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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że w dniu 16 lute-
go br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu  
dzieci. Owa ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 
Termin obowiązywania ustawy, to 1 kwietnia 2016r. i od tego dnia będą 
przyjmowane wnioski o przyznanie w/w świadczenia. Świadczenie wy-
chowawcze w wysokości 500 zł będzie przysługiwało na drugie i kolejne 
dziecko, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 
800 zł lub 1.200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, również 
na pierwsze dziecko. W pierwszym okresie decyzje przyznające świadczenie 
wychowawcze będą wydawane na okres od 1 kwietnia 2016r., czyli od dnia 
wejście w życie ustawy, do dnia 30 września 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że trwają obecnie 
prace związane z jak najlepszą organizacją obsługi świadczenia wychowaw-
czego. Oczekujemy na druki wniosków. Z chwilą ich otrzymania będą do-
stępne w dziale świadczeń rodzinnych Ośrodku Pomocy Społecznej.

UWAGA! Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego będą wydawane od 29 marca, a przyjmowane nie wcześniej niż 
od dnia 1 kwietnia br. UWAGA! Każdy wniosek złożony do 1 lipca 2016 
r. włącznie BĘDZIE ROZPATRZONY ZE SPŁATĄ OD KWIETNIA 
BIEŻĄCEGO ROKU! W związku z bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, informujemy, że nie ma konieczności składania wniosków 
w miesiącu kwietniu, ponieważ zgodnie z ustawą Ośrodek w pierw-
szym okresie będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę  
świadczenia.
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Świętowanie w Godziszewie
W ostatnią sobotę lutego, w sali wiejskiej w Godziszewie, odbyła się uroczy-

stość z okazji Dnia Kobiet. Był poczęstunek (obsługę zapewniali panowie) oraz 
wspólne śpiewy, a każda z zaproszonych pań otrzymała kwiatka.

W  marcowe popołudnie (13.03.2016r.) 
zakrzewskie kobiety obchodziły swoje 
święto. Sołtys Zygmunt Martyniak z Radą 
Sołecką zaprosił panie na mszę świętą  
w intencji kobiet, którą odprawił ksiądz 
Przemysław. Po mszy panie udały się do 
świetlicy. Powitała je tam muzyka i sym-
boliczna różyczka wręczana przez panów. 
Przy suto zastawianym stole można było 
delektować się smacznym ciastem, lamp-
ką wina, kawą. Serdeczne życzenia złożyła 
„głowa wsi” i członkowie Rady Sołeckiej. 

Odśpiewano tradycyjne „Sto lat”. Pan 
Tomasz, Wiesław i Zygmunt z wdziękiem 
zachęcali panie do jedzenia. Przygrywają-
cy pan akordeonista zachęcał do śpiewania 
starych i nowych przebojów. Było miło.  
Z kolei w niedzielę, 13 marca, przedsta-
wiciele KGW w Zakrzewie udali się do 
GOK-u w Siedlcu na konkurs na potrawę 
jajeczną. Zakrzewianie przygotowali prze-
pyszną sałatkę, chwaloną przez degustują-
cych uczestników konkursu. I choć zwy-
ciężyła potrawa „Belęcin Huby-Buby”,  
to sałatka zakrzewian otrzymała wyróżnie-
nie.

Maria Budzyńska

Wieści z Zakrzewa

W niedzielę, 6 marca w dworku  
w Kiełpinach, Rada Sołecka z sołtysem  
M. Weilem zorganizowała spotkanie z oka-
zji „Dnia Kobiet”. Na uroczystość przybyły 
panie w różnym wieku. Tym razem to pa-
nowie przygotowali uroczystość sprawia-

jąc mieszkankom Kiełpin niespodziankę. 
Swych gości podjęli pysznym ciastem oraz 
kawą. Nie zabrakło też tulipanów, który-
mi obdarowano wszystkie panie. Sołtys  
M. Weil złożył życzenia, a potem wzniósł 
toast. W miłym nastroju uczestniczki spę-
dziły niedzielne popołudnie, a rozmowom 
nie było końca.

Dzień Kobiet w Kiełpinach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że została utworzona  strona internetowa dla Ośrodka.

www.ops.siedlec.pl
Na bieżąco będzie można znaleźć aktualne informacje dotyczące zadań  realizowanych przez Ośrodek.
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W prawie polskim znana 
jest instytucja tzw. zasiedzenia. 
Jej celem jest doprowadzenie do 
zgodności długotrwałych stanów 
faktycznych ze stanem prawnym. 
Stanowi ona wyraz przekonania, 
że długotrwałe niewykonywanie 
prawa przez uprawnionego jest 
stanem niekorzystnym albowiem 
prowadzi do utraty tego prawa.

Przepisy prawa przewidu-
ją możliwość nabycia w drodze 
zasiedzenia własności nierucho-
mości, jaki  i rzeczy ruchomych. 

Posiadacz nieruchomości 
niebędący jej właścicielem, na-
bywa jej własność, jeżeli posia-
da nieruchomość nieprzerwanie 
od lat dwudziestu jako posiadacz 
samoistny, chyba że uzyskał po-
siadanie w złej wierze.  Po upły-
wie lat trzydziestu posiadacz 
nieruchomości nabywa jej wła-
sność, choćby uzyskał posiada-
nie w złej wierze.

Z powyższego wynika, że 
nabycie własności nieruchomo-
ści możliwe jest zarówno przy 
istnieniu dobrej, jak i złej wiary 
posiadacza. Różnica występuje 
jedynie w zakresie czasu trwania 

nieprzerwanego posiadania, któ-
re przy dobrej wierze posiadacza 
jest krótszy i wynosi dwadzie-
ścia lat.

Przesłankami zasiedzenie 
są władanie nieruchomością jako 
posiadacz samoistny oraz upływ 
ustawowego terminu zasiedzenia 
(dwadzieścia lub trzydzieści lat).  
Posiadanie wtedy ma charakter 
posiadania samoistnego, jeże-
li posiadacz włada rzeczą „jak 
właściciel” i jest to dostrzegalne 
dla innych osób (np. korzysta z 
nieruchomości z wyłączeniem 
innych osób, pobiera pożytki  
i dochody, płaci podatki i regu-
luje inne obciążenia, przepro-
wadza remonty i naprawy czy 
uważa się za uprawnionego do 
rozporządzania rzeczą). 

Samoistne posiadanie musi 
trwać nieprzerwanie dwadzieścia 
lat – przy dobrej wierze posiada-
cza lub trzydzieści lat – przy złej 
wierze posiadacza. Momentem 
decydującym dla oceny dobrej 
lub złej wiary posiadacza jest 
chwila uzyskania przez niego 
posiadania. Przyjmuje się, że do-
bra wiara posiadacza polega na 
usprawiedliwionym w danych 
okolicznościach przekonaniu, że 
przysługuje mu takie prawo do 
władania rzeczą, jakie faktycz-
nie wykonuje. Świadomość po-
siadacza, że kto inny jest właści-
cielem nieruchomości, świadczy 
o złej wierze posiadacza. 

Przy obliczaniu czasu trwa-
nia posiadania możliwe jest doli-
czenie czasu trwania posiadania 
poprzedniego posiadacza. Jeżeli 

podczas biegu zasiedzenia na-
stąpiło przeniesienie posiadania, 
obecny posiadacz może doli-
czyć do czasu, przez który sam 
posiada, czas posiadania swego 
poprzednika. Jeżeli jednak po-
przedni posiadacz uzyskał po-
siadanie nieruchomości w złej 
wierze, czas jego posiadania 
może być doliczony tylko wtedy, 
gdy łącznie z czasem posiadania 
obecnego posiadacza wynosi 
przynajmniej trzydzieści lat.

Upływ terminu zasiedzenia 
prowadzi z mocy prawa do na-
bycia własności przez samoist-
nego posiadacza i do utraty tego 
prawa przez dotychczasowego 
właściciela.  Orzeczenie sądu 
odnoszące się do tej kwestii ma 
charakter deklaratywny.

adwokat Dominika Molińska

Zasiedzenie nieruchomości

Rozmowa z wójtem Jackiem Kolesiń-
skim o strażackich tradycjach, przygo-
towaniu do programu ,,500+”, nowych 
taryfach na odprowadzenie ścieków i in-
westycjach, nie tylko tych drogowych.

Co w gminie piszczy?
Dzieje się sporo! To chociażby zebrania 

sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich 
naszych jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które miały miejsce w ostat-
nich tygodniach. Bez dwóch zdań, strażacy 
w naszej małej społeczności pełnią bardzo 
ważną rolę. Można się tylko cieszyć, że tak 
aktywnie działają i pozostaje ich wspierać, 
co jako samorząd gminny staramy się czy-
nić w miarę naszych możliwości. To grupa 
ludzi naprawdę zaangażowana w to co robi, 
a przykład najstarszego w naszej gminie  
i wciąż aktywnego strażaka, druha Maria-
na Fabisia, tylko pokazuje, że wiek nie jest 
żadną przeszkodą. Pogratulować straża-
kom zapału i życzyć dalszej, tak owocnej 
działalności. Jestem przekonany, że nadal 
będzie się ona rozwijać. Zresztą, w co 
trzeciej jednostce w gminie wybrano no-
wego prezesa. Widać, że młodsi przejmu-
ją pałeczkę i garną się, aby kontynuować 
tradycje, nierzadko korzystając przy tym 
z rad i pomocy bardziej doświadczonych 
druhów. To dobrze wróży na przyszłość  
i z pewnością jeszcze nie raz będziemy 
mieli powody do dumy i zadowolenia  
z naszych strażaków, którzy nie tylko 
chronią nasze zdrowie, życie i mienie, ale 
są również źródłem wielu społecznych  
i cennych inicjatyw.

Jeśli mowa o inicjatywach i społeczeń-
stwie. Jak wygląda w naszej gminie przy-
gotowanie do realizacji programu ,,500+”? 
W zasadzie nasz samorząd jest gotowy. 
Wygospodarowaliśmy dodatkowe po-
mieszczenia do obsługi mieszkańców, tak 
aby proces składania wniosków był jak 
najmniej dla nich uciążliwy. Jak to będzie 
wyglądać w praktyce, przekonamy się już 
wkrótce. W żadnej gminie nikt nie wie 
dokładnie co nas czeka... Pragnę jednak 
zwrócić uwagę zainteresowanym, że prak-
tycznie nie ma sensu już w pierwszych 
dniach szturmować urzędu, aby złożyć 
wniosek. Mamy na to trzy miesiące i jak 
złożymy wniosek o wypłatę świadcze-
nia nawet w maju lub w czerwcu, to i tak 
otrzymamy wypłatę liczoną od dnia pierw-
szego kwietnia. W celu uniknięcia zatorów 
w obsłudze petentów nie polecam zatem, 
aby od razu, pierwszego kwietnia iść do 
opieki z wnioskiem. Jeśli nie musimy, daj-
my sobie trochę czasu, skoro wypłata i tak 
jest zagwarantowana. Niestety, nie potrafię 
powiedzieć kiedy samorząd gminy otrzy-
ma pieniądze na realizację wypłat świad-
czeń, choć z zapewnień minister Elżbiety 
Rafalskiej wynika, że te pieniądze będą na 
czas.

A jak wygląda u nas przygotowanie 
do zreformowanego systemu oświaty?

Rzeczywiście, zmiana w systemie jest 
spora. Rodzice sześciolatków mogą wy-
brać, czy ich dzieci mają iść do szkół, czy 
do przedszkoli no i wybierają. Na szczę-
ście, w naszej gminie, rodzice decydują 
się całymi grupami na wybór szkoły lub 
przedszkola. To dobrze, bo nie trzeba dzie-
lić klas. Z naszej strony mogę zapewnić, że 
na czas dostosujemy organizację naszych 
placówek oświatowych tak, aby wszyscy 
byli zadowoleni. Dobrze, że wreszcie ro-
dzicom dano możliwość wyboru, choć  
z drugiej strony, patrząc na to, jako gospo-
darz samorządu gminnego, muszę przy-
znać, że gminom narzucono kolejne zo-
bowiązanie, które może obciążyć budżety. 

Najlepszym przykładem jest subwencja 
oświatowa. Jeśli 6-latek pójdzie do szkoły 
i będzie uczniem, to subwencja na niego 
wynosi około 5,8 tysiąca złotych. Jeśli ten 
sam 6-latek pójdzie jednak do przedszko-
la i będzie przedszkolakiem, to subwencja 
spadnie do 1,3 tysiąca złotych. Średnio 
licząc, na przykładzie naszej gminy, sa-
morząd będzie musiał zatem dołożyć do 
oświaty około 1 miliona złotych. Już teraz 
dokładamy do niej siedem milionów, a za 
chwilę może się z tego zrobić coś ponad 
osiem milionów. To dla nas niebagatelna 
kwota i wiele niezrealizowanych inwe-
stycji. Ale cóż, wiadomo, że wychowanie 
dzieci i młodzieży jest najważniejsze i ta 
inwestycja zawsze będzie miała priorytet.

 
Co z innymi inwestycjami, chociażby z 
tak kosztowną rozbudową sieci kanali-
zacyjnej w gminie?

Wiadomo, że to już ostatni czas, aby 
uzyskać dofinansowania do tego typu 
przedsięwzięcia. Dlatego jesteśmy bardzo 
zadowoleni, bo w urzędzie marszałkow-
skim zapewniono nas, że jeszcze w tym 
miesiącu zostanie wpisana i zatwierdzo-
na nowa aglomeracja ,,Tuchorza”. Dzię-
ki temu wykorzystaliśmy ostatnią szansę  
i mamy otwartą furtkę do ubiegania się 
jesienią o środki zewnętrzne na realizację 
tej inwestycji, którą planujemy prowadzić  
w latach 2017-2020. W efekcie, oprócz 
modernizacji, a właściwie to całkiem no-
wej oczyszczalni ścieków w Tuchorzy, do 
sieci kanalizacyjnej będą wpięte Belęcin, 
Boruja, Nowa Tuchorza, a później również 
Zakrzewo, Godziszewo i Mariankowo. 
Myślimy również o pozyskaniu środków 
dla skanalizowania wsi Reklin-Reklinek 
Tym sposobem, w zasadzie, problem ście-
ków w naszej gminie będzie rozwiązany.

 
Kanalizacja, to konieczność i wygoda, 
ale także i wydatek. Znamy już ceny te-
gorocznych taryf dla mieszkańców?

Ciągle trwają nad tym prace. Bardzo za-
leży mi na tym, aby obciążenie płatnicze dla 
mieszkańców było jak najmniejsze i dlate-
go opracowanie nowych stawek wymaga 
trochę czasu. Zakład Usług Komunalnych 
przygotował swoją kalkulację nowych cen 

wody oraz ścieków. Według tych wyliczeń 
metr sześcienny ścieków ma kosztować 
12 złotych i osiem groszy brutto. Ja jed-
nak proponuję dopłatę w kwocie 1,13 zł do 
każdego metra tak, aby cena spadła poni-
żej 11 złotych za metr sześcienny. Takie są 
między innymi propozycje, ale o wysoko-
ści stawek zdecydują radni naszej gminy. 
 
A co z tak oczekiwanym remontem dro-
gi w Kiełpinach?

Niewątpliwie, to ważna i bardzo po-
trzebna inwestycja. Powiem więcej – to 
inwestycja wręcz strategiczna dla całej 
naszej gminy. Nie można jej rozpatrywać 
tylko pod kątem Kiełpin, bo mówimy tutaj  
o docelowym remoncie - modernizacji dro-
gi z Powodowa do Chobienice, przez Kieł-
piny. Przy tym szlaku komunikacyjnym 
mieszka jakieś 30 procent ludności gminy 
Siedlec. Tędy odbywa się ruch nie tylko 
osobowy, ale również transport związany 
z prowadzoną w tym rejonie działalnością 
gospodarczą, która jest bardzo ożywiona. 
Jak zatem widać, ten szlak to niby lokalna, 
ale ważna arteria. To też droga powiatowa  
i nie my, ale wyłącznie samorząd powiato-
wy ma tutaj legitymację do podjęcia dzia-
łań. Jestem jednak dobrej myśli, bo jest 
wola współpracy. Z naszej strony zadbali-
śmy o dokumentację budowlaną przedsię-
wzięcia i jest gotowy projekt wraz z pozwo-
leniem na budowę. Jeśli chodzi o fundusze,  
to na remont drogi planujemy przeznaczyć 
z  budżetu gminy milion złotych. Jeśli do 
finansowania inwestycji dołączą również 
przedsiębiorcy – a są takie deklaracje –  
i samorząd powiatowy wyasygnuje taką 
jak my kwotę miliona złotych, to w sumie 
uzbiera się na połowę wartości całej in-
westycji. O tę drugą połowę można ubie-
gać się w ramach środków zewnętrznych  
i w efekcie remont drogi w Kiełpinach 
robi się już całkiem realny. Przypomnę, że 
mówimy o odcinku 5,3 kilometra, którego 
modernizacja ma kosztować około pięciu 
milionów złotych. Kwota spora i może ro-
bić wrażenie, ale jak widać, wspólnymi si-
łami nie jest to wcale coś nieosiągalnego...

W GMINIE DZIEJE SIĘ SPORO
Rozmowa z wójtem, Jackiem Kolesińskim:

W ostatni piątek lutego odbyło się  
w zebranie sprawozdawczo - wyborcze  
w jednostce OSP Żodyń. W zebraniu 
uczestniczyło 32 członków OSP oraz za-
proszeni goście: wójt gminy Siedlec Ja-
cek Kolesiński, Hieronim Birk - zastęp-
ca wójta i zarazem wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP,  prezes 
OSP Jażyniec Adam Kupś oraz przedsta-
wicielki miejscowego Koła Gospodyń. 
Członkowie OSP, po części sprawozdaw-
czej za rok ubiegły, wybrali nowy zarząd, 
który przedstawia się na kolejną pięciolet-
nią kadencje następująco: prezes - Arek 
Lewandowski, wiceprezes - Krzysztof 
Piątyszek, naczelnik - Piotr Stasiński, 

zastępca naczelnika - Karol Karczmar-
czyk, skarbnik - Sławomir Rogoziński, 
sekretarz - Zbigniew Szaranek, gospodarz 
- Józef Markowski, członkowie zarządu 
- Tomasz Cycoń i Joanna Lewandowska.  
W porównaniu z poprzednim składem za-
rządu zmiany nastąpiły czysto kosmetycz-
ne. Zarząd został nieco odmłodzony, ale 
nie brakuje też doświadczonych działaczy. 
- To przykład łączenia pokoleń w naszej 
OSP. Mam nadzieję, że wspólnymi siła-
mi uda się dalej działać tak aktywnie, jak 
to było w poprzednich latach - mówił po 
zebraniu wybrany po raz drugi na prezesa 
Arkadiusz Lewandowski.

Strażackie wybory

W środę, 16 marca gminę Siedlec 
odwiedziła delegacja zaprzyjaźnionego 
Związku Gmin Unterspreewald w Niem-
czech z Jensem-Hermannem Kleine, prze-
wodniczącym Związku Gmin na czele. 
W składzie delegacji byli także przedsta-
wiciele Urzędu Związku Gmin oraz kil-
ku włodarzy gmin wchodzących w skład 
Związku. Celem spotkania niemieckich 
gości z wójtem gminy Siedlec – Jackiem 
Kolesińskim, było omówienie przebiegu 
współpracy w najbliższym czasie. Roz-
mawiano o dotychczasowych punktach 
programu współpracy, o dostosowaniu 

ich do obecnych oczekiwań i możliwości,  
a także zapoczątkowano starania o roz-
szerzenie wspólnych kontaktów na innych 
polach działalności. Podczas pobytu gości 
z Niemiec pokazano na przykładzie Przed-
siębiorstwa Wellton Sp. z o.o. z Jaromierza 
oraz Firmy Jazdon Gospodarstwo Rolne  
z Chobienic rozwój i funkcjonowanie ro-
dzinnego biznesu na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat. Panu Stanisławowi Dochniakowi 
oraz panu Tomaszowi Jazdonowi serdecz-
nie dziękujemy za przyjęcie naszych gości 
i przedstawienie wielu ciekawych infor-
macji o swoich firmach.

DELEGACJA ZWIĄZKU GMIN UNTERSPREEWALD
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9.02. - podpisanie umowy współpracy 
oraz dwóch umów patronackich 
w zakresie projektów badawczych 
oraz inicjatyw służących ochronie 
zasobów wód jeziora Błędno i rzeki 
Obry oraz ciągu jezior wzdłuż rzeki 
Obry,

10.02. - spotkanie z rodzicami publicznego 
i niepublicznego przedszkola  
w Siedlcu,

11.02. - spotkania z sołtysem Wielkiej 
Wsi; konferencja Regionu Kozła  
w Dąbrówce Wlkp.,

16.02. - posiedzenie Zarządu Związku 
Międzygminnego „Obra”, 
Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Obra”,

17.02. - udział w odprawie rocznej  
w Komendzie Powiatowej PSP 
w Wolsztynie; posiedzenie 
Powiatowej Rady Zatrudnienia,

18.02. - obchody 97. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego w gminie 
Siedlec,

20.02. - - premiera spektaklu 
pt. ,,Szeptucha”, 
w wykonaniu 
siedleckiego Teatru 
Paragraf -2,

23.02. - XIX sesja Rady 
Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym 
numerze – red.),

24.02. - spotkanie konsultacyjne  
z przedstawicielami organizacji 
społecznych działającymi na 
terenie gminy Siedlec; przyjęcie  
w Poczet Obywateli gminy Siedlec 
uczniów klas pierwszych Zespołu 
Przedszkola, Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Belęcinie,

25.02. - przyjęcie w Poczet Obywateli 
gminy Siedlec uczniów klas 
pierwszych Zespołu Przedszkola, 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Kopanicy; eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM”  
w Kopanicy,

26.02. - przyjęcie w Poczet Obywateli 
gminy Siedlec uczniów klas 
pierwszych Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum  
w Tuchorzy,

29.02. - udział w odprawie rocznej w 
Komendzie Powiatowej Policji 
w Wolsztynie; posiedzenie Rady 
Społecznej SP ZOZ; zakończenie 
kampanii sprawozdawczo-
wyborczej w jednostkach OSP,

1.03. - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
na mogiłach zapomnianych w imię 
pamięci dla Żołnierzy Wyklętych – 
Niezłomnych,

1-3.03. - kwalifikacja wojskowa dla 
mężczyzn rocznik 1996,

2.03. - spotkanie ze starostą wolsztyńskim  
i przedsiębiorcami z gminy Siedlec; 
spotkanie z prezesami klubów 
sportowych,

3.03. - spotkanie z dyrektorami szkół,
5.03. - Koncert Muzyki Pasyjnej w kościele 

w Siedlcu,
7.03. - wystawa pani Anny Sławińskiej  

w GOK Galerii,

10.03. - wręczenie medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie,

13.03. - rozstrzygnięcie Wielkanocnego 
Konkursu Plastycznego; 
kulinarny konkurs „Fantazyjne 
Wielkanocne Jajko” organizowany 
dla mieszkańców gminy Siedlec; 
Jarmark Wielkanocny w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Siedlcu,

15.03. - XX sesja Rady Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym numerze – 
red.),

od 1 do 22 marca - odbywają się zebrania 
wiejskie, gdzie głównym tematem 
są sprawozdania z działalności 
Sołtysa i Rad Sołeckich za 2015 
rok.
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RADNI 
URADZILI, 

CZYLI OBRADY 
NASZEGO 

SAMORZĄDU
* OBWÓD RYBACKI NA 
OBRZE I SKARGA NA 
DYREKTORA. W dniu 23 lutego 
odbyła się XIX sesja Rady Gminy 
Siedlec V kadencji 2014 -2018, w 
której uczestniczyło 14 członków 
Rady Gminy oraz m.in. Tadeusz 
Tofel – pełniący obowiązki 
dyrektora SPZOZ w Wolsztynie, 
Andrzej Wita - przewodniczący 
Rady Powiatu, Tadeusz Mąkosa 
-  członek Zarządu Powiatu, Łucja 
Olejniczak - członek Zarządu 
Powiatu, Jacek Kolesiński - 
wójt gminy Siedlec, Hieronim 
Birk - zastępca wójta, Krystyna 
Lewandowska - skarbnik gminy 
oraz sołtysi, pracownicy urzędu 
gminy i mieszkańcy gminy. W 
 punkcie interpelacje i wnioski 
głos zabrali: Radny Ryszard Kluj 
złożył interpelację o następującej 
treści: ,,(...) W dniu 15.10.2016 
kończy się dzierżawa obwodu 
rybackiego nr 222 – Jeziora 
Zbąszyńskiego na rzece Obrze 
nr 3. Umowa dzierżawy prawa 
rybackiego użytkowania jezior 
obowiązywała przez ostatnie 15 lat. 
Na naszych perłach turystycznych, 
jakimi niewątpliwie są jeziora, 
spółka która była dzierżawcą nie 
prowadziła żadnej gospodarki, 
degradując brakiem gospodarki 
te akweny. Zgodnie z Operatorem 
Rybackim spółka powinna 
realizować i dokumentować plan 
zarybień w rzeczywistości nie 
realizowała żadnego zapisu operatu. 
Jedyną czynnością, która spółce 
gorliwie wychodziła, to pobieranie 
opłat za zezwolenia wędkarskie. 
Gmina z faktu posiadania na 
swoim terenie akwenów też 
nie osiąga żadnych korzyści. 
Zwracam się do urzędu o podjęcie 
wszelkich działań mających na celu 
zakończenie bytności tego pseudo-
gospodarza na naszych jeziorach. 

Działania proponuję realizować 
z samorządem sąsiedniej gminy 
Zbąszyń, którego problem dzierżawy 
obwodu nr 222 też dotyczy.”. 
Radna Róża Olejniczak złożyła 
interpelację o następującej treści: 
,,Na jakiej podstawie przepisów 
Przewodniczący Komisji Oświaty 
powołał dnia 4 stycznia br. drugą 
komisję Oświaty po zamknięciu 
pierwszej komisji – zaplanowanej. 
Proszę o wyjaśnienie.”. Radny 
Konrad Makowiak podniósł 
sprawę dużych wyrw na drodze 
powiatowej – zjazd z drogi na 
drogę krajową, zagrażające 
bezpieczeństwu.
W dalszej części obrad przystąpiono 
do podjęcia następujących uchwał: 
uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie udziałów w 
Zakładzie Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (na obecnych 
14 radnych została przyjęta zwykłą 
większością głosów: 10 – za,  
1 – przeciw, 3– wstrzymujących), 
uchwała w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Siedlec w roku 2016” 
(została przyjęta jednogłośnie), 
uchwała w sprawie wyrażenia 
opinii dotyczącej wyznaczenia 
aglomeracji Tuchorza (została 
przyjęta jednogłośnie), uchwała 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
rodziców Zespołu Przedszkola, 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Belęcinie na dyrektora placówki 
(została przyjęta jednogłośnie).
* SIWA CZAPLA I BOISKO  
W  KIEŁPINACH. W dniu 15 
marca odbyła się XX sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014-
2018, w której uczestniczyło  
13 członków Rady Gminy oraz  
m.in. Andrzej Wita - przewodniczący 
Rady Powiatu, Tadeusz Mąkosa 
- członek Zarządu Powiatu, Łucja 
Olejniczak -  członek Zarządu 
Powiatu, Jacek Kolesiński - 
wójt gminy Siedlec, Hieronim 
Birk - zastępca wójta, Krystyna 
Lewandowska - skarbnik gminy 
Siedlec oraz sołtysi, pracownicy 
urzędu gminy i mieszkańcy 

gminy. Sesja była 
dwuczęśc iowa . 
W pierwszej 
uroczystej części 
obrad Rada Gminy 
Siedlec po raz 14. 
przyznała tytuł 
„Zasłużony dla 
Gminy Siedlec”. 
Tytułem tym 
p o ś m i e r t n i e 
u h o n o r o w a n o 
pana Marka 
Buschke. Wójt 
Jacek Kolesiński 
i zastępca 
przewodniczącego 
Rady Gminy 
Siedlec, R. 
Winiarz wręczyli 
małżonce pani Elżbiecie Buschke 
i synowi panu Maciejowi Buschke 
statuetkę przedstawiającą siwą 
czaplę – symbol Gminy Siedlec 
oraz okolicznościowy adres.
W drugiej części obrad, w punkcie 

interpelacje i wnioski, głos zabrała 
radna Ewa Weil podnosząc po 
raz kolejny sprawę przejęcia 
działki w Kiełpinach od Agencji 
Nieruchomości Rolnej. Zwróciła 
się o zintensyfikowanie działań 
w przejęciu tej działki, która ma 
być przeznaczona pod boisko. 
Następnie Rada Gminy Siedlec 
wyraziła zgodę na zamianę  
z Powiatem Wolsztyńskim 
gruntów stanowiących własność 
Gminy Siedlec zajętych pod drogi 
publiczne. Nie wniosła sprzeciwu 
do zmian przyjętych uchwałą 
Nr VII/25/2016 Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego 
„Obra” z dnia 16 lutego 2016  
w sprawie przyjęcia zmian w statucie 
Związku Międzygminnego „Obra”. 
Planowany punkt w porządku 
obrad dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
został wykreślony z porządku 
obrad. Rada Gminy Siedlec podjęła 
tylko uchwałę w sprawie zmian 
uchwały budżetowej na 2016, którą 
przyjęto jednogłośnie.
Protokoły z poszczególnych 
sesji, po przyjęciu przez Radę 
Gminy Siedlec, dostępne są na 
stronie www.siedlec.bip.net.pl w 
zakładce Rada Gminy/protokoły 
z sesji.

opr. Jolanta Żurek
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W środę, 24 lutego, w sali Gminne-
go Ośrodka Kultury w Siedlcu odbyło się 
wielce pożyteczne spotkanie konsultacyj-
ne z przedstawicielami organizacji spo-
łecznych działającymi na terenie gminy 
Siedlec.

Dotychczasowa działalność Kół Go-
spodyń Wiejskich, klubów sportowych, grup 
nieformalnych jest ważna dla społeczeństwa 
i doceniana przez władze gminy. Jednakże 
zmieniające się przepisy prawne, różnego 
rodzaju obostrzenia nakładane zarówno 
na gminę, jak i na organizacje, wymuszają 
konieczność sformalizowania działalności 
tzw. trzeciego sektora. Obecni na spotkaniu 
Jacek Kolesiński, wójt gminy Siedlec oraz 
Krystyna Lewandowska, skarbnik gminy 
Siedlec, przedstawili zasady i możliwości 
współpracy oraz pozyskiwania środków fi-
nansowych z budżetu gminy. Z kolei Kata-
rzyna Lach, pracownica Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz Ewa Woś, pracownica Urzędu 
Gminy w Siedlcu, przekazały informacje 
na temat różnych form prawnych zrzesza-
nia się, prowadzenia działalności, sposo-
bów pozyskiwania środków finansowych. 
Obecna na spotkaniu Bożena Janiszewska z 
Urzędu Skarbowego w Wolsztynie poinfor-
mowała zebranych, jakie obowiązki podat-
kowe łączą się z poszczególnymi formami 
organizacyjnymi. Zebrani usłyszeli deklara-
cję pomocy i przychylności ze strony pra-
cowników Urzędu Skarbowego. Informację  
o możliwościach pozyskania środków dla 
organizacji społecznych i grup nieformal-

nych z programu Leader 2014 – 2020 prze-
kazał natomiast Witold Silski, prezes Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu 
Kozła. Jak poinformował, nabór wniosków w 
programie Leader zostanie ogłoszony praw-
dopodobnie w czwartym kwartale 2016 r.  
Tradycyjnie już przed każdym naborem od-
będzie się szkolenie, do udziału w którym 
już teraz zachęcamy.

W punkcie spotkania dotyczącym ,,do-
brych praktyk”, Danuta Wojtowiak opo-
wiedziała, jak doszło do sformalizowania  
i powstania Stowarzyszenia Kół Gospodyń 
Wiejskich gminy Wolsztyn. Wiele cennych 
informacji o działalności Stowarzyszenia 
Aktywnych Kobiet Osłonin i o przepro-
wadzonych projektach przekazała Jadwiga 
Nowak, sołtys miejscowości i członkini wy-
mienionej organizacji. W trakcie spotkania 
pani Jadwiga i pani Danuta chętnie odpo-
wiadały na pytania, dzieliły się doświad-
czeniami oraz opowiedziały o trudnościach, 
z którymi musiały się zmierzyć i zadekla-
rowały pomoc. Spotkanie zakończyło wy-
stąpienie Beaty Grzegorzewskiej ze Sto-
warzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Leszna. 
Prelegentka opowiedziała, czym dokładnie 
zajmuje się stowarzyszenie i w jakich spra-
wach udziela pomocy. W swojej prezentacji 
pani Beata zachęcała do wzięcia udziału w 
Konkursie Mikrograntowym dla młodych 
organizacji pozarządowych, grup niefor-
malnych i samopomocowych.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE
DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Informacje z Regionu Kozła
Liceum Garczyńskiego w Zbąszy-

niu otrzymało po raz drugi tytuł „Szkoła 
Dialogu 2015”, tym razem jako szkoła 
kontynuująca działania na rzecz dialo-
gu między narodami, szczególnie zaś 
ze względu na przywracanie pamięci  
o Żydach mieszkających kiedyś w Zbą-
szyniu. Reprezentacja grupy projekto-

wej Zbąszyński Bałagan wraz  
z opiekunką Anitą Rucioch-
Gołek udała się do Warszawy 
na uroczystą galę w Teatrze 
Wielkim podsumowującą ko-
lejną edycję ogólnopolskiego 
projektu „Szkoła Dialogu”. 
Podczas Gali nastąpiło uro-

czyste podsumowanie projektu 
edukacyjnego „Szkoła Dialo-
gu”, który realizowany jest już 
od siedmiu lat. Jego głównym 
celem jest poszerzanie wiedzy 
uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych na te-
mat wielowiekowej obecności  

Żydów w Polsce oraz ich wkładu  
w rozwój społeczny, kulturalny i gospo-
darczy kraju. Organizatorem projektu 
jest Fundacja „Forum Dialogu”. Wię-
cej informacji na www.regionkozla.pl,  
www.lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś

W połowie lutego, w kościele Naj-
świętszej Maryi Panny Wniebowzię-
tej w Kopanicy, odbyła się uroczysta 
msza z okazji 90. urodzin najstarszego 
strażaka z gminy Siedlec – dh Maria-
na Fabisia. Udział w mszy wzięli m.in. 
przedstawiciele Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedlcu, człon-
kowie ościennych jednostek OSP, dele-

gacja Koła Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Siedlcu, 
rodzina i przyjaciele. Ogrom dokonań 
Druha Mariana ujęty został w liście gra-
tulacyjnym przekazanym przez Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sie-
dlcu i wójta gminy Siedlec, a brzmiał 
on tak:

„13 marca obchodzisz swe 90-te urodziny, 
więc w imieniu strażaków i społeczności całej gminy 
pragniemy w dowód uznania 
wspomnieć liczne Twe dokonania. 
W 1943 roku w szeregi OSP wstąpiłeś, 
w jednostce w Kopanicy członkiem czynnym byłeś. 
Od najmłodszych lat się wyróżniałeś, 
działalnością strażacką fascynowałeś. 
Gdy OSP samochód „Dodge” otrzymała, 
na kierowcę – mechanika Ciebie wybrała. 
Do roku 2001 funkcję Gospodarza pełniłeś, 
z każdą awarią sprzętu sobie poradziłeś. 
Dzięki temu jednostka gotowa zawsze była 
gdy akcja ratownicza się nadarzyła. 
Ty również brałeś udział w działaniach ratowniczych, 
akcjach powodziowych oraz gaśniczych. 
Przy budowie „Domu Strażaka” społecznie działałeś, 
funkcję Członka Zarządu OSP przez kadencję piastowałeś. 
Za swą służbę wielokrotnie zostałeś odznaczony, 
nie jednym medalem czy odznaką wyróżniony. 
Swoją postawą zdobyłeś nasz szacunek. 
Niech ten skromny podarunek 
przypomina Ci cały czas 
że jesteś wzorem dla każdego z nas.”

Druh Marian otrzymał życzenia, prezenty oraz słowa uznania za swoją służbę 
w szeregach OSP. 

URODZINY NAJSTARSZEGO 
STRAŻAKA W GMINIE

Jubilat w otoczeniu strażaków z OSP Kopanica i OSP Jaromierz
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Informujemy, że został ogłoszony 
Konkurs Mikrodotacji, który organizowa-
ny jest w ramach projektu „Wielkopolska 
Wiara Aktywnie Działa” dofinansowanego 
ze środków Programu Funduszy Inicjatyw 
Obywatelskich, gdzie Centrum PISOP peł-
ni rolę Operatora.

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska 
Wiara skierowany jest na wsparcie: mło-
dych organizacji pozarządowych, tzn. zare-
jestrowanych najwcześniej 18 miesięcy do 
dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem 
nieprzekraczającym 25 tys. zł., nieformal-
nych grup mieszkańców, złożonych z mi-
nimum 3 osób, planujących działania na 
rzecz społeczności lokalnej oraz grup sa-
mopomocowych, czyli grup działających 
na rzecz swoich członków. 

Szansę na dofinansowanie będą miały 
inicjatywy oddolne, m.in.edukacyjne, kul-
turalne, ekologiczne, sportowe. Wszystkie 
pomysły mieszczące się w jednym z ob-
szarów wymienionych    w art. 4 ,,Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie". Działania te, w dowolnej for-
mie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą 
być kierowane do społeczności lokalnej, 
dzieci, młodzieży, osób starszych, osób 
niepełnosprawnych, bezrobotnych itp. Do-
datkowo, młode fundacje i stowarzyszenia 
maja szansę pozyskać środki na wzmocnie-
nie swojej organizacji i zaplanowanie jej 
przyszłości oraz sfinansowanie opracowa-
nia planu rozwoju, a przy tym przeszkole-
nie kadry, remont biura, czy zakup sprzętu.

Każdy projekt musi przekładać się 
na wzrost aktywności obywatelskiej, po-
zwalać mieszkańcom czuć realny wpływ 
na rozwiązywanie konkretnych proble-
mów, dać im możliwość zaangażowania się  
w działania na rzecz społeczności lokalnej. 
Maksymalna wartość mikrodotacji wynosi 
5.000 zł. Wymagany jest 10-procentowy 
wkład własny (dopuszczalny jest wkład 
własny osobowy lub/i finansowy). Do-
datkowo punktowane będą oferty z gmin,  
w których nie były dotąd realizowane pro-
jekty w ramach Wielkopolskiej Wiary, w 
tym - z gminy Siedlec.

Jak złożyć ofertę w Konkursie? Reje-
strujemy/logujemy sie w ,,Generatorze” na 
stronie www.witkac.pl (dostęp do generato-
ra także na www.pisop.org.pl/fio) i wypeł-
niamy ofertę. Składamy ją on-line poprzez 
nacisnięcie przycisku "Złóż ofertę". Uwa-
ga! Ostateczny termin składania wniosków, 
to 25.03.2016 r., do godziny 15.00.

Organizacja Pozarządowa oraz Grupa 
nieformalna/samopomocowa z Patronem 
musi pamiętać o załączeniu odpisu z Krajo-
wego Rejestru Sądowego tylko w przypad-
ku, gdy nie jest dostępny w wyszukiwarce 
KRS pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/
krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:Ib+t. Regu-
lamin konkursu, generator, wzór formula-
rza ofert oraz kontakty do doradców do-
stępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.  
W przypadku pytań prosimy o kontakt z 
Maciejem Nowickim pod numerem telefonu  
534 205 699 lub mailowo: 
maciej.nowicki@pisop.org.pl.

Konkurs Mikrodotacji dla aktywnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu 

PLANUJESZ
ZAŁOŻYĆ LUB ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ?

POTRZEBUJESZ
INFORMACJI W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA?

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

Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

61 65 06 371 lub 372

infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

64-300 Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33

Zapraszamy na indywidualne konsultacje od poniedziałku do piątku. 

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

 - jak prawidłowo sporządzić dokumenty aplikacyjne,

   

- czy dane przedsięwzięcie ma szanse na uzyskanie wsparcia.

Dotacje czekają, przyjdź i skorzystaj!

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
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Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
Sp. z o. o. w Siedlcu 

informuje, że od 1 lipca 2016 r. wszystkie 
przyrządy pomiarowe, których utrzymanie  
należy do klienta (podliczniki)  powinny  

posiadać aktualny znak legalizacji.

Cyfry wybite na plombie oznaczają rok  
legalizacji a jej okres ważności wynosi 5 lat.

Wskazania podliczników, dla których upłynął 
okres legalizacji nie będą brane pod uwagę 

przy naliczaniu opłat.

! !



W Urzędzie Gmi-
ny Siedlec odbyła się 
uroczystość przyjęcia 
w Poczet Obywateli 
gminy Siedlec uczniów 
klas pierwszych szkół 
podstawowych z te-
renu gminy. Dzie-
ci ze szkół w Siedlcu  
i Chobienicach zostały 
mianowane 24 lutego,  
z Belęcina i Kopanicy 
- 25 lutego, a ostatnia  

i zarazem najliczniej-
sza grupa dzieci ze 
szkoły w Tuchorzy - 
26 lutego. Mianowa-
nia dokonał osobiście 
wójt gminy Siedlec Ja-
cek Kolesiński. Każde 
dziecko z rąk włodarza 
gminy otrzymało oko-
licznościowy dyplom, 
kamizelkę i opaskę od-
blaskową oraz koloro-
wankę edukacyjną na 

temat bezpiecznego po-
stępowania w różnych 
sytuacjach życiowych. 
Na temat bezpieczne-
go poruszania się na 
drodze opowiedzieli 
obecni na wszystkich 
spotkaniach policjan-
ci z wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w 
Wolsztynie. Miłą nie-
spodziankę każdemu 

pierwszakowi, w posta-
ci książeczki oszczęd-
nościowej z wkładem 
pieniężnym, wręczył 
przedstawiciel Banku 
Spółdzielczego z Sie-
dlca. Tradycyjnie już, 
w celu wpojenia zasad 
zdrowego odżywiania 
się, wręczono naszym 
młodym obywatelom 
smaczne jabłka.

PRZYJĘCI 
W 

POCZET 
OBYWATELI 

GMINY

PRZYJĘCI 
W 

POCZET 
OBYWATELI 

GMINY
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CENTRUM 
MEDYCZNE

LABORATORIUM CZYNNE: wtorek i czwartek
7:00 - 8:00 pobrania prywatne

               8:00 - 9:00 pobrania prywatne i na NFZ

WYKONUJEMY WSZYSTKIE

BADANIA
LABORATORYJNE
Najszersza oferta badañ podstawowych
i specjalistycznych
Badania równie¿ bez skierowania
Ka¿dy pacjent otrzymuje kartê z indywidualnym 
numerem, dziêki której mo¿e bardzo szybko 
sprawdziæ swoje wyniki przez Internet
na www.wyniki.diag.pl 

wiêcej informacji na naszej stronie internetowej

www.salussiedlec.pl

Siedlec, ul.Osiedlowa 2
tel. 68 384 84 01
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Poszukuje kreatywnych, pragnących budzić w dzieciach pasję oraz 
chcących się nauczyć wykorzystywania innowacyjnych programów 
łączących naukę z zabawą:

ANIMATORÓW
Nasze zajęcia oparte są na doświadczeniach i metodologii nauczycieli 
z całego świata. Budujemy z klocków Lego według specjalnie opraco-
wanych modeli.

OCZEKUJEMY:
- doświadczenie w pracy z dziećmi
- prawa jazdy kategorii B 
- posiadanie auta oraz laptopa 
- dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem
- KREATYWNOŚCI I CIERPLIWOŚCI W PRACY Z DZIEĆMI

                                                 OFERUJEMY:

- ciekawą i poszerzającą wiedzę pracę na terenie Wolsztyna i okolic 
- elastyczny czas pracy dostosowany do potrzeb i możliwości czasowej
  pracownika 
- szkolenie w zakresie prowadzonych przez firmę zajęć

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym:  
bskrzypczak@bricks4kidz.com 

(w temacie wiadomości prosimy o wpisanie  
‘ANIMATOR B4K WOLSZTYN’ oraz załączenie aktualnego CV).

Więcej informacji o naszym Centrum na stronie: www.bricks4kidz.com.pl.

ul. Drużbickiego 9 (II piętro)   61-693 Poznań  tel. +48 61 30 70  444 
biuro@bricks4kidz.com  www.bricks4kidz.com.pl

OFERTA PRACY
CENTRUM KREATYWNOŚCI 

BRICKS 4 KIDZ

R
ek

la
m

a 
pł

at
na

Plast-Drew B.Z.Rozynek Spółka Jawna
64-200 Wolsztyn
ul.Przemysłowa 6
tel 68 347-17-99
www.plastdrew.pl

biuro@plastdrew.pl

· Płyty komorowe i trapezowe  
(na zadaszenia i świetliki)

·  szkło syntetyczne odporne na uderzenia  
(np. do maszyn i urządzeń) 

·  profile drewniane, pcv i aluminiowe
· systemy suwane do drzwi przejściowych  

oraz szaf wnękowych
· artykuły ogrodowe, płoty, łaty, kantówki,  

tarcica, 
· zamki, zawiasy, zasuwy, uszczelki, 
· sklejki przeciwpoślizgowe (na przyczepy,  

naczepy oraz blaty robocze)
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Wesołych Świąt Wielkanocnych
życzy
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Zdrowych i Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
wiosennego nastroju 

oraz 
smacznego jajka mokrego Dyngusa 

życzy: 
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół i Placówek w Siedlcu

wraz z pracownikami



Złote Gody

Czesława Biniak

Czesława i Kazimierz Bocian

Czesława i Stanisław Gaweł

Czesława i Stanisław Skrzypczak

Grażyna i Stanisław Kubik

Halina i Józef Kaczmarek

Bożena i Józef Przybyła

W czwartek, 10 marca, w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedl-
cu odbyła się uroczystość wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Medal jest nadawany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
tym parom małżeńskim, które przeżyły 
w jednym, zgodnym i trwałym związku 
małżeńskim co najmniej 50 lat i jest on 
dowodem uznania państwa dla trwało-
ści związku małżeńskiego i rodziny.

Za rok 2015, w naszej gminie 
odznaczonych zostało 20 par mał-
żeńskich. To: Maria i Andrzej Bar-
scy (Chobienice), Czesława i Stefan  
Biniakowie (Stara Tuchorza), Czesława 
i Kazimierz Bocianowie (Jaromierz), 
Czesława i Stanisław Gawłowie (Ko-
panica), Regina i Stanisław Hałuszcza-
kowie (Kopanica), Krystyna i Zenon 
Hantsch (Jaromierz), Halina i Józef 
Kaczmarkowie (Kiełpiny), Grażyna 

i Stanisław Kubikowie (Zakrzewo), 
Teresa i Władysław Leśnik (Żodyń), 
Maria i Stanisław Patalasowie (Stara 
Tuchorza), Halina i Stanisław Pisz-
czek (Tuchorza), Kazimiera i Bernard 
Prządka (Stara Tuchorza), Bożena i Jó-
zef Przybyłowie (Boruja), Janina i Sta-
nisław Rogozińscy (Stara Tuchorza), 
Czesława i Stanisław Skrzypczakowie 
(Chobienice), Wiesława i Bronisław 
Sterna (Tuchorza), Łucja i Mieczysław 
Swatowie (Jażyniec), Krystyna i Stani-
sław Szarłatowie (Chobienice), Emilia 
i Aleksander Walawkowie (Kopanica) 
oraz Irena i Zdzisław Wincek (Kopa-
nica). Medale Jubilatom wręczył wójt 
gminy Jacek Kolesiński, składając przy 
tej okazji najserdeczniejsze gratulacje 
i życząc świętowania w zdrowiu oraz 
szczęściu kolejnych rocznic. Uroczy-
stość uświetnił występ zespołu Marka 
Buczkowskiego.

MEDALE 
ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE 
MAŁŻEŃSKIE Irena i Zdzisław Wincek

Janina i Stanisława Rogozińscy

Kazimiera i Bernard Prządka

Krystyna i Stanisław Szarłata

Łucja i Mieczysław Swat

Maria i Andrzej Barscy

Maria i Stanisław Patalas

Regina i Stanisław Hałuszczak

Teresa i Władysław Leśnik

Wiesława i Bronisław Sterna
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Luty był ważnym miesiącem dla jed-
nostek OSP z terenu naszej gminy. W ter-
minie od 5 do 29 lutego odbywały się w 
nich walne zebrania sprawozdawczo – wy-
borcze. Zarządy OSP i Komisje Rewizyjne 
przedstawiały sprawozdania z działalności 
za 2015 rok oraz za całą pięcioletnią ka-
dencję. Po złożonych sprawozdaniach były 
podejmowane dyskusje, w czasie których 
wyjaśniano różne sprawy, zarówno te doty-
czące działalności OSP, jak i codziennego 
życia mieszkańców gminy. Druhowie stra-
żacy omawiali dotychczasowe osiągnięcia 
na zawodach sportowo – pożarniczych, ćwi-
czeniach taktyczno – bojowych oraz sprawy 
związane z wyszkoleniem, badaniami lekar-
skimi i udziałem strażaków w działaniach 
ratowniczych. Wszystkim Zarządom OSP 

udzielono podczas zebrań absolutorium za 
miniony okres sprawozdawczy.

Jednym z najważniejszych punktów 
zebrań były wybory władz poszczególnych 
OSP na następną, 5-letnią kadencję dzia-
łalności. Walne zebrania dokonały wybo-
rów zarządu OSP (w co trzeciej jednostce 
w gminie zmieniono prezesa zarządu, 5 na 
15 jednostek w gminie ma nowych preze-
sów), komisji rewizyjnych jednostek oraz 
przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału 
Gminnego i delegatów na Zjazd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedlcu. Każde ze-
branie OSP zakończyło się podjęciem sto-
sownych uchwał i przyjęciem planów dzia-
łalności na 2016 r.

Pod koniec lutego, w sali wiejskiej  
w Kopanicy, przeprowadzone zostały eli-
minacje gminne Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM”. Cel turnieju, 
to popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów pożarowych, zasad 
postępowania na wypadek powstania po-
żaru lub miejscowego zagrożenia oraz na-
bycie praktycznych umiejętności posługi-
wania się podręcznym sprzętem gaśniczym  
i techniką pożarową.

W turnieju udział wzięło 42 uczestni-
ków ze wszystkich szkół znajdujących się 
na terenie gminy Siedlec tj., ZPSPiG w Be-
lęcinie, ZPSPiG w Chobienicach, ZPSPiG 
w Kopanicy, ZSPiG w Siedlcu, ZSPiG  
w Tuchorzy. Młodzież zmagała się w dwóch 
grupach wiekowych: I grupa – uczniowie 

szkół podstawowych, II grupa – ucznio-
wie gimnazjów. Nad przebiegiem turnieju 
czuwała komisja w składzie: st. kpt. mgr 
inż. Tomasz Maciejewski – przewodniczą-
cy komisji, kpt. inż. Szymon Czachnowski 
– sekretarz, mł. kpt. mgr Renata Olszew-
ska – członek oraz dh Artur Hałuszczak  
i dh Kamila Wieczorek. W wyniku rozgry-
wek finałowych kolejność zajętych miejsc 
wyglądała następująco: * Grupa I, I m. - 
Mateusz Zalisz (ZSPiG w Siedlcu), II m. 
- Jakub Netter (ZSPiG w Siedlcu), III m. 
- Michał Szczepaniak (ZPSPiG w Chobie-
nicach), IV m. - Nicola Kornyło (ZPSPiG 
w Chobienicach), V m. - Wiktor Wieczorek 
(ZPSPiG w Belęcinie) * Grupa II, I m. - 
Daniel Radny (ZPSPiG w Chobienicach), II 
m. - Aleksander Martyniak (ZPSPiG w Be-
lęcinie), III m. - Laura Lehmann (ZPSPiG  

w Chobienicach), IV m. - Żaneta Kaczma-
rek (ZSPiG w Tuchorzy), V m. - Daniela 
Zygalska (ZPSPiG w Chobienicach).

Wszyscy finaliści eliminacji gminnych 
zostali uhonorowani dyplomami i nagroda-
mi rzeczowymi ufundowanymi przez Gmi-
nę Siedlec oraz Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Siedlcu. Organizatorzy turnieju 
ufundowali również nagrodę rzeczową oraz 
puchar dla szkoły, która osiągnęła najlepsze 
wyniki. Po zliczeniu punktów uzyskanych 
za zdobyte miejsca w kategorii szkół pod-
stawowych i gimnazjów nagrodę otrzymał 
Zespół Przedszkola Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Chobienicach. Upominek 
trafił również w ręce najmłodszego uczest-
nika turnieju, którym okazała się Wanesa 
Materna z ZPSPiG w Chobienicach. Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu 

składa serdeczne podziękowania opiekunom 
i nauczycielom za przygotowanie młodzie-
ży do eliminacji Gminnych Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Ponadto informu-
jemy, że finaliści eliminacji gminnych za-
kwalifikowali się do udziału w eliminacjach 
powiatowych, które odbyły się 7 marca,  
w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wolsztynie. Tam, re-
prezentant naszej gminy – Mateusz Zalisz  
z ZSPiG w Siedlcu zajął pierwsze miejsce  
w pierwszej grupie wiekowej i weźmie 
udział w eliminacjach wojewódzkich 
OTWP. Serdeczne podziękowania składa-
my opiekunom, którzy przygotowali mło-
dzież do udziału w tych eliminacjach.

GMINNE ELIMINACJE STRAŻACKIEGO TURNIEJU 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
W JEDNOSTKACH OSP NA TERENIE GMINY

Titisee-Neustadt to dwie pięknie położo-
ne, urokliwe miejscowości w górach Schwarz-
waldu, u zbiegu granicy Szwajcarskiej i francu-
skiej. W dniach 11-13.03.2016 odbyły się tam 
skoki narciarskie Pucharu Swiata. Mieliśmy 
okazję być tam i z bliska podziwiać wszyst-
kich najbardziej utytułowanych skoczków tj. 
K. Stocha, N. Kassai, P. Perevca, S. Ammana 
i wielu innych. Co prawda nasi skoczkowie 
nie byli w czołówce, ale i tak im bardzo ki-
bicowaliśmy. Byliśmy tam 12 marca – w tym 
dniu pogoda dopisała, śniegu mnóstwo, wiatru 
zero, ogromne tłumy kibiców, wielu Polaków. 
Fantastyczna impreza, zupełnie inne przeżycie 
aniżeli skoki oglądane na szklanym ekranie. 
Niestety 13.03 impreza została odwołana ze 
względu na silny wiatr.

Byliśmy w tym regionie kilka dni, więc 
zwiedziliśmy również inne ciekawe miejsca. 
Godnym polecenia jest Rust, gdzie znajduje 
się  jeden z największych parków rozrywki 
w Europie – Europa Park. Adrenalina, jakiej 
dostarczają atrakcje tego przeogromnego 
kompleksu sięga zenitu. Tam trzeba po prostu 
być, żeby to przeżyć, ponieważ trudno opo-
wiedzieć słowami. Zaplecze hotelowe jest 
tam bardzo klimatyczne, od hotelu Coloseum 
w stylu starorzymskim, przez hiszpański El 
Andaluz, portugalski Santa Izabel, Castillo 
Alcatraz po stylowy amerykański Bell Rock. 
Wszystkie ogromne i piękne, goszczące ludzi 
znanych i nie tylko z całego świata. Polecamy 
gorąco. Wyjazd mieliśmy bardzo udany, na 
pewno tam wrócimy.

Halina Przybyła z ekipą :)

Siedlecki akcent na Pucharze Świata 
w skokach narciarskich

Urząd Statystyczny w Po-
znaniu prowadzi na terenie 
całego województwa wiel-
kopolskiego badania staty-
styczne. Dane statystyczne 
uzyskane w badaniach zo-
staną wykorzystane do ana-
liz i opracowań zbiorczych 
dotyczących sytuacji spo-
łecznej i gospodarczej woje-
wództwa. Stanowią one także 
podstawę do podejmowania 
strategicznych decyzji eko-
nomicznych, społecznych i 
administracyjnych na wszyst-
kich szczeblach zarządzania. 
W materiałach do pobrania 
przedstawione zostały dwa 
badania statystyczne: „Bada-
nie budżetów gospodarstw 
domowych” oraz „Wybór 
ścieżki kształcenia a sytuacja 
zawodowa Polaków”. Zachę-
camy Państwa do zapoznania 
się z ich treścią.

BADANIA
STATYSTYCZNE

Na zdjęciu członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Siedlcu
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Koncert Pasyjny

Premiera „Szeptuchy”

W sobotę, 5 marca, w kościele 
pw. św. Michała Archanioła odbył się 
koncert w ramach Trzeciego Festiwa-
lu Muzyki Pasyjnej, organizowanego 
pod honorowym patronatem Tadeusza 
Kuczyńskiego, rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. W siedleckiej świą-

tyni, w ramach festiwalu, wystąpili:  
zespół Kargowiacy, chór Tuchorzacy, 
zespół Perły Sumsiodki, soliści Klau-
dia Woźniak i Piotr Watras oraz Chór 
Kameralny Uniwersytetu Technolo-
gicznego ze Szczecina pod kierownic-
twem Iwony Wiśniewskiej-Salamon. 

W niedzielę, 13 marca, w ra-
mach Jarmarku Wielkanocnego  
w Siedlcu, odbył się konkurs kulinar-
ny pod hasłem „Fantazyjne Wielka-
nocne Jajko”. Na konkurs przybyło 10 
zespołów z gminy Siedlec. Zadaniem 
konkursu było przyrządzenie potrawy z 
wielkanocnego jajka.

Udział wzięli: KGW Wąchabno, 
KGW Zakrzewo, KGW Mariankowo, 
KGW Grójec Wielki, KGW 
Belęcin, Rada Sołecka wsi 
Nieborza, Sołectwo Woj-
ciechowo, BAR MADERA 
z Grójca Małego, Sołectwo 
Grójec Mały oraz HUBY 
BUBY z Belęcina. Komisja 
w składzie: Dariusz Nasiłow-
ski (Restauracja Stara Chata 
Polska w Świętnie), Karoli-
na Piosik (Restauracja Zie-
lona Prowansja w Wolszty-
nie), Witold Jasztal (dyrektor 
GZOEASiP w Siedlcu) oraz 

Robert Winiarz (zastępca przewodni-
czącego Rady Gminy Siedlec), biorąc 
pod uwagę smak potrawy, walory este-
tyczne potrawy, a także nawiązanie do 
tradycji postanowiła wybrać najlepszą 
potrawę, którą okazała się ta przygoto-
wana przez zespół HUBY BUBY. Dzię-
kujemy wszystkim zespołom za udział  
i wspólną zabawę.

Konkurs z jajem

Gminny Ośrodek Kultury  
w Siedlcu zorganizował „Wielkanocny 
Konkurs Plastyczny”, który był adre-
sowany do przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu gminy 
Siedlec. Na konkurs wpłynęły prace ze 
szkół oraz z przedszkoli z terenu całej 
gminy. Komisja konkursowa w skła-
dzie Tomasz Weiss, Halina Schwandt  
i Witold Jasztal dokonała oceny 
prac konkursowych biorąc pod uwa-
gę kryteria oceny oraz zgodność 
prac z tematem konkursu i postano-
wiła przyznać następujące miejsca:  
* w kategorii I, I m. - Anna Kawala z 
Przedszkola w Tuchorzy, II m. - Marta 
Zalisz z Przedszkola w Kiełpinach, III 
m. - Karol Kamczycki z Przedszkola 
A Be Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu, 
wyróżnienia - Julia Piątyszek z Przed-
szkola w Starej Tuchorzy, Antonina 
Walczak-Mortezaei z Przedszkola A 
Be Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu, 
Ignacy KACZÓWKA z Przedszkola 
A Be Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu  
* w kat. II, I m. - Hanna Kotlarska z 
ZSPiG w Siedlcu, II m. - Monika Szku-
ta z ZSPiG w Tuchorzy, III m. - Łukasz 
Woga z ZSPiG w Tuchorzy, wyróżnie-

nia - Anna Saganiak z ZSPiG w Siedlcu, 
Maja Jon z ZPSPiG w Kopanicy, Maja 
Skorupińska z ZSPiG w Tuchorzy  
* w kat. III, I m. - Marika Chlebek 
z ZPSPiG w Kopanicy, II m. - Ali-
cja Siputa z ZSPiG w Siedlcu, III m. 
- Julia Muchajer z ZPSPiG w Cho-
bienicach, wyróżnienia - Martyna 
Kaczmarek z ZSPiG w Siedlcu, Mar-
tyna Chlebek z ZPSPiG w Kopani-
cy, Amelia Frajer z ZSPiG w Siedlcu  
* w kat. IV, I m. - Hubert Maćkowiak 
z ZSPiG w Siedlcu, II m. - Wiktoria 
Materna z ZPSPiG w Chobienicach, 
III m. - Alicja Janowska z ZPSPiG w 
Chobienicach.

Na konkurs wpłynęło dużo 
różnorodnych prac, co świadczy  
o dużym zainteresowaniu wśród młodzie-
ży. Jury wybierając i przyznając miejsca 
oraz wyróżnienia kierowało się przede 
wszystkim zgodnością z tematem założo-
nym oraz odwołaniem do tradycji świąt 
Wielkiej Nocy. Wręczenie nagród odbyło 
się 13 marca, podczas Jarmarku Wielka-
nocnego w GOK Siedlec. Dziękujemy za 
udział, a laureatom i wyróżnionym gra-
tulujemy.

Konkurs plastyczny

Tradycyjnie przed Wielkano-
cą, GOK Siedlec zaprosił na Jarmark 
Wielkanocny. W niedzielne popołu-
dnie, 13 marca, do Siedlca zjechali 
się twórcy z gminy Siedlec i regionu. 
Można było kupić i obejrzeć pisanki, 
palmy, baranki wielkanocne, świątecz-
ne koszyki i inne wyroby związane 
ze Świętami Wielkanocnymi, a także 
podejrzeć metody ich wyrabiania. W 

tym samym czasie na sali widowisko-
wej odbywały się występy artystyczne. 
Na scenie zaprezentowały się dzieci z 
Przedszkola Publicznego w Siedlcu, z 
Przedszkola A Be CE Strumyk Wiedzy  
z Siedlca, świetlicy środowiskowej 
w Siedlcu, sekcje taneczne i wo-
kalne GOK Siedlec oraz uczniowie  
z ZSPiG w Siedlcu. 

Jarmark Wielkanocny...

W poniedziałek, 14 marca, Gminny 
Ośrodek Kultury w Siedlcu odwiedzili 
uczniowie ZSPiG, którzy wzięli udział 
w Warsztatach Wielkanocnych. Przy po-

mocy instruktorów, Marty Pawlickiej, 
Tomasza Weissa i Wiesława Matysika, 
powstały piękne ozdoby wielkanocne.

Świąteczne warsztaty
W sobotni wieczór, 20 lute-

go, w sali GOK Siedlec odbyła się 
premiera spektaklu ,,Szeptucha”  
w wykonaniu siedleckiego Teatru Pa-
ragraf -2. Spektakl powstał na podsta-
wie powieści Joanny Łańcuckiej pt. 
,,Stara Słaboniowa i Spiekładuchy”, w 
ramach cyklu teatralnego CZYTANKI 
SIEDLECKIE. To niezwykle magiczny 
spektakl, pełen zapomnianych rytuałów 
i starych opowieści,w których strzygi, 
zmory i diabelskie kozły chodziły po 
świecie. To opowieść o Starej Słabo-

niowej, która wiele widziała i wiele 
przeżyła i tylko ona może poradzić, jak 
w duszy człowieczej zło się zalęgnie... 
Opracowanie tekstu - Grzegorz Śmia-
łek, opracowanie muzyczne - Maria 
Malewicz, animacje - Wiesław Maty-
sik. Obsada: Elżbieta Żukowska, Ma-
ria Malewicz, Marzena Guzior-Piosik, 
Marta Pawlicka, Wiktoria Piosik oraz 
Grzegorz Śmiałek. Spektakl, gorąco 
przyjęty przez siedlecką publiczność, 
będzie można obejrzeć ponownie w 
kwietniu, w Nowym Tomyślu.

... i Dzień Kobiet
Podczas Jarmarku obchodzony 

był również Dzień Kobiet. Z tej okazji 
wystąpił zespół ,,Buczkowski Quar-
tet”, a strażacy z Siedlca obdarowali 
wszystkie panie kwiatami. Dziękujemy 
bardzo wszystkim za udział oraz wspa-
niałą współpracę i życzymy wszystkim 
Wesołych Świąt!
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Wiadomosci z Bibliotek

W pierwszych dniach marca, do 
Biblioteki Publicznej w Chobieni-
cach zawitały dzieci z przedszkola w 
Chobienicach. Dzieci uczestniczyły 

w kolejnym spotkaniu akcji Głośnego 
Czytania. Wysłuchały bajek czytanych 
przez panią bibliotekarkę, a kolejne 
tego typu spotkania już wkrótce.

Na początku marca odbyły 
się dwa głośne czytania zorganizo-
wane przez Bibliotekę Publiczną  
w Tuchorzy. Tym razem bajek wy-
słuchały dzieci z klasy pierwszej 

oraz przedszkolaki. Już po raz ko-
lejny do akcji przyłączyła się 
również młodzież z gimnazjum.  
Następne spotkania wkrótce.

Bajki w bibliotece

Głośne czytanie

Zapraszamy do udziału w III Przeglądzie Teatrów Dziecięcych 

„Teatralka”, 
który odbędzie się 27-28.04.2016 r. 

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszeń znajduje się 
na stronie: www.teatralka.siedlec.com

Zapraszamy do udziału!!!

16 i 17 marca 2016 roku odbywały się 
w GOK Siedlec Targi Edukacyjne dla trzecio-
klasistów z gimnazjum z naszej gminy, któ-
rzy mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkół 
średnich. Celem targów było wyposażenie 
młodzieży gimnazjalnej w pełną informację 
o możliwościach dalszego kształcenia się. Z 
ofertą kształcenia zapoznawali się uczniowie 
trzecich klas gimnazjalnych z ZPSPiG z Cho-
bienic, ZPSPiG w Kopanicy, ZSPiG z Siedlca, 
ZSPiG z Tuchorzy i ZSPiG w Belęcinie. Pre-
zentacje i stoiska przygotowały:
- Liceum Ogólnokształcące 
   w Wolsztynie,
- Zespół Szkół Zawodowych 
   w Wolsztyn,
- Zespół Szkół nr 1 z Zbąszynia,
- Zespół Szkół nr 2 z Zbąszynia,
- Zespół Szkół Technicznych 
   z Zbąszynia,
- Zespół Szkół Rolniczych
   i Technicznych w Powodowie,
- Technikum Leśne w Rogozińcu

Szkoły dołożyły wszelkich starań, by 
zainteresować zwiedzających swą ofertą. 
Z myślą o uczniach klas trzecich przygoto-
wano ulotki, foldery, z których można było 
dowiedzieć się wszystkiego o profilu szkoły, 
oferowanych przez nią kierunkach i specjal-
nościach. Mamy nadzieję, że bogata oferta 
edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych ułatwi 
młodzieży zaplanowanie swojej dalszej karie-
ry zawodowej.

Dziękujemy wszystkim szkołom 
za udział w Targach Edukacyjnych.

Targi edukacyjne

Wystawa 
Anny Sławińskiej

Zapraszamy do GOK Galerii na nową 
wystawę. Tym razem prezentowane są 
prace Anny Sławińskiej. Pani Anna jest 
właścicielką firmy zajmującej się pro-
jektowaniem i zakładaniem ogrodów. 

W GOK Galerii można obejrzeć zdję-
cia prezentujące zaprojektowane ogrody 
oraz kilka ciekawych pomysłów na stwo-
rzenie pięknego ogrodu. Wystawę możn 
obejrzeć do końca marca.

6 marca w Wolsztyńskim Domu 
Kultury wręczone zostały przez starostę 
Janusza Frąckowiaka nagrody „Szpilki 
2016” przyznawane paniom, które wyka-
zywały się największa aktywnością spo-
łeczną, wrażliwością na problemy innych, 
promocją powiatu lub gminy. Pod uwagę 
brano także działalność charytatywną 
związana z promowaniem aktywności 
kobiet lub też wspieranie ochrony przyro-
dy i zwierząt. Jedną z nagrodzonych  była 
szefowa zespłu Perły Sumsiodki z gminy 
Siedlec p. Teresa Czerniak. Pani Teresa 
od kilku lat kieruje zespołem. Ostatnio 
grupa uczestniczyła w Trzecim Festiwalu 
Muzyki Pasyjnej oraz 13 marca w Wio-
sennym Jarmarku Kaziuki odbywającym 
się w Ochli. Pani Teresie jak i całemu ze-
społowi życzymy dalszych sukcesów w 
promocji naszej Gminy.

Szpilka 2016 dla szefowej

Jak co roku Biblioteka Publiczna w Siedlcu zaprasza do udziału w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Mali Recytatorzy”. 
Gminne eliminacje odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu 
w dniach:

- 18.04.2016 r. - klasy I - III SP, godzina 10.00
- 19.04.2016 r. - klasy IV - VI SP, godzina 10.00

 Karty zgłoszeń należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Siedlcu  
(ul. Zbąszyńska 19)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.04.2016 r.  
Zapraszamy do udziału w konkursie i na widownię!!



20 21

W sobotę, 12 marca, w sali wiejskiej 
w Belęcinie już po raz szósty odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Tego-
rocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło 
„Kobieta zmienną jest”.

Zebranych przywitała dyrektor szkoły 
Alicja Iwasiewicz. Składając okoliczno-
ściowe życzenia zaprosiła do obejrzenia wy-
stępów i poczęstunku. Przy pełnej obsadzie 
gości – czyli pań z Zakrzewa, Godziszewa 
i Belęcina – młodzież zaprezentowała się  
w programie artystycznym przygotowanym 
pod kierunkiem Reginy Nowak, autorki 
scenariusza i Renaty Brankowskiej, chore-
ografki. Uczniowie wystąpili brawurowo. 
Rozpoczęli walcem Barbary z filmu „Noce 
i dnie”, a wykonania układu tanecznego 
mogą im pozazdrościć zawodowi tancerze. 
Marta Rozynek, Żaneta Rybarska, Nata-
lia Wieczorek, Ania Błoch oraz partnerzy  
Łukasz Żok, Kamil Grunwald, Patryk 
Kofnyt i Mateusz Opaska budzili podziw 
przede wszystkim swoimi umiejętnościami. 
Suknie z epoki oraz eleganckie garnitury 
dodawały świetności tańcowi. Prowadząca 
Zuzia Antkowiak powiedziała kilka słów 
na temat bohaterki filmu, która jest przy-
kładem potwierdzającym myśl przewodnią 
uroczystości sobotniej uroczystości. W cza-
sie trwania występów młodzi ludzie zapre-
zentowali pięć walców oraz jedną rumbę. 
Choreografię do pięciu tańców przygoto-
wała Renata Brankowska, natomiast rumbę 
opracowali sami uczniowie.

Oprócz tańców zgromadzone panie 
niezwykle ubawiły również skecze, które 
oddały zmienność kobiecej natury. Oprócz 

wymienionych już uczniów w scenkach 
udział wzięli także: Julia Bedła, Honora-
ta Kaczmarek, Jakub Chmielak, Adrian 
Dekiert, Dawid Rozynek. Publiczność  
reagowała żywiołowo, świetnie się bawi-
ła, natomiast walc kończący uroczystość  
w wykonaniu czterech par został nagrodzo-
ny owacjami na stojąco. Kolejny raz mło-
dzi ludzie udowodnili swój talent, który jest 
rozwijany dzięki pracy nauczycieli. Wielkie 
podziękowania należą się głównym organi-
zatorom przedsięwzięcia: Reginie Nowak 
i Renacie Brankowskiej oraz współpracu-
jącym z nimi Aldonie Piątyszek za pomoc 
w opracowaniu słowa wiążącego, Ele-
onorze Fleiszerowicz i Teresie Konieczek  
za dekorację sali, Edycie Tomaszewskiej 
za piękną dekorację stołów, Lucynie Strze-
sze i Danucie Lewandowskiej za pomoc 
przy zmianie kostiumów, mamom naszych 
uczniów za pyszne ciasto, wolontariusz-
kom SKW – Dagmarze Szymańskiej, Ewie 
Leśnik, Julii Małysze, Natalii Krystanc  
za obsługę uroczystości. Oddzielne podzię-
kowania należą się sołtysowi Belęcina, Szy-
monowi Śliwińskiemu i paniom z Rady So-
łeckiej za pomoc w organizacji spotkania. 
Specjalne podziękowania dla właścicielki 
wypożyczalni strojów z Niałka Wielkiego 
za udostępnienie przepięknych kostiumów 
do tańca. Sobotnia uroczystość dostarczyła 
widzom wielu pięknych wrażeń estetycz-
nych, wzruszeń i uśmiechu. Panie deklaro-
wały chęć udziału w kolejnym takim spo-
tkaniu za rok.

A. Piątyszek

Uczniowie Zespołu Przedszkola, 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ko-
panicy wzięli udział w corocznej edycji 
konkursu przyrodniczego organizowane-
go przez Klub Przyrodników z siedzibą w 
Świebodzinie oraz Polskie Towarzystwo 
Ochrony Przyrody „Salamandra” z Po-
znania.

W sobotę, 5 marca, w świebodzińskim 
Domu Kultury odbył się etap wojewódzki 
XXXIV Lubuskiego Konkursu Przyrod-
niczego dla uczniów starszych klas szkół 
podstawowych oraz dla uczniów gimna-
zjów. Konkurs jest sprawdzeniem wie-
dzy z zakresu rozpoznawania występują-
cych w Polsce gatunków grzybów, roślin  
i zwierząt, ze znajomości ich biologii,  
z zakresu ochrony przyrody w regionie, 
kraju i na świecie oraz z biogeografii  
i ekologii. Każdego roku jest wybierany 
temat przewodni konkursu i z tego zakresu 
jest najwięcej pytań. W tym roku tematem 
wiodącym konkursu są rośliny i zwierzęta 
polskich gór. W konkursie wzięło udział 
71 uczniów z 15 szkół województwa lu-
buskiego i terenów przyległych. Na pod-
stawie wyników przeprowadzonego testu 
wytypowano 10 półfinalistów do ustnej 
części konkursu etapu wojewódzkiego. 
W części ustnej konkursu uczestnicy wy-
kazywali się m.in. umiejętnością rozpo-
znawania głosów ptaków, rozpoznawania 

zagrożonych gatunków ptaków i innych 
zwierząt, rzadkich gatunków roślin oraz 
znajomością ich biologii. Po przeprowa-
dzeniu części ustnej konkursu do pierw-
szej 10-tki z naszej szkoły zakwalifi-
kowały się: Zuzanna Zmuda z klasy V  
i Wiktoria Jon z klasy IV. Ostatecznie  
w premiowanej pierwszej dziesiątce Zuzia 
Zmuda zajęła siódme miejsce, a Wiktoria 
Jon była ósma.

Podczas konkursu przeprowadzono 
również klasyfikację zespołową (zespół 
- max. 6 uczniów pod opieką jednego 
nauczyciela), w której pod uwagę wzięto 
wyniki testu trzech najlepszych uczestni-
ków z danego zespołu. Najwyższe miejsca 
zajęły zespoły z następujących szkół: 

Zespół Przedszkola, Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum Belęcin (nauczyciel 
Ewa Weil), Gimnazjum im. Świętego Flo-
riana Trzciel (nauczyciel Marek Janas), 
Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum Kopanica (nauczyciel Jo-
anna Rostkowska). Ponadto, 20 uczniów, 
którzy najlepiej napisali test, zakwalifi-
kowano do etapu ponadwojewódzkiego 
tzw. „Finał finałów”. Do etapu ponadwo-
jewódzkiego z naszej szkoły zakwalifiko-
wano aż czworo uczniów. To Zmuda Zu-
zia, Jon Wiktoria, Kaczmarek Katarzyna  
i Kaczmarek Marlena. Gratulujemy!

5 marca, w Świebodzinie, odbył się 
XXXIV Wojewódzki Konkurs Przyrod-
niczy dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Tematem wiodącym kon-
kursu były rośliny i zwierzęta polskich 
gór. Uczniowie z Zespołu Przedszko-
la, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Belęcinie, w kategorii drużynowej, 
zajęli pierwsze miejsce. Indywidual-
nie, Mateusz Idziejczak zdobył drugie 
miejsce, a Waldemar Rozynek uplaso-
wał się 10. miejscu. Do finału finałów, 

gdzie startują najlepsi uczniowie z woj. 
wielkopolskiego i lubuskiego, oprócz 
wymienionych, zakwalifikowali się 
jeszcze: Zuzanna Antkowiak i Korne-
liusz Berger. Najlepszych 20 uczest-
ników tej edycji konkursu w nagrodę 
ma pojechać na warsztaty przyrodni-
cze do Owczar. Do konkursu od wielu 
lat uczniów przygotowuje Ewa Weil. 
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą 
w tym konkursie, nie tylko ze względu 
na nagrody.

Ale to było święto!

Sukces uczniów z Belęcina

Przyrodnicze sukcesy

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

10-12.02. - w naszej szkole odbyły się re-
kolekcje, które prowadził ksiądz 
Adam Kierszka ze Szczecina. 
Podczas rekolekcji został prze-
prowadzony konkurs pod hasłem 
,,Przybądź do nas na Światowe Dni 
Młodzieży”. Klasy przygotowały 
piękne plakaty, które można było 
podziwiać w miejscowym koście-
le. Trzy pierwsze miejsca zostały 
nagrodzone dyplomem,

11.02. - w holu naszej szkoły oglądaliśmy 
film pt. ,,Marcelino chleb i wino”, 
który opowiadał o pięcioletnim 
chłopcu wychowującym się wśród 
braci franciszkanów. Oglądając 
film miło spędziliśmy czas. Nie 
zabrakło też poczęstunku. Dzięku-
jemy naszym kochanym paniom 
Alicji Chmielak i Annie Hauser za 
przygotowanie filmu,

18.02. - gościem naszej szkoły był leśni-
czy pan Kania. Uczestnikom spo-
tkania przedstawiono zasady pra-
widłowego zachowania się w lesie. 
Ponadto dzieci dowiedziały się, jak 
pan leśniczy dba o dobro lasu,

19.02. - w holu przedszkola odbyło się spo-
tkanie w ramach programu ,,Poczy-
taj mi, przyjacielu”. Przyjechał do 
nas pan leśniczy, który przeczytał 
nam fragment książki pt. ,,Szkolne 
przygody Mikołajka”, 

25.02. - w Kopanicy odbył się etap gmin-
ny konkursu Młodzież Zapobiega 
Pożarom. W konkursie gminnym 
startowało 15 uczniów. Gimna-
zjum: Agata Kardaszewska, Laura 
Lehman, Daniela Zygalska, Daniel 
Radny, Aleksander Tomiński, Wik-
toria Materna, Dawid Basiński, 
Kacper Borek, Aleksander Adam-
czak. Szkoła Podstawowa: Wanesa 
Materna, Oskar Kruszyński, Mi-
chał Szczepaniak, Wiktoria Kru-

szyńska, Paulina Rzetecka, Nicola 
Kornyło. Do etapu powiatowego 
zakwalifikowało się 5 uczniów 
naszej szkoły. Zajęli oni następu-
jące pozycje: w kat. gimnazjum 
- Daniel Radny - I miejsce, Da-
niela Zygalska - III miejsce, Laura 
Lehman - V miejsce; w kat. szkoła 
podstawowa - Michał Szczepaniak 
- III miejsce, Nicola Kornyło - IV 
miejsce. Jednocześnie nasza szkoła 
zajęła pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej zdobywając oko-
licznościowy puchar oraz nagrodę. 
Uczniowie reprezentowali naszą 
gminę i szkołę w konkursie powia-
towym, w dniu 7 marca,

1.03. - w ramach współpracy z Poradnią 
Pedagogiczno-Psychologiczną 
pani pedagog Martyna Wołek zor-
ganizowała dla uczniów klas gim-
nazjalnych zajęcia warsztatowe po 
hasłem „Trudna sztuka rozwiązy-
wania konfliktów”, które przepro-
wadziła psycholog Adrianna Witt,

11.03. - w ramach wpółpracy z Poradnią 
Pedagogiczno-Psychologiczną 
pani pedagog Martyna Wołek 
zorganizowała warsztaty z peda-
gogiem Lidią Bergier dla klasy V  
i VI. Temat spotkania brzmiał 
„Moja złość czasem rani”,

10-11.03. - w holu przedszkola przed-
szkolaki wraz z wychowawczy-
niami zorganizowały kiermasz 
ozdób wielkanocnych. Korzystając  
z okazji - radosnych świąt Wielkiej 
Nocy, pełnych miłości i nadziei,  
a także wielu okazji do miłych 
spotkań w gronie najbliższych tego 
wszystkiego życzy grono pedago-
giczne, pracownicy administracji  
i obsługi oraz uczniowie ZPSPiG 
w Chobienicach.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

18.02. - Maja Lewandowska z kl. IVa zaję-
ła pierwsze miejsce, a Mikołaj We-
iss z kl. IVa otrzymał wyróżnienie 
w Gminnym Konkursie Plastycz-
nym „Powstanie Wielkopolskie”,

25.02. - Mateusz Zalisz z kl.Vb zajął 
pierwsze miejsce, a Jakub Netter  
z kl.Vb zajął drugie miejsce w eta-
pie gminnym Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej,

3.03. - udział naszzch uczniów w konkur-
sie matematycznym „Pangea”,

7-9.03. - Rekolekcje Święte,
7.03. - Mateusz Zalisz z kl.Vb zajął pierw-

sze miejsce w etapie powiatowym 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

10.03. - koncert muzyczny „Pałac pełen 
dźwięków”,

11.03. - w szkole w Siedlcu rozegrano Mi-
strzostwa Powiatu Wolsztyńskiego 
w unihokeju dziewcząt i chłopców 
Szkół Podstawowych. Drużyna 
dziewcząt z naszej szkoły zajęła 
trzecie miejsce, a drużyna chłop-
ców zwyciężyła,

14.03. - udział uczniów przedstawicie-
li klas piątych i szóstych w VI 
Międzyszkolnym Konkursie dla 
szkół podstawowych „Omnibus”  
w Wolsztynie,

19.03. - etap (międzyszkolny) XVI Kon-
kursu dla Uczniów Szkół Podsta-
wowych „Złota Żabka” w Swarzę-
dzu. Do tego etapu zakwalifikowali 
się Maria Lewandowska z kl. VIb 
oraz Jakub Tomiak z kl. VIa.
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15.02. – Walentynki w klasach I-III SP,
18.02. – gminne obchody 97. rocznicy 

Powstania Wielkopolskiego. Na-
grodzeni w konkursie „Powstanie 
Wielkopolskie w Gminie Siedlec” 
zostali: w kategorii rzeźba, I miej-
sce – Rafał Nawracała z kl. I gim., 
w kategorii gimnazjum, wyróżnie-
nie – Zofia Wawrzynowicz z kl. I 
gim., Weronika Piotrowska z kl. I 
gim., w kategorii szkoły podstawo-
wej, II miejsce – Marika Chlebek z 
kl. IV, III miejsce – Martyna Chle-
bek z kl. VI b,

22.02. – spotkanie gimnazjalistów z mło-
dzieżą z Ośrodka Terapeutycznego 
w Ciborzu,

25.02. – organizacja konkursu wiedzy o 
pożarnictwie „Młodzież zapobiega 
pożarom”,

25.02. – pasowanie na ucznia klas I SP,
1.03. – udział uczniów w Mistrzostwach 

Wielkopolski w Szachach Druży-
nowych – Gimnazjada. Uczniowie 
zajęli 14. miejsce,

5.03. – etap wojewódzki XXXIV Konkur-
su Przyrodniczego w Świebodzi-
nie. Zuzanna Zmuda z kl. V zdoby-
ła 7. miejsce, a Wiktoria Jon z kl. 
IV była ósma. Drużyna w składzie: 
Wiktoria Jon z kl. IV, Zuzanna 
Zmuda z kl. V, Marlena Kaczma-

rek z kl. VIb oraz Katarzyna Kacz-
marek z kl. I gim uzyskała trzecie 
miejsce i zakwalifikowała się do 
etapu ponadwojewódzkiego,

7.03. – udział uczniów w Mistrzostwach 
Wielkopolski w Szachach Dru-
żynowych – Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej,

8.03. – Dzień Kobiet w klasach I-III SP,
12.03. – Zuzanna Zmuda zajęła 11. miej-

sce w etapie wojewódzkim Kon-
kursu Przyrodniczego dla Uczniów 
Gimnazjów i Szkół Podstawowych 
pod hasłem „Rośliny i zwierzęta 
polskich gór”,

13.03. – wyjazd uczniów do Tropical Is-
lands; rozstrzygnięcie konkursu 
„Wielkanocny Konkurs Plastycz-
ny”. Nagrodzone zostały: w ka-
tegorii II – wyróżnienie Maja Jon  
z kl. I SP, w kategorii III – I miejsce 
Marika Chlebek z kl. IV, wyróżnie-
nie Martyna Chlebek z kl. VIb,

14.03. – Zuzanna Zmuda z kl. V zdoby-
ła III miejsce w kategorii kl. V  
w Międzyszkolnym Konkursie dla 
Szkół Podstawowych „Omnibus”,

15.03. – promocja szkoły i spotkanie pro-
zawodowe z dyrektorką ZSO  
w Wolsztynie Katarzyną Lulkiewicz,

16.03. – spotkanie uczniów z podróżnicz-
ką Bogumiłą Raulin.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

16.02. - pokaz żywej lekcji historii dla 
wszystkich uczniów ZSPiG,

16.02. - przedstawienie–teatrzyk dla spo-
łeczności Tuchorzy zorganizowane 
przez wolontariat,

18.02. - Dzień Babci i Dziadka klasy 2a, 
2b, 2c, 2d SP,

19.02. - Dzień Babci i Dziadka w klasie 
1a,

29.02. - Dzień Babci i Dziadka w klasie 
1c,

24-26.02. - rekolekcje szkolne,
25.02. - eliminacje gminne Ogólnopolskie-

go Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 
Szkołę w kategorii szkoły podsta-
wowej reprezentowali: Marcelina 
Banach (kl. V), Wiktoria Merda (kl. 
VI), a w kategorii gimnazjum: Bar-
tosz May (kl. I), Paulina Buda (kl. 
I), Wirginia Adam (kl. I), Patrycja 
Przymuszała (kl. II) oraz Żaneta 
Kaczmarek (kl. II), która dostała 
się do eliminacji powiatowych,

07.03. - eliminacje powiatowe Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”. Szkołę w kategorii 
gimnazjum reprezentowała Żaneta 
Kaczmarek (kl. II),

07.02. - wyjazd do Wolsztyńskiego Domu 
Kultury klas nauczania zintegro-
wanego na przedstawienie „Piękna 
i Bestia”,

08.03. - okolicznościowa akademia dla 
społeczności wsi Tuchorza z okazji 
„Dnia Kobiet”,

15.03. - wyjazd klas II CD nauczania zin-
tegrowanego do Zielonej Góry, do 
planetarium, Centrum Nauki Ke-
plera,

16.03. - rada szkoleniowa dla nauczycie-
li i rodziców na temat uzależnień  
i profilaktyki uzależnień, prowa-
dzona przez panią psycholog po-
wiatowej poradni psychologiczno 
– pedagogicznej,

16.03. - wyjazd do GOK Siedlec na targi 
edukacyjne,

17.03. - Ogólnopolski Konkurs Matema-
tyczny „KANGUR”. Udział wzię-
li wybrani uczniowie w kategorii 
szkoły podstawowej jak również 
gimnazjum.
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15–17.02. - uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w Rekolekcjach 
Wielkopostnych,

25.02. - odbyły się gminne eliminacje 
Konkursu Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 
W kategorii szkół podstawowych 
piąte miejsce zdobył Wiktor Wie-
czorek z kl. VI, a wśród gimnazja-
listów drugi był Aleksander Mar-
tyniak. Obaj zakwalifikowali się 
do etapu powiatowego; uczniowie 
klasy pierwszej szkoły podstawo-
wej zostali uroczyście przyjęci w 
Poczet Obywateli Gminy Siedlec. 
Podczas tej niezwykle ważnej uro-
czystości spotkali się z wójtem 
gminy Siedlec, policjantami oraz 
pracownikami Banku Spółdziel-
czego w Siedlcu,

03.03. - w Lesznie odbyły się Rejonowe 
Eliminacje Turnieju Piłki Ręcznej. 
W kategorii szkół gimnazjalnych 
uczestniczyły dziewczynki z na-
szej szkoły,

05.03. - odbył się Wojewódzki Lubuski 
Konkurs Przyrodniczy, w któ-
rym uczestniczyli: Oliwia Ma-
nia z kl. VI, Wojciech Kozłowski  
z kl. V, Zuzanna Antkowiak z kl. II 
gimn. oraz Kornel Berger, Mateusz 
Idziejczak i Waldemar Rozynek z 
kl. I gimn. Drużynowo nasi ucznio-
wie okazali się najlepsi spośród 
13 szkół i zajęli pierwsze miej-
sce. Indywidualnie, spośród 100 
uczestników, drugie miejsce zajął 
Mateusz Idziejczak, a 10. miej-

sce zdobył Waldemar Rozynek.  
W pierwszej dwudziestce uplaso-
wała się również Zuzanna Antko-
wiak i Kornel Berger. W nagrodę 
uczniowie pojadą na wycieczkę do 
Parku Narodowego „Ujście War-
ty”,

07.03. - uczniowie klas I-III wyjechali do 
Wolsztyna na przedstawienie te-
atralne pt. „Piękna i Bestia”; odbył 
się występ Filharmonii Zielonogór-
skiej pt. „Pałac pełen dźwięków”,

10.03. - nasza drużyna piłki w składzie: W. 
Wieczorek, D. Wieczorek, J. Kupś, 
P. Tomiak, P. Stasik, W. Kozłow-
ski, M. Kulus, N. Krystians, J. Wa-
siek, S. Piechowiak, A. Tomiak, B. 
Matysik zdobyła trzecie miejsce w 
mistrzostwach powiatu wolsztyń-
skiego w unihokeju,

12.03. - odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Kobiet dla pań z Belęcina, Zakrze-
wa, Godziszewa oraz bliższej i dal-
szej okolicy; Waldemar Rozynek z 
klasy pierwszej gimnazjum zdobył 
12. miejsce w wojewódzkim kon-
kursie „Salamandra”,

14.03. - w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Wolsztynie odbył się Finał 
Ligi Matematyczno–Chemicznej. 
W gronie 48 uczestników Hono-
rata Kaczmarek zdobyła piąte, a 
Wiktoria Dopierała - siódme miej-
sce; rozegrano etap szkolny XVI 
Konkursu Przyrodniczego Szkół 
Podstawowych. Organizatorem 
konkursu było Liceum Ogólno-
kształcące w Wolsztynie.
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KOnkurs dla dzieci z nagrodami
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W TUCHORZY

W poniedziałek, 18 stycznia każdy 
przedszkolak przybył wraz ze swoimi babcia-
mi i dziadkami do sali wiejskiej w Tuchorzy 
na zorganizowaną uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Wszystkie dzieci zaprezen-
towały przed naszymi gośćmi swój krótki 
program artystyczny – wcześniej nauczone 
wierszyki oraz piosenki. Dodatkowo, grupa 
starszaków wystawiła dla wszystkich Jasełka. 

Po występach dzieci obdarowały swoje bab-
cie oraz swoich dziadków własnoręcznie wy-
konanymi laurkami i upominkami. Następnie 
na wszystkich czekała już kawa i herbata 
oraz pyszne ciasto przygotowane oczywiście 
przez niezastąpionych rodziców przedszkola-
ków. A potem to już była tylko zabawa, zaba-
wa i jeszcze raz zabawa wnuków z babciami 
i dziadkami. I jak, co roku – aż żal było koń-
czyć tak wspaniałą uroczystość...

Wiadomości z przedszkoli
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BALIK W TUCHORZY
Dzieci z Przedszkola w Tuchorzy, na 

początku lutego, świetnie bawiły się na wiel-
kim, karnawałowym balu przebierańców. 
Tego dnia każdy mógł poczuć się zupełnie 
kimś innym, np. policjantem, strażakiem, spi-
der-manem, kowbojem, wróżką, motylkiem, 

biedronką, księżniczką, piratem, diabełkiem 
itp. Przy wesołych dźwiękach muzyki, kolo-
rowych światłach, balonach i serpentynach 
oraz wielu zabawach ruchowych dzieci wy-
bawiły się ,,po wsze czasy”. I już na drugi 
dzień, co niektórzy zaczynali zastanawiać 
się, za co przebiorą się w przyszłym roku.

MARCOWE CZARY W JAŻYŃCU
W związku z ogólnopolską akcją pod 

hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”, na-
sze przedszkole odwiedziły: mama Fabiana, 
Szymona oraz Łucji. Przedszkolacy z zain-
teresowaniem wysłuchali ulubionych bajek. 
W minionym miesiącu wzięliśmy też udział 
w konkursie plastycznym zorganizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedl-
cu pt. „Tradycyjne Symbole Wielkanocne”, 
a 7 marca byliśmy gośćmi domu kultury  
w Wolsztynie, gdzie podziwialiśmy aktorski 
kunszt artystów grających w przedstawieniu 
pt. „Piękna i bestia”. Ta wizyta dostarczyła 
naszym przedszkolakom moc pozytywnych, 
estetycznych wrażeń. Dzieci z dużym zainte-
resowaniem śledziły losy głównych bohate-
rów i z niecierpliwością oczekiwały szczęśli-

wego finału opowieści... A chociaż za oknem 
zima nie daje jeszcze o sobie zapomnieć,  
to w naszym przedszkolu króluje już wio-
sna! Piątek, 11 marca był dla nas bardzo pra-
cowity. Grupy maluchów oraz starszaków 
zagospodarowały w swoich salach kąciki 
przyrody. Mali ogrodnicy zapoznali się z pod-
stawowymi, wiosennymi pracami w ogródku,  
z wyglądem nasion i cebulek kwiatowych. 
Przypomnieliśmy sobie podczas zabaw ba-
dawczych o tym, czego potrzebują rośliny do 
życia. Postanowiliśmy zasadzić wspólnie ce-
bulę, zasiać rzeżuchę oraz owies. Kolejne dni 
pełne oczekiwania na wiosnę, powrót ptaków 
oraz Święta Wielkanocne, upłyną nam na pie-
lęgnacji i obserwacji wzrostu roślin.

J.H.

KUPON KONKURSOWY          02/180

Imię i nazwisko:.......................................................

Adres:.......................................................................

..................................................................................

Nr telefonu: .............................................................

e-mail: .....................................................................

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

            .....................................................
                                               podpis uczestnika*

...............................................
* podpis rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wa-
runkiem otrzymania nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarza-
nie danych osobowych. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu 
do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania. 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2135). Administratorem danych jest Organizator.

Regulamin konkursów jest dostępny w siedzibie Organizatora 
i na stronie www.siedlec.pl

Rozwiązanie krzyżówki z nr 01/179: 
WOJCIECHOWO

 
Nagrody otrzymują: 

Stefania Hamrol (Stara Tuchorza), 
Julia Błażejczak (Nieborza),  
Żaneta Szwaba (Tuchorza).

 
Zwycięzcom gratulujemy.  

Nagrody do odbioru w Urzędzie Gminy  
w Siedlcu 

Wytnij puzzle, naklej je na kartce i pokoloruj. 
Trzy najładniej pokolorowane prace zostaną na-
grodzone. 

Prace wraz z wypełnionym kuponem kon-
kursowym należy dostarczyć do Urzędu Gminy 
Siedlec osobiście (do sekretariatu) lub przesłać 
pocztą na adres Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyń-
ska 17, 64-212 SIedlec z dopiskiem „Konkurs”,  
w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 
2016 roku. Decyduje data stempla pocztowego. 
Zwycięzcy zostaną powiadomeni telefonicznie 
lub listownie. Regulamin konkursu dostępny jest  
w siedzibie Organizatora oraz na www.siedlec.pl.
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