„Anielska Orkiestra”, śpiewaliśmy piosen-
ki, kolędy, a następnie zaprosiliśmy zacnych 
seniorów do wspólnych zabaw przy muzyce. 
Przedszkolacy wręczyli swoim kochanym 
babciom i dziadkom przygotowane wcześniej 
laurki.

* Wizyta w bibliotece. W poniedziałek, 
1 lutego odwiedziła naszych przedszkola-
ków babcia Nataszy - pani Czesława, która 
przeczytała dzieciom bajkę pt. „Czerowy 
Kapturek”. Wiadomo przecież, że czytanie 
poszerza doświadczenia językowe dziecka, 
rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli  
i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. 
Kształtuje też umiejętność samodzielnego 

myślenia i formułowania myśli, czyli wy-
rabia kompetencje niezbędne do właści-
wego funkcjonowania społecznego. Kilka 
dni później, 10 lutego ustaliliśmy wspólnie  
z przedszkolakami ogólne zasady korzy-
stania z naszej przedszkolnej biblioteczki.  
W specjalnie urządzonym zacisznym kąciku 
dzieci mogą przeglądać ulubione opowieści, 
albumy i atlasy oraz czytać je wspólnie z pa-
niami. Przedszkolacy mogą również wypo-
życzyć książeczki do domu. Największą nie-
spodzianką była w tym dniu wizyta dziadka 
Anastazji pana Janka, który przeczytał dzie-
ciom bajkę pt. „Królewna Śnieżka”. Przed-
szkolacy z wielkim zainteresowaniem wy-
słuchały tekstu. Bajki czytane przez babcie, 
dziadków lub rodziców, to niezapomniane 
chwile dzieciństwa, które kształtują osobo-
wość naszych dzieci. Pamiętajmy o tym.

* Przyjechał WOPR. W czwartek,  
11 lutego odwiedzili nas przestawiciele Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego w Wolsztynie. Spotkanie pod tytułem 
„Bezpieczne zabawy zimą” było niezwykle 
owocne nie tylko dla dzieci, ale również dla 
pań. Maluchy z wielką uwagą słuchały o tym,  
co złego może wydarzyć się podczas nie-
ostrożnych zabaw na śniegu i lodzie bez 
nadzoru dorosłych. Dzieci z zaciekawieniem 
oglądały sprzęt ratowniczy. Miały też okazję 
wziąć czynny udział w pokazie. Przedszko-
lacy dowiedzieli się również jak udzielać 
pierwszej pomocy, a na zakończenie odpo-
wiadaliśmy wspólnie z dziećmi na pytania 
dotyczące bezpieczeństwa i otrzymaliśmy 
pamiątkowe książeczki.

SIEDLEC
* Zabawa z WOŚP. Przedszkolacy  

z Siedlca wzięli udział w 24, finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie  
w sali GOK Siedlec, odświętnie ubrane dzie-
ci, śpiewały piosenki, tańczyły dla wszyst-
kich przybyłych gości. Za piękne występy 
były ogromne i w pełni zasłużone brawa pu-
bliczności.

* Zimowe atrakcje. Pogoda sprawiła 
niespodziankę przedszkolakom śniegiem.  
To niezwykła frajda pochodzić po śniegu ro-
biąc ślady, albo lepić śniegowe kulki. Każdy 
lubi zabawy w białym puchu. Nic dziwnego, 
że przedszkolacy z grup „Wiewiórki” i „Je-
żyki”, ubrani w ciepłe kurteczki, szaliki i cza-
peczki, chętnie wyruszyli do ogrodu przed-
szkolnego na zabawy w śniegu.

* Karnawałowy bal. Dla przedszkola-
ków to dzień niezwykły, często wyczekiwa-
ny przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo 
lubianą przez dzieci, dostarczającą im wie-

le przeżyć i radości. W piątek, 15 dtycznia,  
w sali GOK w Siedlcu odbył się bal karnawa-
łowy dla wszystkich przedszkolaków. Tego 
dnia już od rana w przedszkolu pojawiły się 
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były  
za bohaterów znanych bajek, w salach przed-
szkolnych można było spotkać wróżki, księż-
niczki, motylki, rycerzy, policjantów, piratów, 
Spider-Mana, Batmana… Nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich postaci. Prze-
bierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc  
z wielką ochotą we wspólnych zabawach  
i konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka 
zachęcała do tańca. W trakcie karnawałowych 

szaleństw można było posilić się słodką prze-
kąską, mandarynką i napić soczku. Wszyst-
kim zabawom towarzyszyła radość, śmiech 
i spontaniczna aktywność dzieci. Kiedy czas 
zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opusz-
czały salę balową.

* Kwiatki dla babci i dziadka. Dzień 
Babci i Dziadka, to niezwykła okazja, aby 
dzieci dziadkom umiliły czas wierszem, pio-
senką, tańcem i zabawą. U nas w przedszkolu 
wnuczęta zaprosiły babcie i dziadków na do-
niosłą uroczystość w sali GOK Siedlec. Ten 
wyjątkowy dzień pełen miłości, serdeczności 
i wzruszeń, z niecierpliwością przez dzieci 
był przygotowywany i wyczekiwany. Dla 
każdego przedszkolaka rozpoczął się nie-
spodzianką – przestawieniem teatralnym pt.  
„O Michałku Nieśmiałku i piesku Wigorku”. 
Po przedstawieniu przybyli goście, z bliska  
i z daleka, na Święto Babci i Dziadka. Przed-
szkolacy nisko się kłaniali i na program ar-
tystyczny zapraszali, a za brawa dziękowali. 

Wnuczęta składały gorące życzenia ,,Sto lat”, 
wręczyły upominki, laurki i nie żałowały uści-
sków i całusków swoim kochanym babciom 
oraz dziadkom. Po „słodkościach” przygo-
towanych przez rodziców dla gości wszyscy 
wspaniale bawili się. Śpiewali dawne piosen-
ki „Szła dzieweczka...” i tańczyli z wnukami 
przy skocznych, ulubionych utworach disco 
polo. Dziękujemy policjantom z komendy 
powiatowej policji w Wolsztynie za pamięć, 
życzenia i upominki w formie poradnika 
„Bezpieczne życie seniorów” wręczanym na 
spotkaniu z wnuczętami. Wiele się działo,  
a radości nie brakowało!
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