
Pismo Rady Gminy SiedlecEGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 01/195 Luty 2019

Marsz 
Powstańczy

Tydzień Powstania

Złote Gody

Nabór 
do Dziennego Domu

Pomocy

Wyróżnienia i Czapla SiwaJubileusz Par Małżeńskich

str. 7

str. 13

str. 2

str. 4

str. 21

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.
Terminarz zebrań. str. 23

str. 2NOWE INWESTYCJE str. 3

str. 5



2
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

Dnia 18 grudnia 2018 roku w sali Gminne-
go Ośrodka Kultury w Siedlcu spotkały się pary 
małżeńskie obchodzące jubileusz 50 lecia po-
życia małżeńskiego - Złote Gody. Osoby, które 
przeżyły w związku 50 lat, są nagradzane w na-
szym kraju na mocy ustawy specjalnym meda-
lem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej 
gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnie-
je napis: „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,  

a z drugiej widnieją dwie srebrzyste róże. Me-
dale każdej parze wręczył Wójt Gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Siedlec Andrzej Kaźmierczak. W uro-
czystości udział wzięła również para małżeńska 
obchodząca jubileusz 60 lecia pożycia małżeń-
skiego - Diamentowe Gody. Podczas uroczysto-
ści ppłk Przemysław Bojarczuk, odznaczył panią 
Irenę Leśnik srebrnym medalem „Za zasługi dla 
obronności kraju” przyznawanym przez Mini-

stra Obrony Narodowej. Medal ten przyznawa-
ny jest rodzicom, których troje lub czworo dzie-
ci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. 
Wszyscy Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, kwiaty oraz życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz przeżycia dalszych wspólnych lat w zdro-
wiu i w szczęściu.  Doniosłe wydarzenie, które 
przebiegało w miłej atmosferze uświetnił swoim 
występem wokalnym pan Paweł Lisek.

Złote Gody w gminie Siedlec

Winda w Dziennym Domu Pomocy już jest
Kolejny etap prac za nami. W dziennym domu pomocy  

zamontowana została wina, by ułatwić seniorom  
poruszanie się w budynku.
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Nowe inwestycje drogowe w naszej gminie
W Karnej  została wyremontowana droga asfaltowa 

o długości 364 metrów.
W Jażyńcu została otwarta droga w całości wykonana z kostki brukowej 

o długości 172 metrów. 

Wynajem świetlic wiejskich 
Świetlice wiejskie w gmi-
nie Siedlec administrowa-
ne są przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Siedlcu. Tam 
też prosimy o udawanie 
się w celu wypełnienia sto-
sownej umowy w sprawie 
wynajmu świetlicy na uro-

czystości okolicznościo-
we. Wszystkie świetlice na 
terenie gminy Siedlec są 
przystosowane do organi-
zacji wydarzeń dla miesz-
kańców oraz imprez oko-
licznościowych. 

Darmowa nauka 
w Grójcu Małym

Zapraszamy na darmowe 
lekcje języka francuskiego 

w Grójcu Małym.
Zapisy u Sołtysa  tel. 606 907 899

SALA SPORTOWA W TUCHORZY
Według harmonogramu odbywają się prace przy budowie 

sali gimnastycznej w Tuchorzy. 
Stopień zaawansowania prac mogą Państwo obejrzeć w galerii poniżej.
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Zakład Eksploatacji Urządzeń Ko-
munalnych Sp. z o. o. w Siedlcu 
składa wniosek w naborze 
o dofinansowanie projektów w 
ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego

Wniosek dotyczy „Rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej w Aglo-
meracji Tuchorza – Gmina 
Siedlec”. Miejscowości, które 
mają zostać skanalizowane to 
Belęcin, Reklin, Reklinek wraz 
z przesyłem Belęcin-Tuchorza-
Reklin-Siedlec. Przesył został 
już częściowo zrealizowany w 
2018 roku.  
Przewidywany koszt brutto 
przedsięwzięcia to ponad 18 
mln zł, a maksymalna kwota 
dofinansowania wyniesie po-
nad 9 mln zł.  Termin realizacji 
inwestycji to czerwiec 2021r. a 

podłączenie mieszkańców do nowo 
wybudowanej sieci zostanie zakoń-
czone do 2023 roku.

Podpisanie umowy na realizację „Budowy kolekto-
ra tłocznego z Reklina do Tuchorzy” oraz „Budowy 
kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin 
- Tuchorza- etap I (od punktu W2 do punktu PW2)” 
z wykonawcą zadań firmą HYDROWIT Romuald 
Witkiewicz z Zbąszynia

Podpisanie umowy na realizację „Budowy kolek-
tora tłocznego Siedlec – Reklin” z wykonawcą za-
dania firmą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym 
ROBINEX Robert Mączkowski z Wolsztyna

ROZBUDOWA KANALIZACJI W GMINIE SIEDLEC

Podczas uroczystej sesji w 
dniu 22 stycznia 2019 roku do-
konano podsumowania kolej-
nej edycji konkursu „Piękna 
Wieś” oraz wręczono statuetki 
Czapli Siwej. 

W konkursie „Piękna Wieś 
Gminy Siedlec 2018 r.” udział 
wzięły wszystkie miejscowości 
gminy. Zgodnie z regulaminem 
konkursu współzawodnictwo 
prowadzone było w 3 grupach.

Do grupy pierwszej należą 
największe miejscowości gminy 
Siedlec tj. Belęcin, Chobieni-
ce, Kiełpiny, Kopanica, Siedlec, 
Tuchorza, Żodyń; w grupie dru-
giej znajdują się miejscowości 
średnie tj. Boruja, Godziszewo, 
Jaromierz, Jażyniec, Karna, Nie-
borza, Reklin-Reklinek, Stara 
Tuchorza, Wielka Wieś, Zakrze-
wo; natomiast w trzeciej grupie 
są najmniejsze wioski gminy 
Siedlec tj. Grójec Mały, Grójec 
Wielki, Kiełkowo, Mała Wieś, 
Mariankowo, Nowa Tuchorza, 
Wąchabno, Wojciechowo. Ko-
misja konkursowa postanowiła 
przyznać następujące miejsca:

W grupie I (wsie duże):
1 miejsce Chobienice,
2 miejsce Żodyń,
3 miejsce Tuchorza,
  
W grupie II (wsie średnie):
1 miejsce Zakrzewo,
2 miejsce Jażyniec,
3 miejsce Jaromierz,

W grupie II (wsie małe):
1 miejsce Wąchabno,
2 miejsce Grójec Mały,
3 miejsce Grójec Wielki.

W tym roku statuet-
kę Czapli Siwej otrzymał 
Pan Janusz Niekrasz, były 
Wójt zaprzyjaźnionej z 
nami gminy Siekierczyn 
oraz nieżyjący już Leon 
Wawrzyński – twórca zespołu 
śpiewaczego Tuchorzacy. Pano-
wie zostali uznani za osobowości 
szczególne i w swoim rodzaju 
niezwykłe. Obu łączyło oddanie 
służbie na rzecz ludzi zamiesz-
kujących ziemię siedlecką. Pan 
Janusz Niekrasz pojawił się na 
uroczystości z współpracowni-
kami z gminy Siekreczyn, nato-

miast nagrodę dla Pana Leona 
Wawrzyńskiego odebrał jego 
wnuk Daniel Sobel. Statuetki 
Czapli Siwej – symbolu Gminy 
Siedlec oraz dyplomy zostały 
wręczone przez Wójta Gminy 
Siedlec Jacka Kolesińskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Andrzeja Kaźmierczaka

Piękna Wieś
i Czapla Siwa
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Setna rocznica zwycięskiego Po-
wstania Wielkopolskiego to najważniej-
sza uroczystość w 2019 roku w Gminie 
Siedlec. 15 lutego wspólnie z mieszkań-
cami, przedstawicielami Urzędu Gminy, 
Rady Gminy, sąsiednimi samorządami 
oraz zaproszonymi gośćmi świętowali-
śmy ten radosny jubileusz. Całą uroczy-
stość uświetnił występ asysty honorowej 
oraz kompanii honorowej 3 Dywizjonu 
Artylerii Rakietowej z Sulechowa. O 
12:00 rozpoczęła się uroczysta msza, 
po niej przemarsz główną ulicą, który 
poprowadził Kapitan Marcin Bożek. 
Gości powitał Wójt Jacek Kolesiński, a 
całą uroczystość prowadziła Dyrektor 
GOK-u Agnieszka Kędziora.  Wspólnie 

odśpiewany Hymn Państwowy, prze-
prowadzony Apel Pamięci oraz salwa 
honorowa wywołały wielkie przejęcie i 
wzruszenie wśród zgromadzonych go-
ści. Hołd Powstańcom Wielkopolskim 
złożyli:

Wójt Gminy Siedlec i Przewodniczą-
cy Rady Gminy Siedlec, Rada i Zarząd 
Powiatu Wolsztyńskiego wraz z Woj-
skowym Komendantem Uzupełnień, 
Burmistrz Wolsztyna i Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Wójt i Zastępca Wójta 
Gminy Przemęt, Przewodnicząca Rady 
Gminy Przemęt, Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Przemęcie, Gmina 
Babimost, Sołtysi, Szkoła w Belęcinie, 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wiel-

kopolskiego w Wolsztynie, Siedlcu i 
Zbąszyniu wraz z Zarządem Głównym, 
Szkoła w Tuchorzy, Szkoła w Kopanicy, 
Nadleśnictwo Wolsztyn, Nadleśnictwo 
Babimost, Cech Rzemiosł Różnych w 
Wolsztynie, Przedstawiciel Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty z asystą dy-
rektorów szkół, GZEASiP w Siedlcu, 
Bank Spółdzielczy w Siedlcu, Powiato-
wa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Wolsztynie, Policja, Koło Emerytów 
i Rencistów w Siedlcu, Zarząd Główny 
PSL, Zeuk Sp. z o.o., Stowarzyszenie 
Miłośników Historii Wojskowości oraz 
poczty sztandarowe Gminnego Zarządu  
ZOSP RP oraz poszczególnych jednostek 
OSP, szkół podstawowych, Rady Gminy, 

Cechu Rzemiosł Różnych oraz BS w Sie-
dlcu. Po złożeniu kwiatów przez delega-
cje goście przeszli do sali widowiskowej 
by wziąć udział w części artystycznej, 
którą przygotowała Szkoła Podstawowa 
im. Kopanickiej Drużyny Powstańców 
Wielkopolskich w Kopanicy. Program, 
który został zaprezentowany wywołał u 
gości przysłowiowe „ciarki na plecach” 
Tradycyjnie już został rozstrzygnię-
ty konkurs plastyczny i literacki wśród 
uczniów szkół naszej gminy, a laureatom 
i wyróżnionym wręczono dyplomy i na-
grody. 

100 rocznica Powstania Wielkopolskiego w Gminie Siedlec
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W Jaromierzu zebrały się babcie czte-
ry, żeby wnuczkom przekazać stare dzieje 
długich wiejskich wieczorów darcia pierza. 
Babcia Danuta pokazuje wnuczce Hani, 
babcia Teresa wnuczce Lenie mrówczą 
pracę. Były to wspaniałe wieczory wypeł-
nione śpiewem zapomnianych piosenek, 
dowcipów, wiejskich tematów, które by-
wają po dzień dzisiejszy a na koniec kawa 
zbożowa lub mokka i jak tradycja nakazuje 
pączki z lukrem 

Odzieranie z gęsich piór chorągiewek 
od twardych stosin oraz oddzielanie puchu 
to dawniej wykonywane w zimie darcie pie-
rza.  W okresie od listopada do lutego, kie-

dy było znacznie mniej prac gospodarskich 
do domu gospodyń domowych schodziły 
się liczne znajome, krewne i sąsiadki aby 
skubać pierze. Darcie pierza odbywało się 
w domach, gdzie ciągle pozostawały pan-
ny na wydaniu.  Wyskubane pierze służyło 
jako wsad do poduszek i kołder, które były 
częścią wyprawki dla przyszłych mężatek. 
Kobiety spędzały w jednym domu kilka 
wieczorów, by potem przenieść się do ko-
lejnego domostwa. Często w ostatni dzień 
darcia pierza panowie wpuszczali do domu 
gołębia lub wróbla, aby zrobić zamiesza-
nie. Panie były zdenerwowane, panowie 
się cieszyli a cały dom był w pierzu. 

Ocalić od zapomnienia. 
Darcie pierza

W dniu 1 lutego 2019 roku 
podczas Centralnych Tra-
gów Rolniczych PTAK 
WARSAW EXPO w Nada-
rzynie odbyła się konfe-
rencja pn. „Wiejska Pol-
ska. Przyszłość Wspólnej 
Polityki Rolnej” oraz finał 
II edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Fundusz sołec-
ki – najlepsza inicjatywa”. 
Sołectwo Siedlec po zaję-
ciu w VI edycji wojewódz-
kiej I miejsca w kategorii 
na najciekawszy projekt 

sfinansowany ze środków 
funduszu sołeckiego au-
tomatycznie zakwalifiko-
wało się do edycji ogólno-
polskiej. Po uroczystym 
ogłoszeniu wyników oraz 
wręczeniu nagród dla lau-
reatów można powiedzieć 
jedno – Sołectwo Siedlec 
jest najlepszym sołectwem 
w Wielkopolsce! Tak też 
powiedział i napisał Wice-
marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski. Za projekt 

pn. Budowa ścieżki edu-
kacyjnej „Pszczela Aleja” 
sołectwo Siedlec otrzymało 
wyróżnienie oraz nagro-
dę w wysokości 1000 zł. 
Pamiątkowy dyplom oraz 
czek odebrała delegacja 
mieszkańców nagrodzone-
go sołectwa, w tym Radny 
Rady Gminy Siedlec Da-
mian Wita oraz członkowie 
Rady Sołeckiej w osobach 
Tadeusz Czerniak i Robert 
Saganiak.

Sołectwo Siedlec wyróżnione

W sobotę, dnia 12 stycz-
nia 2019 r. w Wąchabnie 
odbyło się spotkanie no-
woroczne. Organizatorami 
spotkania był Sołtys i Rada 
Sołecka wsi Wąchab-
no oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich. W uroczysto-
ści udział wzięli Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Siedlec Andrzej Kaźmier-
czak, Radny Rady Gminy 
Siedlec Andrzej Skiba, 
Sołtys wsi Wielka Wieś 
Agnieszka Doulgeris oraz 
mieszkańcy wsi. 
Zebranych powitał sołtys 
wsi Zdzisław Kasprzak 
życząc wszystkim zdro-
wia, szczęścia oraz po-
myślności w Nowym 
Roku. Życzenia złożyli 
również obecni goście. 
Ksiądz Proboszcz Woj-
ciech Szałata pobłogo-
sławił mieszkańcom wsi 
z okazji Nowego Roku. 

Spotkanie upłynęło w mi-
łej atmosferze przy wtórze 
kolęd, które przygrywał 
Marcin Szczechowiak. Ko-
lację przygotowały Panie z 

miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich, za co sołtys 
składa serdeczne podzięko-
wania.

Spotkanie Noworoczne w Wąchabnie

Tradycją w Kiełpinach jest, 
że w pierwszą niedzielę 
stycznia Sołtys z Radą So-
łecką i Kołem Gospodyń 
Wiejskich przygotowują 
spotkanie opłatkowe dla 
najstarszych mieszkańców 
miejscowości. Podobnie 
było również w tym roku. 
Dnia 6 stycznia 2019 roku, 
przy odświętnie nakrytych 
stołach i pięknie przystro-

jonej na tę uroczystość 
sali dworku w Kiełpinach 
zasiedli seniorzy, goście 
oraz rodzice dzieci, które 
przygotowały program ar-
tystyczny. Przybyłych na 
spotkanie powitali gospo-
darze uroczystości: Marian 
Weil sołtys wsi Kiełpiny, 
Ewa Weil Radna Rady 
Gminy Siedlec, Adam Ka-
sprzyk Radny Rady Powia-

tu Wolsztyńskiego życząc 
wszystkim dużo zdrowia i 
szczęścia w Nowym Roku 
oraz spełnienia marzeń. Ży-
czenia noworoczne złożył 
przybyły na uroczystość Ja-
cek Kolesiński Wójt Gminy 
Siedlec. 
Moc gratulacji i życzeń od 
Wójta i gromkie Sto Lat 
usłyszała pani Irena Pata-
las, najstarsza mieszkanka 
Kiełpin, która niebawem 
będzie obchodzić 95 uro-
dziny. 
Po przełamaniu się opłat-
kiem, któremu towarzy-
szyły wzajemnie składa-
ne życzenia, goście oraz 
mieszkańcy obejrzeli 
wzruszający występ przy-
gotowany przez dzieci 
uczęszczające do kieł-
pińskiego przedszkola. 
Jasełka w wykonaniu naj-
młodszych mieszkańców 
miejscowości dostarczyły 
wielu wzruszeń, szczegól-
nie obecnym na sali bab-
ciom i dziadkom małych 
artystów. Dla uczestników 
spotkania zaśpiewały rów-
nież mieszkanki Kiełpin, 
które na co dzień uczęsz-
czają do szkoły w Tucho-
rzy. Z uwagi na to, że było 
to spotkanie opłatkowe był 
też czas na wspólne śpie-
wanie kolęd.

Spotkanie opłatkowe w Kiełpinach
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27 grudnia 2018 r., w set-
ną rocznicę wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego, 
siedleccy samorządowcy 
oraz członkowie siedlec-
kiego koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielko-
polskiego, uczcili pamięć o 
Powstaniu i Powstańcach, 
składając wiązanki kwia-
tów. Dla uczczenia roczni-
cy Powstania, w remizach 
OSP na terenie naszej gmi-
ny, o godzinie 16.40 uru-
chomione zostały syreny 
alarmowe. Tego samego 
dnia Wójt Gminy Siedlec, 
pan Jacek Kolesiński, oraz 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Siedlec, pan Andrzej 

Kaźmierczak, wzięli udział 
w głównych obchodach 
rocznicowych w Poznaniu, 
zorganizowanych przez 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, pana 
Marka Woźniaka. Relacja z 
uroczystości: https://www.
umww.pl/stulecie-powsta-

nia  28 grudnia 2018 r. na 
warszawskich Powązkach, 
w imieniu całej społecz-
ności Gminy Siedlec, wią-
zankę kwiatów w hołdzie 
Powstańcom złożył Prezes 
TPPW koło w Siedlcu, pan 
Dariusz Poszwiński.

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim

W grudniu 2018 roku za-
kończyła się w Grójcu 
Małym realizacja projektu 
współfinansowanego ze 
środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
w ramach VI edycji kon-
kursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw”. W 
ramach zadania zagospoda-
rowano sołecką przestrzeń 
publiczną, którą wyposażo-
no w następujące elementy: 
kosze na śmieci, ławki i 
tablice informacyjno – edu-
kacyjne. Elementy te zo-
stały rozlokowane wzdłuż 
ścieżek turystycznych w 
Grójcu Małym i w efekcie 
powstały „Grójeckie Aleje 
piesze i rowerowe”. 
Ogólna wartość projektu 
pn. „Grójeckie Aleje piesze 

i rowerowe – zakup wypo-
sażenia przestrzeni publicz-
nej” wyniosła 10 566,80 zł, 
z czego 4 000,00 zł stanowi 
dotacja Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
5 330,00 zł to środki własne 
gminy, a 1 236,80 zł środki 
funduszu sołeckiego. 
Podkreślić należy duże za-
angażowanie mieszkańców 
sołectwa, którzy w czynie 
społecznym zamontowa-
li zakupione wyposażenie 
przestrzeni publicznej oraz 
uporządkowali obszar re-
alizacji zadania. Powyższe 

działania oraz bezpośred-
nie zaangażowanie się 
mieszkańców w uatrakcyj-
nienie swojej miejscowości 
przyczyniło się do większej 
integracji społeczności 
wiejskiej i odbudowy więzi 
międzysąsiedzkiej, a także 
podniesienia jakości życia 
oraz promocji idei odno-
wy wsi. „Grójeckie Aleje 
piesze i rowerowe” stały 
się również atrakcyjną wi-
zytówką Grójca Małego, 
która przyciąga turystów i 
przedsiębiorców. 

Grójeckie Aleje piesze i rowerowe 
– zakup wyposażenia przestrzeni 

publicznej

Marsz Powstańczy w Grójcu Wielkim
 i Chobienicach

Kolejny już Marsz Powstań-
czy odbył się 17 lutego 2019 r.  
na terenie Grójca Wielkiego  
i Chobienic. Wójt Jacek Ko-
lesiński, delegacja Nadleśnic-
twa Wolsztyn, członkowie 
Stowarzyszenia Miłośników 
Wojskowości, ks. Sławo-
mir Ratajczak, liczne poczty 
sztandarowe oraz mieszkańcy 
okolicznych miejscowości ze-
brali się by uczcić pamięć po-

ległych za wolność tych ziem 
powstańców wielkopolskich. 
Marsz rozpoczął się złożeniem 
kwiatów i oddaniem honorów 
w Grójcu Wielkim przy tabli-
cy poświęconej Wojciechowi 
Kubasiowi. Kolejnym przy-
stankiem był pałac w Chobie-
nicach, gdzie krótko przema-
wiał Wójt, gdzie zebrali się 
wszyscy uczestnicy marszu  
i razem przeszli na cmentarz, 

by pomodlić się, złożyć kwia-
ty i zapalić znicze na grobach 
Powstańców. Z cmentarza wy-
ruszyli już w dłuższą drogę 
prowadzącą do krzyża i tabli-
cy poświęconej Andrzejowi 
Borówczakowi. Tam również 
złożono mu należną cześć  
i honory. Spacer w tę sło-
neczną pogodę zakończył się 
wspólnym biesiadowaniem 
przy ognisku. 

WYREMONTOWANA SALA WIEJSKA W GODZISZEWIE
Podczas remontu sali wiejskiej 
w Godziszewie zostało wyko-
nane szereg prac. Już z ze-
wnątrz widać wielkie zmiany 
– sala została otynkowana. W 

środku sali także zaszło wiele 
zmian. Na ściany w kuchni 
zostały nałożone nowe płytki 
ceramiczne do wysokości 2,10 
metra a ściana ponad płytkami 

i sufit zostały pomalowane. Z 
kuchni na salę zostały osadzo-
ne także nowe drzwi
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Coroczny wy-
jazd młodzieży ze 
szkół w Siedlcu, 
Chobienicach, Tu-
chorzy i Kopanicy 
na zimowisko do 
Przesieki stał się 
już tradycją. Pozy-
tywnie nastawiona 
grupa składała się 
z pań: Krystyny 
Zwirn, Beaty Jan-
czewskiej, Magda-
leny Zwirn, Natalii 
Lupy, pana Prze-
mysława Strażyń-
skiego, dwóch wo-
lontariuszy: Jakuba 
Sienkiewicza i Jana 
Weissa oraz groma-
dy ich podopiecz-
nych uśmiechnię-
tych od ucha do 
ucha.

Każdy z podró-
żujących wesołym 
autobusem spragniony był 
widoku prawdziwej zimy. 
Przesieka jak zwykle nie 
zawiodła, bo już z daleka 
było widać góry przykryte 
białym puchem, a w po-
wietrzu unosił się klimat 
rozpoczynających się fe-
rii.

Czas na zimowisku 
umyka bardzo szybko, 
należy więc wykorzystać 
go maksymalnie. Priory-
tetem wśród różnych form 
aktywnego wypoczynku 
była nauka jazdy na nar-
tach, a nowością możli-
wość nauki zjeżdżania na 
desce snowboardowej pod 
opieką instruktora snow-
boardu, pana Przemka 
Strażyńskiego.

Trzeba przyznać, że 
młodzież w siedleckiej 
gminie mamy napraw-
dę zdolną! Obozowicze 
z każdym dniem zdoby-
wali nowe umiejętności! 
Z czystym sumieniem 

można stwierdzić, że stok 
„Karpatka” w Karpaczu 
należał do nich! Grupy do-
świadczonych narciarzy, 
„świeżaków narciarskich” 
i snowboardzistów poka-
zały, że nie ma dla nich 
rzeczy niemożliwych! 
Instruktorzy byli bardzo 
zadowoleni z naszych 
obozowiczów. „Złota mło-
dzież” – mówiono. Nikt 
nie narzekał i wszyscy 
wzajemnie sobie poma-
gali. Pięknie się na to pa-
trzyło!

Oczywiście na zi-
mowisku nie mogło za-
braknąć gier terenowych, 
bitew na śnieżki, konkur-
su na budowle śnieżne i 
zjeżdżania na jabłuszkach. 
Jak się okazało, genialnym 
pomysłem było zorgani-
zowanie wieczoru gier 
planszowych! Udało się 
przywrócić życie staremu, 
dobremu „Chińczykowi”, 
„Scrabblom” i innym za-
pomnianym już  rozryw-

kom. Emocji było 
naprawdę sporo! 
Zacięta rywalizacja 
pokazała ambicję 
naszych Szkrabów 
:)

Zimowisko bez 
wycieczki krajo-
znawczej jest zimo-
wiskiem straconym, 
a tak nie mogło się 
stać, więc obozo-
wicze wybrali się 
na spacer Drogą 
Sudecką. Wszyscy 
byli pod wrażeniem 
górskich widoków i 
cudów czynionych 
przez zimę.

Nasza młodzież 
jest bardzo kre-
atywna i uzdolnio-
na artystycznie. Te 
talenty ujawniły się 
podczas festiwa-
lu kabaretowego. 

Nikt nie spodziewał się, że 
uczestnicy zimowiska za-
prezentują tak wspaniałe 
i wyjątkowe przedstawie-
nia. Niektórym aż odebra-
ło mowę z wrażenia!

Na zakończenie obo-
zu została zorganizowana 
dyskoteka, na której sza-
leństwom nie było końca! 
Oj, bardzo zdolną mło-
dzież mamy! I do tańca i 
do różańca :)

W drodze powrotnej 
tradycji musiało stać się 
zadość, czyli... przystanek 
w Karpaczu na mały shop-
ping pamiątkowy. Wresz-
cie wszyscy cali, zdrowi, 
zadowoleni i szczęśliwi 
wpadli w ramiona stęsk-
nionych rodziców:) 

Zimowisko znowu 
okazało się udane! Obo-
zowicze już z niecierpli-
wością czekają na kolejny 
wyjazd!

LuPka

Mistrzowie nart, snowboardu 
i… „poezji”

WOŚP w Tuchorzy
 Po raz kolejny 
Szkoła Podstawowa w Tu-
chorzy podjęła się orga-
nizacji 27 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, któremu towarzy-
szyło moc atrakcji. Trady-
cyjnie przy sali wiejskiej 
w Tuchorzy zgromadziły 
się tłumy, by wspierać fun-
dację Jerzego Owsiaka.
Na miejscu skosztować 
było można z przepysznej 
grochówki, na którąpro-
dukty składali się wszyscy 
pracownicy szkoły i pozy-
skani sponsorzy, a wyko-
nanie należało do obsługi 
kuchni szkoły. Jak zwykle 
ogromnym zainteresowa-
niem cieszyła się kawia-
renka, w której smakowano 
przepysznych ciastupie-
czonych przez Rodziców 
naszych uczniów. Oprócz 
tego dzieci mogły udekoro-
wać swoje buźki pięknymi 
malunkami, czy zakupić 
skręcony balon. Najwięcej 
emocji towarzyszyło licyta-
cji, podczas której zebrano 
najwięcej, bo aż 7360,90 zł. 
Atrakcjami  towarzyszący-
mi tej imprezie były wystę-
py uczniów naszej szkoły, 
gości, pieczenie kiełbasek 
przy ognisku. Każdy mógł 
podziwiać i zakupić prace 
plastyczne wykonane przez 
dzieci. Gdyby nie ogromne 
zaangażowanie rodziców, 
nauczycieli, pracowników, 

uczniów, wolontariuszy 
oraz wielu sponsorów, nie 
udałoby się zebrać tak po-
kaźnej sumy20345,20 zł. 
Z tego miejsca chcemy 
serdecznie podziękować 
wszystkim, a w szczegól-
ności (kolejność przypad-
kowa): 

Przedszkolakom  
z Tuchorzy wraz z Paniami
OSP Tuchorza
ZPM Mlecz Wolsztyn
Hurtowni  „Zuzia Bis” 
Przetwórstwu Ryb Piątek  
w  Siedlcu
GOK Siedlec
Szkole Muzycznej  
LATINA
Mrówka Zbąszyń
Firmie OLTECH  
P. Olszewski
Sz.P. Grzegorzowi Kania – 
Piekarnia Boruja
Sz.P. E. D. Pikuła
Sz.P. K. P.Woga
Sz.P. Kindze i Januszowi 
Piątyszek
Sz.P.  Justynie Piaskowej 
Sz.P. Danieli Hamrol
Sz. P. Patrycji Ratajczak
Sz.P. Adamowi  
Kłosińskiemu
Sz. P. Adrianowi Wajman
Sz.P. Piotrowi Nowak
Sz. P. G. Piątyszek
Sz. P. J. D. Szymańscy
Dz. P. E. Dziadek
Sz. P. J. Chlebowskiej
Sz. P. M. Fligier
Sz.P. G. T. Rajewscy

Sz P. M. R. Furmaniak
Sz. P. Beacie Łuczak
Sz.P. E. Tyrcha
Sz. P. Janinie Rogozińskiej
Sz. P. A. M. Skrzypek
Państwu Tomiak
Państwu Kaczmarek
Państwu Czarnackim
Państwu Matysik
Państwu Plotka
Państwu Krawczyk
Państwu Janowskim
Państwu Parniewicz
Państwu Kasprzak
Państwu Wesołowskim
Państwu Baryła
Państwu Prządka
Państwu Kalina
Państwu Sobel
Państwu Pusiak
Państwu Tylutka
Państwu Michalskim
Państwu Różyckim
Za ogromny dar serca: 
upieczenie przepysznych 
ciast, ufundowanie warto-
ściowych fantów, czynny 
udział w licytacji oraz samą 
obecność podczas imprezy. 
„Trzeba życzliwości i do-
broci, aby pomagać. Trze-
ba wielkości ducha, aby 
pomagać bezinteresownie. 
Trzeba odwagi, aby nie 
zważając na przeszkody, 
wytrwale i do końca wy-
ciągać przyjazną dłoń.” 
(Cyceron)
Dziękujemy, że jesteście z 
nami i wśród nas! Do zoba-
czenia za rok! 

Idzie zima, a z nią zimowisko
Chodźmy sobie na lodowisko
Śnieg się sypie, lep bałwana,
W nocy baluj aż do rana!
Wcześnie rano dzisiaj wstałam
W okienko koło łóżka spojrzałam.
Napadało śniegu wszędzie,
Moc zabawy zaraz będzie!
Na śniadanie potem szybko,
Franek wciągnie chleb ze szynką!
I na spacer znów pójdziemy,
Na kolację wszystko zjemy!
Nadszedł koniec zimowiska
Każdy mocno się wyściska!
Za rok znowu się widzimy
I do domu już lecimy.

(Powyższy tekst jest wytworem 
niczym nieskrępowanego talentu 
uczestników zimowiska)

Dnia 25 lutego 2019r. 
rozpoczyna się rekrutacja 
dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy Siedlec do 
przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i klas 
pierwszych publicznych 
szkół podstawowych na 
rok szkolny 2019 /2020.  
Terminy postępowania 
rekrutacyjnego i postę-
powania uzupełniającego 
oraz składania dokumen-
tów zostały określone w 
załączniku nr 1 i załącz-

niku nr 2 do Zarządzenia 
nr 9 /2019 Wójta Gminy 
Siedlec z dnia 30 stycz-
nia 2019r. 
W postępowaniu re-
krutacyjnym do klas 
pierwszych szkoły pod-
stawowej brane są pod 
uwagę kryteria określone 
w uchwale Rady Gmi-
ny Siedlec nr XXXI-
V/156/2017 z dnia 17 
marca 2017r. (Dz. U. z 
2017r. poz. 2215). W 
postępowaniu rekruta-

cyjnym do przedszkoli, 
które dysponuje wol-
nymi miejscami brane 
będą pod uwagę kryteria 
określone w uchwale nr 
XXXIV/157/2017 Rady 
Gminy Siedlec z dnia 17 
marca 2017r. ( Dz. U. z 
2017r. poz. 2216). W 
załączeniu Zarządzenie 
nr 9/2019 Wójta Gminy 
Siedlec z dnia 30 stycz-
nia 2019r. 

Rekrutacja do przedszkoli
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Dnia 12 stycznia 2019 
na XIII Archidiecezjalnym 
Spotkaniu Kolędników Mi-
syjnych odbył się Misyjny 
Dzień Dzieci w Kobylinie 
w diecezji kaliskiej, w para-
fii pw. św. Stanisława Bpa i 
Męczennika. W uroczysto-
ści tejwzięli również udział 
nasi Kolędnicy Misyjni z 
Tuchorzy. Zbierali oni ofia-
ry dla swoich rówieśników 
z Rwandy i Burundi. Na 
tym spotkaniu uczestni-
czyły dzieci z archidiecezji  
poznańskiej i kaliskiej. 

Dzień ten rozpoczął 
Eucharystią Ks. Biskup 
Damian Bryl. W homi-
lii podziękował wszyst-
kim małym misjonarzom 
i ich opiekunom za trud 
włożony w dzielenie się 
z innymi Dobrą Nowiną 
o narodzeniu Pana Jezusa 
i za to, że dzięki ich kolę-
dowaniu dzieci z Burundi 
i Rwandy mogą otrzymać 
upragnioną pomoc. Aby, 
zostać kolędnikiem misyj-
nym, zaznaczył ks. Biskup, 
trzeba mieć wielkie serce i 
pięknie kochać, żeby umieć 
przyjąć tę ogromną łaskę z 
którą Pan Jezus przychodzi 
do nas. Mieć wielkie ser-
ce i umieć się nim dzielić 
z tymi, z którymi przygo-
towujemy się do kolędo-
wania misyjnego, a potem 
mocno kochać tych, do któ-
rych idziemy. Nasza miłość 
powinna obejmować cały 

świat, nie tylko tych, któ-
rzy są nam bliscy i wyznają 
te same wartości, a także 
tych, którzy nie słyszeli o 
Nim wcale.

Po Mszy Świętej wszy-
scy w barwnym korowo-
dzie przeszliśmy do Ze-
społu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola im. Juliana 
Tuwima na posiłek. W dru-
giej części spotkania powi-
tał nas ks. Dawid Stelmach, 
Dyr. Diecezjalny PDMD. 
Obejrzeliśmy jasełka mi-
syjne w formie pantomimy 
w wykonaniu uczniów tej-
że szkoły. W czasie trwania 
uroczystości mieliśmy moż-
liwość zakupu instrumen-
tów z Indonezji i pamiątek 
z Rwandy oraz wzięliśmy 
udział w misyjnej zabawie 
fantowej, z której dochód 
został przeznaczony na po-
moc dzieciom w krajach 
misyjnych. Następnie spo-
tkaliśmy się z Siostrami 
Klaweriankami ze wspól-
noty krośnieńskiej. Siostra 
Agata podzieliła się swoim 
krótkim doświadczeniem 
misyjnym z pobytu w Ka-
merunie. Przybliżyła nie 
łatwe życie kameruńskich 
dzieci, szczególnie ich 
marzenia, które w naszym 
europejskim rozumieniu są 
bardzo proste, a w afrykań-
skiej rzeczywistości często 
nierealne. Najmłodsi miesz-
kańcy tego kraju marzą o 
tym, by chodzić do szkoły, 

by mieć kolorowe książki, 
zeszyty i prawdziwy piór-
nik. Po zajęciach w szko-
le, każde z nich chciałoby 
bawić się jak inne dzieci 
– grać w gumową piłkę, 
czy przytulić prawdziwą 
lalkę. Wiele z nich marzy 
po prostu o tym, by mieć 
szczęśliwe dzieciństwo. W 
czasie dalszej zabawy, aby 
wielbić Pana Boga nie bra-
kowało muzycznych prze-
rywników, nauki nowych 
piosenek połączonych z 
tańcami. Cieszyliśmy się, 
że mogliśmy wspólnie i 
miło spędzić czas oraz po 
raz kolejny włączyć się w 
dzieło najbardziej potrzebu-
jących. Miłą niespodzianką 
były wygrane losy. Modli-
twa i błogosławieństwo ks. 
Dawida zakończyła spotka-
nie misyjne.

W drodze powrotnej 
czekała nas jeszcze jedna 
niespodzianka – wizyta w 
McDonald’s. Zmęczeni, 
ale pełni wrażeń, uśmie-
chu i radości wróciliśmy do 
domu w pierwszy mijający 
już dzień zimowych ferii.

Bardzo serdecznie dzię-
kuję tym wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy 
włączyli się we wspólny 
wyjazd dzieci. BÓG WAM  
ZAPŁAĆ.

Katechetka Bogumiła 
Nowak

MISYJNY DZIEŃ DZIECI W KOBYLINIE

Szkoła Podstawowa 
w Tuchorzy przystąpiła w 
tym roku do Klubu Szkół 
UNICEF, jak również 
do jednego z najbardziej 
popularnych projektów 
„Wszystkie Kolory Świa-
ta”. To już piąta polska 
edycja światowego projektu 
edukacyjno – pomocowego 
UNICEF, którego początki 
sięgają 1999 roku. 

Kampanię wspiera Am-
basador Dobrej Woli UNI-
CEF Majka Jeżowska. 

Celem projektu jest:

• kształtowanie wśród 
dzieci i młodzieży postawy 
tolerancji i otwartości na 
inne kultury,

• pokazanie, że poma-
ganie może być nie tylko 
pożyteczne, ale także przy-
jemne,

• zebranie środków na 
ratowanie życia dzieci w 
najbiedniejszych krajach 
świata.

Projekt polegał na uszy-
ciu szmacianej laleczki i 
nadaniu jej tożsamości. 

Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu uczniów, rodzi-
ców i osób zaprzyjaźnio-
nych udało się nam uszyć i 
sprzedać ok 65 lalek. Cały 
zysk przekażemy na konto 
UNICEF, z którego zostaną 
zakupione szczepionki dla 
potrzebujących dzieci.

Dziękujemy za ogromny 
dar serca uczniom, rodzi-
com i wszystkim zaangażo-
wanym osobom. Wiemy, że 
praca ta dała wielu osobom 
sporo satysfakcji i zadowo-
lenia.

Wszystkie Kolory Świata

W sobotę 19.01.2019 o godz. 
19:00 pod Urzędem Gminy  
w Siedlcu samorządowcy oraz 
mieszkańcy uczcili pamięć  
tragicznie zmarłego Pawła Ada-
mowicza. Dziękujemy wszyst-
kim za przybycie.

ŚWIATEŁKO KU CZCI 
PAWŁA ADAMOWICZA

Gmina Siedlec została wyróżniona 
na arenie całego województwa 

jako gospodarz 
dożynek wojewódzkich 2019 roku. Impreza 

odbędzie się w ostatni 
weekend sierpnia 2019. 

Jest to wydarzenie dużej rangi, 
ponieważ nigdy wcześniej 

nie byliśmy gospodarzami dożynek 
wojewódzkich. 

Więcej szczegółów przekażemy Państwu  
w kolejnych wydaniach Gminnych Wieści,  

a dziś możemy już wszystkich gorąco 
zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie.

Dożynki województwa 
wielkopolskiego 
2019 w Siedlcu
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W środę, 23 stycznia 
zorganizowaliśmy wy-
cieczkę do Wolsztyna do 
sali zabaw „Dinopolis” i 
do pizzerii „Mafia”. We-
soły autobus wyruszył  z 
rana na pełną doświadczeń 
wycieczkę. Zaczęliśmy od 
zabawy na „kulkach”, która 
trwałaby w nieskończoność 
gdyby nie to, że w pizzerii 
czekała na nas przepysz-

na pizza. Dzieci zmęczone 
ale szczęśliwe z apetytem 
zajadały się obiadem i speł-
nione mogły wrócić do do-
mów.

Podczas drugiego tygo-
dnia Ferii w czwartek 24 
stycznia, dzieci z Naszej 
szkoły mogły uczestniczyć 
w grach towarzyskich i 
sportowych oraz zajęciach 
technicznych. Po energicz-

nych i ciekawych grach 
na salce przyszkolnej nad-
szedł czas żeby również 
rozruszać małe dłonie. 
Dzieci dzielnie pracowały 
na  zajęciach technicznych 
tworząc piękne bałwanki, 
którym oczywiście nadali 
oryginalne imiona. 

Frajdy i śmiechu było 
co niemiara.

Ferie w Szkole Podstawowej w Tuchorzy

Styczeń to szczegól-
ny miesiąc, gdyż właśnie 
wtedy swe święto mają 
osoby bardzo ważne w 
życiu każdego z nas, 
babcia i dziadek. Dzieci, 
poprzez wiersze, piosen-
ki i taniec, mogły wyra-

zić kochanym babciom 
i dziadkom, swoje uczu-
cia, podziękować za trud 
włożony w ich wycho-
wanie. Następnie dzieci 
obdarowały swoich uko-
chanych gości upomin-
kami, przygotowanymi 

własnoręcznie i zaprosi-
ły na słodki poczęstunek. 
Spotkanie upłynęło w 
miłej i serdecznej atmos-
ferze. Był to dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, 
łez i radości.

Dzień Babci i Dziadka w Szkole
Podstawowej w Tuchorzy

Karnawał to czas ra-
dości i zabawy – nie tylko 
dla dorosłych, ale też dla 
dzieci.

To właśnie podczas balu 
karnawałowego spełniają 
się marzenia – a nasze dzie-
ci na krótką chwilę mogą 
wcielić się w ulubioną po-
stać z bajki.

Dlatego – pomimo na-
tłoku zajęć - 8 lutego w 
Szkole Podstawowej w 
Tuchorzy odbył się balik 

karnawałowy. Uczniowie 
zaprezentowali pomysłowe 
i efektowne stroje. Wspól-
ne tańce i pląsy wprawiły 
wszystkich w dobry humor. 
Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyły panie animator-
ki, które inicjowały zabawy 
i tańce. Miła atmosfera i 
wspólna zabawa znakomi-
cie zintegrowała dzieci.

Organizatorzy nie zapo-
mnieli również o słodkim 
poczęstunku.

Na zakończenie baliku 
– wszystkie dzieci otrzy-
mały kolorowe baloniki, z 
których można było ,,wy-
czarować” ciekawe formy.

Aż szkoda, że taka im-
preza jest tylko raz w roku 
– ale wspomnienia w pa-
mięci dzieci pozostają na 
długo!

B. Kaczmarek     
-    R. Sawicka

Balik karnawałowy

14 lutego reprezen-
tacja najstarszych klas 
Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy i klasa 3 gim-
nazjum brała udział w 
Mistrzostwach Gminy 
Siedlec w Piłce Ręcznej, 
które w tym roku odby-
ły się w Siedlcu. Oprócz 
szkoły z Tuchorzy w roz-
grywkach brały udział 
zespoły z Siedlca i Cho-

bienic.  Nasz zespół re-
prezentowały: Wiktoria 
Leśnik, Katarzyna Ka-
sprzyk, Wiktoria Kraw-
czyk, Zuzanna Dąbrow-
ska, Sandra Piszczek, 
Martyna Stachowiak, 
Nikola Koza, Wiktoria 
Kramska, Amelia Górna, 
Kornelia Zmuda, Wikto-
ria Merda, Martyna Pła-
wińska, Oliwia Rybicka i 

Marika Piosik. W bezpo-
średnim pojedynku nasza 
drużyna uległa zespoło-
wi z Siedlca. Dzięki wy-
granej z dziewczynami 
z Chobienic zajęłyśmy 
ostatecznie II miejsce 
kwalifikując się do na-
stępnego etapu jakim są 
mistrzostwa powiatu.

Mistrzostwa Gminy Siedlec w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt.

Stawiamy na  ,,aktyw-
ne ferie”, dlatego wycho-
wawcy przygotowali  w 
tegorocznej ofercie zajęcia 
tak- aby każdy uczeń mógł 
wybrać   ulubioną formę 
aktywności dla siebie: ba-
sen, kręgle, trampoliny, 
salę zabaw czy kino.

Uczniowie klas 3a i b- 
nauczania zintegrowanego 
ze swoimi paniami wybrali 
się już w pierwszy dzień fe-
rii do Zielonej Góry do par-

ku trampolin ,,Skokoloco” 
oraz do kina.

Park trampolin łączy 
sport i rozrywkę. Zapewnia 
dzieciom aktywną zabawę 
na torze przeszkód, boisku 
do gry w zbijaka, arenie z 
przeszkodami czy basenie z 
gąbkami. Przy zapewnieniu 
maksimum bezpieczeństwa 
i pod okiem profesjonalnej 
kadry trenerów – dzieciaki 
spędziły dwie godziny.

Kolejnymi  atrakcjami  
wyjazdu był MC’Donalds 
oraz kino w Fokusie-  gdzie 
obejrzeliśmy film ,,Królo-
wa lodu”.

Zadowoleni i pełni wra-
żeń wróciliśmy do domu- 
ciesząc się, że  kolejne, ra-
dosne dni ferii – są  jeszcze 
przed nami.

B. Kaczmarek,  
R. Sawicka, Z. Materna

Aktywne ferie w Szkole Podstawowej 
w Tuchorzy

Dnia 5 lutego br w 
Belęcinie odbyły się Mi-
strzostwa Gminy Siedlec 
w Piłce Ręcznej Chłop-
ców. Poszczególne szko-
ły reprezentowały: dru-
żyna z Siedlca, Belęcina 
i Tuchorzy. W składzie 
reprezentacji SP Tucho-
rza znaleźli się: Mateusz 

Kaczmarek, Marcel Be-
nysek, Kacper Tomiak, 
Maciej Michalski, Woj-
ciech Wawrzyński, Ka-
rol Piaskowy, Tobiasz 
Hełmiński, Mateusz Mi-
chalski, Marcel Jodko, 
Igor Górny i Maksymi-
lian Kuczyk. Pomimo 
braków w składzie re-

prezentacja naszej szko-
ły dzielnie wywalczyła I 
miejsce zdobywając tytuł 
Mistrza Gminy w piłce 
ręcznej. Gratulacje!!!

D.G.

Mistrzostwa Gminy Siedlec w Piłce Ręcznej 
Chłopców. 



11
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

Okres świąteczny to 
szczególny czas. Dla-
tego Szkoła Podstawo-
wa w Tuchorzy posta-
nowiła zorganizować 
27.12.2018 kolejne już 
„Spotkanie z kolędą”. 
Tym razem zostało ono 
zorganizowane w sali 
wiejskiej w Borui przy 
pomocy sołtysa pana P. 
Kardaszewskiego, Rady 
Sołeckiej i Koła Gospo-
dyń z Borui. Miało ono 
również szczególny cha-
rakter, ponieważ oprócz 

jasełek przedstawionych 
przez uczniów naszej 
szkoły, występów przed-
szkolaków i Tuchorza-
ków gościliśmy rów-
nież zespół muzyczny z 
Białorusi i zespół Perły. 
Dzięki gościom mogli-
śmy posłuchać innego 
rodzaju muzyki, która 
podtrzymała w nas ra-
dość świątecznych dni.

Spotkanie zaszczycili 
swoją obecnością: za-
stępca przewodniczące-
go Rady Gminy – Wie-

sław Żydzik, dyrektor 
GOK-u - Agnieszka Kę-
dziora, dyrektor GZE-
ASU – Eliza Filipowska, 
radny gminy – Stanisław 
Jedliński oraz sołtysi 
okolicznych wsi.

Przy kawie i ciastku, 
upieczonym przez na-
szych rodziców, spędzi-
liśmy miło i przyjemnie 
popołudnie.

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania 
tej uroczystości.

SPOTKANIE Z KOLĘDĄ

Konkurs SKO
w Szkole Podstawowej w Tuchorzy

Z tymi właśnie hasła-
mi na ustach wyruszyli 
pod opieką katechetki 
Bogumiły Nowak, Ko-
lędnicy Misyjni składa-
jący się z trzech grup: 
dwóch młodszych i star-
szej, na ulice naszych 
wiosek, aby nieść pomoc 
dzieciom w Rwandzie i 
w Burundi.

Swoje wielkie przy-
gotowania do misyjnego 
kolędowania zaczęli od 
modlitwy, a następnie 
od małej lekcji geografii 
dotyczącej Rwandy i Bu-
rundi, z której dowiedzie-
li się wiele ciekawych 
rzeczy o tych krajach. 
Poznali potrzeby swoich 
rówieśników z Rwandy 
i z Burundi realizując 
tematy: „Podajmy sobie 
ręce, by nas było wię-
cej” i „Pokój i dobro”. 
To wszystko jeszcze bar-
dziej ich uświadomiło, 
jak bardzo może być po-
mocny każdy z nich. 

Dzieci uczyły się 
swoich ról, a rodzice 
przygotowywali dla nich 

piękne stroje. Uczniowie 
wykonali również gazet-
kę o tych ciekawych pań-
stwach, gwiazdę i skar-
bonki. W Uroczystość 
Świętej Rodziny wzięli 
udział we Mszy Świętej, 
a na drogę misyjnego ko-
lędowania pobłogosławił 
ich ks. Proboszcz Tomasz 
Tomczak. Wyruszyły 
jako mali misjonarze, 
aby nieść Dobrą Nowi-
nę do rodzin.Dzielili się 
opłatkiem i przedstawia-
li kolędniczą scenkę o 
narodzonym Zbawicielu 
swoim słowem i śpiewem 
kolęd. Nie zabrakło też 
wzruszeń do łez, życzeń, 
uśmiechu oraz uścisków. 
Pukali do drzwi wszyst-
kich mieszkańców, tych 
starszych i młodszych. I 
tak kolędowali przez trzy 
dni. Odwiedzili również  
przydrożne sklepy oraz 
zakłady fryzjerskie. To 
wyjątkowa okazja, aby 
przez modlitwę i dary 
materialne wspomóc 
dzieci z Rwandy i Bu-
rundi. Kolędnicy dzięko-

wali za złożone ofiary i 
słodkości. Przez następ-
ne dwa dni kolędowali w 
Publicznym Przedszko-
lu w Tuchorzy, Starej 
Tuchorzy, Kiełpinach, 
Siedlcu, Niepublicznym 
Przedszkolu A, Be, Ce 
w Siedlcu oraz w swojej 
szkole. Zawitali jeszcze 
do Dyrekcji Szkoły i 
pozostałych pracowni-
ków. Odwiedzili również 
swoją Gminę w Siedlcu. 
I tak stali się małymi po-
mocnikami misjonarzy, 
którzy nieśli pomoc du-
chową i materialną dzie-
ciom  z Rwandy i Burun-
di.Wszędzie bez wyjątku 
byli przyjmowani bardzo 
mile, serdecznie i ciepło.

Za wszystko i wszyst-
kim serdecznie dzięko-
wali. Niech Boża Dzie-
cina obficie wszystkim 
błogosławi – „BÓG ZA-
PŁAĆ.”

Katechetka Bogumiła 
Nowak z Kolędnikami 

Misyjnymi 

Kolędnicy Misyjni ze Szkoły  
Podstawowej i Parafii Świętej Trójcy 

w Tuchorzy.
„PODAJMY SOBIE RĘCE, BY NAS BYŁO WIĘCEJ!’’ 

„POKÓJ I DOBRO!”

W styczniu odbył się konkurs pla-
styczny SKO pt. ,,MÓJ PORTFELIK”.  
Wpłynęło 13 prac. 
Dzieci zrobiły przepiękne portfeliki 
z najróżniejszych materiałów. Wybór 
najciekawszego był bardzo trudny, dla-
tego oprócz trzech pierwszych miejsc 
przyznano też kilka wyróżnień.

I MIEJSCE – Patryk Chojnacki - 
kl.Ia

II MIEJSCE – Lena Czarnacka - 
kl.IIa
III MIEJSCE – Karolina Kanarek - 
kl.IIIa
WYRÓŻNIENIA:
Paulina Fornalkiewicz - kl.Ib
Maja Nowak - kl.IIa
Agata Rożek - kl.IIIa

GRATULUJEMY!!!
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W okresie 14 - 25 stycznia, trwały u nas 
Ferie zimowe i jak co roku, Gminny Ośro-
dek Kultury, przygotował szereg warsztatów 
i wycieczek rozrywkowo-edukacyjnych. Bu-
dowaliśmy wielki układ słoneczny, szyliśmy 

własnoręcznie misie, gotowaliśmy, graliśmy 
w grę terenową i bawiliśmy się na rytmice. 
Poza zajęciami na miejscu, uczestnicy ak-
cji Ferii z GOK-iem, byli w kinie, w Parku 
Trampolin, w teatrze na spektaklu „Trzy 

Świnki” oraz na Lodowisku. Kolejna odsłona 
warsztatowo-wyjazdowa już w lipcu w ra-
mach Lata z GOK-iem 

Ferie z GOK-iem

27 finał WOŚP w Siedlcu
13 stycznia po raz kolejny 

w Gminnym Ośrodku Kultury 
działał sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Na sie-

dleckiej scenie zaprezentowały 
się przedszkola z gminy Siedlec, 
sekcje artystyczne Ośrodka 
Kultury, jak i młodzi artyście 

ze szkoły podstawowej. Było 
głośno, kolorowo i orkiestrowo. 
Przez cały czas 38 wolontariu-
szy zbierało pieniądze w Siedl-

cu, Belęcinie, Chobienicach i 
Kopanicy. Łącznie Sztab Siedlec 
zebrał 29067,07 zł. dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. 
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Siedleckie 
Koło Rowerowe

Siedleckie Koło Rowerowe jak co roku 
rozpoczęło sezon integracyjnym spotka-
niem 10 stycznia.  W czasie uroczystości 
wspominano zeszłoroczne wyjazdy rowe-
rowe, których to, odbyło się pięć. Zapla-
nowano  także trasy na bieżący rok. Już 
teraz można zapowiedzieć pierwszy wio-
senny rajd zaplanowany na 14  kwietnia.

Zapraszamy wszystkich miłośników 
turystyki rowerowej do aktywnego uczest-
nictwa w tegorocznych wyjazdach.

W dniach 11-14 lutego 2019, w pięciu szko-
łach gminy Siedlec, w ramach obchodów 100 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego, od-
była się wyjątkowa, „żywa lekcja historii”.  
Do współpracy zaprosiliśmy pana Dariusza 
Poszwińskiego, prezesa Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego oraz Stowarzysze-
nie Miłośników Historii Wojskowości, które 
ukazało Powstanie w ciekawym świetle, obra-
zując m.in. historyczne i współczesne umun-
durowanie żołnierza polskiego. Takie spotka-
nia odbywają się co roku, zachęcając młodzież  
do pamięci i konfrontacji z historią regionu. 
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8 lutego odbyło się uro-
czyste otwarcie pierwsze-
go w tym roku wernisażu  
malarstwa i rzeźby p.t. 
NIEPODLEGŁA. 

Tematem przewodnim 
wystawy było ukazanie ar-
tystycznej wizji rocznicy 
odzyskania Niepodległo-
ści oraz wybuchu Powsta-

n i a 
W i e l -
kopol-
skiego. 
Na wy-
stawie 
s w e 
p r a c e 
zapre -
zento -

wali następujący twórcy: 
Elżbieta Kolesińska, 
Beata Matysik, Lilian-
na Lilu Batory, Tomasz 
Weiss, Wiesław Maty-
sik, Rafał Nawracała, 
Hubert Buliński oraz 
Marian Kwaśny.  
Zapraszamy na kolejne 
wystawy przygotowane 
na ten rok. Przypomina-
my, że co miesiąc w holu 
Urzędu Gminy w Siedlcu 
możemy podziwiać prace 
kolejnych twórców.

Wernisaż „Niepodległa”GOKgaleria

7 Biesiada Siedlecka
2 lutego 2019 r. w sali 

widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
w Siedlcu odbyła się  
7 Biesiada Siedlecka. Na 
scenie wystąpiły zespo-
ły: WIWAT z Podmo-
kli Małych, WESOŁA 
FERAJNA oraz ZBĄ-

SZYŃSCY SENIORZY 
ze Zbąszynia, TUCHO-
RZACY z Tuchorzy, 
KARGOWIACY z Kar-
gowej, POLNE KWIA-
TY z Lubania, SEKCJA 
FOLKLORYSTYCZ-
NA z Ośrodka Kultury 
oraz gospodynie czyli 

PERŁY-SUMSIODKI. 
Biesiada wpisała się na 
stałe do kalendarza im-
prez Ośrodka Kultury i 
stała czasem wspólnego 
ucztowana, biesiadowa-
nia i muzyki, pełnej ko-
loru, tańca i śpiewu. 
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Od początku roku nasi 
aktywni seniorzy mogą li-
czyć na zajęcia odbywa-
jące się, co czwartek w 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Siedlcu. Rozmaitość 

tematyczna sprawia, że na 
zajęciach nikt nie może 
się nudzić. Zapraszamy 
też wszystkich chętnych w 
każdy czwartek o godz. 18 
do sal GOK Siedlec. 

Aktywni Seniorzy

Jaromierz moja wieś
Spotkanie autorskie

z Julianną Kaczmarek

Zapraszamy do udziału w VI edycji 
Przeglądu Teatrów Dziecięcych 

TEATRALKA 
W tym roku przegląd odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia, 

a na Wasze zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia! 
Szczegóły i karta zgłoszenia na stronie

www.goksiedlec.pl

2 lutego w Jaromierzu na 
sali wiejskiej odbyło się spo-
tkanie autorskie z Julianną 
Kaczmarek, autorką książki 
„Jaromierz moja wieś”. Spo-
tkanie poprowadził Grze-
gorz Śmiałek, a rozmowa z 
autorką przebiegała w luźnej 

i wesołej atmosferze. Wie-
czór autorki uświetnił wy-
stęp sekcji folklorystycznej 
Ośrodka Kultury. Książkę 
pani Julianny można nabyć 
w Bibliotece Publicznej w 
Siedlcu.

16.12.2018 - Występ dla Se-
niorów w sali wiejskiej w Ja-
błonnie na spotkaniu opłatko-
wym
27.12.2018 - Koncert w Bo-
rui w sali wiejskiej dla gości 
z Białorusi.
28.12.2018 - Kolędowanie 
przy ognisku w Alei Miodo-
wej
04.01.2019 - opłatkowe spo-

tkanie w Żodyniu
11.01.2019 - Sala wiejska w 
Kiełkowie opłatkow spotka-
nie dla Seniorów.
13.01.2019 - Koncert kolęd w 
kościele w Siedlcu.
26.01.2019 - Występ na  Kolę-
dowym Spotkaniu Zespołów 
Śpiewaczych w Kargowej. 
2.02.2019 - Współorganizacja 
Biesiada Siedleckiej

Kalendarium Pereł Sumsiodek

W GOK-u 
już można płacić kartą
Od niedawna wszelkie 

należności 
w Gminnym Ośrodku Kultury 

można regulować kartą płatniczą. 
Jest to odpowiedź 

na zapotrzebowanie 
mieszkańców na taką możliwość. 

W każdą środę w Gminnym Osrodku 
Kultury w Siedlcu spotykają się  miło-
śnicy malarstwa artystycznego. Zajęcia 
dla dorosłych prowadzone przez Wiesła-
wa Matysika odbywają się od godziny 
18 do 20. Wszystkich chętnych wypró-
bowania swoich malarskich umiejętno-
ści zapraszamy.

Zajęcia malarskie dla dorosłych
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Relacja z III, IV  i V sesji Rady Gminy 
Siedlec.

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyła 
się III  sesja Rady Gminy Siedlec 
VI kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 14 radnych spośród 15 
członków Rady, Jacek Skrobisz Starosta 
Wolsztyński,  Andrzej Rogozinski 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
Mariusz Matysik Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg, Teresa Sobkowiak radna 
powiatu, Jacek Kolesiński Wójt Gminy, 
Hieronim BirkSekretarz Gminy, 
Krystyna Lewandowska Skarbnik 
Gminy, Sołtysi oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych i referatów 
urzędu gminy. 
W punkcie interpelacje i wnioski głos 
zabrali:
radny Adam Kupś  składając interpelację 
o  następującej treści : 
Zwracam się z prośbą o interwencję 
do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Wolsztynie w sprawie uwag od 
mieszkańców dotyczących elementów 
infrastruktury wzdłuż drogi powiatowej 
nr 3801P.
1.      W miejscowości Jażyniec na 
odcinku drogi powiatowej nr 380P 
pomiędzy posesjami nr 86 -88 rosną 3 
duże drzewa. Ich korzenie tak bardzo 
się rozrosły, że wypiętrzyły się na 
biegnącym obok nich chodniku do tego 
stopnia , że owa usterka jest bardzo 
widoczna i można się o nią potknąć. 
Pod chodnikiem na głębokości ok.70 
cm znajduje się sieć gazowa która 
powstała na początku lat 90-tych 
wybudowana – w głównej mierze 
– czynem społecznym. Zważywszy 
na fakt tak bliskiego sąsiedztwa z 
drzewami mieszkańcy uważają, że 
ich korzenie poprzez swój przyrost 
mogą zniekształcić lub uszkodzić 
istniejącą sieć gazową co mogłoby 
doprowadzić do nieszczelności całego 
układu. Dalsze konsekwencje są już do 
przewidzenia. W związku z tym proszę 
o przeprowadzenie niezbędnych prac 
mających na celu usunięcie korzeni w 
tych miejscach, naprawy nawierzchni 
chodnika oraz sprawdzenie stanu 
technicznego instalacji gazowej.
2.      W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców domów jednorodzinnych 
usytuowanych wzdłuż drogi powiatowej 
nr 3801P – tuż obok boiska sportowego 
– w Jaromierzu zwracam się z prośbą 
o przeniesienie znaku D-42 „Obszar 
zabudowany” i postawienie go zaraz 
za tablicą E-17A oznaczającą wjazd 
do miejscowości Jaromierz. Odległość 
pomiędzy znakami wynosi ok.300m 
, a szybko jadące samochody na tym 
odcinku drogi stwarzają zagrożenie dla 
zamieszkujących tam rodzin z dziećmi.
radny Andrzej Skiba wniósł zapytania 
:
1.      W związku z zapewnieniami 
dostarczania wody do DPS w Wielkiej 
Wsi do końca 2018 roku proszę o 
informację dotyczącej w/w sprawy.
2.      W jakim terminie ZEUK planuje 
dokończenie budowy sieci kanalizacji 
w Małej Wsi.
Ponadto podniósł sprawę oznakowania 
drogi  Kopanica – Mała Wieś. 
radny Zdzisław Śmiałek pytał : „ 

czy są jakieś plany wobec drogi T 423 
Kiełkowo – Obra?;
radny Stanisław Jedliński widział 
pilną potrzebę naprawy drogi Boruja – 
Tuchorza na której znajdują się ogromne 
wyrwy zagrażające bezpieczeństwu. 
Ponadto widział potrzebę wyrównania 
pobocza tej drogi.
radna Ewa Weil widziała potrzebę 
odrestaurowania rowu Powodowo 
– Kiełpiny , który uległ zniszczeniu 
podczas naprawy drogi.
radny Piotr Kosicki pytał : „ czy w 
planach powiatu przewidziana jest 
naprawa drogi powiatowej Karna 
– Tuchorza (Bruk) stwierdzając, 
że w chwili obecnej są tak duże 
nierówności, powodujące uszkodzenia 
samochodów?”
Ponadto w punkcie tym głos zabrali 
również sołtysi.
Sołtys Wsi Wąchabno Z. Kasprzak 
podniósł sprawę naprawy barierki 
na przepuście w drodze powiatowej 
Wąchabno – Babimost.
Sołtys wsi Godziszewo Tadeusz Weihs 
wnioskował o  naprawę drogi Chobienice 
– Godziszewo, gdzie widnieją wyrwy 
zagrażające bezpieczeństwu.
W dalszej części obrad podjęto  
uchwały:
- Uchwała nr III/11/2018 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2018 
rok na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr III/12/2018 
powołania delegatów na 
Konferencję Stowarzyszenia Gmin 
Rzeczypospolitej Polskiej „Regionu 
Kozła” na obecność 14 radnych została 
przyjęta zwykłą większością głosów 
(13- za, 0- przeciw, 1 wstrzymujący );
- Uchwała nr III/13/2018 w sprawie 
powołania doraźnej Komisji do 
opiniowania wniosków o nadanie 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Siedlec” 
na obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie;
- Uchwała nr III/14/2018 w sprawie 
wyboru przedstawicieli do Rady 
Społecznej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Wolsztynie na obecność 
14 radnych została przyjęta zwykłą 
większością głosów(13- za, 0- przeciw, 
1 wstrzymujący );
- Uchwała nr III/15/2018w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia na obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała nr III/16/2018w sprawie 
zmiany Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siedlcu na obecność 14 
radnych została przyjęta jednogłośnie;
 W dniu 27 grudnia 2018 
r. odbyła się IV  sesja Rady Gminy 
Siedlec VI kadencji 2018 -2023, 
w której uczestniczyło 14 radnych 
spośród 15 członków Rady, Jacek 
Skrobisz Starosta Wolsztyński,  Andrzej 
Rogozinski Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu, Teresa Sobkowiak radna 
powiatu, Jacek Kolesiński Wójt Gminy, 
Hieronim BirkSekretarz Gminy, 
Krystyna Lewandowska Skarbnik 
Gminy, Sołtysi oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych i referatów 
urzędu gminy. 

Podczas obrad podjęto uchwały:
- uchwała nr IV/17/2018 w sprawie 
przyjęcia  Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 
rok na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- uchwała nr IV/18/2018 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026 na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,
- Uchwała nr IV/19/2018 w sprawie 
uchwały budżetowej na 2019 rok na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,
- Uchwała nr IV/20/2018 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2018 
rok na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr IV/21/2018 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 
2018 – 2026 na obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr IV/22/2018 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr L/273/2018 
z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,
-Uchwała nr IV/23/2018 w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z końcem roku budżetowego 
2018 na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie.

 W dniu 22stycznia 2019 r. 
odbyła się V  sesja Rady Gminy Siedlec 
VI kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 14 radnych spośród 15 
członków Rady, Mariusz Silski Z-ca 
Starosty Wolsztyńskiego,  Janusz 
Mrozkowiak Przewodniczący Rady 
Powiatu, Teresa Sobkowiak radna 
powiatu, Jacek Kolesiński Wójt Gminy, 
Hieronim Birk Sekretarz Gminy, 
Krystyna Lewandowska Skarbnik 
Gminy, Sołtysi oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych i referatów 
urzędu gminy. 
W I części obrad w punkcie interpelacje i 
wnioski  na wstępie głos zabrał Zastępca 
Starosty M. Silski deklarując wszelką 
pomoc w rozwiązywaniu problemów . 
Zaapelował jednak do radnych , sołtysów 
o uzgadnianie dużych inwestycji z 
gminą /przy drogach powiatowych/. 
Zwrócił również uwagę na fakt , że stan 
dróg powiatowych w gminie Siedlec 
jest szczególnie zły. Zapewniał tu , że w 
miarę posiadanych środków będziemy 
się starać to poprawić . Odniósł się też 
do szpitala, który został rozbudowany i 
aby zakończyć dostosowywanie szpitala 
stety/ niestety  będą potrzebne środki , 
których nie posiada , a co się z tym wiąże  
trzeba będzie je wygospodarować w 
budżecie powiatu.
Następnie głos zabrał J. Mrozkowiak 
Przewodniczący Rady Powiatu 
zapewniając o wspólnej  współpracy .
W dalszej części obrad głos zabierali:
radny A.Skiba  wnioskował o zajęcie 
się  przystankiem autobusowym w 
Małej Wsi;
radny M. Michalski złożył 7 
interpelacji , które dotyczyły :

- podjęcia wspólnych działań Wójta 
Gminy oraz Starosty Wolsztyńskiego 
zmierzających do wykonania 
w Kopanicy, pomnika, miejsca 
godnego uczczenia Powstańców 
Wielkopolskich;
- uszkodzenia asfaltu na drodze krajowej 
numer 32 w Kopanicy ;
- uszkodzonych i skorodowanych 
paneli-ekranów , przy drodze krajowej 
nr 32 w Kopanicy;
- wykonania oświetlenia na ścieżce 
rowerowej na odcinku Kopanica – W. 
Wieś;
-wykonania oznakowania poziomego 
na drodze powiatowej w Kopanicy;
- uszkodzeń barierek przy drodze 
krajowej nr 32 w Kopanicy;
- zagospodarowania przestrzeni na 
zieleń przy chodniku wzdłuż drogi 
krajowej nr 32 w Kopanicy;
radna E. Weil złożyła interpelację w 
sprawie rozpropagowania informacji 
o programie „Czyste powietrze”. 
Ponadto pytała w jakim zakresie będzie 
remontowana droga w Kiełpinach i 
jakie środki na ten cel są przewidziane;
radny P. Kosicki wniósł zapytanie o 
wyrównanie drogi powiatowej – Karna 
; 
sołtys wsi Zakrzewo widział potrzebę 
utwardzenia drogi powiatowej Belęcin 
– Zakrzewko;
sołtys wsi Wielka Wieś podniosła 
sprawę słabego oznakowania zakrętu 
drogi powiatowej przy „siostrach”;
sołtys wsi Godziszewo zasygnalizował 
o ogromnych wyrwach na drodze 
powiatowej, które zagrażają 
bezpieczeństwu mieszkańców;
sołtys wsi Jaromierz widział pilną  
potrzebę naprawy ogromnej wyrwy 
na łuku drogi Jaromierz – Obra, która 
zagraża bezpieczeństwu;
radna powiatowa T. Sobkowiak 
widziała pilną potrzebę naprawy wyrw 
na ul. Szkolnej w Siedlcu.
W dalszej części obrad podjęto  
uchwały:
- Uchwała nr V/24/2019 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2019 
rok na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr V/25/2019 w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Siedlec na 2019 rok  na obecność 14 
radnych została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr V/26/2019 w sprawie 
przyjęcia planów pracy stałych 
Komisji Rady Gminy Siedlec  na 2019 
rok  na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie.
W II części-  uroczystej ogłoszono 
wyniki konkursu „Piękna Wieś 
2018”. Protokół  z konkursu odczytała 
przewodnicząca komisji Ewa Woś . 
Następnie Wójt Gminy J.Kolesiński i 
Przewodniczący Rady Gminy Siedlec 
A. Kaźmierczak wręczyli nagrody dla 
poszczególnych wiosek z terenu naszej 
gminy.
Następnie przystąpiono do 
uroczystości obdarzenia tytułem „ 
Zasłużony  Dla  Gminy  Siedlec „  
i  wręczenia symbolu naszej gminy 
Statuetki przedstawiającej Siwą 
Czaplę. Zgodnie z protokołem 
Kapituła Konkursowa  tegoroczny 
tytuł „Zasłużony dla Gminy Siedlec” 
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Informacje z Regionu Kozła
Lokalna Grupa Działania Regionu Ko-
zła zrealizowała zadanie publiczne pt. 
„Zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego Regionu Kozła poprzez 
zakup instrumentów dla młodych adep-
tów sztuki ludowej”, powierzone przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego” w trybie art. 19a ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. „Lubuska Odnowa Wsi”, zgodnie z 
umową nr DFW.V.615.1.42.2018 z dnia 
14.11.2018 r. W ramach realizacji za-
dania publicznego dokonano zakupu 3 
niezbędnych instrumentów muzycznych 
(kozioł biały, klarnet Es, skrzypce) wraz 
z akcesoriami i niezbędnym wyposa-
żeniem. Głównymi odbiorcami zadania 
będzie młodzież z terenu Regionu Ko-
zła zainteresowana grą na instrumen-
tach ludowych.  Zakupione instrumenty 
zostaną udostępnione młodym adeptom 
sztuki gry na instrumentach ludowych, 
którzy chcą się uczyć gry, a nie mają 
możliwości zakupu własnych. Warszta-
ty nauki gry na instrumentach ludowych 
organizowane są w każdej gminie na-

leżącej do Regionu Kozła, 
niestety nie każdy ma możli-
wość wzięcia w nich udziału 
z powodu braku instrumen-
tów. Dodatkowo instrumenty 
będą wykorzystywane pod-
czas imprez regionalnych,  
a także w czasie udziału 
LGDRK w targach, gdzie 
udział kapeli regionalnej 
ubranej w regionalne stroje i grającej na 
instrumentach ludowych znacząco przy-
ciąga uwagę uczestników targów i prze-
kłada się na lepszą promocję Regionu 
Kozła. Realizacja zadania pozytywnie 
wpływa na rozwijanie aktywności lokal-
nej, kultywowanie miejscowych tradycji, 
obrzędów i zwyczajów oraz podniesie-
nie świadomości społeczności lokalnej 
w zakresie dziedzictwa kulturowego Re-
gionu Kozła poprzez umożliwienie gry 
na regionalnych instrumentach archa-
icznych utworów charakterystycznych 
dla Regionu Kozła.
Dnia 7 lutego 2019 r. w Urzędzie Miej-
skim w Kargowej miało miejsce po-
siedzenie Kapituły Regionu Kozła. W 

trakcie spotkania zatwierdzono 
budżet na 2019 rok oraz wy-
łoniono laureatów dorocznych 
nagród Regionu Kozła. W gro-
nie nagrodzonych znaleźli się: 
Marek Sołtysik ze Zbąszynia - 
laureat nagrody indywidualnej 
za promowanie RK, Teatr 18+ 
ze Zbąszynka - laureat nagro-
dy zespołowej, prof. Zygmunt 

Młynarczyk z Poznania (pochodzący ze 
Stefanowa) – laureat nagrody honoro-
wej. Wyróżnienie dla firm RK przyznano 
Małgorzacie i Grzegorzowi Kozom – fir-
ma Fish-Net z Wojnowa. Odznaczenie 
„Za zasługi dla Regionu Kozła” otrzyma-
ją: Anna Struzik z Trzciela, Alicja Brudło 
z Siedlca, Dominik Brudło z Siedlca, 
firma Golmet Zbąszyń-Zbąszynek. Wrę-
czenie nagród odbędzie się podczas 
gali RK, która odbędzie się w Siedlcu w 
maju br.
W piątek 8 lutego 2019 roku w Sali Wi-
trażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej w 
Zielonej Górze odbyło się spotkanie z 
pisarką panią Zofią Mąkosą. Okazją do 
spotkania była publikacja drugiego tomu 

trylogii „Wendyjska winnica” – „Winne 
Miasto”. Pani Zofia Mąkosa emeryto-
wana nauczycielka historii w siedleckiej 
szkole jest mieszkanką gminy Siedlec.
Dnia 20 lutego 2019 r. w Dąbrówce 
Wielkopolskiej odbyła się XXIV Konfe-
rencja Regionu Kozła. W trakcie Konfe-
rencji podjęto następujące uchwały: w 
sprawie zatwierdzenia zmian w składzie 
Konferencji Regionu Kozła, w sprawie 
zatwierdzenia zmian w składzie Kapitu-
ły Regionu Kozła, w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Kapituły 
Stowarzyszenia Gmin RP Region Ko-
zła za rok 2018, w sprawie przyjęcia 
wykonania budżetu i udzielenia absolu-
torium Kapitule Regionu Kozła, w spra-
wie przyjęcia preliminarza budżetu na 
rok 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia 
składu Komisji Rewizyjnej Stowarzysze-
nia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Re-
gion Kozła. 

Więcej informacji na 
www.regionkozla.pl, www.lgdrk.pl

Opracowała: Ewa Woś

2.01.19 - wizyta w Nadleśnictwie 
Wolsztyn,
3.01.19 - posiedzenie Zarządu 
Związku Międzygminnego „Obra”,
4.01.19 - posiedzenie Rady Nadzor-
czej ZEUK,
6.01.19 - spotkanie opłatkowe w 
Kiełpinach,
7.01.19 - spotkanie w sprawie zmia-
ny cen za śmieci,
9.01.19 - udział spotkaniu poświę-
conym problematyce narkomanii w  
powiecie,
- wizyta w Polskich Wodach/Poznań
10.01.19 - spotkanie z dyrek-
torami szkół,
- narada z Sołtysami,
- spotkanie Noworoczne w Chobie-
nicach,
11.01.19 - Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Obra”,

12.01.19 - spotkanie 
Noworoczne w Wąchabnie,
16.01.19 - udział w po-
siedzeniu Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedl-
cu,
22.01.19 - V sesja 
Rady Gminy Siedlec / relacja 
w br numerze),
27.01.19 - Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Obra”,
27.01.19 - koncert kolęd w 
Kościele pw. Św Michała Archanioła 
w Siedlcu,
28 01.19  - ogłoszenie kon-
kursów plastycznego i literackiego 
w związku z 100 rocznicą Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Siedlec ,
29.01.19 - spotkanie  z przed-
stawicielami organizacji społecznych 
działającymi 

na terenie gminy Siedlec,
1.02.19 - spotkanie autor-
skie z Julianną Kaczmarek, 
promujące  książkę „Jaro-
mierz moja wieś”,
2.02.19 - ,,7 Biesiada Sie-
dlecka”,
4.02.19 - zebranie sprawoz-

dawcze jednostki OSP Karna,
5.02.19 - zebranie sprawozdawcze 
jednostki OSP Zakrzewo,

8.02.19 - wernisaż malarstwa i rzeź-
by „Niepodległa” E. Kolesińska, L. 
Lilu-Batory,T. Weiss, B. Matysik, W. 
Matysik, R. Nawracała, H. Buliński, 
M. Kwaśny,
- zakończenie Roku Brydżowego w 
Siedlcu,
- zebranie sprawozdawcze jednostki 
OSP Kopanica,

- wernisaż zbiorowy rzeźby i obra-
zów związanych z Powstaniem Wiel-
kopolskim w Gminie Siedlec,
11-14 .02.19 - tydzień Powstania 
Wielkopolskiego czyli prezentacja 
lekcji historii przez Stowarzyszenie 
Historii Miłośników Wojskowości w 
pięciu szkołach gminy Siedlec,
11.02.19- zebranie sprawozdawcze 
jednostki OSP Żodyń,
12.02.19- zebranie sprawozdawcze 
jednostki OSP Jażyniec,
15.02.19- obchody 100-lecia Po-
wstania Wielkopolskiego w Gminie 
Siedlec,
- zebranie sprawozdawcze jednostki 
OSP Kiełkowo,
17.02.19- II Rajd Pieszy śladami Po-
wstańców Wielkopolskich / Chobie-
nice,

Kalendarium Gminy Siedlec

przyznała  dwóm kandydatom : Panu 
Januszowi Niekraszowi i pośmiertnie 
Panu Leonowi Wawrzyńskiemu.
Ceremonię wręczenia uświetnił występ 
zespołu „Tuchorzacy”.

W dniu 19 lutego 2019 r. odbyła 
się VI  sesja Rady Gminy Siedlec 
VI kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 15 radnych spośród 15 
członków Rady, Mariusz Silski ,  Z-ca 
Starosty Wolsztyńskiego,Andrzej 
Rogozinski Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, Teresa Sobkowiak 
radna powiatu, Jacek Kolesiński Wójt 
Gminy, Hieronim Birk Sekretarz Gminy, 
Krystyna Lewandowska Skarbnik 
Gminy, Eugeniusz Konieczek Prezes 
ZNP Oddział w Siedlcu, Sołtysi oraz 

kierownicy jednostek organizacyjnych i 
referatów urzędu gminy.
W punkcie interpelacje i wnioski głos 
zabrali:
radny Damian Wita   składając 
zapytanie o następującej treści:
„ W związku z uchwałą nr II/9/2019 z 
11 stycznia 2019 roku Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego Obra w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości tej opłaty i 
ustalenia stawki opłaty za pojemniki o 
określonej pojemności zwracam się z 
pytaniem czy uchwalone i obowiązujące 
od 1 lutego 2019 r. stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
będą jedynymi stawkami obowiązującymi 
w 2019 roku, czy też prowadzone są 

działania mające na celu podjęcie nowych 
wyższych stawek za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi? „
W dalszej części obrad przez aklamację 
przyjęto roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny w 
2018 roku oraz potrzeby związane z 
realizacją zdań na 2019 rok.
Ponadto podjęto  uchwały:
- uchwała Nr VI/27/2019 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2019 
rokna obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- uchwała Nr VI/28/2019 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 
– 2026na obecność 15 radnych została 
przyjęta zwykłą większością głosów 14-
za,  1-wstrzymujący, 0- przeciw,

- uchwała Nr VI/29/2019 w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Tuchorza, 
gmina Siedlecna obecność 15 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,
- uchwała Nr VI/29/2019 w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Siedlec w 2019 rokuna 
obecność 15 radnych została przyjęta 
jednogłośnie.

Protokoły z poszczególnych sesji wraz z 
nagraniami dostępne są na stronie www.
siedlec.esesja.pl

J Ż



18
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

W wyniku ubiegłorocz-
nej nowelizacji ustawy 
o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji 
prawnej, od 1 stycznia 
2019 r. do uzyskania po-
mocy prawnej upoważ-
niona jest każda osoba 
fizyczna, która złoży 
oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy 
prawnej. 
W powiecie wolsztyń-
skim, tak jak do tej pory, 
funkcjonują dwa punkty 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Jeden z nich 
mieści się w Starostwie 
Powiatowym w Wolsz-
tynie, natomiast drugi, 
prowadzony przez Fun-
dację Honeste Vice-
re, współdzielony jest 
między Urząd Gminy 
Siedlec i Urząd Gminy 
Przemęt. Prawnicy dy-
żurują w Urzędzie Gmi-
ny Siedlec w każdą śro-
dę i każdy czwartek w 
godzinach 9.00 – 13.00. 

OSOBY 
UPRAWNIONE: oso-
ba, która nie jest w sta-
nie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej 
(po wypełnieniu stosow-
nego oświadczenia) 

NIEODPŁATNA PO-
MOC PRAWNA W 
ZAKRESIE: 
- poinformowania osoby 
uprawnionej o obowią-
zującym stanie praw-

nym oraz przysługują-
cych jej uprawnieniach 
lub spoczywających na 
niej obowiązkach, w 
tym w związku z toczą-
cym się postępowaniem 
przygotowawczym, ad-
ministracyjnym, sądo-
wym lub sądowoadmi-
nistracyjnym; 
- wskazania osobie 
uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej proble-
mu prawnego; 
- sporządzenie projektu 
pisma w powyższych 
sprawach, z wyłącze-
niem pism procesowych 
w toczącym się postę-
powaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i 
pism w toczącym się 
postępowaniu sądowad-
ministracyjnym; 
- sporządzenia projektu 
pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu w postę-
powaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądo-
woadministracyjnym 
oraz poinformowanie o 
kosztach postępowania 
i ryzyku finansowym 
związanym ze skiero-
waniem sprawy na dro-
gę sądową. 
Pomoc nie będzie nato-
miast obejmowała spraw 
z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, z 

wyjątkiem przygotowy-
wania do rozpoczęcia 
tej działalności. 

N I E O D P Ł A T N E 
P O R A D N I C T W O 
O B Y WAT E L S K I E  
W ZAKRESIE: 
działania dostosowane 
do indywidualnej sytu-
acji osoby uprawnionej, 
zmierzające do podnie-
sienia świadomości tej 
osoby o przysługują-
cych jej uprawnieniach 
lub spoczywających na 
niej obowiązkach oraz 
wsparcia w samodziel-
nym rozwiązywaniu 
problemu, w tym, w 
razie potrzeby, sporzą-
dzenie wspólnie z osobą 
uprawnioną planu dzia-
łania i pomoc w jego 
realizacji (w szczegól-
ności porady dla osób 
zadłużonych i porady z 
zakresu spraw mieszka-
niowych oraz zabezpie-
czenia społecznego). 
Zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z aktu-
alnie obowiązującymi 
zasadami dotyczącymi 
możliwości i zakresu 
uzyskania nieodpłat-
nej pomocy prawnej, 
zamieszczonymi w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, zakładka 
„Nieodpłatna pomoc 
prawna”, a także na stro-
nie: https://darmowapo-
mocprawna.ms.gov.pl/
pl/   

Nieodpłatna pomoc prawna 
po zmianach

Informujemy, iż urbanista 
w Urzędzie Gminy Siedlec 

pełni dyżur w każdy czwartek 
w godzinach 10:00 - 12:00

ZMIANA GODZIN DYŻURU URBANISTY

Wójt Gminy Siedlec informuje, iż „Czyste Powietrze” to kom-
pleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unik-
nięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery przez domy jednorodzinne, w ramach którego 
dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wnioski są przyjmowane 

od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.
Gmina Siedlec wszystkich zainteresowanych programem 
informuje, iż wszelkie informacje są dostępne na stronie 

WFOŚiGW podając adres strony: www.wfosgw.poznan.pl.

Program CZYSTE POWIETRZE

Związek Międzygminny „Obra” informuje,  
iż począwszy od 1 lutego 2019r. obowiązują  

nowe stawki opłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka za jedną osobę miesięcznie wynosi :

- w przypadku selektywnej zbiórki odpadów  15,50 zł. 
- w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów   28,00 zł.

TERMINY PŁATNOŚCI:

- do 15 kwietnia - za miesiąc styczeń, luty, marzec; 
- do 15 lipca - za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec; 
- do 15 października - za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień; 
- do 15 stycznia - za miesiąc październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się również płatność miesięczną do 15 dnia każdego 
miesiąca.

DOMKI LETNISKOWE I NIERUCHOMOŚCI  
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO 
WYPOCZYNKOWE

Ryczałt roczny dla właścicieli domków letniskowych:

- selektywny 186,00 zł. 
- nieselektywny 280,00 zł.

TERMINY PŁATNOŚCI:

- Jednorazowo rocznie z góry do 15 lipca każdego roku

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalności 
gospodarcze, placówki oświatowe)

Stawka opłaty za jednorazowy wywóz odpadów komunalnych  
z pojemnika:

Ceny te należy przemnożyć przez ilość pojemników 
oraz częstotliwość wywozów w miesiącu. 

TERMINY PŁATNOŚCI:

- do 15 kwietnia - za miesiąc styczeń, luty, marzec; 
- do 15 lipca - za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec; 
- do 15 października - za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień; 
- do 15 stycznia - za miesiąc październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się również płatność miesięczną do 15 dnia każdego 
miesiąca.

KAŻDORAZOWO PO ZŁOŻONEJ DEKLARACJI WYDAWANE 
JEST OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,

Z INDYWIDUALNYM NUMEREM RACHUNKU BANKOWEGO,  
NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

I TERMINY PŁATNOŚCI

pojemność selektywny nieselektywny

120 l. 28,00 zł. 38,00 zł.

240 l. 56,00 zł. 75,00 zł.

1100 l. 308,00 zł.  410,00 zł.

7000 l. 1400,00 zł. 1860,00 zł.
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Jestem w radzie  pierwszą kadencję, dlatego ten czas poświęcam na zapoznanie się z ludźmi oraz zasadami  
funkcjonującymi w gminie. 
Zostałam członkiem Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty, dlatego tam będę starała się wykazać  
z jak najlepszej strony.  
A jeśli chodzi o plany czy zamierzenia, są one odbiciem potrzeb mieszkańców.

GŁOSEM RADNYCH

Urszula
GRUNWALD

Stanisław
JEDLIŃSKI

Adam
KUPŚ

Piotr
ZALISZ

Radnym jestem drugą kadencję. Dziękuję mieszkańcom Borui i Mariankowa za ponowny wybór. Obecną Radę 
Gminy uważam za kompetentną, nie zauważyłem żadnych podziałów na „my i oni”,  nie ma polityki, bo w samo-
rządzie nie  powinno jej być. Głosowania przebiegają bardzo sprawnie. Współpraca między Wójtem a Radą jest bar-
dzo dobra, co jest zasługą obu stron. Moje zamierzenia i plany są rozległe, ale wolałbym ich nie zdradzać, bo zdaję 
sobie sprawę jak niewiele może zdziałać pojedynczy radny. Wolę być oceniany po efektach, a nie zamierzeniach. 

Na wstępie chciałbym jeszcze raz podziękować moim wyborcom za zaufanie. Po trzech miesiącach pracy w Radzie 
Gminy staram się obserwować i wyciągać wnioski z działań radnych ze starszym stażem,  aby skutecznie zacząć 
realizować własne plany. 

Patrząc z perspektywy mieszkańca wydaje się, że wszystkie problemy i inwestycje można załatwić w krótkim czasie, 
jednak nie zawsze tak bywa, każda nawet najmniejsza inwestycja wymaga określonego czasu na realizacje według 
kolejności składania wniosków i późniejszej pozostałych radnych naszej gminy.

Podsumowanie pierwszych trzech miesięcy pracy 
Radnych Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 - 2023

Praca radnego to wielka odpowiedzialność nie tylko za miejscowości i mieszkańców z danego okręgu, z którego 
się wywodzę, ale nade wszystko za mieszkańców całej gminy. Każda decyzja czy uchwała podejmowana na sesji 
ma relatywny wpływ na każdego obywatela naszej społeczności. Dlatego tak ważne jest, aby podejmowane były 
one w sposób świadomy i rzetelny z poszanowaniem każdego człowieka.

20 lutego minęły 3 miesiące pracy obecnej Rady i jako najmłodszy samorządowiec w tym gronie nie jestem 
jeszcze tak doświadczony, jak inni, ale bardzo szybko uczę się pełnić tę funkcję należycie i zgodnie z tym, co 
głosiłem spotykając się z mieszkańcami podczas kampanii. Efektem tych 3 miesięcy są już liczne zapytania, 
interpelacje, stała i aktywna obecność na komisjach czy sesjach oraz szereg mniejszych spraw, w których pomo-
głem mieszkańcom, którzy się do mnie zwrócili o pomoc.

Jestem członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Komunal-
nej, Rolnictwa i Porządku Publicznego. Mam nadzieję, że zaangażowanie i praca radnych, która jest teraz, będzie 
nam towarzyszyła aż do końca kadencji. Bo dzięki tej współpracy interesy sołectw jak i całej gminy z pewnością 
będą szły w bardzo dobrym kierunku!

W kwietniu br. przeprowadzone zostaną bezpłatne ba-
dania mammograficzne w ambulansie medycznym usta-
wionym przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu.
Bezpłatne badania mammograficzne dotyczą Pan w wie-
ku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzy-
stały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ, 
wymagany PESEL.  

Dnia: 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 
od 8:00 do 16:00, badania przeprowadzi Niepubliczny 
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk” 
Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. Zielona Góra. 
Rejestracja telefoniczna na badania od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr 68 452 77 
96, 68 452 77 17, 605 596 655, 605 595 077.

Dnia: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godzinach od 14:00 
do 17:00, badania przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki i 
Epidemiologii Nowotworów OPEN Poznań. Rejestracja 
telefoniczna na badania  od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8:00 do 18:00.

Bezpłatne badania mammograficzne w kwietniu
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21.12. Jasełka i poranek kolęd przed Święta-
mi Bożego Narodzenia.

5.01. Coroczna akcja „Kolędnicy”. Zebrano 
6370 zł – przeznaczono na wiatę ro-
werową.

9.01 Balik karnawałowy dla klas młod-
szych.

13.01. Występ uczniów podczas WOŚP w 
Siedlcu.

12 – 18.01. Zimowisko w Przesiece z nauką 
jazdy na nartach i desce snowboar-
dowej.

15.01. Zajęcia kulinarne dla uczniów klasy 
szóstej a (ferie zimowe).

15.01. Wyjazd do Parku Trampolin Skokolo-
co w Zielonej Górze.

22.01 Zajęcia artystyczne dla klasy czwartej 
– biżuteria decupage.

3.02. Chór szkolny zaśpiewał kolędy podczas 
Mszy Św. w Kościele w Siedlcu.

5.02. Mistrzostwa Gminy Siedlec w Piłkę 
Ręczną w Belęcinie. Dziewczynki 
klas VI zajęły II miejsce, chłopcy 
klas VI zajęli III miejsce.

Uroczyste obchody Święta Patrona – Po-
wstańców Wielkopolskich.

14.02. W Siedlcu odbyły się Mistrzostwa 

Gminy Siedlec w Piłkę Ręczną 
chłopców klas VIII i III G. Zajęcie 
pierwszego miejsca przez naszą 
drużynę.

14.02. Mistrzostwa Gminy Siedlec w Piłkę 
Ręczną dziewcząt klas VII,VIII i 
III G Zwycięstwo reprezentantek 
Siedlca.

Udział Pocztu Sztandarowego, przedstawi-
cieli uczniów i nauczycieli w ostat-
nim pożegnaniu śp. Mariana Śmiał-
ka, dyrektora i nauczyciela naszej 
szkoły.

15.02 Udział Pocztu Sztandarowego i 
uczniów wyróżnionych w konkur-
sach literackim i plastycznym w 
gminnych obchodach rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego

16.02 Jakub Tomiak, klasa III a, wziął udział 
w Finale Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego.

Jakub Tomiak zakwalifikował się do finału 
Ligii Matematyczno – Chemicznej 
organizowanej przez LO Wolsztyn.

20.02. Dyskoteka Walentynkowa zorganizo-
wana przez Samorząd Uczniowski.

Kalendarium Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu

STYCZEŃ 2O19
8.O1.2O19-Lubuskie Biuro Koncerto-

we przedstawiło program
 ,,Poznajemy instrumenty-strunowa pa-

rada”.
13.O1.2O19-27.Finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy
 w sali wiejskiej w Chobienicach,w 

którym
 czynny udział brali uczniowie naszej 

szkoły.
14-25.O1.2O19-ferie zimowe,w czasie 

których nauczyciele
 pełnili dyżury nauczycielskie w szko-

le.
28.O1.2O19-zebrania z Rodzicami.

 LUTY 2O19
5.O2.2O19-Lubuskie Biuro Koncerto-

we przedstawiło program

 ,,Tajemniczy świat Północy”.
7.O2.2019-wycieczka klasy IV i VI 

do Parku Trampolin Skokoloco w 
Zielonej Górze.

11.O2.2O19-w ramach Tygodnia Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego

 w Gminie Siedlec(11.O2.2O19-15.
O2.2O19)

 mieliśmy okazję obejrzeć pokaz ,,HI-
STORIA,

 TRADYCJA WSPÓŁCZESNOŚĆ”.
14.O2.2O19-świętowaliśmy WALEN-

TYNKI.
14.O2.2O19-święto Babci i Dziadka w 

przedszkolu i zerówce
15/16.O2.2O19-noc filmowa klas IV i 

V.
19.O2.2O19-apel z okazji 1OO.ROCZ-

NICY POWSTANIA
 WIELKOPOLSKIEGO.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Chobienicach

11.01.2019 r. uroczyście obchodzili-
śmy Dzień Patrona Szkoły.

13.01.2019r. uczestniczyliśmy w 27 
finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Udało nam się 
zebrać ponad 7 tysięcy złotych.

14 – 27.01.2019 r. w czasie ferii 
zimowych  uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w zaję-
ciach organizowanych przez 
nauczycieli – mieli okazję wy-
jechać do  kina i do Centrum 
Nauki Keplera do Zielonej 
Góry, sportowcy trenowali w 
sali sportowej w Siedlcu, część 
uczniów brała udział w warsz-
tatach plastycznych oraz zaję-
ciach w bibliotece,  miłośnicy 
historii obejrzeli film ,,Marsz 
szlakiem powstańczym” i sami 
brali udział w takim marszu, a 
miłośnicy szachów mieli zgru-
powanie szachowe w Obrze.

5.02.2019 r. był Dniem Bezpieczne-
go Internetu i dlatego zajęcia z 
wychowawcą w tym dniu  po-
święcone były zasadom bez-
piecznego korzystania z Inter-
netu.Powstała również gazetka 
dotycząca netykiety.

5.02.2019 r. odbył się koncert Lu-
buskiego Biura Koncertowego. 

Koncert nosił tytuł ,,Tajemniczy 
świat północy – Wikingowie, 
trolle i gnomy” i przeznaczony 
był dla uczniów kl. I – IV.

11.02.2018 r. uczniowie naszej 
szkoły brali udział w XIII 
Gminnym Konkursie Plastycz-
nym Powstanie Wielkopolskie 
1918/1919 w Gminie Siedlec 
oraz w II Konkursie Literackim 
Powstanie Wielkopolskie w 
Gminie Siedlec. Wyróżnienie w 
konkursie literackim otrzymała 
Marika Chlebek (kl.VII ). 

14.02.2019 r. uczniowie naszej 
szkoły brali udział w ,,żywej 
”lekcji historii zorganizowanej 
przez GOK Siedlec, pod hasłem 
,,100-lecie wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego – historia, tra-
dycja, współczesność”.

15.02.2019 r. braliśmy udział w 
uroczystych obchodach set-
nej rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego. Przedstawienie 
przygotowane przez naszych 
nauczycieli, w wykonaniu na-
szych uczniów, odniosło wielki 
sukces.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkoli w Kopanicy

06.01.2019 – odbył się szkolny etap Ligi 
Matematyczno – Chemicznej w którym 
uczestniczyli: Oliwia Mania, Wiktor 
Wieczorek, Wojciech Kozłowski, Mar-
cin Kulus oraz Maciej Zboralski.

08.01.2019 – odbył się szkolny etap Woje-
wódzkiego Konkursu „Salamandra” 
pt. „Ssaki Polski”. Uczestniczyli w 
nim: Emilia Zalewska, Oliwia Mania, 
Adrian Kąpiński, Paweł Nowak, Julia 
Abramowska i Karol Kozłowski.

8 – 9. 01.2019 – w szkolnej bibliotece wrę-
czono nagrody „Super czytelników”. 
Otrzymali je:

- w kl. I: Wojciech Pigłas, Zuzanna Kapiń-
ska, Oliwia Mróz i Zuzanna Woźna;

- w kl. II: Amelia Brodziak-Zalarska, Grze-
gorz Rozynek, Jan Rzepa, Natalia Za-
lewska, Daria Śledź,

- w kl. III: Estera Kaczmarek, Katarzyna Ga-
weł,

- w kl. IV: Roksana Przybyła,
- w kl. VI: Oskar Zalewski
- w kl. III gim.: Oliwia Mania.
09.01.2019 – nasi gimnazjaliści pisali próbny 

egzamin gimnazjalny z matematyki.
10.01.2019  klasy 0 – II wyjechały do Wolsz-

tyna na przedstawienie teatralne pt. 
„Polskie Miasta w baśni i legendzie”.

10.01.2019 – uczniowie naszej szkoły zostali 
laureatami Wojewódzkiego Konkursu 
„Epizody z Powstania Wielkopolskie-
go w komiksie i plakacie”, który zo-
stał zorganizowany Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, 
pod patronatem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Ada Śmigielska zdobyła I miejsce w katego-
rii plakat, a Emilia Zalewska, Paulina 
Kalisz i Patrycja Kręcichwost wyróż-
nienie w kategorii komiks.

13.01.2019 – w naszej szkole podobnie jak w 
całym kraju zagrała WOŚP. Nasi Wo-
lontariusze zebrali 1.394, 59 złote.

W okresie ferii zimowych 45 uczniów trady-
cyjnie już wyjechało pod opieką Pana 
Aleksandra Brychcego na obóz nar-
ciarski do Karpacza. Ponadto codzien-

nie w szkole odbywały się zajęcia dla 
uczniów oraz zorganizowano wyjazdy 
do kina w Zielonej Górze oraz Fala 
Park w Wolsztynie.

30.01.2019 – Lubuskie Biuro Koncertowe 
zagrało dla naszych uczniów koncert 
pt. „Tajemniczy świat Północy – Wi-
kingowie, trole i gnomy”.

30.01 – 01.02.2019 – odbyły się w szkole 
próbne egzaminy ósmoklasistów.

31.01.2019 - Emilia Zalewska i Oliwia Ma-
nia zakwalifikowały się do kolejnego 
etapu Wojewódzkiego Konkursu „Sa-
lamandra”.

06.02.2019 - odbył się w szkole koncert 
pt.”Poznajemy instrumenty – strunowa 
parada”.

06.02.2019 – uczniowie wyjechali do Ci-
nema City w Zielonej Górze by obej-
rzeć film pt. „O psie, który wrócił do 
domu”.

11.02.2019 – z okazji odbywającego się w 
naszej gminie Tygodnia Obchodów 
Powstania Wielkopolskiego gościli-
śmy Pana Dariusza Poszwińskiego 
– Prezesa Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego Koło w Sie-
dlcu, który wraz z przedstawicielami 
Lubuskiego Towarzystwa Miłośników 
Wojskowości przybliżyli nam przebieg 
powstania na terenie gminy Siedlec 
oraz wiele niezwykle ciekawych szcze-
gółów związanych z czynem zbrojnym 
naszych przodków.

14.02.2019 – odbyły się w naszej szkole 
Gminny Turniej Piłki Ręcznej. Dru-
żyna dziewcząt zajęła w nim drugie a 
chłopcy trzecie miejsce.

15.02.2019 – delegacja naszych uczniów 
uczestniczyła w gminnych obchodach  
Święta Powstania Wielkopolskiego.

 22.02.2019 – odbyła się dyskoteka szkol-
na zorganizowana przez Samorząd 
Uczniowski.

Paulina Kalisz, BP

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Belęcinie
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Wójt Gminy Siedlec zachęca do ko-
rzystania z e-usług jakie wdrożone zo-
stały w Gminie Siedlec. Uruchomione 
zostało Elektroniczne Biuro Obsługi 
Interesanta (EBOI), dzięki temu wiele 
spraw  można załatwić elektronicznie, 
bez konieczności wizyty osobistej w 
urzędzie.

Podatnikom system ten umożliwia:
płatność podatków,
sprawdzenie dokonanych płatności 
oraz kwot jakie pozostały do zapłaty 
wraz z ewentualnymi zaległościami,
powiadomienie wiadomością teksto-
wą sms bądź e-mail o terminach płat-
ności podatku oraz zaległościach w 
podatku: rolnym, od nieruchomości, 
leśnym i od środków transportowych, 
podgląd posiadanych do opodatkowa-
nia gruntów i nieruchomości, środków 
transportowych itp.

Uruchomienie systemu jest pro-
ste. Wystarczy wejść na stronę  
h t t p s : / / s i e d l e c . e b o i . p l ,  
na której zakładamy swoje konto: 

1.Klikamy w „Nie masz konta? Za-
rejestruj się”.

2.Wybieramy interesanta.
3.Wypełniamy wszystkie wymagane 

pola, oznaczone kolorem czerwo-
nym.

4.Po wypełnieniu formularza, w dol-
nej części strony jest regulamin, 
zaznaczamy opcję oznaczającą 
wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, a następnie 
klikamy ikonę załóż konto.

5.Po kliknięciu ikony załóż konto 
przeglądarka połączy się z serwe-
rem, co może potrwać kilka se-
kund, celem sprawdzenia popraw-
ności wprowadzonych danych. 
Jeśli dane zostały wprowadzone 
poprawnie na adres e-mail poda-
ny w formularzu zostanie wysłana 
wiadomość potwierdzająca zało-
żenie konta. Jeśli któreś z pól nie 
zostało wypełnione poprawnie po-
jawi się stosowny komunikat. 

6.Odbieramy e-mail z wiadomością, 
która zawiera link którego kliknię-
cie jest niezbędne aby aktywować 
swoje konto.

7.Po kliknięciu w link nastąpi auto-
matyczne przekierowanie na stro-
nę BOI na której pojawi się komu-
nikat potwierdzający aktywację 
konta.

8.Należy wypełnić  wniosek o po-
wiązanie konta systemu Elektro-
nicznego Biura Obsługi z kontem 
podatkowym dostępny na stronie 
https://siedlec.eboi.pl

Ostatnim krokiem aby uzyskać do-
stęp do swoich danych podatkowych 
i możliwości opłacania swoich należ-
ności konieczna jest jednorazowa wi-
zyta w urzędzie gminy Siedlec (biuro 
nr 6). Należy zabrać ze sobą wyżej 
wymieniony wniosek.

E-PODATKI

Już wkrótce w Siedlcu przy uli-
cy Zbąszyńskiej rozpocznie swą 
działalność Dzienny Dom Pomo-
cy. Dom czynny będzie 8 godzin 
dziennie przez wszystkie dni ro-
bocze przez cały rok, w godzinach 
dostosowanych do potrzeb uczest-
ników i ich rodzin.

Celem powstania Domu jest po-
prawa jakości życia seniorów, 
większe poczucie bezpieczeństwa 
i aktywniejsze spędzanie czasu 
wolnego.

Zajęcia prowadzone w Dziennym 
Domu Pomocy adresowane będą 
dla osób w wieku powyżej 60 lat, 
zamieszkujących na terenie gminy 
Siedlec. Pierwszeństwo w naborze 
będą miały osoby niesamodzielne 
i niepełnosprawne (umiarkowany, 
znaczny stopień niepełnosprawno-
ści), których dochód nie przekra-
cza 150% kryterium dochodowego 
na osobę samotnie gospodarującą 
(1051,50 zł netto) bądź na osobę w 
rodzinie (792 zł netto), o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej.

W budynku znajdują się m.in. takie 
pomieszczenia jak: sala spotkań i 
jadalnia, pomieszczenie do utrzy-
mywania lub zwiększania aktyw-
ności ruchowej, pomieszczenie do 
odpoczynku, pokój pielęgniarski.

Oferta Dziennego Domu Pomocy 
przewiduje usługi socjalne, w tym 
posiłek, rehabilitacyjne, edukacyj-
ne, kulturalno-oświatowe, aktyw-
ności ruchowej, sportowo-rekre-
acyjne, aktywizujące społecznie, 
terapii zajęciowej. 

Zapraszamy na SPOTKANIA 
INFORMACYJNE 28.02.2019 
r. Urząd Gminy w Siedlcu Sala 
Sesyjna godz. 10.00

Więcej informacji uzyskasz w sie-
dzibie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 
lub pod numerem telefonu 68 384 
85 21 wew. 19,20,21

Wypełniony komplet dokumen-
tów rekrutacyjnych o przyjęcie do 
Dziennego Domu Pomocy złożyć 
należy w terminie od 21.02.2019 r. 
do 08.03.2019 r. w siedzibie OPS 
w Siedlcu

Dokumenty rekrutacyjne, które 
należy złożyć to :

• Formularz zgłoszeniowy do 
Dziennego Domu Pomocy w Sie-
dlcu stanowiący załącznik nr 1 do 
Regulaminu Rekrutacyjnego,

• zaświadczenie o dochodach netto 
za miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku,

• zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań do pobytu i 
uczestnictwa w zajęciach Dzien-
nego Domu Pomocy stanowiący 
załącznik nr 2 do Regulaminu Re-
krutacyjnego,

• orzeczenie o niepełnosprawności 
(w przypadku osób niepełnospraw-
nych),

• oświadczenie o niesamodzielno-
ści stanowiący załącznik nr 3 do 
Regulaminu Rekrutacyjnego.

NABÓR 
DO DZIENNEGO DOMU POMOCY

W SIEDLCU

Gmina Siedlec zakończyła realizację 
projektu pn. „Wdrożenie e-usług pu-
blicznych w Gminie Siedlec”. Uru-
chomiono między innymi: 

- formularze na platformie epuap, 

- Elektroniczne Biuro Obsługi In-
teresanta (https://siedlec.eboi.pl/), 
gdzie mieszkańcy będą mogli złożyć 
wnioski i sprawdzić stan załatwienia 
swojej sprawy oraz uiścić podatki i 
opłaty. Aby wnioski mogły być roz-
patrzone elektronicznie, konieczne 
będzie posiadanie profilu zaufanego 
lub kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego.

- E-Tablica (http://siedlec.nowocze-
snyurzad.pl/), gdzie mieszkańcy, fir-
my mogą dodawać ogłoszenia, infor-
macje o wydarzeniach itp, 

- Aplikację Mobilną (e-siedlec) do-
stępną na 3 platformach: Android, 
Microsoft oraz Apple, na której będą 
zamieszczane na bieżąco informacje, 

- E-Konsultacje (http://ekonsultacje-
siedlec.eboi.pl/), za pośrednictwem 
której będą możliwe konsultacje spo-

łeczne i głosowania nad budżetem 
obywatelskim, 

- E-SESJA, który ułatwi pracę Rad-
nym i Biuru Rady, a mieszkańcy będą 
mieli dostęp do nagrań z obrad sesji 
Rady Gminy, głosowań i podjętych 
uchwał (http://siedlec.esesja.pl/).  
W ramach tego modułu zostały zaku-
pione tablety dla Radnych, oprogra-
mowanie do głosowania i kamera do 
transmisji sesji, 

- E-Rejestry, za pomocą, których pu-
blikowane będą wszelkiego rodzaju 
Rejestry w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (http://siedlec.bip.net.pl), 

- Platforma GIS (http://mapa.inspi-
re-hub.pl/#/gmina_siedlec) wraz z 
możliwością składania i opłacania 
wniosków o wypis i wyrys z miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego (https://e-spdp.pl/urzad/
gmina_siedlec).

Głównym wykonawcą była firma 
Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu. Informację na w/w porta-
lach będą uzupełniane na bieżąco.

E-USŁUGI
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Wiadomości z przedszkoli

      1. 4.01.2019Wizyta kolędników 
z Szkoły Podstawowej  z Tuchorzy 
z nauczycielką Bogumiłą Nowak w 
grupach przedszkolnych w Siedlcu – 
wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek 

2.11.01.2019 Wyjazd przedszkolaków 
z grupy „Pszczółki” i „Żabki” z zebra-
ną karmą dla przyjaciół z Przytuliska 
w Wolsztynie
3.13.01.2019 Występy artystyczne 
grup przedszkolnych podczas Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w sali 
GOK Siedlec. 
4.13.01.2019 udział rodziców w 
przygotowaniu kawiarenki WOŚP dla 
mieszkańców Gminy Siedlec 
5.15.01.2019 mini koncert muzyczno-
edukacujny z centrum ATUT dla dzieci 
pt. „Muzyka Celtyckich krain „
6.17.01.2019 W ramach realizacji 
programu edukacyjnego „Razem bez-
pieczniej” przeprowadzenie prezenta-
cji multimedialnej dla przedszkolaków 
na temat „Bezpieczne zabawy w czasie 
ferii”
7.18.01.2019 Obchody Dnia Kubusia 
Puchatka w Przedszkolu w Siedlcu
8.21-22.01.2019 Warsztaty plastyczno-
konstrukcyjne dla babci i dziadków w 
grupach przedszkolnych 
9.4-8.02.2019 Tydzień Baśni  Różnych 
Narodów w grupach przedszkolnych  
„Żabki” „Pszczółki” „Wiewiórki”

10.2.01 – 28.02 Udział przedszkola-
ków w Akcji „Góra Grosza” organizo-
wany przez Towarzystwo „Nasz Dom”
11.8.02.2019 Międzynarodowy „Dzień 
Pizzy” w Przedszkolu 
12.11.02.2019  Uroczystość z okazji 
„Dnia Babci i Dziadka” w grupie 
„Pszczółki” „Wiewiórki” w sali GOK 
Siedlec 
13.12.02.2019 Uroczystość z okazji 
„Dnia Babci i Dziadka” w grupie 
„Żabki”  „Motylki” w sali GOK 
Siedlec 
14.13.02.2019Uroczystość z okazji 
„Dnia Babci i Dziadka” w grupie „Bie-
dronki” „Rybki” w sali GOK Siedlec 
15.14.02.2019 Dzień Zakochanych 
- wróżby, poczta walentynkowa , upo-
minki od Rady Rodziców dla dzieci 
oraz wspólna zabawa 
16.15.02.2019 „Dzień Kota” w grupie 
„Żabki” 
 
17.15.02.2019 Udział przedszkolaków 
w Obchodach 100 Rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Siedlec 
18.19.02.2019 Balik Karnawałowy dla 
wszystkich grup przedszkolnych w sali 
GOK Siedlec 
19.20.02.2019 W ramach projektu 
edukacyjnego „Stop grypie” Wyjazd 
grupy Żabki i Motylki do centrum 
Medycznego Salus w Siedlcu
20.20.02.2019 W ramach realizacji 

SIEDLEC

Listopad:
08.11 - Złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy pod Pomnikiem w Tuchorzy 
- Oddanie hołdu poległym za wolną 
Polskę.
09.11 - Obchody Święta Niepodległości.
15.11 - Spotkanie z Policjantami w ra-
mach akcji „Bezpieczny Przedszkolak”.
20.11 - Udział w II Gminnym Konkur-
sie Recytatorskim.
26.11 - Obchody Dnia Pluszowego 
Misia.
27.11 - Uroczyste Pasowanie na Przed-
szkolaka.

30.11 - Dzień Wróżb Andrzejkowych.
Grudzień:
06.12 - Mikołajki - wycieczka do sali 
zabaw „Kraina Alvina” do Nowego 
Tomyśla.
14.12 - Zajęcia kulinarne - Pierniki.
17.12 - Udział w „Jasełkach” - pani 
Regina Nowak wraz z uczniami naszej 
szkoły umila nam czas oczekiwania.
18.12 - Udział w przedstawieniu teatral-
nym „Boże Narodzenie”.
19.12 - Wigilia Przedszkolna.
21.12 - Dzień kolęd i pastorałek.

BELĘCIN

projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, 
więcej wiem” wizyta przedszkolaków 
w markecie „|Dino” w Siedlcu.
21.21.02.2019 Koncert muzyczno-edu-
kacyjny dla przedszkolaków „Gitara, 
lasso, kapelusz ze skrzypkiem po 
dachu”
22.22.02.2019 Wyjazd grupy „Wie-
wiórki” „Pszczółki” do ogrodnictwa 
państwa  M.Z. Brudło realizacja pro-
jektu edukacyjnego „Jestem Kubusio-
wym Przyjacielem Natury” 
23.Międzynarodowe „Dni Języka 
Ojczystego” zorganizowane  przez 
logopedę Annę Łopatę w grupach 
przedszkolnych 
24.25.02.2019 „Dzień niespodziewa-
nego całusa” w grupie Żabki
25.26.02.2019 „Dzień Dinozaura” w 

grupie Rybki 
26. 26.02.2019 Wyjazd do sali zabaw 
Dinopolis w Wolsztynie grupa Żabki i 
Motylki 
27.27.02.2019 Wyjazd do sali za-
baw Dinopolis w Wolsztynie grupa 
„Pszczółki” „Wiewiórki” 
28.28.02.2019Wyjazd do sali zabaw 
Dinopolis w Wolsztynie grupa „Rybki” 
„Biedronki” 
29.28.02.2019 „Tłusty Czwartek” 
– warsztaty kulinarne w sali GOK 
Siedlec 
30.1.03.2019 „Ostatki” – dyskoteka 
karnawałowa dla przedszkolaków w 
grupach przedszkolnych.

19 grudzień - występy świąteczne dla Rodziców
20 grudzień- spotkanie 
Wigilijne
11 styczeń- Dzień Bab-
ci i Dziadka w „OA”
13 styczeń- występy 
dla WOŚP

KOPANICA
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Lp Data Miejscowość Godzna

1 4.03.2019 Siedlec 19:00

2 5.03.2019 Nieborza 19:00

3 12.03.2019 Jażyniec 19:00

4 15.03.2019 Karna 19:00

5 15.03.2019 Kiełkowo 19:00

6 20.03.2019 Kopanica 19:00

7 20.03.2019 Kiełpiny 19:00

8 21.03.2019 Żodyń 19:00

9 21.03.2019 Godziszewo 19:00

10 22.03.2019 Tuchorza 19:00

11 22.03.2019 Nowa Tuchorza 19:00

12 27.03.2019 Mała Wieś 19:00

13 2.04.2019 Stara Tuchorza 19:00

14 3.04.2019 Zakrzewo 19:00

15 4.04.2019 Belęcin 19:00

16 4.04.2019 Grójec Mały 19:00

17 5.04.2019 Mariankowo 19:00

18 8.04.2019 Chobienice 19:00

19 8.04.2019 Jaromierz 19:00

20 9.04.2019 Reklin 19:00

21 9.04.2019 Wojciechowo 19:00

22 10.04.2019 Wąchabno 19:00

23 10.04.2019 Wielka Wieś 19:00

24 11.04.2019 Grójec Wielki 19:00

25 11.042019 Boruja 19:00

Terminarz Zebrań
Wybory Sołtysów 

2019
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