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W kwietniu 2018 r. 
przeprowadzone zostaną bezpłatne 
badania mammograficzne 
w ambulansie medycznym 
ustawionym przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siedlcu.

Bezpłatne badania 
mammograficzne dotyczą Pań w 
wieku 50 – 69 lat, które w ciągu 
ostatnich dwóch lat nie korzystały 
z profilaktycznej mammografii 
opłacanej przez NFZ.

Dnia: 04 kwietnia 2018 r. (środa) 
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 
godzinach 8:00 – 18:00 pod nr: 61 
855 75 28; 61 851 30 77; 800 160 
168.

Dnia: 16 kwietnia 2018 r. 
(poniedziałek) w godzinach 
od 9:00 do 15:00, badania 
przeprowadzi Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA 
– LARGO Poznań.

Rejestracja telefoniczna na badania 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00 do 16:00 pod nr: 61 222 37 
00; 61 448 13 84, 510 137 571 
(wymagany PESEL).

Zadbaj o swoje zdrowie! 
Bezpłatne badania mammograficzne  

w kwietniu 2018 r.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości 
bezpłatnych badań profilaktycznych.

DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie informuje, iż w celu ułatwienia wy-
wiązania się z obowiązku złożenia zeznań rocznych za 2017 rok, pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Wolsztynie będą pełnili dyżury w siedzibach Urzędów 
Gmin:

● Przemęt - 9 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00-13.00

● Siedlec – 16 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00-13.00.

W czasie dyżurów pracownicy będą udzielać informacji na temat możliwości 
składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną oraz przyjmować zeznania 
podatkowe.

Osobom zainteresowanym udostępnione zostanie stanowisko komputerowe z 
zainstalowaną aplikacją do wypełniania i przesłania zeznań drogą elektronicz-
ną. Pracownik Urzędu podpowie, jak wypełnić zeznanie roczne przy wykorzy-
staniu aplikacji e-Deklaracje oraz pomoże przesłać elektronicznie wypełnione 
zeznanie do właściwego urzędu skarbowego.

UWAGA!

Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie za 2017 rok drogą elektroniczną,
powinni zabrać ze sobą:

1.Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku za 2017 rok:
• informacje od płatników np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C,
• nr PESEL dzieci w przypadku możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej,
• dokumenty potwierdzające odliczenie;
2. Informację na temat kwoty przychodu (ogółem) wykazanej w zeznaniu za rok 
poprzedni tj. w PIT za 2016 rok;
3. Dokumenty tożsamości.

Dnia 9 marca 2018 roku w sali wiejskiej w 
Tuchorzy przeprowadzone zostały eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻA-
ROM”. Cel Turnieju to popularyzacja wśród 
dzieci i młodzieży znajomości przepisów po-
żarowych, zasad postępowania na wypadek 
powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia 
oraz nabycie praktycznych umiejętności posłu-
giwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i 
techniką pożarową. W turnieju udział wzięło 38 
uczestników z wszystkich szkół znajdujących 
się na terenie gminy Siedlec tj., ZSPiP w Belęci-
nie, ZSPiP w Chobienicach, ZSPiP w Kopanicy, 
SP w Siedlcu, SP w Tuchorzy. Młodzież zma-
gała się w dwóch grupach wiekowych: I grupa 
– uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, 
II grupa – klasy VII SP oraz II i III gimnazjum. 
Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja w 
składzie: mł. bryg. Tomasz Maciejewski – Prze-
wodniczący, dh Anna Lehmann – Sekretarz, st. 
asp. Karol Pabich – członek, strażak Przemy-
sław Mielcarek – członek komisji.
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność za-
jętych miejsc przedstawia się następująco: 
Grupa I 
1 miejsce – Muchajer Julia – ZSPiP w Chobie-
nicach 
2 miejsce – Radny Wojciech – ZSPiP w Cho-
bienicach 
3 miejsce – Weiss Mikołaj – SP w Siedlcu 
4 miejsce – Saganiak Michał – SP w Siedlcu 
5 miejsce – Woga Łukasz – SP w Tuchorzy

Grupa II 
1 miejsce –Zalisz Mateusz – SP w Siedlcu 
2 miejsce – Śmiałek Karolina – SP w Chobie-
nicach 
3 miejsce – Idziejczak Mateusz – ZSPiP w Be-
lęcinie 
4 miejsce –Zielonka Anna – SP w Chobieni-
cach 
5 miejsce – Adam Wirginia – SP w Tuchorzy
Wszyscy finaliści eliminacji gminnych zostali 
uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi ufundowanymi przez Gminę Siedlec oraz 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedl-
cu. Organizatorzy turnieju ufundowali również 
nagrodę rzeczową oraz Puchar dla szkoły, która 
osiągnęła najlepsze wyniki. Po zliczeniu punk-
tów uzyskanych za zdobyte miejsca w dwóch 
kategoriach nagrodę otrzymał Zespół Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach. 
Upominek trafił również w ręce najmłodszego 
uczestnika turnieju, którym okazał się Wojciech 
Wawrzyński z SP w Tuchorzy. Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedlcu składa serdecz-
ne podziękowania opiekunom i nauczycielom 
za przygotowanie młodzieży do eliminacji 
Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Finaliści eliminacji gminnych zakwalifikowali 
się do udziału w eliminacjach powiatowych, 
które odbyły się dnia 16 marca 2018 roku w 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Wolsztynie.

Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 12 marca br. 
uroczyście otwarto 
nową inwestycję w 
miejscowości Żo-
dyń. Wstęgę przeciął 
wójt Jacek Kolesiń-
ski, sołtys Krzysztof 
Paździor oraz obec-
ni przedstawiciele 
mieszkańców. Piękny 
nowy trakt wyłożony 
kostka brukową na 
pewno długo będzie 
służył żodynianom.

W Żodyniu oddano drogę

Dnia 16 marca 2018 roku w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Wolsztynie przeprowadzone zostały elimi-
nacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom”. Organizatorem konkursu był 
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Wolsztynie. Eliminacje odbywały się w 
trzech grupach wiekowych: I grupa wiekowa 
– szkoły podstawowe, II grupa wiekowa – 7 
klasa szkoły podstawowej i gimnazja, III gru-
pa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne. 
Zestawy pytań przygotowała Komenda Po-
wiatowa PSP w Wolsztynie, a nad przebie-
giem eliminacji czuwała komisja sędziowska 
w składzie: mł. bryg. Tomasz Maciejewski – 
przewodniczący, dh Henryk Żok – sekretarz, 

ml. kpt. Renata Olszewska – członek komisji, 
asp. sztab. Tomasz Matysik – członek komi-
sji. W Turnieju wzięło udział 10 uczestników 
z gminy Siedlec. Po części pisemnej wyło-
niono uczestników części ustnej, do której 
zakwalifikowało się po 5 uczniów z każdej 
grupy. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz 
okolicznościowe dyplomy. Reprezentanci na-
szej gminy – Julia Muchajer z ZSPiP Chobie-
nice zajęła I miejsce w I grupie wiekowej oraz 
Mateusz Zalisz z Gimnazjum w Siedlcu zajął 
I miejsce w II grupie wiekowej. Oboje wezmą 
udział w eliminacjach wojewódzkich OTWP 
dnia 14 kwietnia 2018 r. w Borku Wielkopol-
skim. Serdeczne podziękowania składamy 
opiekunom, którzy przygotowali młodzież do 
udziału w tych eliminacjach.

Jak siedlecka młodzież zapobiega pożarom
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Wójt Gminy Siedlec informu-
je, że z dniem 19 marca 2018 roku 
kasa Urzędu Gminy w Siedlcu zo-
stałą zamknięta. Wszystkie płatno-
ści na rzecz Gminy Siedlec można 
dalej dokonywać w Urzędzie Gmi-
ny ale wyłącznie za pomocą karty 
płatniczej lub w Banku Spółdziel-
czym w Siedlcu i w jego oddzia-
łach bez dodatkowych opłat.

Przypominamy, że podatki  
i opłaty lokalne można wpłacać 
bezpośrednio przelewem na rachu-
nek Gminy Siedlec: 58 9660 0007 
0000 0606 0200 0001.

Jednocześnie Wójt infor-
muję, iż opłaty za wodę, ście-
ki i śmieci można dokonywać  
w siedzibie Zakładu Eksplo-
atacji Urządzeń Komunalnych  
w Siedlcu ul. Zbąszyńska 15 (obok 
Urzędu Gminy) w godzinach : 

Poniedziałek 8:00 - 14:30
Wtorek     8:00 - 16:30
Środa     8:00 - 14:30
Czwartek     8:00 - 14:30
Piątek   8:00 - 13:30

i z tego tytułu nie będą pobiera-
ne opłaty.

UWAGA
ZAMKNIĘCIE KASY 

URZĘDU GMINY

12 marca 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Siedlec odbyło się spotkanie soł-
tysów. Z okazji obchodzonego w dniu 11 
marca Dnia Sołtysa, Wójt gminy Siedlec 

złożył wszystkim sołtysom serdeczne ży-
czenia. Natomiast paniom, które pełnią za-
szczytną funkcję sołtysa wręczono kwiaty.

Spotkanie sołtysów z kwiatami w tle

W piątek 2 marca w urzędzie Gminy 
Siedlec odbyło się spotkanie radnych z 
Przemętu i Siedlca. A było o czym dys-
kutować. Po kilkudziesięciu minutach 
wszyscy udali się w teren. Głównym ce-
lem było bowiem obejrzenie dróg wyko-
nanych w technologii z płyt.
W spotkaniu uczestniczyła grupa przemęc-
kich radnych z wójt Dorotą Gorzelniak 
na czele. Ze strony Siedlca gości przyjęli 
wójt Jacek Kolesiński, jego zastępca Hie-
ronik Birk, przewodniczący rady Andrzej 
Kaźmierczak oraz liczna grupa radnych. 
Każdy z szefów urzędów przedstawił pod-
czas prezentacji osiągnięcia swojej gminy. 
Rozmawiano o stawkach za ścieki, wodę, 
o wywozie nieczystości, planach budżeto-
wych i inwestycyjnych na ten i następne 
lata. Wymiana doświadczeń to wspaniała 
okazja do poznania specyfiki zaprzyjaź-
nionego samorządu i ,,podejrzenia’’ w jaki 
sposób można racjonalnie skorzystać z ich 
wiedzy i doświadczenia. – Podczas spo-
tkania omawialiśmy przede wszystkim do-
chody i wydatki. W ten sposób porównali-
śmy, na co każdy samorząd wydaje mniej 
czy więcej. Przyjechaliśmy tutaj, żeby 
zobaczyć jak wygląda technologia z płyt. 
Wiedzieliśmy o takim sposobie, ale tyl-
ko ze słyszenia. Przyszła więc pora, żeby 
sprawdzić na własne oczy jak to wygląda, 
porozmawiać o tym, a szczególnie o kosz-
tach. A te wyglądają zachęcająco. Żeby 
podjąć racjonalne i uczciwe decyzje trzeba 
po prostu zobaczyć jak to wygląda. To było 
nasze pierwsze robocze spotkanie. Myślę, 
że będą kontynuacje. Według zasady cudze 
chwalicie swego nie znacie. Do tej pory 
nie znaliśmy się w ogóle, nasi radni nie 
mieli takiej możliwości, bo nie jeżdżą do 
siebie na sesje. Cieszymy się, że dostali-
śmy zaproszenie, 
a ta wizyta była 
planowana już od 
dawna. Jednak 
najważniejsze jest 
to, żeby podejmo-
wać dobre decyzje. 
Myślę, że teraz na 
pewno znajdziemy 
takie miejsca w na-
szej gminie, gdzie 
ta technologia z 
płyt będzie miała 
zastosowanie. Na 
pewno jest tańsza i 

to do nas przemawia. – powiedziała Doro-
ta Gorzelniak wójt Przemętu. Z przebiegu 
spotkania zadowolony był również Jacek 
Kolesiński wójt Siedlca. - Najważniejszą 
rzeczą jest podzielenie się pewnymi do-
świadczeniami. To, o co pytali nasi radni 
dotyczyło na przykład rozwiązań w spra-
wie kanalizacji, natomiast my pokazujemy 
to, co zrobiliśmy, czyli drogi wykonane z 
płyt z kostką w środku. Chodziło o poka-
zanie, że takie rozwiązanie jest możliwe, 
tanie, szczególnie tam, gdzie nie ma du-
żej potrzeby robić wielkich inwestycji z 
położeniem setek metrów asfaltu. A takie 
drogi, które u nas oddaliśmy są w pełni 
funkcjonalne i spełniają swoje zadania. 
Spotkanie polegało głównie na wymianie 
doświadczeń. Pokazywaliśmy jak i gdzie 
wydajemy środki i to w miejscach, gdzie 
rzeczywiście są takie potrzeby. Ale to była 
domena wymiany informacji pomiędzy 
samymi radnymi, bo to dla nich było to 
spotkanie zorganizowane. Zależało nam, 
żeby się poznali i porozmawiali, co się do-
skonale udało. Poruszana była także kwe-
stia współpracy wójta i rady. Na pewno 
będziemy kontynuować współpracę. Także 
współpraca była i na pewno będzie, co bar-
dzo wszystkich nas cieszy.. – powiedział. 
Po zakończeniu części oficjalnej, która 
odbyła się w sali sesyjnej, przedstawiciele 
obu gmin wymienili się okolicznościowy-
mi upominkami i wsiedli do samochodów. 
Pierwszym etapem ich zwiedzania była 
wieś Mariankowo, potem Grójce Mały i 
Chobienice. W każdej wsi przemęccy radni 
z zainteresowaniem oglądali technologię 
wykonania dróg z płyt. Już zapowiedzieli, 
że znajdą na pewno w Przemęcie miejsca, 
w których ta technologia się sprawdzi.

Pierwsze spotkanie radnych
z Przemętu i Siedlca

Na taką decyzję mieszkańcy Kiełpin 
czekali ponad 10 lat. Najpierw miała 
być duża inwestycja i potężna dotacja 
ze ,,schetynówek’’, skończyło się jednak 
okrojonej wersji drogi. Dla gminy to 
dobra wiadomość, jednak nie wszyscy są 
zadowoleni.

Na nadzwyczajnej sesji rady gminy w 
Siedlcu 20 lutego br. w radni jednogłośnie 
przegłosowali trzy uchwały, które dotyczyły 
tego samego tematu – droga w Kiełpinach. 
Na kolejnej sesji, tym razem w powiecie 
inwestycja stała się faktem. Uchwała w 
sprawie udzielenia pomocy powiatowi 
wolsztyńskiemu na inwestycję drogową 
w Kiełpinach rozpoczęła całą procedurę. 
Będzie więc droga od przepompowni aż do 
skrzyżowania. Kosztorys jaki przedstawiono 
14 lutego na spotkaniu pomiędzy wójtem 
Jackiem Kolesińskim a starostą Januszem 
Frąckowiakiem opiewa na 1, 7 mln zł. Z 
tego gmina Siedlec ma dołożyć 700 tys. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P 
Stara Tuchorza - Powodowo odcinek I 
Kiełpiny będzie więc robiona. Pierwotnie 
miała być ścieżka rowerowa, chodniki, rowy 
i o wiele dłuższa przebudowa. Skończyło 
się na skromniejszych planach, bo projekt 
złożony przez powiat nie dostał pieniędzy 
ze ,,schetynówek’’. Zadanie trzeba więc 
realizować we własnym zakresie. Nie 
wszystkim takie rozwiązanie się podoba. 
Nie tylko mieszkańcom, ale także radnym 
gminnym.

Radni zadaja niewygodne pytania
Radna Ewa Wajl podczas nadzwyczajnej 
sesji od razu po przedstawieniu przez 
starostę stanu prac zadała szereg pytań 
dotyczących nie tylko drogi ale także 
ścieżki rowerowej. Pytała też o wizję 
zakończenia całej inwestycji. – „…w 
imieniu mieszkańców Kiełpin składam 
zapytanie: Kiedy i w jakim zakresie będzie 

prowadzona inwestycja przebudowy drogi 
Powodowo – Kiełpiny, chodzi nie tylko o 
długość tej drogi, ale o pełną infrastrukturę: 
o ścieżki, chodnik? Dlaczego tego zadania 
nie ujęto w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Starostwa nadając mu statut 
ciągłości inwestycji? Jaką ma wizję Starosta 
dotyczącą zakończenia tej inwestycji?– 
wyraziła tymi pytaniami zdanie nie 
tylko swoje, ale i mieszkańców. Jednak 
tłumaczył się obciążeniami finansowymi 
i koniecznością pozyskania środków z 
zewnątrz oraz długą kolejką oczekujących 
na podobne inwestycje. Zauważył także, 
że realne koszty ofert poznamy dopiero po 
przetargu, więc nie wiadomo jakie środki 
trzeba będzie wyegzekwować. Zadeklarował 
także, że na chwilę obecną będzie robiony 
odcinek najbardziej zniszczony, od 
przepompowni do skrzyżowania, kolejny 
etap to cała infrastruktura przez wieś, ale 
powiat będzie się starać o dofinansowanie 
zewnętrzne. Takie postawienie sprawy 
rozsierdziło uczestników sesji, którzy 
obawiają się, że sprawa zostanie po prostu 
odsunięta w czasie i przejdzie na barki 
władz w następnej kadencji. Jak powiedział 
jeden z nich po zakończeniu spotkania - 
czego nie ma na papierze, tego może nie 
być, a następna władza może po prostu 
zapomnieć, nie dotrzymać z różnych 
względów słowa, tłumacząc się po raz 
kolejny i wymyślając nowe wymówki. 
Również mieszkańcy Kiełpin są bardzo 
zaniepokojeni takim postawieniem sprawy 
przez powiat. Niektórzy z ich napisali już 
nawet petycję do władz powiatowych 
i zbierają teraz podpisy z prośbą o 
podjęcie natychmiastowych kroków i jak 
zapowiedzieli, będą protestować, aby droga 
poprzez całą wieś, łącznie ze ścieżkami 
rowerowymi była w przyszłości zrobiona. 
A do tego potrzeba nie tylko zgodnej woli 
politycznej, ale tez i pieniędzy. A tych 
zawsze brakuje.

Sukces po długiej batalii
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Informacje z Regionu Kozła
Dnia 13 grudnia 2017 roku w 

sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w 
Kargowej miało miejsce posiedzenie 
Kapituły Regionu Kozła w trakcie 
którego zapoznano się z propozycją 
budżetu Stowarzyszenia na rok 2018 
oraz z propozycją zmian w statucie 
Stowarzyszenia. Ustalono termin i 
porządek obrad Konferencji Regionu 
Kozła (24 stycznia 2018 r.) oraz usta-
lono termin i miejsce spotkania „Tę-
gich Głów”.

Dnia 10 stycznia 2018 roku w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kar-
gowej miało miejsce posiedzenie Ka-
pituły Regionu Kozła w trakcie któ-
rego przedstawiono warianty budżetu 
Stowarzyszenia na rok 2018, przed-
stawiono sprawozdania za rok 2017 
na Konferencję Regionu oraz zaopi-
niowano propozycję składki rocznej 
od gmin stowarzyszonych. Ustalono 
zasady i terminy złożenia wniosków 
do Nagrody Regionu Kozła. Omó-
wiono także sprawy bieżące.

Dnia 19 stycznia 2018 roku w Ga-
lerii Baszta Zbąszyńskiego Centrum 
Kultury odbył wernisaż Doroty Bu-
lińskiej pt. „Soma”. Pani Dorota jest 
absolwentką Uniwersytetu Zielono-
górskiego na Wydziale Artystycznym 
ze specjalnością Edukacja w zakresie 
Sztuk Plastycznych oraz Pedagogiki 
ze specjalnością Edukacja Medialno 
- Informatyczna. Jest nauczycielem 
zajęć komputerowych, artystycznych, 
technicznych oraz plastyki w Szkole 
Podstawowej w Siedlcu. Prowadziła 
warsztaty fotograficzne plastyczne 
w instytucjach kultury oraz szkołach 
podstawowych i gimnazjach. Uczest-
niczyła i prowadziła wiele projektów 
edukacyjnych i artystycznych. Pani 
Dorota jest również autorką wystaw 
indywidualnych dotyczących tema-
tyki ciała oraz uczestniczką wystaw 
zbiorowych.

Dnia 24 stycznia 2018 r. w Cen-
trum Kultury i Folkloru w Dąbrówce 
Wlkp. odbyło się I/XXII/18 spotkanie 
Konferencji Regionu Kozła, w trak-
cie którego przedstawiono sprawoz-
dania z działalności merytorycznej 
Stowarzyszenia za rok 2017, oraz z 
wykonania budżetu, w stosunku do 
których podjęto stosowne uchwały. 
Przyjęto sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej. Podjęto również uchwały: 
o udzieleniu absolutorium Kapitule, o 
zatwierdzeniu budżetu na rok 2018, o 
wprowadzeniu zmian w Statucie Sto-
warzyszenia oraz o zmianie wysoko-
ści składki rocznej.

Dnia 31 stycznia 2018 r. (środa), 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda złożył krótką wizy-
tę w Kargowej, później udał się do 
Żar. Prezydenta Andrzeja Dudę witali 
licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz 
wojewoda lubuski Władysław Daj-

czak i burmistrz Kargowej 
Jerzy Fabiś. Najważniejszym 
punktem uroczystości było 
złożenie kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą Powstańców 
Wielkopolskich, umieszczo-
ną na ścianie ratusza. 

W dniach 13 i 20 marca br. w 
biurze LGD RK odbyły się posiedze-
nia Rady, które miały na celu ocenę i 
wybór operacji złożonych w ramach 
naborów:

1/2018 Wspieranie rozwoju in-
frastruktury kulturalnej,

2/2018 Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej i rekre-
acyjnej,

3/2018 Rozwijanie działalności 
gospodarczej.

Zmiana dotycząca konkuren-
cyjnego trybu wyboru wykonaw-
ców

 W związku z wejściem w życie 
w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 
10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), 
zmianie ulegają przepisy dotyczące 
konkurencyjnego trybu wyboru wy-
konawców zadań ujętych w zestawie-
niu rzeczowo-finansowym operacji.

Najważniejsze zmiany wpro-
wadzone w przepisach dotyczących 
konkurencyjnego trybu wyboru wy-
konawców to:

• zwiększenie progu, od jakie-
go obowiązuje konkurencyjny tryb 
wyboru wykonawców z 20 tys. zł do 
równowartości 30 tys. Euro,

• umożliwienie ustalania jed-
nego kryterium oceny ofert - ceny lub 
kosztu,

• umożliwienie wyłączenia 
stosowania zasady konkurencyjno-
ści w przypadku dobrowolnego za-
stosowania konkurencyjnych trybów 
udzielania zamówienia publicznego 
(przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony),

• określenie terminu, w jakim 
należy dokonać ustalenia wartości za-
dania - nie wcześniej niż 3 miesiące, 
a w przypadku zadań dotyczących ro-
bót budowlanych - 6 miesięcy, przed 
dniem udostępnienia zapytania ofer-
towego albo - gdy nie udostępniono 
zapytania ofertowego - przed dniem 
zawarcia umowy z wykonawcą,

• doprecyzowanie sposobu 
postępowania w przypadku braku 
możliwości wyboru najkorzystniej-
szej oferty - w takiej sytuacji podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy 
lub pomocy technicznej oraz benefi-
cjent może zawrzeć umowę na wyko-

nanie tego zadania z wybra-
nym przez siebie wykonawcą, 
niepowiązanym osobowo lub 
kapitałowo,

• uregulowanie sposo-
bu postępowania w sytuacji, 
gdy wykonawca wybrany w 

wyniku przeprowadzonego postępo-
wania w sprawie wyboru wykonawcy 
danego zadania uchyla się od zawarcia 
umowy na wykonanie tego zadania - 
w takiej sytuacji podmiot ubiegający 
się o przyznanie pomocy lub pomocy 
technicznej oraz beneficjent może za-
wrzeć umowę z wykonawcą, którego 
oferta była kolejną najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez prze-
prowadzania ponownego postępowa-
nia.

Zmieniona ustawa wprowadza 
zasadę, iż decydującym momentem 
dla oceny konieczności stosowania 
przepisów dotyczących konkuren-
cyjnego trybu wyboru wykonawców 
obowiązujących w ramach danego 
postępowania jest moment zamiesz-
czenia zapytania ofertowego na por-
talu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie 
tej nie ma natomiast znaczenia 
moment zawarcia z beneficjentem 
umowy o przyznaniu pomocy. W 
praktyce oznacza to, że nowe zasady 
mogą mieć zastosowanie zarówno do 
beneficjentów, którzy zawarli umowy 
o przyznaniu pomocy przed wejściem 
w życie znowelizowanych przepi-
sów (jednak nie wcześniej niż w dniu 
18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy 
umowy zawrą w dniu wejścia w życie 
tych przepisów lub po tym dniu.

Szczegółowe warunki i tryb kon-
kurencyjnego wyboru wykonawców 
i warunki dokonywania zmniejszeń 
kwot pomocy oraz pomocy technicz-
nej zostały zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wy-
boru wykonawców zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji oraz warunków dokonywa-
nia zmniejszeń kwot pomocy oraz po-
mocy technicznej (Dz. U. poz. 396), 
dostosowanym do zmian przepisów 
ustawy PROW 2014-2020. 

Regulacje wprowadzane nowym 
rozporządzeniem są co do zasady 
znane podmiotom. Należy jednak 
zwrócić uwagę na następujące, nie 
wynikające wprost ze zmiany usta-
wy, nowe przepisy rozporządzenia, w 
porównaniu do rozporządzenia z dnia 
13 stycznia 2017 r.:

• brak obowiązku obligatoryj-
nego przedłużenia terminu składania 
ofert w przypadku zmiany zapytania 
ofertowego (obowiązek taki zaistnie-
je tylko przy zmianie istotnej),

• brak minimalnego terminu, 
o jaki należy przedłużyć termin skła-

dania ofert (dotychczas obowiązek 
przedłużenia terminu o co najmniej 
3/7 dni),

• doprecyzowanie, iż w toku 
badania i oceny ofert beneficjent 
może żądać od wykonawców wyja-
śnień dotyczących treści złożonych 
ofert (przy czym niedopuszczalne jest 
prowadzenie między beneficjentem a 
wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie ja-
kiejkolwiek zmiany w jej treści),

• dodanie dodatkowego ele-
mentu do protokołu z postępowania 
w sprawie wyboru przez beneficjenta 
wykonawcy danego zadania ujętego 
w zestawieniu rzeczowo- finansowym 
operacji (wykaz ofert),

• określenie warunków doty-
czących wezwania do złożenia ofert 
dodatkowych jeżeli złożono dwie lub 
więcej ofert o takiej samej najniższej 
cenie lub o takim samym najniższym 
koszcie,

• uwzględnienie możliwości 
udzielenia zamówienia publiczne-
go w częściach (w przypadku, gdy 
zamawiający udziela zamówienia 
publicznego w częściach i niezgod-
ność dotyczy jednego postępowania 
- zmniejszenie jest obliczane w od-
niesieniu do wartości tego postępo-
wania, a nie całego zamówienia pu-
blicznego),

• brak sumowania zmniejszeń 
obliczonych metodą dyferencyjną i 
wskaźnikową (do wszystkich stwier-
dzonych niezgodności stosuje się 
zmniejszenie z tytułu niezgodności, 
skutkującej zmniejszeniem o najwyż-
szej wartości).

Powyższe zmiany są dla benefi-
cjentów korzystne (np. brak obowiąz-
ku przedłużenia terminu składania 
ofert, brak sumowania zmniejszeń) 
lub nie nakładają na nich obowiąz-
ków niemożliwych do zrealizowania 
na dowolnym etapie trwania postępo-
wania w sprawie wyboru wykonawcy 
danego zadania ujętego w zestawie-
niu rzeczowo- finansowym operacji 
(np. załączanie wykazu ofert do pro-
tokołu czy publikowanie tego wykazu 
na portalu ogłoszeń ARiMR).

Źródło: http://www.arimr.gov.
pl/aktualnosci/artykuly/zmiana-doty-
czaca-konkurencyjnego-trybu-wybo-
ru-wykonawcow.html

Więcej informacji na www.re-
gionkozla.pl, www.lgdrk.pl.

Opracowała: Ewa Woś
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07.01.18 spotkanie opłatkowe w 
Kiełpinach,

11.01.18 podpisanie umowy na 
realizację zadania pn. „Zakup 
sprzętu komputerowego 
z oprogramowaniem oraz 
wdrożenie i uruchomienie 
e-usług w ramach projektu 
pn. „Wdrożenie e-usług 
publicznych w Gminie 
Siedlec „ cz.1 – zakup sprzętu 
serwerowego oprogramowania 
oraz wdrożenie i uruchomienie 
e-usług,

12.01.18 spotkanie z Posłem Kilionem 
Munyama,

Turniej brydżowy (zakończenie 
sezonu) GOK Siedlec,

13.01.18 spotkanie noworoczne w 
Chobienicach,

spotkanie noworoczne w Wąchabnie,
14.01.18 WOŚP w gminie/ zebrano 

20740,35/
18.02.18 spotkanie ze Starostą w 

sprawie przebudowy drogi 
powiatowej nr 3793P Stara 
Tuchorza – Kiełpiny – 
Powodowo,

19.01.18 spotkanie Noworoczne w 
Chobienicach,

23.01.18 narada z Sołtysami,
24.01.18 Konferencja Regionu Kozła /

Dąbrówka Wlkp.,
26.01.18 narada z dyrektorami szkół,

zebranie wiejskie w 
Karnie/zmiana 
funduszu 
sołeckiego,

27.01.18 udział w 
uroczystości 
związanej z 
zakończeniem 
przez pana Jensa-Hermanna 
Kleine pracy na stanowisku 
dyrektora Związku Gmin 
Unterspreewald w Niemczech,

01.02.18 Gminne Zawody Piłki 
Ręcznej Szkół Podstawowych 
gminy Siedlec/SP Belęcin,

02.02.18 wernisaż prac pani Elżbiety 
Tarnowskiej,

04.02.18 koncert kolęd w wykonaniu 
Zespołu Perły Sumsiodki z 
Siedlca i Chóru męskiego 
Tuchorzacy w kościele pw. Św. 
Michała Archanioła w Siedlcu,

06.02.18 podpisanie umowy o 
wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: 
„Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu”,

Tydzień Powstania Wielkopolskiego 
w szkołach,

09.02.18 obchody 99 rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego w 
gminie,

10.02.18 uroczyste obchody 90 
rocznicy przeniesienia zwłok 

powstańców wielkopolskich 
do Wielichowa /Kargowa, 
Kopanica,

11.02.18 Marsz powstańczy 
/ złożenie hołdu Powstańcom 
Wielkopolskim poległym 
w walkach w okolicach 
Chobienic i Grójca Wielkiego 
przez mieszkańców Chobienic, 
Grójca Wielkiego,

20.02.18 XLV nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Siedlec,

28.02.18 spotkanie autorskie z Panią 
Hanną Krugiełką, pisarką 
książek dla dzieci,

01.03.18 Pamięć o Żołnierzach 
Wyklętych w szkołach gminy 
Siedlec,

Mistrzostwa Gminy Siedlec w piłce 
ręcznej w kategorii dziewcząt 
w ramach XIX Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
czyli uczennic klas VII Szkoły 
Podstawowej oraz klas II i 
III byłych gimnazjów/sala 
sportowa w Siedlcu,

02.03.18 spotkanie radnych z 
Przemętu i Siedlca,

Mistrzostwa Gminy Siedlec w piłce 
ręcznej chłopców w ramach 
XIX Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Siedlec,

03.03.18 Dzień Kobiet w 
Godziszewie,

wernisaż twórczości Moniki 
Kamińskiej,

06-07.03.18 Targi Edukacyjne 
dla ostatnich klas 
gimnazjalnych z gminy Siedlec

07.03.18 wizyta wiceministra 
Ministerstwa Środowiska 
Sławomira Mazurka w gminie,

08.03.18 Mistrzostwa Powiatu 
Wolsztyńskiego w piłce ręcznej 
w kategorii dziewcząt w 
ramach XIX Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
czyli uczennic klasy VII 
Szkoły Podstawowej oraz 
uczennic klas II i III byłych 
gimnazjów,

09.03.18 eliminacje gminne do 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”/Tuchorza,

10.03.18 Targi ślubne,
12.03.18 narada z Sołtysami,
otwarcie nowo wybudowanej drogi w 

Żodyniu,
14.03.18 podpisanie umowy na 

„dożywianie”/Poznań,
Konkurs Recytatorski dla 

przedszkolaków,
18.03.18 Jarmark Wielkanocny,
Na przełomie lutego i marca zebrania 

wiejskie w poszczególnych 
sołectwach.
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W dniu 16 stycznia 2018 roku 
odbyła się XLIV sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014 
-2018, w której uczestniczyło 11 
radnych spośród 15 członków 
Rady. Ponadto uczestniczyli: 
Andrzej Wita Przewodniczący 
Rady Powiatu, Stanisław Piosik – 
Zastępca Przewodniczącego Rady 
Powiatu, Tadeusz Mąkosa członek 
Zarządu Powiatu, Łucja Olejniczak 
członek Zarządu Powiatu, Jacek 
Kolesiński Wójt Gminy, Hieronim 
Birk Zastępca Wójta, Krystyna 
Lewandowska Skarbnik Gminy, 
oraz Sołtysi i kierownicy referatów 
urzędu Gminy.
W interpelacjach i wnioskach 
kolejno zabierali głos:
- radna I. Słowiak –złożyła zapytanie 
do przedstawicieli powiatu : „…w 
październiku ubiegłego roku 
zgłaszałam problem związany z 
drogą powiatową we wsi Karna – 
chodzi tu o odcinek tzw. bruku – od 
tego czasu nikt się nie zainteresował 
tą sprawą; podnoszę tę sprawę 
po raz kolejny; nie dalej jak dwa 
tygodnie temu jeden z kierowców 
stracił tam miskę olejową (z tego 
co wiadomo , nie jest to pierwsza 
miska olejowa); droga jest na tyle 
wyboista, że nie można tą drogą 
przejechać; na tej drodze mieszka 
też niesprawny chłopak, który 
jeździ na wózku inwalidzkim…”
-radna E. Weil – złożyła zapytania 
do przedstawicieli starostwa w 
sprawie drogi przez Kiełpiny: „…w 
imieniu mieszkańców Kiełpin 
składam zapytanie: 

1) Kiedy i w jakim zakresie 
będzie prowadzona inwestycja 
przebudowy drogi Powodowo – 
Kiełpiny, chodzi nie tylko o długość 
tej drogi, ale o pełną infrastrukturę: 
o ścieżki, chodnik?
2) Dlaczego tego zadania nie 
ujęto w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Starostwa nadając mu 
statut ciągłości inwestycji?
3) Jaką ma wizję Starosta dotyczącą 
zakończenia tej inwestycji?

W dalszej części obradwręczono 
wyróżnienia dla osób zasłużonych 
w działalności na rozwój i 
popularyzację gminy oraz 
przedstawiono wyniki konkursu 
„Piękna Wieś Gminy Siedlec 2017” 
Wyróżnienie otrzymał Zespół 
śpiewaczy Perły – Sumsiodki i Teatr 
Paragraf – 2
Podjęto również następujące 
uchwały:
-Nr XLIV/215/2018 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2018 
rok na obecność 11 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 11 – za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących,

- Nr XLIV/2016/2018 w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Siedlec na 2018 rok na obecność 
11 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 11 – za, 0 – przeciw, 
0 – wstrzymujących,

- Nr XLIV/2017/2018 w sprawie 
przyjęcia planów pracy stałych 
Komisji Rady Gminy Siedlec na 
obecność 11 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 11 – za, 0 – 

przeciw, 0 – wstrzymujących,

- Nr XLIV/218/208 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2018 
–2020 na obecność 11 radnych 
została przyjęta jednogłośnie 11 – za, 
0 – przeciw, 0 – wstrzymujących,

- Nr XLIV/219/2018 w sprawie 
uchwalenia Programu Wspierania 
Rodziny Gminy Siedlec na lata 
2018 – 2020 – na obecność 
11 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 11 – za, 0 – przeciw, 
0 – wstrzymujących,

- Nr XLIV/220/2018 w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych jednostek 
oświatowych, dla których Gmina 
Siedlec jest organem rejestrującym 
na obecność 11 radnych została 
przyjęta zwykłą większością 
głosów 10 – za, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymujących, 1 osoba wyłączona 
z głosowania,

- Nr XLIV/221/2018 w sprawie 
określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach prowadzonych 
przez Gminie Siedlec na obecność 
11 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 11 – za, 0 – przeciw, 
0 – wstrzymujących,
- Nr XLIV/222/2018 w sprawie skargi 
na działalność Wójta Gminy Siedlec 
. na obecność 11 radnych została 

przyjęta jednogłośnie 11 – za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących,

W dniu 20 lutego 2018 roku odbyła 
się XLV nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014 
-2018, w której uczestniczyło 12 
radnych spośród 15 członków 
Rady. Ponadto uczestniczyli: Janusz 
Frąckowiak Starosta Wolsztyński, 
Andrzej Wita Przewodniczący 
Rady Powiatu, Stanisław Piosik – 
Zastępca Przewodniczącego Rady 
Powiatu, Hieronim Birk – Zastępca 
Wójta, Kinga Dąbrowska - Główna 
księgowa, Andrzej Rogozinski - 
Prezes ZEUK-u oraz kierownicy 
referatów Urzędu Gminy.
Podczas obrad podjęto następujące 
uchwały:
- Nr XLV/223/2018 w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Wolsztyńskiemu na 
realizację zadania pn. „ Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3793P Stara 
Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, 
odcinek od rozdzielni gazu przez 
miejscowość Kiełpiny”,
- Nr XLV/224/2018 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Wolsztyńskiemu na 
realizację zadania pn. „przebudowa 
drogi powiatowej Nr 3793P Stara 
Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, 
odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia 
gazu”,
- Nr XLV/225/2018 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 
2018 rok.
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Budżet Gminy Siedlec na 2018 rok
Budżet Gminy Siedlec na 2018 rok 
został przyjęty uchwałą Nr XLII
/209/2017 Rady Gminy Siedlec w 
dniu 19 grudnia 2017 roku.

W planowanym budżecie do-
chody wyniosą 51.192.285,32 zł, 
na co składają się dochody w 
działach:

Rolnictwo i łowiectwo – −	
63.618,00 zł,

Gospodarka mieszkanio-−	
wa - 457.000,00 zł,
Administracja publiczna - −	
909.832,32 zł,
Urzędy naczelnych orga-−	
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa - 
2.460,00 zł,
Dochody od osób praw-−	
nych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie-
posiadających osobowo-
ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

      - 18.386.543,00 zł,
Różne rozliczenia - −	
14.316.037,00 zł,
Oświata i wychowanie - −	
1.514.598,00 zł,
Pomoc społeczna  -  −	
278.453,00 zł,
Rodzina  -  15.153.744,00 zł,−	
Gospodarka komunalna −	
i ochrona środowiska - 
110.000,00 zł,

W planowanym budżecie wy-
datki wyniosą 55.977.285,32 zł, 
z tego wydatki w poszczegól-
nych  działach:

Rolnictwo i łowiectwo - −	
196.621,79 zł,
Leśnictwo  - 2.500,00 zł,−	
Transport i łączność  - −	
3.618.835,88 zł,
Turystyka - 15.550,00 zł,−	

Gospodarka mieszkanio-−	
wa - 353.800,00 zł,
Działalność usługowa  - −	
55.000,00 zł,
Administracja publiczna - −	
6.112.973,45 zł,
Urzędy naczelnych orga-−	
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa - 
2.460,00 zł,
Bezpieczeństwo publicz-−	
ne i ochrona przeciwpo-
żarowa - 404.390,00 zł,
Obsługa długu publiczne-−	
go - 430.000,00 zł,
Różne rozliczenia - −	
595.000,00 zł,
Oświata i wychowanie - −	
22.740.717,37 zł,
Ochrona zdrowia - −	
560.000,00 zł,
Pomoc społeczna - −	
2.397.685,00 zł,
Edukacyjna opieka wycho-−	
wawcza - 46.000,00 zł,
Rodzina  - 15.359.765,00 −	
zł,
Gospodarka komunalna −	
i ochrona środowiska -  
1.601.877,54 zł,
Kultura i ochrona dzie-−	
dzictwa narodowego  - 
1.271.109,29 zł,
Kultura fizyczna - −	
213.000,00 zł.

       Jednym z bardzo ważnych 
i oczekiwanych przez mieszkań-
ców zadań samorządu gminnego 
jest realizacja inwestycji.
W planowanym budżecie wy-
datki inwestycyjne wyniosą 
5.639.044,34 zł ,z tego:

„Budowa ścieżek rowero-−	
wych” – 722.000,00 zł,
„Budowa ścieżki rowero-−	
wej Belęcin – Zakrzewo” 
– 210.000,00 zł,

−	

„Przebudowa drogi gmin-−	
nej w Grójcu Wielkim” – 
160.000,00 zł,
„Przebudowa drogi gmin-−	
nej w Wojciechowie” – 
150.000,00 zł,
„ Przebudowa chodnika −	
w Nowej Tuchorzy” – 
60.000,00 zł,
„Budowa drogi w Belęci-−	
nie” – 40.000,00 zł,
„Przebudowa świetli-−	
cy wiejskiej w Reklinie 
jako miejsca integracji i 
spotkań mieszkańców” – 
99.981,79 zł,
„Modernizacja budyn-−	
ków komunalnych” – 
100.000,00 zł,
„Wdrożenie e-usług pu-−	
blicznych w Gminie Sie-
dlec” –644.468,00 zł,
„Przebudowa i rozbudowa −	
budynku przedszkolnego 
w Siedlcu w ramach zada-
nia „ Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania bu-
dynku Domu Pomocy Spo-
łecznej na przedszkole i 
dzienny dom opieki Senior 
– Wigor” – 500.000,00 zł,
„Modernizacja i rozbudo-−	
wa oświetlenia ulicznego” 
– 100.000,00zł,
„Budowa sali gimnastycz-−	
nej wraz z zapleczem przy 
Szkole Podstawowej w Tu-
chorzy” – 2.500.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych 
działach ustalono na podstawie 
materiałów planistycznych spo-
rządzonych przez poszczególne 
jednostki organizacyjne Gminy i 
stanowiska pracy na podstawie § 1 
uchwały Nr XI/70/11 Rady Gmi-
ny Siedlec z dnia 25 października  
2011 roku w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżeto-
wej Gminy Siedlec.

 W wydatkach dzia-
łu 801 Oświata i wychowanie, 
rozdziału 80146 Dokształcanie  
i doskonalenia nauczycieli za-
planowano kwotę 72.113,00 
zł.Wydatki na oświatę zaplano-
wano na poziomie 22.740.717,37 
zł,przy subwencji oświatowej 
11.252.259,00 zł. 

Z budżetu Gminy za-
planowano dotacje celowe na 
pomoc finansową między j.s.t. 
w wysokości 1.818.000,00zł 
oraz dotacje podmiotowe dla 
Gminnego Ośrodka Kultury  
w wysokości 750.650,00 zł i Bi-
blioteki w wysokości 208.713,89 
zł zprzeznaczeniem na płace i 
pochodne oraz koszty związa-
ne z utrzymaniem obiektów.
Zaplanowano takżedotacje dla 
podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych 
w wysokości 716.700,00 zł  
w tym dotacja dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty w wy-
sokości 525.600,00 zł.

Deficyt budżetu w wyso-
kości 4.785.000,00 zł zostanie 
sfinansowany przychodami po-
chodzącymi z wolnych środków 
oraz sprzedaży papierów warto-
ściowych.

Z kwoty dochodów zabez-
pieczono, przypadający na 2018 
rok, wykup papierów wartościo-
wych w wysokości 2.000.000 zł, i 
spłatę raty pożyczki w wysokości 
215.000,00 zł. P r z e w i d y w a n e 
zadłużenie, przy w pełni realizo-
wanym budżecie, będzie wynosić 
11.150.000,00 zł, tj. 21,78% pla-
nowanych dochodów. Na kwotę 
zadłużenia składają się papiery 
wartościowe wyemitowane przez 
Gminę Siedlec.

W 2011 roku dzień 1 marca usta-
nowiony został świętem państwo-
wym Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, poświęco-
nym żołnierzom zbrojnego podzie-
mia antykomunistycznego, które 
działało w latach 1944 - 1963. Z tej 
okazji 2 marca 2018 r. w szkołach 
gminy Siedlec odbyły się żywe 
lekcje historii, które poprowadzili 
członkowie Stowarzyszenia Mi-
łośników Historii Wojskowości 
przy Lubuskim Muzeum Wojsko-
wym w Zielonej Górze z siedzibą 
w Drzonowie. Lekcje odbyły się 
z inicjatywy Wójta Gminy Sie-
dlec Jacka Kolesińskiego, Insty-

tutu Pamięci Narodowej oddział 
w Poznaniu oraz Stowarzyszenia 
Miłośników Historii Wojskowo-
ści przy Lubuskim Muzeum Woj-
skowym. W trakcie wykładów 
prelegenci przedstawili biogramy 
„Wyklętych-Niezłomnych” m.in.: 
Łukasza Cieplińskiego, Waleriana 
Józefa Tumanowicza „Jagodziń-
skiego”, Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”, Danuty Siedzikówny 
„Inki”, Józefa Franczaka „Lalki”, 
Witolda Pileckiego, Józefa Kurasia 
„Ognia”, Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila” oraz Jana Wosia dowo-
dzącego okręgu Wolsztyn WSGO 
WARTA (byłego Burmistrza 

Wolsztyna). Uczennice szkoły w 
Chobienicach: Agnieszka Tomiak, 
Klaudia Tomiak oraz Izabela Barcz 
zaprezentowały funkcjonowanie 
służb medycznych. Pan Maciej 
Myczka przedstawił ważniejsze 
fakty z historii Żołnierzy Niezłom-
nych, opowiedział o uzbrojeniu 
i wręczył uczestnikom spotkania 
pamiątkowe Ryngrafy. Uczniowie 
wraz z opiekunami, oraz prelegen-
ci oddali hołd bohaterom polskiego 
podziemia niepodległościowego.

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych w szkołach gminy Siedlec
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Jak co roku Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs 
„Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Celem 
konkursu jest wsparcie inicjatyw miesz-
kańców na rzecz rozwoju własnej miejsco-
wości, opartych o oddolnie wypracowane 
sołeckie strategie odnowy wsi. W tej edycji 
konkursu trzy z naszych sołectw: Kiełpiny, 
Wąchabno i Jażyniec, startują do konkursu 
ze swoimi pomysłami. Zgodnie z zasadami 
programu na łączny koszt projektu składają 
się środki zabezpieczone w funduszu sołec-
kim, dofinansowanie z UMWW, środki za-
bezpieczone w tegorocznym budżecie oraz 
wkład własny mieszkańców (praca, sprzęt, 
materiały). Mieszkańcy najpierw wraz z 
moderatorami z UM opracowali strategię 
rozwoju swojej miejscowości a następnie 

przy pomocy pracowników Urzędu Gminy 
Siedlec każde z sołectw złożyło następują-
ce projekty:
Sołectwo Kiełpiny – projekt pn. „Zagospo-
darowanie Parku w Kiełpinach i utworze-
nie miejsca do czynnej integracji”. 
Sołectwo Jażyniec - projekt pn. „Wiejskie 
Centrum Sportu i Rekreacji w Jażyńcu”. 
Sołectwo Wąchabno - projekt pn. „Zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej przy 
świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz 
ścieżki rowerowo-pieszej wokół jeziora 
wąchabskiego”. 
Ogłoszenie wyników nastąpi w maju. 
Mamy nadzieję że wyżej wymienione pro-
jekty znajdą uznanie w ocenie kapituły 
konkursu a przyznane środki pozwolą na 
ich realizację jeszcze w tym roku. 

Trzy sołectwa walczą 
o dofinansowanie

Zimowisko, zimowisko…
To nie tylko lodowisko.
Ferie w górach, tam w Przesiece,
Miło spędzać zawsze chce się!
Zimowisko, zimowisko…
To w Przesiece widowisko!
Czy na nartach, czy na listku,
Frajda zawsze! Gdzie? W Kalińcu!

Młodzież ze szkół w Chobienicach, 
Siedlcu i Tuchorzy, nie czekając aż fe-
rie formalnie się rozpoczną, w sobotę 
10. 02. 2018 r. ruszyła na zimowisko 
do Przesieki. Grupa uczestników była 
bardzo liczna, a na dodatek uśmiech-
nięta od ucha do ucha! Cała młodzież 
podczas wyjazdu była pod opieką pań: 
Beaty Janczewskiej, Krystyny Zwirn, 
Magdaleny Zwirn oraz Natalii Lupy a 
także pana Przemysława Strażyńskie-
go.
Każdy marzył, aby na miejscu zoba-
czyć śnieg i poczuć jego skrzypienie 
pod butami. Udało się! W Przesiece 
czekała na nas prawdziwa zima. 
Wieczorem, po przyjeździe, został 
zorganizowany seans filmowy, a tak-
że gry i zabawy, aby wszyscy lepiej 
się poznali. Na zimowisku młodzież 
nie może się nudzić, więc każdy dzień 
został dobrze zaplanowany. Było lo-
dowisko, gdzie najmłodsze “Bąbelki” 
zdobywały umiejętności łyżwiarskie. 
Na prośbę uczestników zostały rów-
nież zorganizowane podchody, gdzie 
można było wykazać się nieograni-
czoną kreatywnością i wyobraźnią. 
Oczywiście, znakomite zimowisko nie 
może obyć się bez dyskoteki! Akurat 
jej termin przypadł na tzw. “ostatki”, 
więc młodzi bawili we własnoręcznie 
zrobionych maskach karnawałowych. 
Ważniejsza jednak na zimowisku w 
górach jest jazda na nartach. Nasza 
młodzież szalała na stoku w Karpaczu. 
Każdego dnia poziom umiejętności 
wzrastał, a instruktorzy byli pod wra-

żeniem zdolności, samozaparcia i dys-
cypliny naszej grupy! Zresztą nie ma 
co się dziwić, przecież to dzieci z gmi-
ny Siedlec, znani sportowcy w każdej 
dyscyplinie! 
Wspaniałe było to, że nikt nie narzekał 
i wszyscy wzajemnie sobie pomagali. 
Pięknie się na to patrzyło! To była na-
prawdę ZŁOTA MŁODZIEŻ! 
Podczas zimowiska 14 lutego nie za-
brakło serduszek, walentynek, kwia-
tów i słodkości. Chłopcy w pokojach 
mieli masową produkcję wyjątkowych 
walentynek, a dziewczynki nie pozo-
stawały im dłużne.
Wśród naszych aktywnych uczestni-
ków dużym powodzeniem cieszyła 
się gra terenowa “50 pytań”. Wszyscy 
biegali z ogromnym zaangażowaniem, 
aby uzyskać odpowiedź na znalezione 
pytanie. 
Wyjazd w góry nie może obyć się 
bez wycieczki krajoznawczej, więc 
w przedostatni dzień wszyscy wybra-
li się na spacer Drogą Sudecką, gdzie 
mogli podziwiać piękne widoki, a tak-
że odwiedzić cmentarz więźniów nie-
mieckiego obozu w Borowicach, gdzie 
podczas II wojny światowej pocho-
wano około 1000 zmarłych z chorób 
i wycieńczenia jeńców i robotników 
przymusowych budujących Drogę Su-
decką. Ta historia bardzo zaciekawiła 
uczestników.
Wieczorem odbyło się podsumowanie 
zimowiska oraz wręczenie nagród. W 
drodze powrotnej nie zabrakło czasu na 
“mały shopping” w Karpaczu. Pamiąt-
ki są przecież obowiązkowe. Wszyscy 
są naprawdę zachwyceni wyjazdem! 
Młodzież już chce się zapisać na kolej-
ny obóz. Wracającym do domu, łezki 
kręciły się w oczach, jednak wszystko 
co dobre, kończy się zbyt szybko.

ZŁOTA MŁODZIEŻ NA ZIMOWISKU !

W sobotę, dnia 13 stycznia 2018 r. w Wą-
chabnie odbyło się spotkanie noworoczne. 
Organizatorami spotkania był Sołtys i Rada 
Sołecka wsi Wąchabno oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich. W uroczystości udział 
wzięli pan Hieronim Birk – Zastępca Wój-
ta Gminy Siedlec, Ksiądz Proboszcz Woj-
ciech Szałata, pan Andrzej Skiba 
- Radny Rady Gminy Siedlec oraz 
mieszkańcy wsi. Zebranych powi-
tał sołtys wsi Zdzisław Kasprzak 
życząc wszystkim zdrowia, szczę-
ścia oraz pomyślności w Nowym 
Roku. Zdrowia, wiary, nadziei, 
miłości i spokoju winszowali pan 
Hieronim Birk i pan Andrzej Skiba. 
Ksiądz Proboszcz Wojciech Sza-
łata pobłogosławił mieszkańcom 

wsi z okazji Nowego Roku. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze przy wtórze 
kolęd, które inicjowali przedstawiciele ka-
peli koźlarskiej Knobel z Lasek. Kolację 
przygotowały Panie z miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich, za co sołtys składa 
serdeczne podziękowania.

Spotkanie noworoczne w Wąchabnie

W sobotę, 27 stycznia 2018 r. delegacja 
Gminy Siedlec, z wójtem Jackiem Kolesiń-
skim na czele, brała udział w uroczystości 
związanej z zakończeniem przez pana Jen-
sa-Hermanna Kleine pracy na stanowisku 
dyrektora Związku Gmin Unterspreewald 
w Niemczech. Spotkanie było okazją do 
złożenia podziękowań za dotychczasową 
współpracę polsko – niemiecką, oraz za 
zaangażowanie w rozwój przyjaznych sto-
sunków między Gminą Siedlec a Związ-
kiem Gmin Unterspreewald.
Współpraca polsko – niemiecka ma swój 
początek w maju 2004 r., kiedy to podpisa-
ne zostało porozumienie o współpracy po-
między Gminą Siedlec a Związkiem Gmin 
Golssen. W styczniu 2013 r. 
Związek Gmin Golssen 
połączono ze Związkiem 
Gmin Unterspreewald, a 
dyrektorem nowopowsta-
łego Związku został pan 
Jens-Hermann Kleine. 
Przez ten czas ukształ-
towały się pewne stałe 
punkty współpracy, jak 
chociażby konkurs języka 
niemieckiego dla uczniów 
naszych szkół z nagrodami 
fundowanymi przez stronę 

niemiecką, współpraca seniorów czy stra-
żaków ochotników. Prezentowane i pro-
mowane były tradycje, zwyczaje, lokalne 
święta, dorobek artystyczny, dziedzictwo 
kulturowe. Zrodziły się także nowe pomy-
sły na inne kierunki wspólnych działań, 
m.in. wymiana doświadczeń związanych z 
zarządzaniem gminą, inwestycjami gmin-
nymi, rozwojem przedsiębiorczości. Pozo-
staje mieć nadzieję, że nowe władze Związ-
ku Gmin Unterspreewald będą przychylne 
dalszej współpracy i będzie ona kontynu-
owana z korzyścią dla obu stron. Panu Jen-
sowi-Hermannowi Kleine życzymy wielu 
sukcesów i satysfakcji w nowym miejscu 
pracy i dalszej karierze zawodowej.

Z przyjacielską wizytą w Golssen
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych przepełnionych 

wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 

spotkań w gronie rodziny i  przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja". 

Życzą pracownicy ZEUK Sp. z o. o.

Bal karnawałowy dla dzieci z młodszych 
klas to dzień niezwykły, często wyczeki-
wany przez wiele tygodni. Jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą 
im wielu przeżyć i radości. Tak też było u 
nas.
W dniu 07.02.2018, na Sali wiejskiej w Tu-
chorzy, odbył się bal karnawałowy. Tego 
dnia już od rana pojawiły się kolorowe 
postaci. Dzieci przebrane były za bohate-

rów znanych bajek. Na Sali spotkać można 
było wróżki, królewny, rycerzy, piratów, 
policjantów oraz spidermana. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Na tę wyjątko-
wą okazję zaprosiliśmy do prowadzenia 
balu wodzireja, który zachęcał wszystkie 
dzieci do tańca przygotowaną muzyką. 
Pomagały mu w tym dwie maskotki – hi-
popotam i tygrysek. Dzieci świetnie się 
bawiły, uczestnicząc wspólnie z paniami 

w zabawach. Na sali podczas plą-
sów robiło się kolorowo, uśmiech 
nie znikał z twarzy mimo chwi-
lowego zmęczenia. Podczas krót-
kiego odpoczynku dzieci poczę-
stowano słodkimi drożdżówkami. 
Kiedy czas zabawy dobiegł końca 
dzieci z żalem opuszczały salę 
balową. Bal umożliwił dzieciom 
i wychowawcom spędzenie cza-
su w miłej atmosferze. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości 
naszym wychowankom. Dzięku-
jemy rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych balo-
wych strojów.

W karnawałowych przebraniach

T U C H O R Z A

Jak co roku oddziały przedszkolne oraz 
klasa 2b, chcąc uczcić tak szczególny dzień 
zaprosiły szanownych Dziadków do na-
szej szkoły. Wnukowie ze swoimi paniami 
przygotowały dla gości występy ar-
tystyczne oraz wykonane „sercem” i 
małymi raczkami upominki. Dzieci 
choć stremowane pięknie wystąpiły 
przed tak zacną publicznością. 
Dziękujemy Wam – kochane Bab-
cie i kochani Dziadkowie, że przy-
byliście uczcić ten ważny dzień ze 
swoimi wnukami.
Dziękujemy również mamom za 

pomoc podczas uroczystości, upieczenie 
pysznych ciast oraz dowiezienie dziadków. 
Wychowawczynie: Bogumiła Kaczmarek, 
Anna Przybyła, Magdalena Błoszyk.

Dzień Babci i Dziadka!

Dnia 23 lutego, w ferie zimowe zostały 
zorganizowane zajęcia dla dzieci naucza-
nia zintegrowanego, a w szczególności dla 
klas trzecich. Miały one na celu jeszcze 
lepiej przygotować uczniów do przyjęcia 
sakramentu pokuty i pojednania 
oraz I Komunii Świętej. Spo-
tkanie to składało się z trzech 
części. W pierwszej, dzieci z 
zaciekawieniem obejrzały naj-
piękniejsze opowieści o Jezusie 
Chrystusie. Były to trzy filmy: 
„Skarby w niebie”, „Baranek 
Ofiarny – męka i śmierć Pana 
Jezusa”, „Chleb z nieba”.
W drugiej części uczestnicy dys-
kutowali nad treściami filmowy-
mi. Natomiast trzecia, zakoń-
czyła się miłą niespodzianką. 
Był nią wspólny naleśnikowy 
posiłek, który bardzo wszystkim 

smakował.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestni-
kom oraz tym, którzy włączyli się w po-
moc w przygotowaniu tych zajęć. Bóg za-
płać! Katechetka – Bogumiła Nowak

ZIMOWE FERIE – CZAS NAJPIĘKNIEJSZYCH 
OPOWIEŚCI O JEZUSIE CHRYSTUSIE

Dnia 19 lutego uczniowie pojechali na wy-
cieczkę szkolną do Babimostu na kręgle. 
W tej wycieczce uczestniczyły dzieci z kla-
sy 5b, 5a i dzieci młodsze. Organizowany 
był konkurs, w którym osoba zdobywająca 
największą ilość punktów 
dostaje pizzę gratis.
1 miejsce zajęła Olga Jan-
czewska, 2 miejsce zajął 
Marcel Benysek, 3 miejsce 
zajął Michał Jaskuła.

Drugie i trzecie miejsce w nagrodę dostało 
sok gratis. Na kręglach była świetna i rado-
sna zabawa. Opiekunami były P. Katarzyna 
Pawliczak i P. Anna Wołek.
Zobaczcie jak super się bawiliśmy.

Kto wygrał w kręgle dostał pizzę
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W niedzielę, 11 lutego 2018 br. mieszkańcy 
Chobienic, Grójca Wielkiego, okolicznych 
miejscowości, członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Wojskowości oraz goście zło-
żyli hołd powstańcom wielkopolskim po-
ległym w walkach w okolicach Chobienic i 
Grójca Wielkiego. Złożono kwiaty oraz za-
palono znicze na grobach Powstańców na 

cmentarzu w Chobienicach, pod krzyżem 
i tablicy poświęconej poległemu Andrzejo-
wi Borówczakowi i Powstańcom Wielko-
polskim, którzy zginęli podczas przeprawy 
przez jezioro Chobienickie w lutym 1919 r. 
oraz na grobie Wojciecha Kubasia w Grój-
cu Wielkim.

Marsz powstańczy w Chobienicach i Grójcu Wielkim

W sobotę, 10 lutego 2018 br. w Kargowej 
odbyły się uroczyste obchody 90 rocznicy 
przeniesienia zwłok powstańców wiel-
kopolskich do Wielichowa. Na dawnym 
cmentarzu ewangelickim w Kargowej od-
słonięto miejsce pamięci, poświęcone po-
ległym w walkach o Kargowę powstańcom 
z kompanii z Wielichowa i okolic. Następ-
nie łuskę z ziemią z mogiły powstańczej, 
z pełnymi honorami przewieziono do ko-

ścioła pw. NMP Wniebowziętej w Kopa-
nicy. Ksiądz proboszcz Wojciech Szarłata 
odprawił Mszę Świętą w intencji poległych 
bohaterów w asyście Wojska Polskiego, 
wygłaszając do obecnych patriotyczną ho-
milię. O godzinie 16.00 w Domu Katolic-
kim w Kopanicy p. D. Poszwiński, prezes 
TPP Wlkp w Siedlcu wygłosił prelekcję na 
temat walk powstańczych w naszej gminie 
oraz wydarzeń sprzed 90 lat.

Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim  
– uroczystości w Kargowej i Kopanicy

W piątek, 9 lutego br. w Siedlcu odbyła 
się uroczystość poświęcona 99 rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego. Obcho-
dy rozpoczęły się mszą św. odprawio-
ną przez siedleckiego proboszcza ks. 
Dariusza Walkowiaka oraz o. Józefa 
Wcisło – rektora Wyższego Semina-
rium Duchownego w Obrze. Następnie 
uczestnicy uroczystości udali się, pro-
wadzeni przez licznie przybyłe poczty 
sztandarowe, pod pomnik poświęcony 
pamięci Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie oddano hołd Powstańcom i złożo-
no wiązanki kwiatów.
Kolejna cześć uroczystości miała miej-
sce w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu. Dyrektor 
GOK-u pani Agnieszka Kędziora w 
imieniu organizatorów, tj. wójta Gminy 
Siedlec – pana Jacka Kolesińskiego, dy-
rektora Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola w Chobienicach – pana An-
drzeja Wieczorka, prezesa siedleckiego 
koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego – pana Dariusza Po-
szwińskiego oraz własnym powitała 
przybyłych gości. W tegorocznych ob-
chodach uczestniczyli: poseł na Sejm 
RP – pan Jakub Rutnicki, wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskiego – 
pan Maciej Sytek, zastępca dyrektora 
delegatury Wielkopolskiego Kurato-
rium Oświaty w Lesznie – pan Karol 
Skowronek. Posła na Sejm RP – pana 
Killiona Munyamę reprezentował pan 
Filip Szymczak, a posła pana Błażeja 
Pardę – pani Katarzyna Luch. Wśród 
gości był pan Andrzej Wita – przewod-
niczący Rady Powiatu, radni powiatowi, 
burmistrz Wolsztyna pan Wojciech Lis 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej – 
pan Jarosław Adamczak, wójt Przemę-
tu – pani Dorota Gorzelniak, burmistrz 
Kargowej i jednocześnie Starosta Re-
gionu Kozła – pan Jerzy Fabiś. W uro-
czystościach udział wzięli radni Rady 
Gminy Siedlec, z panem Andrzejem 
Kaźmierczakiem – przewodniczącym 
Rady na czele. Wojskową Komendę 
Uzupełnień reprezentował kpt. Michał 
Kurowski. Obecna była pani Eleonora 
Rybarczyk – prezes siedleckiego Ban-
ku Spółdzielczego, a także pan Antoni 
Fornalski – członek Zarządu Głównego 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Poznaniu. Uroczystość 
uświetniła obecność pocztów sztandaro-
wych Stowarzyszenia Miłośników Hi-
storii Wojskowości z prezesem panem 
Maciejem Myczką, a także Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Wolsztynie, w strojach 
historycznych. Ponadto poczty sztanda-
rowe wystawiła Rada Gminy Siedlec, 
Bank Spółdzielczy, Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Szkoła Podstawowa w Siedl-
cu, Zespół Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Chobienicach, Zarząd Gminny 
ZOSP RP w Siedlcu i poszczególne jed-
nostki OSP. Wśród uczestników uroczy-
stości gościliśmy również dyrektorów 
szkół wraz z nauczycielami i uczniami, 
kierowników jednostek organizacyj-
nych, sołtysów, mieszkańców.

Program artystyczny przygotowali i 
przedstawili uczniowie ze szkoły w 
Chobienicach, którzy przybliżyli tema-
tykę powstańczą jak również sylwetkę 
patrona szkoły – Ignacego Mielżyńskie-
go.
W swoim przemówieniu, wójt pan Ja-
cek Kolesiński nawiązywał wielokrot-
nie do rodu Mielżyńskich, podkreślając 
ich zasługi. Mówił też o roli rozumu 
i pracy, które były równie istotne co 
przelewana krew. Do znaczenia organi-
zacji, ekonomii, pracy jako elementów 
wzmacniających polskie społeczeń-
stwo nawiązali poseł pan Jakub Rutnic-
ki i wicemarszałek pan Maciej Sytek. 
Kwestie te, zwłaszcza przywiązanie do 
ziemi, pracy, tradycji, religii poruszył 
również przewodniczący Rady Powiatu 
– pan Andrzej Wita. Słowa skierowane 
do uczestników uroczystości odczytali 
także przedstawiciele posłów, pani Ka-
tarzyna Luch oraz pan Filip Szymczak.
Dużym zaskoczeniem dla pana Da-
riusza Poszwińskiego, niestrudzonego 
propagatora historii Powstania na tere-
nie naszej gminy, było przyznanie mu 
Krzyża Pamiątkowego dla uczczenia 
150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. To wyjątkowe wyróżnie-
nie odebrał z rąk wójta pana Jacka Ko-
lesińskiego oraz pana Macieja Myczki.
Rocznicowym obchodom towarzyszył 
Tydzień Powstania Wielkopolskiego – 
nowa inicjatywa koordynowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury, mająca na 
celu krzewienie wiedzy o Powstaniu w 
pięciu szkołach naszej Gminy. Był to 
cykl spotkań, podczas których przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Miłośników Hi-
storii Wojskowości przedstawiali żywą 
lekcję historii, prezentując m.in. umun-
durowanie, broń, zaopatrzenie medycz-
ne. Pan Dariusz Poszwiński przybliżał 
fakty z dziejów Powstania, które mia-
ły miejsce na naszych terenach, a Tu-
chorzacy zaprezentowali mini-koncert 
pieśni żołnierskich i patriotycznych. 
Całość dopełniły programy artystyczne 
poszczególnych szkół oraz wspólne zło-
żenie wiązanek kwiatów w miejscach 
pamięci. Podczas piątkowej akademii 
w GOK-u wręczono podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w ten pro-
jekt – dyrektorom szkół, Stowarzysze-
niu Miłośników Historii Wojskowości, 
panu Dariuszowi Poszwińskiemu oraz 
Tuchorzakom.
Z okazji rocznicowych obchodów ogło-
szono dwa konkursy o tematyce Powsta-
nia Wielkopolskiego – literacki oraz pla-
styczny. Rada Artystyczna w składzie 
pan Szymon Ptak – nauczyciel historii 
z Liceum Ogólnokształcącego w Wolsz-
tynie, pan Dariusz Poszwiński – prezes 
koła TPPW oraz pani Rozalia Kaczma-
rek – lokalna dziennikarka, miała trud-
ne zadanie wyłonienia zwycięskich prac 
spośród wielu, które wpłynęły w odpo-
wiedzi na konkursy. Jak podkreślono 
podczas wręczania nagród laureatom 
– poziom prezentowany przez uczestni-
ków był naprawdę wysoki.

99 rocznica Powstania Wielkopolskiego  
w Gminie Siedlec
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkoli w Kopanicy

GRUDZIEŃ
- Alicja Banaszak z klasy II gimnazjum za-

jęła I miejsce w gminnym konkursie 
wiedzy o AIDS.

- Lubuskie Biuro Koncertowe zaprosiło 
uczniów kl. I – IV SP na koncert pt. 
,,Polka, czardasz, kalinka, tarantella 
– czyli roztańczona Europa”.

- Uczniowie kl. VI i VII oraz kl. II gimna-
zjum odwiedzili Park Trampolin 
SKOKOLOCO w Zielonej Górze 
oraz udali się do Ciemna City na film 
pt. ,, Mikołaj i spółka”(kl. VI i VII), 
,,Listy do M”(kl. II).

- Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w 
rekolekcjach adwentowych.

- Lena Stasik i Jakub Mońka zdobyli wyróż-
nienia w Bożonarodzeniowym Kon-
kursie Plastycznym zorganizowa-
nym przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Siedlcu.

 - Uczniowie kl. III SP wyjechali do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Siedlcu na 
warsztaty muzyczne pt. ,,Wędrówka 
z bajkowymi bohaterami”.

 - Kamil Rosiński, Oskar Nawrocki, Patryk 
Zmuda, Karolina Szułcik, Bartosz 
Kasperski oraz Zuzanna Zmuda zaję-
li VI miejsce w finale województwa 
wielkopolskiego  w szachach druży-
nowych.

- Kamil Rosiński zajął I miejsce w kategorii 
juniorów w  Gwiazdkowym Turnieju 
Szachowym w Śmiglu.

STYCZEŃ
- Lubuskie Biuro Koncertowe przygotowało 

dla uczniów kl. V – VII SP oraz kl. 
II – III gimnazjum kolejny koncert z 
cyklu ,,Akademia Melomana”. Tym 
razem uczniowie mieli okazję zna-
leźć się w  pracowni ludwisarza.

- Alicja Banaszak z klasy II gimnazjum za-
jęła III miejsce w rejonowym kon-
kursie wiedzy o zdrowym stylu życia 
organizowanym przez Polski Czer-
wony Krzyż.

- W ramach projektu edukacyjnego ,,Pierw-
sza pomoc” uczennice klasy III gim-
nazjum: Jagoda Jokiel, Klaudia Kru-
szyńska, Wiktoria Kruszyńska oraz 
Natalia Maćkowiak  przygotowały i 
poprowadziły warsztaty dla uczniów 
klasy III SP. Opiekunem projektu był 
pan Tomasz Krawczyk.

- Uczniowie klas I SP wybrali się do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Siedlcu i 
wzięli udział w warsztatach muzycz-
nych pt.  ,,Wyspy Wielkanocne”.

- Uczniowie klasy III gimnazjum: Ewa Ma-
tysik, Sandra Dajek, Mateusz Górski 
i Bartosz Tepper przedstawili efek-
ty swojej pracy w ramach realiza-
cji projektu edukacyjnego ,,Pokaz 
Talentów”. Projekt realizowali pod 
opieką pani Kamili Maksymów. W 
,, Pokazie Talentów” wystąpiło wielu 
uczniów, którzy okazali się mistrza-
mi w tańcu, śpiewie, malowaniu, 
staniu na głowie, recytacji, grze na 
gitarze, skrzypcach, keyboardzie…
Wszystkim bardzo spodobał się po-
kaz magii w wykonaniu Filipa Stasi-
ka z klasy I b SP.

- W sali wiejskiej w Kopanicy zagrała Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Dzięki zaangażowaniu wolontariu-
szy udało się zebrać 4 207, 36 zł.

- Uczniowie klasy III gimnazjum wybrali się 
do Ciemna City na film pt. ,,Cudow-
ny chłopak” oraz do Parku Trampolin 
SKOKOLOCO w Zielonej Górze.

- Uczniowie klasy III gimnazjum wraz z 
nauczycielami, p. D. Poszwińskim i 
p. J. Tomysem, mieli okazję uczest-
niczyć w nietypowej lekcji WOS-u. 
Uczniowie w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy spotkali się z Wójtem Gminy 
Siedlec – panem Jackiem Kolesiń-
skim, Zastępcą Wójta – Hieronimem 
Birkiem oraz Skarbnikiem Gminy 
– panią Krystyną Lewandowską. 
Uczniowie zapoznani zostali z za-
daniami i rolą samorządu gminnego, 
planami Urzędu Gminy i sprawami 
związanymi z budżetem gminy.

- Z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia 
Puchatka w naszej szkolnej bibliote-
ce wiele się działo. Pod opieką pani 
Edyty Gabały uczniowie układali 
puzzle ilustrujące przygody Kubusia 
Puchatka, czytali książki o Kubusiu 
Puchatku i mieli okazję skosztować 
kubusiowego przysmaku, czyli mio-
du oraz przesmacznego miodowego 
ciasta.

- Uczniowie klasy I b zaprosili do szkolnej 
stołówki niezwykłych gości – swoje 
babcie i dziadków. Z okazji ich świę-
ta przygotowali dla nich program ar-
tystyczny, w którym zaprezentowali 
swoje umiejętności recytatorskie, 
wokalne i taneczne.

LUTY
- Uczniowie kl. IV wyjechali na wycieczkę 

do Zielonej Góry. Odwiedzili Cen-
trum Nauki Keplera, Centrum Re-
kreacyjno – Sportowe (basen), byli w 
Palmiarni oraz na filmie ,,Cudowny 
chłopak” w Ciemna City.

- Pierwszego dnia ferii uczniowie klas I – III 
SP przybyli do szkoły na bal prze-
bierańców. Imprezę prowadziła pani 
Dominika Szewczyk. Podczas balu 
na dzieci czekało wiele atrakcji – 
tańce, malowanie twarzy, zabawy z 
chustą animacyjną, wspólne pamiąt-
kowe zdjęcia.

- W czasie ferii uczniowie wyjechali na wy-
cieczkę do Poznania. Zwiedzili sto-
licę Wielkopolski, udali się do Mu-
zeum Narodowego oraz do kina na 
film ,,Cudowny chłopak”.

- Z okazji WALENTYNEK odbyła się szkol-
na dyskoteka.

- Uczniowie klas I-IV SP wzięli udział w 
koncercie Lubuskiego Biura Kon-
certowego pt. ,, Jak Syrinx w trzcinę 
się zamieniła – o muzyce z greckich 
wysp”.

- W ramach Tygodnia Powstania Wielkopol-
skiego w gminie Siedlec odbyła się 
w naszej szkole uroczystość poświę-
cona 99. rocznicy Powstania Wielko-
polskiego.

 - W I Gminnym Konkursie Literackim ,,Po-
wstanie Wielkopolskie 1918/1919 w 
Gminie Siedlec” nagrody i wyróż-
nienia przyznano: Mikołajowi Mak-
symów, Alicji Stasik, Zuzannie Bru-
dło, Marice Chlebek oraz Martynie 
Chlebek. W konkursie plastycznym 
nagrodzono Marikę Chlebek, Arka-
diusza Karczmarka, Wiktorię Masz-
ner, Martynę Chlebek, Zofię Waw-
rzynowicz oraz Rafała Nawracałę.

 - Uczniowie kl. I – III  SP wzięli udział w 
warsztatach profilaktycznych pod 
hasłem ,,Bezpieczna  i koleżeńska 
zabawa, bez przemocy i agresji”.

- W ramach ,,Tygodnia bezpiecznego Inter-
netu” w klasach I-III SP przepro-
wadzono pogadankę na temat bez-
piecznego korzystania z Internetu i 
bezpiecznych  zachowań w ,,sieci”.

 – W szkolnej bibliotece odbyły się zajęcia 
pt. ,,Ferioteka, czyli ferie z książką”. 
Uczniowie mieli okazję porozma-
wiać z pisarką – panią Katarzyną 
Fliegier oraz stworzyć swoją własną 
książkę.

- Uczniowie klasy III gimnazjum udali się 
do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Siedlcu na Targi Edukacyjne. Mieli 
tam okazję zapoznać się z ofertą edu-
kacyjną szkół ponadgimnazjalnych z 
Wolsztyna, Powodowa, Rogozińca i 
Zbąszynka.

- Z okazji Dnia Kobiet w szkolnej bibliotece 
odbyła się akcja promująca czytel-
nictwo. Wszystkie dziewczyny, któ-
re w tym dniu odwiedziły bibliotekę 
i wypożyczyły książkę ze specjalnej 
na ten dzień przygotowanej wystawy, 
otrzymały miłą niespodziankę.

- Uczniowie klasy V i VI udali się do Wolsz-
tyńskiego Domu  Kultury na przed-
stawienie teatralne pt. ,,Hobbit”.

10.01.18 – konkurs kuratoryjny dla szkoły pod-
stawowej z języka angielskiego – etap 
szkolny

10.01.18 – spotkanie wolontariuszy WOŚP z dziel-
nicowym Krzysztofem Dudzińskim

10.01.18 – szkolny konkurs kolęd klas I-III
11.01.18 – konkurs kuratoryjny dla szkoły podsta-

wowej z języka polskiego – etap szkolny
12.01.18 – kuratoryjny konkurs dla szkoły podsta-

wowej z matematyki – etap szkolny
03-23.01.18 – ewaluacja zewnętrzna w oddziałach 

przedszkolnych przeprowadzona przez 
Kuratorium Oświaty Delegaturę w Lesz-
nie

12.01.18- montaż trzech tablic interaktywnych 
przez firmę MAC pozyskanych z projektu 
„Aktywna Tablica”

14.01.18 – organizacja 26 Finału WOŚP. Dzięki 
Państwa pomocy i wspólnymi naszymi 
siłami udało nam się zorganizować kolej-
ny już finał WOŚP. My z Jurkiem Owsia-
kiem gramy już 13 lat. Co roku dzięki 
Państwa zaangażowaniu i hojności udaje 
nam się pobić kolejny rekord w zbiór-
ce pieniędzy. W tym roku uzbieraliśmy 
kwotę 18145,45 zł. DZIĘKUJEMY, ŻE 
JESTEŚCIE Z NAMI. 

15.01.18 – udział oddziałów przedszkolnych i klas 
I-III w filharmonii „W krainie dzwonów, 
dzwonków i dzwoneczków”

16.01.18 – rada klasyfikacyjna, zebrania z rodzi-
cami

17.01.18 – gminny festiwal kolęd „Gloria In 
Excelsis Deo”

17.01.18 – “Spotkanie z kolędą”- wieczór organi-
zowany przez społeczność szkolną, Radę 
Sołecką Tuchorzy, zespół „Tuchorzacy”, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchorzy

17.01.18 – udział naszej uczennicy Jowity Pławiń-
skiej w powiatowym konkursie wiedzy o 
PCK, w którym zajęła II miejsce

22.01.18 – rozpoczęcie II semestru
24-26.01.18- próbne egzaminy gimnazjalne z wy-

dawnictwem WSIP
01-02.02.18 – udział w Mistrzostwach Gminy w 

Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych i zajęcie drugiego miej-
sca

02.02.18 – uroczyste obchody Dnia Babci i Dziad-
ka w klasie 2b

05.02.18  – udział oddziałów przedszkolnych i 
klas I-III w filharmonii pt ”Muzyczne 
opowieści. Tam gdzie morze styka się z 
górami”

06.02.18 – szkolenie dla nauczycieli z obsługi 
tablic interaktywnych przeprowadzone 
przez E. Piwowarczyka

07.02.18 – balik karnawałowy w oddziałach przed-
szkolnych i klasach I-III

07-08.02.18 – uroczyste obchody Dnia Babci i 
Dziadka w oddziałach przedszkolnych

08.02.18 - uroczyste obchody zakończenia Po-
wstania Wielkopolskiego w naszej szkole

08.02.18 – dyskoteka szkolna
09.02.18 – udział naszej delegacji w gminnych ob-

chodach Powstania Wielkopolskiego
10.02.18 – udział naszej delegacji w rocznicy 

przeniesienia zwłok z Kargowej do Wie-
lichowa

12-23.02.18 – ferie zimowe – remont pracowni 
matematycznej. Udało nam się również 
zorganizować dla dzieci każdego dnia 
jakieś atrakcje i tak: 10-16.02 – zimowi-
sko w Przesiece, 12.02- wyjazd do kina 
do Zielonej Góry klas 6, 13,02- wyjazd 
na basen do Zielonej Góry klas starszych, 
14.02 – wyjazd do sali zabaw i kina do 
Zielonej Góry klasy 2 nauczania zinte-
growanego, 15.02- wyjazd na basen do 
Zielonej Góry klas młodszych, 16.02- 
zajęcia plastyczno –techniczne „Zimowe 
stworki”, 19.02 – zajęcia ogrodnicze, za-
jęcia sportowe, wyjazd na kręgle do Babi-
mostu, 20.02 – poranek z grą, wyjazd na 
kręgle do Wolsztyna klas 4, 21.02 – tur-
niej uni-hokeja, 22.02 – wyjazd na kręgle 
do Babimostu klas 7, 23.02- spotkanie z 
misjonarzem, wyjazd do Zielonej Góry 
do Centrum Nauk Przyrodniczych i do 
Skokoloko 

27-28.02.18 – udział w Mistrzostwach Powiatu w 
Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych

27.02.18 – udział w szkoleniu dyrektorów z pro-
cedur przeprowadzenia egzaminu gimna-
zjalnego w Poznaniu

01-02.03.18 – udział w Mistrzostwach Gminy 
w Piłce Ręcznej gimnazjum dziewcząt 
i chłopców. Zajęcie trzeciego miejsca 
przez chłopców

02.03.18 – prelekcja dla klas 3 gimnazjum na te-
mat żołnierzy wyklętych przeprowadzona 
przez M. Myczka

06.03.18 – udział klas 3 gimnazjum w Targach 
Edukacyjnych organizowanych przez 
GOK w Siedlcu

07.03.18 – ogólnopolski konkurs przedmiotowy z 
chemii

09.03.18 – Gminny Konkurs Wiedzy o Pożarnic-
twie – dwójka naszych uczniów zakwa-
lifikowała się do etapu powiatowego tj. 
Łukasz Woga i Wirginia Adam

09.03.18 – warsztaty profilaktyczne dla oddziałów 
przedszkolnych, klas 3 i 5

11.03.18 – obchody Dnia Kobiet – uroczystość 
organizowana przez społeczność szkolną, 
Radę Sołecką Tuchorzy i Nowej Tucho-
rzy, zespół „Tuchorzacy” i Koło Gospo-
dyń Wiejskich 

14-16.03.18 – rekolekcje szkolne
14.03.18 – prezentacja szkoły z Nietążkowa na-

szym gimnazjalistom
14.03.18 – udział sześciu naszych dzieci w gmin-

nych eliminacjach konkursu recytator-
skiego dla przedszkolaków. Faustyna To-
maszewska będzie nas reprezentować w 
konkursie powiatowym w Przemęcie.

15.03.18 – przeprowadzenie ogólnopolskiego kon-
kursu matematycznego „Kangur” – etap 
szkolny

15.03.18 – wyjazd oddziałów przedszkolnych i 
klas I-III na teatrzyk „Królowa Śniegu” 
do Wolsztyńskiego Domu Kultury

16.03.18 – udział naszych uczniów w Powiato-
wym Konkursie Wiedzy Pożarniczej

19.03.18 – wyjazd klas 3 gimnazjum do szkół w 
Powodowie i Wolsztynie i zapoznanie się 
z ich ofertą edukacyjną 

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Tuchorzy
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Kalendarium Szkoły 
Podstawowej w Siedlcu

22.12.2017 - Ukazała się gazetka szkolna redagowana 
przez Mały Samorząd Szkolny

22.12.2017 – Konkurs na najładniej udekorowaną 
klasę

04.01.2018 – Akcja „Kolędnicy”
07.01.2018 – Balik karnawałowy dla dzieci z klas 

I-III
10.01.2018 – Podsumowanie akcji „Góra Grosza” – 

zebraliśmy 520,84 zł
14.01.2018 – XXVI Finał WOŚP w Siedlcu – występy 

uczniów naszej szkoły
17.01.2018 – XIV Gminny Finał Kolęd i Pastorałek 

w Tuchorzy – nasi uczniowie zajęli: I miejsce 
– Mikołaj Żydzik (kl. I B), III miejsce – Zo-
fia Ceglarek (kl. III a), I miejsce – Dominik 
Kierecki (kl. V A), II miejsce – Filip Żydzik 
(kl. V A), III miejsce – Karolina Stefan (kl. 
II B gim.)

21.01.2018 – Występy dzieci i młodzieży w kościele 
w Siedlcu – śpiew kolęd

23.01.2018 - Koncert muzyczny „Muzyczne dynastie- 
dzwony, dzwonki i talerze”

31.01.2018 – Dyskoteka karnawałowa dla klas IV 
–VII i Gimnazjum, organizatorem był Duży 
Samorząd Uczniowski

01.02.2018 – Mistrzostwa Gminy Siedlec w piłkę 
ręczną dziewcząt i chłopców Dziewczęta SP  
Siedlec – I miejsce,  Chłopcy SP Siedlec II 
miejsce

06.02.2018 – Koncert muzyczny - „O muzyce z grec-
kich wysp”

08.02.2018 – Uroczyste obchody 99 rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego z udziałem chó-
ru „Tuchorzacy”, grupy rekonstrukcyjnej z 
Wolsztyna i przedstawicieli GOK-

09.02.2018 – Konkurs plastyczny ”Powstanie Wiel-
kopolskie 1918- 1919 w gminie Siedlec” wy-
różnienie zdobyła Hanna Kotlarska- kl. III A 
SP

28.02.2018 – Spotkanie uczniów z kl. I- III z autorką 
bajek dla dzieci p. Hanną Krugiełką.

28.02.2018 – Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną 
dziewcząt – SP Siedlec V miejsce.

01.03.2018 -  Mistrzostwa Gminy Siedlec w piłkę 
ręczną dziewcząt kl. VII i Gimnazjum II miej-
sce SP Siedlec

02.03.2018 Mistrzostwa Gminy Siedlec w piłkę ręcz-
ną dziewcząt kl. VII i Gimnazjum II miejsce 
SP Siedlec

03.03.2018 – Mistrzostwa Polski LZS w biegach 
przełajowych - Żarków Michał Maciaszczyk 
zdobył XII miejsce, Jan Jankowiak – udział

05.03.2018 – XXI Konkurs Wiedzy  Wielkopolsce – 
etap powiatowy.  Do rejonu zakwalifikowali 
się: Zofia Kotlarska kl. V i Michał Maćko-
wiak kl. V

08.03.2018 - Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną 
dziewcząt kl. VII i Gimnazjum: II miejsce SP 
Siedlec

09.03.2018 – Mistrzostwa Powiatu w piłkę ręczną 
chłopców kl. VII i Gimnazjum IV miejsce SP 
Siedlec

12 – 14.03.2018 – Rekolekcje wielkopostne
18.03.2018 - Konkurs plastyczny na wykonanie Kart-

ki Wielkanocnej –  Maja Dopierała kl. III A 
– wyróżnienie.

19.03.2018 - Konkurs „ Tęga Głowa” dla uczniów kl. 
III SP w Kopanicy – Region Kozła. Uczennice 
Roksana Krzyżan (kl. III B0 i Michalina Sta-
siak (kl. III A) zdobyły I miejsce

20.03.2018 – Koncert muzyczny „Jezioro łabędzie”

Dnia 15 marca 2018r w sali wiejskiej w 
Kluczewie odbyło się spotkanie Staro-
sty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowia-
ka z wszystkimi sołtysami oraz przed-
stawicielkami kół gospodyń wiejskich 
działających w naszym powiecie, w 
którym uczestniczyło ponad 150 osób. 
Gościem specjalnym była Przewodni-
cząca Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Zofia Szalczyk, a zaprosze-
nie Starosty przyjęli również włodarze 
gmin: wójt Dorota Gorzelniak, wójt 
Jacek Kolesiński, burmistrz Wojciech 
Lis, przewodniczący rad gmin i powia-
tu oraz radni. 
Spotkanie miało charakter podzięko-
wań za pracę i współpracę, które wy-
głosił i wręczył w formie dyplomów 
Starosta oraz życzeń dalszych sukce-
sów w trudnej pracy na rzecz lokalnej 
społeczności.
Były indywidualne wystąpienia, kola-
cja i występ artystyczny grupy kabare-
towej z Moch. Były wspólne życzenia, 

ale przede wszystkich, wspólne roz-
mowy, czyli to co w swoich wystąpie-
niach podkreślali Starosta Wolsztyński 
Janusz Frąckowiak i Przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Wita, podając je 
jako warunek konieczny do mówienia 
o współpracy i osiąganiu wspólnych 
celów oraz co podkreśliła przewodni-
cząca sejmiku jako gwarant rozwoju.
Omawia-
no wiele 
spraw do-
tyczących 
w s p ó l -
n y c h 
d z i a ł a ń 
Powiatu i 
Gmin. W 
przypad-
ku Gminy 
S i e d l e c 
rozmowy 
dotyczyły 
p l a n ó w 

inwestycyjnych na obecny rok, czyli 
między innymi: budowy chodnika przy 
drodze powiatowej w miejscowości 
Boruja, budowy ścieżki rowerowej w 
ciągu drogi powiatowej Belęcin – Za-
krzewo, budowy mostu w Marianko-
wie, przebudowy rynku w Kopanicy 
i przebudowy drogi powiatowej Stara 
Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo.

Powiatowe Święto Sołtysa w Kluczewie

ZEBRANIA WIEJSKIE

Boruja   26.03.2018 godz. 19:00
Godziszewo 5.04.2018 godz. 19:00
Siedlec 6.04.2018 godz. 19:00
Kopanica  9.04.2018 godz. 19:00
Grójec Wielki 10.04.2018 godz. 19:00
Jaromierz   11.04.2018 godz. 19:30

Reklama płatna
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„Tęga głowa” - talent, 
inteligencja, mądrość.

W tym roku obchodzimy setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dla uczczenia tej okrągłej 
daty rok ten został ogłoszony rokiem 
NIEPODLEGŁEJ. W całym kraju or-
ganizowane są wydarzenia upamiętnia-
jące dzieje Polski. Również w naszej 

szkole chcemy oddać cześć osobom, 
które walczyły o naszą wolność. Jest 
to również okazja do przypomnienia 
najważniejszych wydarzeń w dziejach 
Rzeczypospolitej. W tym celu przygo-
towaliśmy kącik na piętrze w głównym 
budynku pod hasłem NIEPODLEGŁA. 

Każda z klas w najbliższym 
czasie przygotuje wystawę do-
tyczącą historii Polski. Rozpo-
częliśmy od prezentacji Żołnie-
rzy Wyklętych, następnie klasy 
siódme przygotowały galerię 
zdjęć przedstawiających nasze 
miejscowości dawniej i dziś. 

Mamy ogromne szczęście, 
że żyjemy w suwerennej i nie-
podległej Polsce. Nasi przod-
kowie często płacili najwyższą 
cenę- swoje życie, żebyśmy my 
mogli być wolni. PAMIĘTAJ-
MY O TYM !

1918 - 2018 NIEPODLEGŁA
Dnia 8 lutego br. uczniowie z naszej 
szkoły mieli okazję zobaczyć, jak re-
agować, gdyby ktoś wpadł 
pod lód. Przybyli nad staw 
strażacy z sekcji ratow-
nictwa wodnego przy Jed-
nostce PSP w Wolsztynie 
zrobili otwór w lodzie, a 
następnie pokazali i opo-
wiedzieli nam, co wtedy 
robić i jak reagować. Po-
nadto pokazali nam spe-
cjalistyczny sprzęt ratun-
kowy oraz zaprezentowali, 
jak on działa. Mamy na-

dzieję, że panowie odwiedzą nas także 
w przyszłym roku.

Pokaz ratownictwa PSP

14 marca 2018 r. kolejny już raz w 
ZSP i P w Kopanicy odbył się konkurs 
międzyszkolny, dla klas III naucza-
nia wczesnoszkolnego, pod hasłem „ 
Tęga głowa”. Celem turnieju było wy-
kazanie się szeroką wiedzą z różnych 
dziedzin. W potyczkach startowało 5 
szkół. Każda uczestnicząca w konkur-
sie szkoła, przygotowała jedno zadanie 
dla wszystkich zespołów. Uczniowie 
w dwuosobowych grupach zmaga-
li się, rozwiązując zadania z zakresu: 
ortografii, matematyki, sztuki i środo-
wiska. Wszystkie zadania wymagały 
umiejętności współpracy poszczegól-
nych drużyn. Uczniowie dzielnie wal-
czyli o punkty konkursowe. Nad jego 
prawidłowym przebiegiem czuwała 
pani Jadwiga Żak oraz komisja w skła-
dzie: pani w-ce dyrektor szkoły w Ko-
panicy - Elżbieta Kolesińska i pani Da-

nuta Merda z Siedlca. Po rozwiązaniu 
wszystkich zadań komisja przeliczyła 
punkty, w tym czasie dla uczestników 
był przewidziany poczęstunek - napoje 
i drożdżówki. W przerwie zawodnicy 
w formie zabawy rozwiązywali zagad-
ki.

Ustalono kolejność zajętych przez 
zespoły miejsc. Różnice były minimal-
ne. Czasami wynosiły tylko 0,5 pkt.

W konkursie zwyciężyła szkoła z 
Siedlca, miejsce II zajęli uczniowie z 
Tuchorzy, III – reprezentanci szkoły z 
Kopanicy, miejsce IV- szkoła z Belęci-
na i V – z Chobienic.

W konkursie nie było wygranych 
i przegranych. Wszystkie dzieci otrzy-
mały dyplomy i nagrody. Uczniom i 
opiekunom biorącym udział w konkur-
sie serdecznie gratulujemy.

Dnia 9 lutego 2018 roku w szkolnym 
holu odbył się balik karnawałowy dla 
najmłodszych. Od rana trwały przygo-
towania do imprezy, która rozpoczęła 
się o godz. 9.00. W ten dzień dzieci 
mogły stać się kim tylko chciały. Naj-
częściej spotkać można 
było księżniczki oraz su-
perbohaterów, ale znalazło 
się też kilka grzecznych 
aniołków. Razem z na-
szymi młodszymi kolega-
mi tańczyłyśmy do hitów 
takich jak „Despacito”, 
„Sofia”, ale także piosenek 
polskiego zespołu „Week-
end”. Nie mogło też za-
braknąć przeboju Sławo-
mira! Po długiej zabawie 

nastąpiła przerwa, podczas której ma-
luchy mogły odetchnąć, aby mieć siłę 
na dalsze tańce. Wszystkim dzieciom 
z pewnością podobał się balik i bardzo 
dobrze bawiły się w towarzystwie ró-
wieśników.

Balik Karnawałowy

Wiele się działo ostatnio w gabinecie logope-
dycznym w naszej szkole. Dzieci mogły się 
przekonać, że utrwalanie prawidłowej wymowy 
to nie tylko powtarzanie trudnych wyrazów. W 
styczniu pani logopeda Kasia Marciniak zorga-
nizowała konkurs, który miał na celu zachęcić 
dzieci do ćwiczeń logopedycznych w domu, a 
także rozwijać ich talenty. Zadaniem dzieci było 
wykonanie ilustracji do wybranego wierszyka 
poznanego na zajęciach. Dzieci bardzo się po-
starały i powstało wiele pięknych prac, które 
można było podziwiać na wystawie w holu bu-
dynku przedszkola. Komisja konkursowa miała 
trudne zadanie, ale po burzliwych obradach
wyłoniła zwycięzców. Wśród młodszych dzie-
ci: I miejsce - Kajetan Kuhnke, II miejsce - Hu-
bert
Kotlarski, III miejsce - Gabriel Karpiński, wy-
różnienia - Vanessa Majcherek, Wiktoria
Trochelepsza. Wśród dzieci ze szkoły podsta-
wowej: I miejsce - Jarosław Kuster, II miejsce 
-

Bartosz Loba, III miejsce - Anna Popko. Wyróż-
nienia - Antoni Rybicki, Oliwia Wośkowiak.
Kolejne piękne prace powstały w gabinecie 
logpedycznym z okazji Europejskiego Dnia 
Logopedy, który przypada 6 marca. Z tej oka-
zji w naszej szkole pojawiły się logopedyczne 
wyzwania dla uczniów. Każdy mógł sprawdzić 
swoje artykulacyjne możliwości, powtarzając 
łamańce językowe.
Uczniowie naszej szkoły świetnie poradzili 
sobie z zadaniami. Młodsi uczniowie i przed-
szkolacy
wykonali piękne ilustracje i portrety Pani Kasi, 
które można podziwiać na gazetce szkolnej.
Wszystkim dzieciom bardzo dziękuję za udział 
w konkursie i za wykonanie przepięknych ob-
razków
na Europejski Dzień Logopedy. Dziękuję rów-
nież wszystkim dzieciom uczęszczającym na 
zajęcia
logopedyczne. Ich postępy i starania na zaję-
ciach to dla mnie najlepszy prezent.

Konkurs logopedyczny

C H O B I E N I C E
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W dniu 17.03.2018 r. w ramach Jar-
marku Wielkanocnego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Siedlcu, odbył 
się konkurs kulinarny pn. „Potrawy 
z jajek”. Do konkursu zgłosiło się 
13 zespołów z gminy Siedlec.
Udział wzięło: KGW Kopanica, 
KGW Żodyń, KGW Godziszewo, 
KGW Mała Wieś, KGW Siedlec, 
KGW Wąchabno, HUBY BUBY 
Belęcin, KGW Reklin-Reklinek, 
KGW Jaromierz, Sołectwo Wojcie-
chowo, KGW Zakrzewo, KGW Bo-
ruja, KGW Grójec Wielki.
Komisja w składzie: Maciej Bar-
ton – szef kuchni restauracji 
Rządcówka, kompleksu OSTOJA 
CHOBIENICE, Justyna Gwóźdź – 
Restauracja Zielona Prowansja w 

Wolsztynie, Agnieszka Kędziora – 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Siedlcu, biorąc pod uwagę 
smak potrawy, walory estetyczne 
potrawy, nawiązanie do tradycji, a 
także dekorację i prezentację stołu 
postanowiła przyznać następujące 
miejsca oraz nagrody pieniężne:
I miejsce – KGW Kopanica - nagro-
da pieniężna w kwocie 400,00 zł,
II miejsce – KGW Reklin - Rekli-
nek – nagroda pieniężna w kwocie 
300,00 zł,
III miejsce – HUBY BUBY– nagro-
da pieniężna w kwocie 200,00 zł.
Pozostali uczestnicy konkursu zajęli 
IV miejsce i otrzymali nagrody pie-
niężne w kwocie 100,00 zł zespół.

Wielki konkurs kulinarny 
rozstrzygnięty

W niedzielę 18 marca odbył się salach GOK-u i urzędu coroczny Jar-
mark Wielkanocny, w holu prezentowali się rękodzielnicy i odbywały się 
warsztaty malowania pisanek, a na scenie prezentowały się przedszkola i 
sekcje artystyczne. Na koniec rozstrzygnięto konkursy wielkanocne.

Jarmark Wielkanocny
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9 lutego 2018 r. w Siedlcu odby-
ły się uroczystości Powstania Wiel-
kopolskiego. Po mszy w kościele pw. 
św. Michała Archanioła zebrani goście 
i delegacje złożyły kwiaty przy Po-

mniku Powstańców Wielkopolskich w 
Siedlcu, a potem w Ośrodku Kultury 
obejrzeli program artystyczny przygo-
towany przez młodzież Zespołu Szkół 
z Chobienic.

Ferie z GOK - iem
Nocka z GOK-iem

Noc w GOKu czyli moc atrak-
cji. 23 lutego odbyły się warsztaty 
plastyczne, artystyczne, kurs ra-
towniczy, spacer wieczorową porą , 
smaczne jedzenie , gry i zabawy, a 
na zakończenie aktywnego wieczo-
ru zdrowy mocny sen.

Kuchenne rewolucje
21 lutego w ramach akcji Ferie 

z GOKiem odbyły się konkurso-
we zmagania określane jako Ku-
chenne Rewolucje. Wzięło w nich 
udział sześć drużyn, które miały za 
zadania trzy podstawowe rzeczy. 
Odgadywanie produktu po dotyku, 
rozpoznawanie za pomocą smaku 
oraz ostatnia główna konkurencja 
- przygotowanie sałatki. Zwycięz-
com oraz wszystkim uczestnikom 
gratulujemy.

Mieszkańcy na stadionie Lecha
20 lutego sympatycy piłki noż-

nej i nie tylko mogli zwiedzać teren 
stadionu piłkarskiego w Poznaniu. 
Odbyło się to w ramach wycieczki 
organizowanej w czasie trwania Fe-
rii z GOKiem.

Plastyczno-modelarskie ferie
W dwóch terminach 16 i 21 lu-

tego w programie Ferie z GOKiem 
odbyły się warsztaty plastyczno-
modelarskie. Uczestniczące w nich 

dzieci miały okazję wykonać wła-
snoręcznie część składu kolejowe-
go w postaci kolorowego wagonika. 
Wagonik można było wykończyć 
wg własnego uznania tworząc z nie-
go praktyczną zabawkę, domek czy 
szafkę z półkami. Zajęcia prowadził 
Wiesław Matysik.

Serce z włóczki
W ramach Ferii z Gokiem 2018 

odbyły się zajęcia rękodzielnicze, 
które poprowadziła Pani Marta 
Springer, powstały piękne prace, do 
których zużyto kilometry wełny.

Szaleli na lodowisku w Poznaniu
Takiej atrakcji w ramach ferii 

dawno nie było. Mieszkańcy 15 
lutego mogli skorzystać ze sztucz-
nego lodowiska. W tym celu poje-
chali nawet do Poznania. Bawili się 
przednio na lodzie a w drodze po-
wrotnej oczywiście odwiedzili Mc 
Donalda.

Serduszka i kartki dla zakocha-
nych

Pierwsze feriowe zajęcia, od-
były się pod znakiem Dnia Za-
kochanych. Było serduszkowo i 
czerwono, bowiem na Walentynki, 
uczestnicy pod okiem Tomasza We-
issa przygotowali niezwykłe kartki.

6 lutego odbyło się pierwsze spotka-
nie z cyklu Tydzień Powstania Wielkopol-
skiego. Każdego dnia gościliśmy w innej 
szkole w gminie Siedlec z żywą lekcją hi-
storii. Pierwszą szkołą w projekcie był Ze-
spół szkół w Kopanicy. Audycja artystycz-
na rozpoczęła się od hymnu i prelekcji pana 
Dariusza Poszwińskiego, potem prezenta-
cje historyczne Stowarzyszenia Miłośni-
ków Historii Wojskowości z prowadzącym 
Panem Maciejem Myczką - prezesem sto-
warzyszenia. Na podsumowanie prezentacji 

powstańczej, zaśpiewał Chór Tuchorzacy, 
prezentując repertuar pieśni patriotycznych. 
Całość zwieńczyła Akademia przygotowa-
na przez uczniów Szkoły w Kopanicy. Po 
występach artystycznych delegacje ze szko-
ły, jak i Samorządu Gminy Siedlec złoży-
ły kwiaty na grobie powstańca. Podobnie 
rzecz się miała w kolejnych szkołach, czyli 
w Belęcinie, Tuchorzy, Siedlcu i Chobie-
nicach. Każda z placówek zaprezentowała 
swój własny, wyjątkowy kunszt artystycz-
ny, za co bardzo dziękujemy!

TYDZIEŃ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO  
W GMINIE SIEDLEC 

99 rocznica 
Powstania Wielkopolskiego 

w gminie Siedlec
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14 marca br. odbyły się w GOK-u 
przesłuchania etapu gminnego Powia-
towego Konkursu Recytatorskiego dla 
przedszkolaków. Wszystkim wyróżnio-
nym gratulujemy.
Rywalizacja była naprawdę zacięta, 
a maluchy pokazały wysoki poziom. 
Rada artystyczna w składzie: Agniesz-
ka Kędziora, Anna Nitschke, Grzegorz 
Śmiałek po wysłuchaniu 47 uczestni-
ków w czterech kategoriach, postano-
wiła przyznać następujące wyróżnie-
nia:

Kategoria I - Trzylatki: Nikola Pie-
truszka – Jażyniec, Emilia Baranowska 
– Siedlec, Lena Różycka - Tuchorza
Kategoria II - Czterolatki: Zuzanna 
Kaczmarek – Jażyniec, Stanisław Wie-
czorek – Kiełpiny, Jagoda Odrobna - 
Tuchorza
Kategoria III - Pięciolatki:Antoni Ły-
siak – Kopanica, Laura Przybyła - A Be 
Ce Siedlec, Arkadiusz Szymankiewicz 
- Tuchorza
Kategoria IV - Sześciolatki: Stanisław 
Śliwiński - Belęcin,Martyna Centkow-
ska - A Be Ce Siedlec, Faustyna Toma-
szewska - Tuchorza

Mali recytatorzy
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Teatralne śledztwo
W piątek 26 stycznia 2017 

obyło się w Wąchabnie Śledztwo 
teatralne, czyli spektakl „Brudło z 
Wąchabna” w wykonaniu Alicji 
Brudło. Przedstawienie dotyczyło 
muzyków ludowych i regionu Ko-
zła. Ludzi było dużo, nawet bar-
dzo dużo z czego jesteśmy bardzo 
zadowoleni.

Dzień Kobiet z kwiatami 
i słoiczkiem

Każda kobieta zasługuje na piękne 
kwiaty, nie tylko w Dzień Kobiet, ale 
także na co dzień. Ale jeśli wręczają je 
włodarze gminy i powiatu, to satysfak-
cja jest dodatkowa. Właśnie z tej okazji 
siedleckie panie otrzymały z rąk wójta 
Jacka Kolesińskiego i starosty Janu-

sza Frąckowiaka symboliczne kwiaty 
i serdeczne życzenia. A po uroczysto-
ści mogły obejrzeć występ kabaretu 
SŁOICZEK PO CUKRZE Było bardzo 
wesoło i słodko! Bardzo dziękujemy za 
przybycie wszystkim paniom!

W dniu 10 marca br. GOK zorganizo-
wał wspaniałą imprezę - POKAZ SU-
KIEN ŚLUBNYCH. W sobotę tłumy 
gości odwiedziły tę imprezę. Można 
było obejrzeć suknie, zasięgnąć porad 
w sprawach makijażu, kosmetyki i fry-
zur. Stylizacje, dobór sukien, koordy-
nacja pokazu były domeną  Agnieszki 
Kędziory i Przemysława Kaczmarka. 
W roli modelek wystąpiły Dominika 
Przepiórka, Julka Przepiórka, Patrycja 
Parfeniuk, Natalia Pawłowska, Domi-
nika Koza, Magdalena Kania, Małgo-
rzata Żurek, Olga Rzepa, Anita Trybuś, 

Natalia Sekuła. Fryzury ślubne zapro-
ponował natomiast: Salon Fryzjersko-
kosmetyczny IMAGE. Wsparciem 
wizerunku zajmowały się profesjonal-
ne makujażystki: Natalia Sierszuła - 
SIENA MAKE UP, Dagmara Świątek 
- Dagma Make Up, Agnieszka Nortey 
- Agnieszka Nortey Kreator Zmiany 
Wizerunku. Wszystkim uczestnikom 
impreza bardzo się podobała, a nie 
jedna panna na pewno miała okazję na 
żywo zobaczyć taką wielką kolekcję i 
być może wybrać kreację na ten niepo-
wtarzalny dzień w życiu.

Ślubne kreacje na scenie

Gimnazjaliści wybierali 
przyszłe szkoły

W dniach 6-7 marca 2018 
odbyły się coroczne Targi 
Edukacyjne dla ostatnich klas 
gimnazjalnych z gminy Siedlec. 

Nasze zaproszenie na targi przy-
jęły szkoły ponadgimnazjalne z 
Wolsztyna, Zbąszynia, Powodo-
wa, Rogozińca i Zbąszynka.

W czasie zajęć senio-
rów 16 marca zebrani mo-
gli spróbować swoich sił w 
wyplataniu koszyków w cie-
kawej tradycyjnej technice. 
Była to pierwsza część spo-
tkania, kolejne w kwietniu. 
Prowadzącym spotkanie 
był tym razem p. Rafał Na-
wracała. Przed siedleckimi 
seniorami jeszcze warsztaty 
kulinarne i plastyczno-ręko-
dzielnicze.

Czwartki tylko dla seniora
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28 lutego 2018 r. odbyło się 
spotkanie autorskie z Panią 
Hanną Krugiełką, pisar-
ką książek dla dzieci. Pani 
Hanna przeczytała fragmen-
ty swojej książki „Brzozo-
wy skarb”, a potem każdy 
z uczestników spotkania 
otrzymał od autorki upomi-
nek w postaci książki z au-
tografem.

Pasyjne granie
W marcu odbył się V Festiwal 

Muzyki Pasyjnej, organizowany przez 
Instytut Muzyki na Wydziale Arty-
stycznym Uniwersytetu Zielonogór-
skiego oraz Lubuskie Towarzystwo 
Kulturalne. W ramach festiwa-
lu, 3 marca koncert odbył się w 
kościele pw. św. Michała Archa-
nioła w Siedlcu. Wystąpili: Chór 
Męski Tuchorzacy - dyrygent 
Robert Wawrzyński, Chór Ka-
meralny Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie - dyrygent Iwona 
Wiśniewska-Salamon. Zespół 

Wokalny Pauza - dyrygent Krzysztof 
Klorek oraz soliści: Klaudia Woźniak, 
Piotr Watras i Michał Kocot. Bardzo 
dziękujemy wszystkim wykonawcom 
za wyjątkowe doznania muzyczne

Kalendarium Pereł -Sumsiodek

Noworoczne spotkanie 
Siedleckiego Koła Rowerowego

7 stycznia odbyło się nowo-
roczne spotkanie członków Siedlec-
kiego Koła Rowerowego. 

W czasie spotkania podsumo-
wano ubiegły rok oraz zaplano-

wano trasy na obecny. Wszystkich 
miłośników j rowerowej turystyki 
już teraz zapraszamy na wspólne 
wyjazdy.
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Autorka ,,Brzozowego  
skarbu’’ czytała swoją książkę

Wielkie serce mieszkańców gminy

W niedzielę 4 lutego w koście-
le pw. Św. Michała Archanioła kon-
cert kolęd w wykonaniu Zespołu 
Perły Sumsiodki z Siedlca i Chóru 

męskiego Tuchorzacy. Serdecznie 
dziękujemy za niezwykły klimat 
tego wydarzenia i uczestnictwo w 
koncercie.

Kolędowe Perły i Tuchorzacy

To już kolejny raz zagrali w 
naszej gminie. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy znowu ze-
brała ogromna kwotę. Ostateczna 
kwota, którą zebrał Sztab Siedlec to 
20740,35 zł. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego 
wyniku! Razem z nami kwestowali 

również Kopanica i Belęcin z czego 
bardzo się cieszymy, bo jest nas co-
raz więcej! Podczas Finału prezen-
towały się u nas szkoła w Siedlcu, 
Przedszkole Publiczne i Przedszko-
le A Be Ce, jak i wszystkie nasze 
sekcje. Dziękujemy bardzo!

Mistrzowie brydża
W piątek 12 stycznia odbyło się pod-
sumowanie sezonu brydżowego. Wrę-
czono podziękowania i puchary. Grand 
Prix Wolsztyna o Puchar Burmistrza, 
które wręczył burmistrz Wojciech Lis 
otrzymali: 
1. Piotr Ertel
2. Adam Cukier
3. Edward Anglart
Grand Prix Powia-
tu Wolsztyńskiego 
o Puchar Starosty 
(Wręczył Wicestaro-
sta Piotr Krajewski):
1.Grzegorz Wich-
towski
2.Florian Fabiś
3.Tadeusz Rudziński
Turnieje piątkowe w 

punktacji długofalowej PDF 2017. Na-
grody wręczali: Wójt Jacek Kolesiński 
i Dyr GOK Kędziora Agnieszka:
1.Grzegorz Wichtowski
2.Piotr Ertel
3.Andrzej Spychała

7 styczeń - kolędowanie w Kebło-
wie, oraz śpiewanie na spotkaniu no-
worocznym Koła Rowerowego.

13  stycznia i 4 lutego  - kolędowa-
nie w kościele św Michała Archanioła 
w Siedlcu.

11 marca - koncert Pieśni Pasyjnej 
w Siedlcu. 

18 marca występ na tradycyjnym 
jarmarku  Kaziukowym w Ochli

21 marca  w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie odbył się finał 
powiatowego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków Wiosna Małej Poezji.  
W finale przedszkolaki z gminy Siedlec zdobyli zaszczytne, wysokie miejsca:
w Kategorii sześciolatków:
II miejsce Faustyna Tomaszewska 
III miejsce Martyna Centkowska
w kategorii pięciolatków:
I miejsce Antoni Łysiak
w kategorii trzylatków:
I miejsce Lena Różycka
Gratulujemy wszystkim serdecznie !!

Finał konkursu Wiosna Małej Poezji
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W sobotę 3 marca odbyło 
się otwarcie wernisażu twór-
czości Moniki Kamińskiej. 
Artystka ukończyła studia na 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie w pracowni grafi-
ki prof. Włodzimierza Kunza 
oraz pracowni malarstwa prof. 
Juliusza Joniaka. Studiowała 
Historię Sztuki na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Obecnie jest 
profesorem na Uniwersytecie 
Opolskim na Wydziale Sztuki. 
Uprawia malarstwo, rysunek, 
grafikę. Uczestniczyła w ponad 
200 wystawach zbiorowych 

w kraju i za granicą(Czechy, 
Niemcy, Węgry, Litwa, Słowe-
nia, Rumunia, Rosja, Ukraina, 
Szwecja, Francja ,Anglia, Ka-
nada, Japonia). Ma na swoim 
koncie 40 wystaw indywidual-
nych. Jej twórczość graficzna 
niemal w całości poświęcona 
była odgadywaniu i próbom 
ujawnienia najbardziej istot-
nych uwarunkowań egzystencji 
współczesnego człowieka. Od 
szerokich perspektyw po bar-
dzo dosadne, niekiedy z przy-
mieszką sceptycznej zadumy 
tematy. 

Wernisaż dla każdego
Dnia 16 stycznia 2018 r. w Urzędzie 
Gminy Siedlec gościli uczniowie klasy 
III gimnazjum w Kopanicy. Przyjazd 
uczniów zorganizował pan Dariusz 
Poszwiński. Uczniami opiekował się 
również wychowawca klasy pan Jaro-
sław Tomys. Była to już kolejna wizyta 
uczniów ZSPiP w Kopanicy w Urzę-
dzie Gminy Siedlec, zorganizowana w 
ramach przedmiotu Wiedza o Społe-
czeństwie. W sali se-
syjnej Urzędu Gminy 
w Siedlcu uczniowie 
spotkali się z Wój-
tem Gminy Siedlec 
panem Jackiem Ko-
lesińskim, Zastępcą 
Wójta panem Hiero-
nimem Birkiem oraz 
Skarbnikiem Gminy 
panią Krystyną Le-
wandowską. Go-
spodarze spotkania 

przedstawili uczniom zadania i rolę 
samorządu gminnego, zapoznali z za-
daniami, pracą oraz planami Urzędu. 
Przedstawili sprawy związane z bu-
dżetem gminy. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć pomieszczenia urzędu. Na 
koniec wizyty otrzymali drobne mate-
riały promocyjne na pamiątkę pobytu 
w Urzędzie Gminy w Siedlcu.

Lekcja Wiedzy o Społeczeństwie 
w Urzędzie Gminy

Dnia 7 stycznia 2018 r., w niedzielne 
popołudnie w dworku w Kiełpinach 
odbyło się spotkanie opłatkowe na 
które zaproszono najstarszych miesz-
kańców miejscowości oraz osoby sa-
motne. Organizatorami spotkania była 
Rada Sołecka wsi Kiełpiny i Koło 
Gospodyń Wiejskich. W uroczystości 
udział wzięli również pan Hieronim 
Birk – Zastępca Wójta Gminy Siedlec, 
Ksiądz Proboszcz Dariusz Walkowiak, 
pani Ewa Weil - Radna Rady Gmi-
ny Siedlec, pan Marian Weil – Sołtys 
wsi Kiełpiny, pani Ewa Woś – opiekun 
wsi oraz członkowie 
Rady Sołeckiej i Koła 
Gospodyń Wiejskich. 
Zebranych powitał pan 
Marian Weil życząc 
wszystkim zdrowia, 
szczęścia oraz po-
myślności w Nowym 
Roku. Zdrowia, wiary, 
nadziei, spokoju i mi-
łości winszowali pan 
Hieronim Birk i pani 
Ewa Weil. Ksiądz Pro-

boszcz Dariusz Walkowiak poświęcił 
opłatki i również dołączył się do ży-
czeń noworocznych. Następnie wszy-
scy uczestnicy spotkania przełamali 
się opłatkiem składając sobie życzenia. 
Dużo radości i wzruszeń dostarczy-
ła inscenizacja Jasełek, w wykonaniu 
dzieci z przedszkola w Kiełpinach i 
ze szkoły w Tuchorzy pod kierunkiem 
pań: Reginy Włodarczyk, Haliny Ce-
blowskiej, Anny Kornyło i Emilii May. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze 
i wspólnym śpiewie kolęd.

Spotkanie opłatkowe w Kiełpinach

W sobotę, 30 stycznia 2017r. odbyło 
się uroczyste otwarcie I odcinka no-
wej drogi na osiedlu 
w Chobienicach. Prze-
cięcia wstęgi dokonali 
Wójt Gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński, 
Radna Gminy Siedlec 
Róża Olejniczak, Rad-
ny Gminy Siedlec Ry-
szard Kluj, Wykonaw-
ca Pan Andrzej Barski, 

Sołtys Chobienic Łucja Olejniczak 
oraz mieszkańcy osiedla.

Otwarcie drogi na osiedlu w Chobienicach

W piątek 2 
lutego 2018 r. od-
był się wernisaż 
prac pani Elżbiety 
Tarłowskiej, któ-
ra w GOK galerii 
zaprezentowała 
ręcznie wykonane 
lalki. Lalek było 
mnóstwo, a każda 
inna i wyjątkowa.

Wernisaż 
prac Elżbiety Tarłowskiej

Wystawa Urszuli Pikuły
15 stycznia otwarta została wy-
stawa decoupage  Urszuli Pikuły, 
która  mieszka w Starej Tuchorzy. 
Urodzona w 1956 r. Jest aktywną-
seniorką od pięciu 
lat zafascynowana 
sztuką zdobienia 
naczyń i innych 
przedmiotów w 
technice decupa-
ge. Tajemnicę tej 
sztuki poznała na 
szkoleniu organi-
zowanym przez 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sie-
dlcu. Od tamtej 

pory sporo pracuje oraz rozwija się 
kierując swoją uwagę także w stro-
nę tworzenia obrazów.

GOKgaleria
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Tuchorza
Pies Leo pokazał co potrafi
Wspaniały czworonóg pies Leo wraz ze 

swoją opiekunką Panią Ewą odwiedził przed-
szkolaków w Tuchorzy we wtorek 27.02.2018. 
Instruktora wprowadziła dzieci w tematykę krót-
ką pogadanką, jak zachować się podczas wizyty 
psa w przedszkolu, demonstrowała za pomocą 
plansz edukacyjnych właściwe zachowania, 
wprowadzała pozytywne relacje między psem a 
dziećmi, niwelowała lęki związane z kontaktem 
z prawdziwym zwierzęciem, kształtowała świa-
domość nt. właściwego zachowania dzieci w 
obecności psa. Pierwszy raz dzieci mogły przy-
witać się, pogłaskać , przytulić i nakarmić psa 
za zgodą jego opiekunki. Leo pokazał dzieciom 
czego nie lubi ,jak i co uwielbia najbardziej jako 
przyjaciel człowieka oraz co można z nim ro-
bić i w co się bawić. Pani Ewa przeczytała też 
bajkę pt. „Witaj piesku”, wspólnie z dziećmi ją 
omówiła i zaprezentowała zagadkę do rozwią-
zania. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkową 
kolorowankę z wizerunkiem postaci Leo i jego 
odciskami łap..

Czas spędzony z czworonożnym przyja-
cielem szybko minął a my czekamy już na ko-
lejne miłe spotkanie

Lisek Borysek uczył dzieci
31 stycznia gościliśmy w przedszkolu w 

Tuchorzy grupy z Kiełpin i Starej Tuchorzy, na 
przedstawieniu przygotowanym przez teatr „ 
Pracownia za piecem” z Wolsztyna. Dzieci mia-
ły okazję poznać różne lalki: duże i małe, o róż-
nych nazwach” kukiełki” „pacynki”, sposób ich 
poruszania. Zapoznały się z zasadami panujący-
mi w teatrze: kulturalne zachowanie, odświętne 

ubranie, jak kupić bilet wstępu oraz być akto-
rem grającym z wybraną lalką. Po spektaklu 
dzieci otrzymały kolorowanki, oraz przygoto-
wane na tekturze postacie bajkowe przedstawia-
jące zwierzątka do samodzielnego ozdobienia , 
wycięcia i wspólnych zabaw w teatr. Dzieci z 
Tuchorzy zaprosiły swoich kolegów i koleżanki 
z Kiełpin i Starej Tuchorzy do wspólnej zaba-
wy, po czym udały się do swoich placówek na 
obiad. Wspólne spotkania integrują nie tylko 
dzieci ale i personel pracujący w całym zespole. 
Kolejne spotkanie z teatrem tym razem odbędą 
się w Kiełpinach. Już odliczamy czas na kolejne 
wspólne spotkanie.

Obchody Dnia 
Babci i Dziadka 

W dniach: 24.01 
w Starej Tuchorzy, 
25.01 w Tuchorzy i 
26.01 w Kiełpinach 
na Salach Wiejskich 
obchodziliśmy „Dzień 
Babci i Dziadka” - w 
każdej z tych miej-
scowości działa nasze 
przedszkole.

Zaproszeni go-
ście chętnie przybyli 
i wysłuchali przy-
gotowany przez wy-

chowawczynie i dzieci z poszczególnych grup 
program artystyczny, dzieci odśpiewały 100 
lat i obdarowały swoich najbliższych całusami 
i upominkami własnoręcznie wykonanymi w 
przedszkolu, po czym wspólnie z wnuczętami 
zostali zaproszeni na kawę i słodki poczęstunek 
z okazji ich święta. 

Babcie i Dziadkowie bawili się wspólnie 
z wnuczętami w przygotowanych konkursach 
oraz przy rytmach muzyki Disco. Uczestnicy 
konkursów zacięcie walczyli w poszczególnych 
konkurencjach zdobywając nagrody pocieszenia 
.Nie brakowało humoru i wspaniałej zabawy. 

W Kiełpinach w obecności zacnych gości 
rozstrzygnięty został wewnątrzgrupowy kon-
kurs „ Zimowe drzewo”. Wszystkie uczestni-
czące dzieci obdarowane zostały dyplomami za 
udział i niespodziankami ufundowanymi przez 
Radę Rodziców a prace dzieci zdobiły wnętrze 
Sali- wszyscy mogli podziwiać pomysłowość i 
dobór materiałów wykonanych prac.

Ten świąteczny czas
18 grudnia grupa 5-latków „Biedronki” 

przedstawiła w godzinach przedpołudniowych, 
inscenizację „Jasełek” dla swoich młodszych 
kolegów i koleżanek, wprowadzając ich w ma-
giczny czas Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, 
wspólne dzielenie się opłatkiem oraz wspólną 
wieczerzę. Po południu mali artyści przedstawi-
li również „ Jasełka” swoim rodzicom, składając 
życzenia i częstując pysznymi piernikami. 20 
grudnia grupa „ Mali Odkrywcy” podzieliła się 
opłatkiem oraz zaprosiła do wspólnej wieczerzy 
wigilijnej Panią Lilianę. Po wspólnym posiłku 
jak obyczaj nakazuje, nadszedł czas na prezen-
ty. Dzieci powitały w swoich progach wielko-

polskiego „ Gwiazdo-
ra” , który obdarował 
wszystkich paczka-
mi ze słodyczami. „ 
Gwiazdor” odwiedził 
dzieci z inicjatywy 
Sołtysa Wsi Kiełpiny 
Pana Weila. Serdecz-
nie dziękujemy!

20 grudnia dzieci 
z przedszkola w Starej 
Tuchorzy po wspólnej 
wieczerzy, zaprosiła 
swoich rodziców na 
przedstawienie Jaseł-
kowe i wspólną kawę 
przy pysznych pierni-

kach własnoręcznie wykonanych przez przed-
szkolaków.

5 stycznia przedszkolaków odwiedzili ko-
lędnicy ze Szkoły Podstawowej w Tuchorzy , 
którzy zbierali kwestę dla potrzebujących dzie-
ci z Syrii -kraju objętego wojną. Przedszkolacy 
mieli możliwość spotkania ze starszymi kolega-
mi i koleżankami, absolwentami naszego przed-
szkola i z dawnym obyczajem kolędowania i 
odwiedzania domów w okolicy święta Trzech 
Króli.

Maluchy z kwiatami na Dzień Kobiet
Świętowanie tegorocznego „Dnia Ko-

biet” rozpoczęli Przedszkolacy z Tuchorzy, 

Belęcin
Akcja ,,Bezpieczni Zimą’’
Dnia 9.02.2018r, w związku z nadcho-

dzącymi feriami zimowymi, nasze przed-
szkole odwiedzili strażacy z OSP Zbąszyń 
oraz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Wolsztynie. Wizyta rozpoczęła się od 

przedstawienia domku edukacyjnego, któ-
ry cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem. W trakcie spotkania strażacy zazna-
jomili dzieci z ciekawostkami związanymi 
z ich pracą zawodową, przestrzeganiem 
zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa 
w czasie: pożaru, burzy, zimowych zabaw 
oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w 
jakich okolicznościach można wzywać 
straż pożarną oraz miały możliwość po-
dziwiać wyposażenie wozu strażackiego, 
jakim dysponują podczas swojej ciężkiej 
i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przed-
szkolaki wykazały ogromne zainteresowa-
nie spotkaniem, podczas którego nabyły 
cenną wiedzę. Była to wspaniała okazja 
do utrwalania sobie numerów alarmowych 
oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Poprzez realizację działań podjętych w 
naszym przedszkolu, uczymy dzieci samo-
dzielności, umiejętności przewidywania 
zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie 
z nimi. Dziękujemy strażakom za cenną 
lekcję.

Ś w i ę t o w a -
li Dzień Babci i 
Dziadka

D n i a 
06.02.2018r, święto-
waliśmy Dzień Bab-
ci i Dziadka. Wyjąt-
kowi goście licznie 
przybyli na uroczy-
stość. Dziadkowie 
mogli zobaczyć jak 
pięknie występu-

ją ich wnuczęta, najpierw jednak czekała 
ich inna niespodzianka - udział w przed-
stawieniu teatralnym „Jedz na zdrowie”, 
wystawionym przez teatr „Amuzado”. Go-
ście byli poruszeni. W oczach niektórych, 
można było dostrzec łzę wzruszenia. Na 
koniec wszyscy rozkoszowali się pyszny-

mi ciastami domo-
wego wypieku oraz 
mieli możliwość 
wykonania sobie 
pamiątkowego zdję-
cia. Spotkanie prze-
biegło w serdecznej 
atmosferze.

C z y t a j m y 
dzieciom

W dniach 08-
12.01.2018r, Sówki, 
w związku z tematy-
ką zajęć - „W krainie 

bajek i baśni”, gościły 
w swojej sali panie: Katarzynę Poprawską, 
mamę Zosi, oraz Alicję Gaweł, mamę Mar-
tynki. Panie przeczytały dzieciom wybra-
ne przez siebie bajki, które bardzo im się 
podobały,o czym świadczą uśmiechnięte 
buźki.

Pamiętajmy, że codzienne czytanie 
dziecku jest czynnością prawdziwie ma-
giczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emo-
cjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego 
rozwój psychiczny, intelektualny i społecz-
ny, jest jedną z najskuteczniejszych strate-
gii wychowawczych, a przy tym przynosi 
dziecku ogromną radość i pozostawia cu-
downe wspomnienia. Dziękujemy miłym 
gościom za poświęcony czas.

Styczeń pełen wrażeń
Miesiąc styczeń upłynął Krasnolud-

kom oraz Sówkom pod hasłem „Pomaga-
my i wielką radość z tego mamy”. Umie-
ściliśmy za oknami naszych sal karmniki 
dla naszych skrzydlatych przyjaciół oraz 

Wiadomości z przedszkoli
gdzie już w środę grupa Wesołe Żabki wraz z 
wychowawczynią p. Barbarą Bergier zaprosi-
ła gości na występ z okolicznościowymi pio-
senkami i wierszykami. Do uroczystej kawy i 
ciasta zasiadły tam pracownice przedszkola, 
dziewczynki, a także Sołtys Katarzyna Materna, 
Dyrektor miejscowej Szkoły Małgorzata Sobel, 
p. Bogumiła Piaskowa z KGW w Tuchorzy, p. 
Liliana Rybarczyk z Biblioteki oraz emerytowa-
ne pracownice tego Przedszkola. Pani Dyrektor 
złożyła życzenia wszystkim małym i dużym 
kobietą. W godzinach popołudniowych Wesołe 
Żabki zaprosiły swoje mamy na występ.

W czwartek Święto Kobiet obchodzili 
Przedszkolacy z Oddziałów zamiejscowych w 
Kiełpinach i Starej Tuchorzy. Dzieci przygoto-
wały tu również występy artystyczne dla swo-
ich Pań i koleżanek z Przedszkola. Corocznym 
zwyczajem w Starej Tuchorzy na słodkim po-
częstunku przygotowanym przez najmłodszych 
gościły emerytki. W tym dniu „Panowie” dba-
li, aby wszystkie kobiety czuły się jak damy, 
obdarowywali je kwiatami, laurkami a nawet 
przygotowali medale „Super Kobietki”. Z pew-
nością ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
Przedszkolaków i zaproszonych gości i chętnie 
będą go wspominać z uśmiechem na ustach.
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Wiadomości z przedszkoli

Jażyniec
Tłusty Czwartek w Przedszkolu  

w Jażyńcu
W naszym przedszkolu zapachniało 

pączkami, a to wszystko za sprawą „Tłustego 
Czwartku”. Z tej okazji zaprosiliśmy dzieci na 
przedstawienie pt „Pączki i faworki u babci 
Honorki” M. Konopnickiej. Po przedstawieniu 
rozmawialiśmy o tym, dlaczego w ten dzień 
zwyczajowo objadamy się pączkami, faworka-
mi. Na zakończenie oczywiście degustowali-
śmy pyszne pączusie.

Balik Karnawałowy
Zgodnie z tradycją nie mogło u nas za-

braknąć tak ważnego wydarzenia. Balony, ser-
pentyny, tort, owoce i łakocie to tylko niektóre 
z atrakcji. Imprezę rozpoczęliśmy od prezen-
tacji różnorodnych, barwnych strojów, a zaraz 
potem zaczęły się tańce w rytmie ulubionych 
przebojów naszych przedszkolaków. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć tańca na gazecie, z balo-
nikami i innych ulubionych zabaw naszych mi-
lusińskich. Dziękujemy Pani Klaudii Kwiecień 
za odwiedziny w naszym przedszkolu i wyko-
nanie większości zdjęć. Życzymy wszystkim 
udanego, a przede wszystkim bezpiecznego, 
zimowego wypoczynku. „Zima jest wspaniała, 
puszysta i biała, ale to nie wszystko, w zimie 
bywa ślisko...”

Maluchy obchodziły… Dzień Kota
Koty, kotki, kiciusie.....ależ miauczyńsko 

- milusińsko zrobiło się w naszym przedszkolu. 
Obchodziliśmy bowiem Dzień Kota. Z tej oka-
zji każdy przedszkolak wcielił się dziś w czwo-
ronożnego pupila. W trakcie zajęć dowiedzieli-
śmy się o zwyczajach tych najpopularniejszych 
na świecie zwierząt domowych, poznaliśmy 
różne rasy, próbowaliśmy pić mleczko z mi-
seczki. Czas umiliły nam wspólne kocie zabawy 
integracyjne, taneczne oraz plastyczne.

Teatrzyk pt. „Trzy magiczne słowa”
Dziękuję, prze-

praszam i proszę - sło-
wa, których powin-
niśmy używać na co 
dzień, a często o nich 
zapominamy. W pią-
tek, 2 lutego Mądre 
Sowy oraz Tygryski 
obejrzały pouczają-
ce przedstawienie i 
obiecały, że magicz-
ne słowa nie będą im 
obce...Dzieci wzięły 
też udział w przedsta-
wieniu, towarzyszyły 
księciu w podróży i po-

mogły mu stać się dobrym człowiekiem. Dzię-
kujemy aktorom za wizytę w naszym przed-
szkolu.

Dzień Babci
W środę, 24 stycznia gościliśmy na Sali 

Wiejskiej w Jażyńcu Babcie i Dziadków na-
szych przedszkolaków. Wspólnie z dziećmi 
przygotowaliśmy dla przybyłych licznie gości 
mnóstwo niespodzianek. Uroczystość rozpo-
częła się od występów dzieci. Jako pierwsza 
wystąpiła grupa Mądrych Sów, która przed-
stawiła najbliższym swoje taneczne, wokalne 
oraz muzyczne umiejętności. Grupa Tygrysków 
również nie pozostała dłużna i umiliła Dziad-
kom czas ulubionymi tańcami i piosenkami. 
Tradycyjnie złożyliśmy seniorom najserdecz-
niejsze życzenia i wspólnie zaśpiewaliśmy „Sto 

Siedlec
Dzień Babci i Dziadka w Siedleckim 

Przedszkolu
W dniach 17-18.01.2018r z okazji Dnia 

Babci i Dziadka na zaproszenie przedszkola-
ków z grup „Żabki”, „Biedronki”, „Wiewiórki” 
i „Pszczółki” przybyli dziadkowie na uroczyste 
spotkanie w sali GOK Siedlec. Dzieci umiliły 
czas dziadkom wierszykiem, piosenką i tańca-
mi oraz wręczyły upominki przygotowane na 
zajęciach plastycznych w przedszkolu. W cza-
sie spotkania wnuczęta składały życzenia i ci-
chutko szeptały do uszka „Kocham Cię Babciu 
i Dziadku i żyj nam 100 lat”. W dniu Babci i 
Dziadka wszystkie grupy przedszkolne bawiły 
się wesoło z dziadkami przy rytmach muzyki 
DISCO. W dniu 22.01.2018r grupa „Kotki”p. 
Emilii Sobkowiak-Żydzik i „Skrzaty” p. Teresy 
Nowak gościły dziadków z okazji „Dnia Babci 
i Dziadka” w sali GOK Siedlec. W tym wyjąt-
kowym dniu wnuczki i wnukowie, przygotowa-
li program artystyczny i upominek dla każdej 
kochanej babci i kochanego dziadka. Wnuczęta 
umilili czas swoim dziadkom wierszykiem, pio-
senką i tańcem oraz życzeniami i słodkim cału-
skiem z okazji ich święta

,,Plastyczne’’ maluchy
Każdy dzień w Przedszkolu w Siedlcu 

jest ciekawy i niezwykły, pełen pomysłów dla 

dzieci w grupach przedszkolnych. Nauczyciel-
ki grup przedszkolnych „Kotki”, „Skrzaty”, 
„Pszczółki”, „Wiewiórki”, „Biedronki” i „Żab-
ki” przygotowują i organizują różnorodne meto-
dy i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej 
z swoimi wychowankami. Najbardziej przed-
szkolacy uwielbiają uczestniczyć w zajęciach 
plastyczno-technicznych w których pobudzają 
swoją wyobraźnię i fantazję oraz doskonalą 
swoje umiejętności, poznają różne techniki pla-
styczne. Rodzice z wielkim zainteresowaniem 
śledzą wytwory prac dziecięcych, umieszcza-
nych na gazetkach przedszkolnych. Życzymy 
dalszych sukcesów naszym małym artystom.

Mali piekarze
W czasie wizyty przedszkolacy zapoznali 

się z tradycyjnymi recepturami wypieku zdro-
wego pieczywa. Pan Grzegorz pokazywał dzie-
ciom sprzęt, maszyny potrzebne do produkcji 
pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz etapy 
wypiekania i wyrobu cista. Wizyta w piekarni 
pozwoliła dzieciom poznać trudną pracę pieka-
rza podczas wypieku smacznego pieczywa.

Mali artyści z wizytą na scenie GOK Siedlec
Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy jest wydarze-
niem w życiu przedszkolaka pozwalającym 
wszystkim dzieciom zaprezentować swoje 

złożyliśmy przysięgę, że będziemy regu-
larnie umieszczać w nich odpowiednią 
karmę. Dnia 14.01 wzięliśmy udział w 26. 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Mamy nadzieję, że zaprezentowane 
przez nas piosenki i tańce przyczyniły się 
w pewnym stopniu do dzielenia się tym, 
co posiadamy zapełniając puszki. Jest takie 
przysłowie, które mówi, że czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 
Wierzymy, że zakorzeniliśmy w sercach 
naszych dzieci chęć niesienia pomocy po-
trzebującym.

Świąteczne spotkanie 
Tradycje Bożonarodzeniowe były in-

spiracją do zaproszenia do sali Sówek osób 
najbliższych ich sercom na świąteczne 
spotkanie. Dzieci z ogromną satysfakcją i 
zaangażowaniem prezentowały gościom 
swoje umiejętności. Dużą radość sprawiła 
im możliwość wspólnego śpiewania kolęd 
oraz wręczenia własnoręcznie zrobionych 
prezentów. Drodzy goście, Dziękujemy za 
przybycie. Był to dla dzieci najlepszy, bez-
cenny prezent - spędzony wspólnie z Wami 
czas.

Z wizytą przy żłóbku 
Dnia 09.01.2018r, w ramach lekcji 

religii, dzieci wybrały się do pobliskiego 
kościoła pw. św. Kazimierza, mieszczące-
go się w Zakrzewie. Miały okazję z bliska 
przyjrzeć się leżącemu na sianku Jezusowi i 
otaczającym go postaciom, oraz podziwiać 
piękno żłóbka. Z wielką radością wspólnie 
śpiewały też kolędy.

Wigilia Krasnoludków
Świąteczny nastrój zapanował w sali 

Krasnoludków dnia 15.grudnia, kiedy to 
spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii, któ-
ra była poprzedzona koncertem kolęd. 
Wspaniałym momentem było dzielenie się 
opłatkiem i składanie sobie świątecznych 
życzeń. Dzieci smakowały barszczyk, ka-
pustę z grzybkami, rybkę i inne smakoły-
ki. Największym powodzeniem cieszyły 
się oczywiście lukrowane pierniczki, które 
dzieci wcześniej same przygotowały. Cała 
uroczystość przebiegła w bardzo miłej at-
mosferze, wywołując radość i uśmiech na 
twarzach dzieci. Takie podniosłe chwile 
nie tylko utrwalają dzieciom znajomość 
tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz 
również, co najważniejsze wzmacniają bli-
skie i serdeczne relacje.

lat”. Po słodkiej przekąsce zaprosiliśmy gości 
do wspólnej zabawy. Sprawdziliśmy kondycję 
fizyczną współczesnych babć i dziadków oraz 
umiejętności kulinarne.

Maluchy z wizytą w Bibliotece
W czwartek, 18 stycznia, pomimo niezbyt 

przyjemnej, zimowej aury Tygryski i Mądre 
Sowy wybrały się do Biblioteki w Kopanicy. 
Dzieci wysłuchały bajki o Kubusiu Puchatku, 
nauczyły się misiowego tańca, poznały smak 
Kubusiowego miodu i otrzymały niespodziankę. 
Następnie wspólnie udaliśmy się na zwiedzanie 
gabinetu Pani Dyrektor, która pokazała nam też 
szkołę. Przedszkolacy z zaciekawieniem oglą-
dali pomieszczenia i klasy, w których uczą się 
ich starsi koledzy i ko-
leżanki. Pani Dyrektor 
podarowała nam słod-
kie niespodzianki, a 
także coś dla zdrowia 
– pyszne marchewki.

Świąteczny, ma-
giczny czas

Przygotowania 
do Świąt Bożego Na-
rodzenia rozpoczęły 
się w przedszkolu od 
piernikowego szaleń-
stwa. Tygryski i Mądre 
Sowy ochoczo zabrały 
się do wspólnego pie-
czenia. Z ich udziałem powstały piękne, rumia-
ne choinki, gwiazdki, serduszka, dzwoneczki… 
Małe rączki nieźle się przy tym napracowały. Po 
takich przygotowaniach postanowiliśmy zapro-
sić rodziców wraz z dziećmi na wspólne warsz-
taty świąteczne. W grupie Tygrysków rodzice 
dzielnie zmagali się z łańcuchem choinkowym, 
który zdobi naszą przedszkolną choinkę przed 
budynkiem. Rodzice Mądrych Sów ozdabiali ze 
swoimi pociechami upieczone wcześniej pierni-
ki. Spotkaniom towarzyszyły również wspólne 
zabawy i pląsy, a przede wszystkim przemiła at-
mosfera. 20 grudnia w naszym przedszkolu był 
bardzo uroczystym dniem. Odświętnie ubrani 
przedszkolacy wzięli udział w konkursie na naj-

piękniejszą kolędę. Po konkursowych zmaga-
niach i wręczeniu dyplomów podzieliliśmy się 
opłatkiem, złożyliśmy sobie najserdeczniejsze 
życzenia i zjedliśmy uroczysty, przedświątecz-
ny obiad. Zaśpiewaliśmy też wspólnie kolędy 
i rozmawialiśmy o świątecznych przygotowa-
niach i tradycjach domowych. Gratulujemy 
wszystkim dzieciom odwagi. Życzymy Zdro-
wych i Radosnych Świąt oraz mnóstwa prezen-
tów pod choinką.

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet… 
8 marca był dniem świątecznie obcho-

dzonym w Naszym Przedszkolu. W tym szcze-
gólnym dniu chłopcy zaśpiewali sto lat, złożyli 
życzenia, wręczyli wszystkim dziewczynkom 

oraz paniom piękne własnoręcznie zrobione 
tulipany. Jednak to nie był koniec niespodzia-
nek. Chłopcy przygotowali coś jeszcze dla swo-
ich koleżanek oraz pań. Była to pyszna sałatka 
owocowa. Nie zabrakło również wspólnych 
zabaw i konkursów. Wszystkie panie i dziew-
czynki dziękują chłopcom za piękne życzenia i 
kwiaty. Dedykujemy wszystkim kobietom tym 
małym i dużym wierszowane życzenia Zbignie-
wa Jeżyny ,, Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. 
I pierwszy promień bliskiej wiosny. Dzień bez 
kłopotów i bez trosk. Dużo radości. Dla mamy, 
Pani, dla dziewczynek, w domu, w przedszkolu, 
na wycieczce. Każdego dnia dobry uczynek - To 
jest od chłopców upominek”.
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Siedlec ABeCe Strumyk Wiedzy
Sensoplastyka W ABeCe Strumyk 

Wiedzy
Dnia 16.02.18r. w naszym przedszkolu 

odbyły się zajęcia z sensoplastyki, w których 
uczestniczyły dzieci ze wszystkich grup. 
Sensoplastyka to mnogość faktur, tekstur 
oraz cała paleta ekologicznych barw, które w 
pracy z dziećmi wpływają na rozwój ich kre-
atywności oraz twórczego myślenia. Zabawy 
z mąka i wodą sprawiły naszym dzieciacz-
kom ogromna frajdę i pobudziły nie jeden 
zmysł artystyczny.

Dzień Kota w ABeCe Strumyk Wiedzy
Dnia 22.02.18r. obchodziły nietypowe 

święto - „Święto kota”. W tym dniu wszyst-
kie przedszkolaki upodobniły się do swoich 
czworonożnych przyjaciół, zakładając kocie 
maski, uszy oraz dorysowując sobie wąsy. 
Dzieci wysłuchały opowiadania o chorym 
kotku, a później uczyły się w jaki sposób 
opiekować się tymi zwierzętami, oglądały 
książeczki, zapoznawały się z kocimi oby-
czajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. 
Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: 
koci spacerek, picie mleka ze spodka, zwija-
nie wełny, wykonywanie różnorodnych prac 
plastycznych, i śpiewanie kocich piosenek.

Bal Karnawałowy w niepublicznym 
Przedszkolu ABeCe Strumyk Wiedzy

O9.02.2018r w naszym przedszkolu od-
był się Bal Karnawałowy. Światła, muzyka i 
bańki mydlane. Dobra zabawa to temat prze-
wodni naszego karnawałowego szaleństwa. 
Tego dnia już od rana w salach pojawiały się 
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek, w salach przed-
szkolnych można było spotkać wróżki, kró-
lewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, 
policjantów, Spider-Mana, Batmana, ... nie 
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich 
postaci. Na tą wyjątkową okazję zaprosili-
śmy do prowadzenia balu Panią Judytę, która 
zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną 
muzyką. Dzieci świetnie się bawiły uczest-
nicząc wspólnie ze swoimi paniami w zaba-
wach. Na sali podczas pląsów robiło się ko-
lorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech 

nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmę-
czenia. W czasie trwającej zabawy na dzieci 
czekał słodki poczęstunek.

Dzień Babci i Dziadka w ABeCe
23 i 24 stycznia w naszym przedszkolu 

obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Nasi 
wspaniali podopieczni z tej okazji przygoto-
wali dla swoich ukochanych dziadków część 
artystyczną na której recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki i zaprezentowali ciekawe 
układy taneczne. Każdy wnuk czy wnuczka 
dla swoich dziadków przygotowali kolorowe 
laurki i drobne prezenty. Zgromadzeni dziad-
kowie byli pod wielki wrażeniem, z zacieka-
wieniem i uśmiechem na twarzy obserwowali 
swoje wnuczęta podczas występów. Po części 
artystycznej nastała pora na słodki poczęstu-
nek przy kawie.

Szewczyk Dratewka - ABeCe
Dnia 03.01.18r. dzieci z grupy Rybki i 

Sowy mogły wziąć udział w bardzo cieka-
wym wydarzeniu - interaktywnym widowi-
sku filmowym pt. „Szewczyk Dratewka”. 
Kilkoro z dzieci: Martyna, Tymek, Wiktor i 
Maja otrzymało bilety szczęścia, dzięki któ-
rym można było wejść na scenę i spróbować 
swoich umiejętności aktorskich. Teatr wystą-

pił w Wolsztyńskim 
Domu Kultury.

Wigilijny czas 
w ABeCe

Czas oczeki-
wania na Święta Bo-
żego Narodzenia w 
naszym przedszkolu 
zakończyła wspólna 
wigilia, która od-
była się 20 grudnia. 
Dzieci w tym dniu 
wspólne kolędowa-
ły, dzieliły się opłat-
kiem, składały sobie 
życzenia oraz zjadły 

wspólny wigilijny poczęstunek. Oczywiście 
nie zabrakło prezentów pod lśniącą choin-
ką, które dzieci rozpakowały z wielką rado-
ścią. 22.12.2017r odbyło się przedstawienie 
o tematyce świątecznej, na które zostaliśmy 
zaproszeni. Wszystkie dzieci były pod wra-
żeniem i z ogromnym zaciekawieniem przy-
glądały się grze aktorskiej.

Dzień Kobiet w ABeCe Strumyk 
Dzień Kobiet, dzień kobiet niech każdy 

się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek... 
Dzisiaj nasi podopieczni z przedszkola i ze 
żłobka przygotowali program artystyczny z 
okazji Dnia Kobiet dla naszych pań oraz za-
proszonych gości. Wszystkie kobietki małe i 
duże otrzymały piękne laurki, własnoręcznie 
zrobione czekoladki oraz bukiety kwiatów 
od naszych małych mężczyzn. Wszystkim 
zaproszonym gościom występ bardzo się po-
dobał.

Kwiaty dla 
pań. Tych małych i 
dużych

Dzień Kobiet, 
dzień kobiet niech 
każdy się dowie, 
że dzisiaj święto 
dziewczynek... W 
dniu 8 marca pod-
opieczni z przed-
szkola i ze żłobka 
przygotowali pro-
gram artystyczny z 
okazji Dnia Kobiet 

umiejętności i niezwykłe talenty artystyczne 
przed swoimi bliskimi i mieszkańcami naszej 
Gminy Siedlec. Program artystyczny, związa-
ny z tańcami, przedstawieniem „Jasełek” oraz 
piosenkami został nagrodzony gromkimi bra-
wami od publiczności. Dziękujemy rodzicom 
za współpracę w przygotowaniu strojów dla 
występujących dzieci, udział w konkursach i 
wystawach świątecznych i za upieczenie ciast 
do kawiarenki w sali GOK w tych wyjątkowych 
wydarzeniach świątecznych.

Walentynki – urodzinki w Przedszkolu 
Publicznym

Przedszkolacy uwielbiają wydarzenia 
związane z urodzinami, imieninami i walen-
tynkami w przedszkolu. W każdym tym dniu, 
dzieci przygotowują niespodzianki, upominki, 
życzenia dla swoich kolegów i koleżanek z grup 
przedszkolnych. Uroczysty dzień w przedszko-
lu jest pełen radości, serdeczności, słodkości i 
życzeń, całusków od najbliższych. Miłe wspól-
nie spędzone chwile pozostaną na zawsze w pa-
mięci dzieci.

Uczą patriotyzmu – maluchy uczciły 99 
rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Tak jak co roku przedszkolacy z Publicz-
nego Przedszkola w Siedlcu pamiętają o dzie-
jach i tradycjach wolnościowo- powstańczych, 
o obchodach Powstania Wielkopolskiego 1918-
19. W związku z tym dzieci uczestniczyły w 
uroczystej akademii, odwiedziły miejsca pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego. Grupy „Wie-
wiórki” i „Pszczółki” złożyły wiązanki kwiatów 
na pomniku Powstańców Wielkopolskich przy 
Urzędzie Gminy w Siedlcu. Grupa „Żabki” i 
„Biedronki” udały się na cmentarz parafialny 
gdzie na mogiłach powstańców złożyły kwiaty i 
minutą ciszy uczciły bohaterstwo tych niezwy-
kłych ludzi. Grupa „Kotki” i „Skrzaty” uczciły 
pamięć Powstania Wielkopolskiego składając 
kwiaty pod tablicą pamiątkową w ZSP Siedlec. 
Hołd złożony poległym powstańcom jest szcze-
gólną lekcją patriotyzmu dla młodego pokole-
nia.

Rozwijali pasje muzyczne - Granie na 
niczym

Przedszkolacy z 
Przedszkola Publicz-
nego w Siedlcu przy-
gotowali w trakcie 
zajęć grzechotki na 
koncert muzyczno-
edukacyjny zorgani-
zowany w sali GOK 
Siedlec. Energiczna 
zabawa połączona z 
rytmem, koordynacją 
ruchową, pokazem 
instrumentów perku-
syjnych wprowadziły 

małych artystów w świat muzyki. Każdy przed-
szkolak dowiedział się jak można wykorzystać 
rożne materiały i przedmioty do tworzenia nie-
zwykłych dźwięków, instrumentów biorących 
udział w tworzeniu orkiestry. Dzieci mają moż-
liwość zagrania i poznania instrumentów mu-
zycznych przedstawianych przez rytmika Grze-
gorza Thiela w czasie zajęć muzycznych.

Dzień Kobiet również w Siedlcu
Niezwykły dzień to 8 marca dla wszyst-

kich małych i dużych kobietek w przedszkolu. 
Tak jak w wierszu „marzec, marzec pięknie się 
wystroił, do kwiaciarni marzec pobiegł, kupił 
kwiat na święto kobiet...” przedszkolacy przy-
gotowali program artystyczny dla gości kartki z 
życzeniami i własnoręcznie wykonane upomin-
ki dla pań i koleżanek z grup przedszkolnych. 
Nie tylko wierszyki, piosenki uświetniały ten 
wspaniały uroczysty dzień, ale też upieczone 
smaczne ciasteczka. Po wspólnym poczęstunku 
dzieci wyruszyły na spacer do pobliskich urzę-
dów, instytucji, sklepów z serdecznymi życze-
niami dla wszystkich pań.

To była pierw-
sza wiosenna wypra-
wa

Grupy „Wie-
wiórki” i „Pszczółki” 
wyjechały na bajkę „ 
Gnomy Rozrabiają” 
do kina w Zielonej 
Górze. Przedszkolacy 
z wielką ciekawością 
śledziły losy boha-
terów Elki i Leona, 
przeżywały niezwykłe 
wydarzenia związane z 
lokatorami zamieszku-

jącymi w nowym domu dziewczynki. Nie usta-
wały uśmiechy, brawa dzieci w czasie projekcji 
filmu animowanego. Filmowy świat dziecka pe-
łen emocji, realizacji marzeń stanowi wspaniałą 
formę zabawy dla najmłodszych widzów. Nato-
miast ciekawą formą spędzania czasu dla dzieci 
„maluchów” „Żabki” i „Biedronki” jest zawsze 
pobyt w sali zabaw „Dinopolis” w Wolsztynie.

Spotkanie z logopedą – które głoski są 
najtrudniejsze

6 marca obchodzony był Europejski Dzień 
Logopedy. Z tej okazji Pani Kasia Marciniak 
przeprowadziła cykl zajęć poświęconych temu, 
aby wraz z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia, 
odpowiedzieć na pytania: kim jest logopeda? po 
co dzieci przychodzą na zajęcia logopedyczne? 
jakie głoski są najtrudniejsze? Dodatkowo dzie-
ci wykonały obrazki na których przedstawiały 
swoje ulubione gry i zabawy logopedyczne. 
Niektóre prace to również wspaniałe portrety 
Pani Kasi.
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KOPANICA
Dzień babci i dziadka
W naszym przedszkolu w Kopanicy tego 

dnia było bardzo wesoło, bo Babcie i Dziadków 
widzimy wokoło, 25 i 26.01 nasze przedszko-
laki świętowały Dzień Babci i Dziadka. Były 
piękne występy, zabawy z dziadkami i słodki 
poczęstunek. Wszystkie wnuki wręczyły senio-
rom upominki, które wcześniej własnoręcznie 
przygotowały. Wszystkim Dziadkom dziękuje-
my za przybycie i jeszcze raz życzymy wszyst-
kiego najlepszego.

Kolędowanie w Kościele 
Przed Świętami Bożego Narodzenia 

przedszkolaki zaprosiły swoich rodziców na 
wspólne kolędowanie do Kościoła w Kopanicy, 

które odbyło się na początku stycznia. Wspól-
nie z rodzicami przybyli również dziadkowie. 
Dzieci przed występem miały małą tremę, która 
szybko minęła przy śpiewaniu pierwszej kolędy. 
Na koniec wspólnie z rodzicami zaśpiewaliśmy 
„Przybieżeli do Betlejem”.

Dzień łakomczuchów -  pizza górą!
9 lutego przedszkolaki z Kopanicy ob-

chodziły Międzynarodowy Dzień Pizzy. Mimo, 
że nie jest to popularne święto, a przysmak ten 
nie znajduje się w Piramidzie Zdrowego Odży-
wiania, o której ciągle przypominamy naszym 
przedszkolakom, w 
tym dniu postanowi-
liśmy zrobić wyją-
tek. W naszej pizzerii 
działy się niesamowi-
te rzeczy- chusta za-
mieniła się w wielką 
pizzę, dzieci poko-
lorowały papierowe 
salami, szynkę, po-
midory, pieczarki, 
oliwki. Wspólnie 
udało się nam udeko-
rować ogromną pizzę. 
Wesoło bawiliśmy się 
tego dnia. Z tej okazji na przedszkolnym obiad-
ku na talerzach pojawiła się pizza.

Pokaz mody na Dzień Kobiet
8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wte-

dy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, 
zarówno te duże, jak i te małe. W tym szcze-
gólnym dniu wszyscy chłopcy w przedszkolu 
w Kopanicy składali życzenia dziewczynkom 
i swoim paniom. Chłopcy pięknie śpiewali, 
recytowali wiersze, a nawet tańczyli. Z dziew-
częcych buź uśmiech nie schodził przez calutki 
dzień. Odbył się nawet pokaz mody w którym 
modelkami były dziewczynki. Nie obyło się bez 
drobnych upominków i kwiatów. Wszystkie pa-
nie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne 
życzenia i promienne uśmiechy.

Piesek Leo dał się pogłaskać
Dnia 6 marca Leśne Skrzaty odwiedził 

specjalny gość- pies 
LEO wraz ze swoją 
opiekunką. W czasie 
spotkania dzieci mia-
ły okazję dowiedzieć 
się jaką rolę odgrywa 
pies w społeczeń-
stwie. Uczyły się jak 
bezpiecznie i odpo-
wiedzialnie postępo-
wać z psem. Piesek 
zaprezentował kilka 
sztuczek; szczekanie 
na komendę, podska-
kiwanie, proszenie o 

karmę. Dzieci miały 
okazję przełamać lek przed czworonogami i 
pogłębić kontakt przez podejście do psa i po-
głaskanie. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami 
przełamuje lęk, nieśmiałość, buduje poczucie 
bezpieczeństwa. Zajęcia te dostarczyły dzie-
ciom wiele pozytywnej energii. Bardzo miło 
będziemy wspominać to spotkanie.

Ferie zimowe z kotem i Walentykami
Ferie zimowe dla Leśnych Skrzatów to był 

czas zabaw i odpoczynku. W grupach łączonych 
dzieci miały okazję do bliższego poznania się 
i wspólnej zabawy z koleżankami i kolegami z 

innych grup. Była okazja aby świętować Walen-
tynki, Dzień Kota, oglądać i tworzyć teatrzyk 
cieni oraz wykonywać różnego rodzaju ekspe-
rymenty. Było miło i radośnie.

KIEŁPINY

7 stycznia 
grupa „ Mali Od-
krywcy” z Kieł-
pin brała udział w 
spotkaniu opłat-
kowym organi-
zowanym przez 
sołectwo – wysta-
wiając „ Jasełka” 
a po występie za-
proszone zostały 
wraz z rodzicami 
na ciasto i soczek.

STARA TUCHORZA

13 stycznia – dzieci ze Starej Tu-
chorzy brały udział w spotkaniu opłat-
kowym organizowanym przez sołectwo 

dla miejscowej społeczności lokalnej , 
przedstawiając bajkowe „ Jasełka” a po 
występie obdarowane zostały słody-
czami

CHOBIENICE
Barwny karnawał
Karnawał to wspaniały okres zi-

mowych bali, a także nieodłączny ele-
ment dzieciństwa. Jest on atrakcyjną 
i bardzo lubianą przez dzieci formą 
rozrywki. Dostarcza wielu przeżyć, 
radości i zadowolenia. Tak też było 12 
lutego w przedszkolu w Chobienicach. 
Przedszkolna sala od rana wypełniła 
się niecodziennymi gośćmi. Po prezen-
tacji barwnych strojów rozpoczęły się 
tańce przeplatane różnymi zabawami 
i konkursami. Na każdej buzi gościł 
szeroki uśmiech. Wspomnienia, które 
pozostały będą towarzyszyć nam do 
następnego roku.

Podziękowali Dziadkom
W zimowy miesiąc styczeń wpi-

sane są takie dni, które wzbudzają 
ogromne emocje – to święto Babci i 
Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb 
dla wnuków, dla nich wnuczęta są ra-
dością życia.

Dlatego w podzięce za ich wielkie 
serce, przedszkolacy zaprosiły swoich 
Dziadków na występy, by poprzez ży-
czenia, wiersze, piosenki wyrazić swą 
miłość i wdzięczność za trud włożony 
w ich wychowanie. Atmosfera była 
uroczysta oraz pełna radości i wzru-
szeń.

dla pań oraz zaproszonych gości. Wszystkie 
kobietki małe i duże otrzymały piękne laurki, 
własnoręcznie zrobione czekoladki oraz bu-
kiety kwiatów od naszych małych mężczyzn. 
Wszystkim zaproszonym gościom występ 
bardzo się podobał.

Mali recytatorzy z ABeCe
Dnia 14.03.2018r. odbyły się gminne 

eliminacje w konkursie recytatorskim „Wio-

sna małej poezji”, w którym wzięło udział 
5 przedszkolaków - Patryk A., Martyna C., 
Blanka P., Magdalena L. i Laura P. Tym sa-
mym gratulujemy Laurze P. i Martynie C. za 
dostanie się do części gminno-powiatowej 
konkursu, która odbędzie się w Przemęcie 
21.03.2018r.
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Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskie-
go w piłce ręcznej dziewcząt w ra-
mach XIX Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej odbyły się w 
dniu 08.03.2018 roku w sali sporto-
wej w Siedlcu. Rozegrano mecze w 
kategorii dziewcząt w ramach XIX 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, czyli uczennic klasy VII 
Szkoły Podstawowej oraz uczen-
nic klas II i III byłych gimnazjów. 
Udział wzięło 6 zespołów: z gminy 
Przemęt: SP Przemęt i SP Bucz, z 
gminy Siedlec: SP Belęcin i SP Sie-
dlec, z gminy Wolsztyn: SP 1 i SP 
2 Wolsztyn, które rozegrały bardzo 
emocjonujące mecze w 2 grupach, 
a później systemem zgodnym z 
regulaminem rozgrywek. Ostatecz-
nie zwyciężył zespół SP 2 Wolsz-
tyn, który pokonał w decydującym 
meczu zespół SP Siedlec 6 – 0 i 
zgodnie z regulaminem rozgry-
wek SZS Wielkopolska będzie re-

prezentował Powiat 
Wolsztyński w Mi-
strzostwach Rejonu 
Leszczyńsk iego, 
które odbędą się 
w dniu 12.03.2018 
roku w Lesznie.
Wyniki: 1. SP 1 
Wolsztyn – Przemęt 
6 – 5, 2. Siedlec – 
SP 2 Wolsztyn 4 – 
8, 3. Belęcin – SP 
1 Wolsztyn 3 – 3, 4. 

Bucz – Siedlec 2 – 4, 5. Przemęt – 
Belęcin 5 – 4, 6. SP 2 Wolsztyn – 
Bucz 9 – 2, 7. SP 1 Wolsztyn – Sie-
dlec 2 – 4 (półfinał A), 8. Przemęt 
– SP 2 Wolsztyn 2 – 9 (półfinał B), 
9. Belęcin – Bucz 3 – 6 (mecz o V 
miejsce), 10. SP 1 Wolsztyn – Prze-
męt 2 – 2 K. 2 – 0 (mecz o III miej-
sce), 11. Siedlec – SP 2 Wolsztyn 0 
– 6 (mecz o I miejsce). Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy im powo-
dzenia w dalszej fazie rozgrywek. 
Wszystkie zawodniczki biorące 
udział w turnieju otrzymały drobne 
upominki ufundowane przez Po-
wiat Wolsztyński, a ich opiekunowie 
również otrzymali drobne upominki 
ufundowane przez Gminę Siedlec. 
Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Powiatu Wolsztyńskiego 
w zakresie sportu szkolnego na rok 
2018.

W dniu 02.03.2018 roku w sali spor-
towej w Siedlcu rozegrano Mistrzo-
stwa Gminy Siedlec w piłce ręcznej 
w kategorii chłopców w ramach XIX 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, czyli uczniów klas VII 
Szkoły Podstawowej oraz klas II i III 
byłych gimnazjów. Udział wzięły 4 
zespoły: SP Belęcin, SP Chobieni-
ce, SP Siedlec i SP Tuchorza, któ-
re rozegrały emocjonujące mecze 
każdy z każdym, 
jednak zwyciężył 
podobnie, jak w 
kategorii dziewcząt 
nieznacznie zespół 
SP Belęcin pokonu-
jąc w decydującym 
meczu SP Siedlec 
6 – 5.

Wyniki: 1. Siedlec – Tuchorza 7 – 3, 
2. Chobienice – Belęcin 6 – 12, 3. 
Tuchorza – Belęcin 2 – 10, 4. Sie-
dlec – Chobienice 10 – 4, 5. Cho-
bienice – Tuchorza 2 – 5, 6. Belęcin 
– Siedlec 6 – 5.
Medale i dyplomy wręczał Wójt 
Gminy Siedlec Pan Jacek Kolesiń-
ski. Zawody zostały sfinansowane 
ze środków Gminy Siedlec w zakre-
sie sportu szkolnego na rok 2018.

W dniu 01.03.2018 roku w sali spor-
towej w Siedlcu rozegrano Mistrzo-
stwa Gminy Siedlec w piłce ręcznej 
w kategorii dziewcząt w ramach XIX 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, czyli uczennic klas VII 
Szkoły Podstawowej oraz klas II i III 
byłych gimnazjów. Udział wzięły 4 
zespoły: SP Belęcin, SP Chobienice, 
SP Siedlec i SP Tuchorza, które roze-
grały emocjonujące mecze każdy z 
każdym, jednak zwyciężył nieznacz-
nie zespół SP Belęcin pokonując w 
decydującym meczu SP Siedlec 6 
– 5.
Wyniki: 1. Siedlec – Tuchorza 6 – 0, 
2. Belęcin – Chobienice 8 – 2, 3. Tu-
chorza – Chobienice 2 – 1, 4. Siedlec 
– Belęcin 5 – 6, 5. Belęcin – Tucho-
rza 10 – 2, 6. Chobienice – Siedlec 
1 – 7.
Medale i dyplomy wręczał Wójt Gmi-
ny Siedlec Pan Jacek Kolesiński oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sie-
dlcu Pani Dorota Brudło. Ponadto 
podczas uroczystości zakończenia 
turnieju Dyrektor 
Pani Dorota Brudło 
oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego 
w Szkole Podstawo-
wej w Siedlcu Pani 
Krystyna Zwirn, Pani 
Zdzisława Łopuszyń-
ska i Pani Magdalena 
Krzemień otrzymali z 
rąk Wójta Gminy Sie-
dlec Pana Jacka Ko-
lesińskiego nagrodę 
w postaci zestawu 

sprzętu sportowego za godne re-
prezentowanie Gminy Siedlec w roz-
grywkach SZS Wielkopolska w 2017 
roku. To kolejny dowód na docenie-
nie pracy nauczycieli wychowania 
fizycznego, ponieważ Gmina Siedlec 
oprócz finansowania sportu szkol-
nego , czyli środków na organizację 
i udział szkół w rozgrywkach SZS 
Wielkopolska dofinansowuje rów-
nież uczestnictwo wszystkich szkół 
w programach Ministerstwa Sportu i 
Turystyki: 1. Szkolny Klub Sportowy, 
2. Umiem pływać, 3. Lokalny Anima-
tor Sportu. Ponadto nagrody ufundo-
wane przez Szkołę Podstawową w 
Siedlcu otrzymały najlepsze zawod-
niczki każdego zespołu: Walczak Ka-
tarzyna z SP Belęcin, Matysiak Alicja 
z SP Siedlec, Rybicka Oliwia z SP 
Tuchorza, Lewandowska Magdalena 
z SP Chobienice. Zawody zostały sfi-
nansowane ze środków Gminy Sie-
dlec w zakresie sportu szkolnego na 
rok 2018.

W dniu 06.02.2018 roku w sali sesyj-
nej Urzędu Gminy Siedlec odbyło 
się tradycyjne coroczne spotkanie z 
przedstawicielami wszystkich klubów 
sportowych spełniających warunki do 
otrzymania dotacji na prowadzenie 
szkolenia dzieci i młodzieży. W trakcie 
spotkania poruszono następujące za-
gadnienia: 1. Kryteria podziału środków 
w 2018 roku, 2. Niezbędne dokumenty 
uprawniające do otrzymania dotacji, 3. 
Przyczyny skutkujące zawieszeniem 
bądź całkowitym wstrzymaniem dota-
cji, 4. Podział dotacji w 2018 roku;, 5. 
Wysokość środków 
na utrzymanie boisk 
w 2018 roku, 6. In-
formacja o planach 
utworzenia gminnej 
Rady Sportu. Jednak 
najważniejszym punk-
tem spotkania było 
podpisanie umowy 
o wsparcie realizacji 
zadania publicznego 
pod nazwą: „ Upo-

wszechnianie kultury fizycznej i spor-
tu” pomiędzy gminą Siedlec repre-
zentowaną przez Wójta Gminy Pana 
Jacka Kolesińskiego oraz Skarbnika 
Gminy Panią Krystyną Lewandowską, 
a Powiatowym Zrzeszeniem Ludo-
wych Zespołów Sportowych z siedzibą 
w Wolsztynie reprezentowanym przez 
Krzysztofa Piaska – Przewodniczące-
go Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS 
i Mieczysława Orlikowskiego – Skarb-
nika Rady Powiatowego Zrzeszenia 
LZS..

Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskiego 
w piłce ręcznej dziewcząt

Mistrzostwa Gminy Siedlec 
w piłce ręcznej chłopców

Spotkanie przedstawicieli klubów 
sportowych z terenu gminy

Mistrzostwa Gminy Siedlec 
w piłce ręcznej dziewcząt 
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W sobotę 3 marca mieszkańcy Sie-
dlca wspólnie zamontowali budkę 
dla kaczek na siedleckim stawku. 
Była to kolejna inicjatywa mają-
ca na celu poprawę wyglądu tego 
miejsca. A to jeszcze nie koniec! 
Sołectwo Siedlec zajęło I miejsce 
w Gminnym konkursie „Piękna 
Wieś”, a Sołtys i Rada Sołecka 
zdobytą nagrodę pieniężną chcą 
przeznaczyć na dalsze działania 
poprawiające wygląd wsi, m.in. 
na wymianę ogrodzenia wokół  
stawu oraz zakup krzewów, które 
będą rosły dookoła wody. 

Serdeczne podziękowanie dla 
wszystkich, którzy poświęcili 
swój czas i materiał potrzebny do 
wykonania i zamontowania bud-
ki. Konsekwentnie pracujemy nad 
poprawą wyglądu Siedlca. Na ko-
niec dla wszystkich zorganizowa-
liśmy ognisko, na które załapała 
się również Siedlecka młodzież.

/-/ Sołtys i Rada Sołecka Siedlca

Siedlec pięknieje!

W czwartek 11 stycznia 2018 roku 
Wójt Jacek Kolesiński wraz z panią 
Skarbnik Krystyną Lewandowską 
w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec 
podpisali umowę z firmą Sputnik 
Software na realizowanie zadania 
pn. „Zakup sprzętu komputerowego 
z oprogramowaniem oraz wdrożenie 
i uruchomienie e-usług w ramach 
projektu pn. „Wdrożenie e-usług 
publicznych w Gminie Siedlec”” 
cz. 1 - Zakup sprzętu serwerowego, 
oprogramowania oraz wdrożenie i 
uruchomienie e-usług. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu firma 
Sputnik Software Sp. z o.o. z Pozna-
nia przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę. Wartość zamówienia wynosi: 
821.571,50 zł brutto. 85% tej kwo-
ty zostanie sfinansowane z środków 
zewnętrznych. Z ramienia Wykonaw-

cy umowę podpisał Pan Artur Baka. 
Również tego dnia została podpisana 
umowa z wykonawcą drugiej części 
tego zdania: Zakup sprzętu kompu-
terowego wraz z oprogramowaniem. 
Wykonawcą 2 części jest firma No-
vitel R. Skrzeczowski z Warszawy. 
Wartość zamówienia: 51.273,00 zł. W 
tym przypadku również dofinansowa-
nie wynosi 85%. Projekt realizowany 
w ramach Osi Priorytetowej 2. Społe-
czeństwo Informacyjne, Poddziałania 
2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych” Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego 2014 – 2020. W ra-
mach realizacji projektu wdrożonych 
zostanie 13 e-usług. Ponadto wdro-
żona zostanie platforma GIS, Elek-
troniczne Biuro Obsługi Interesanta 
(EBOI). Ponadto stworzone zostanie 

odpowiednie zaplecze informatyczne 
konieczne do świadczenia e-usług, w 
szczególności zakup sprzętu kompu-
terowego oraz odpowiedniego opro-
gramowania.
Aktualnie trwają prace wdrożeniowe 
w naszym urzędzie: zmiana opro-
gramowania, migracje danych oraz 
dostawy sprzętu. Już niebawem będą 
Państwo mieli możliwość korzysta-
nia z aplikacji mobilnej, płatności 
internetowych, śledzenia swoich 
spraw, składania wniosków oraz zała-
twię spraw przez internet. Przed nami 
nowa jakość usług świadczonych 
przez urząd.
W związku z pracami wdrożeniowy-
mi niektóre sprawy przez krótki czas 
mogą być załatwiane nieco wolniej. 
Prosimy o wyrozumiałość.

Ogromny sukces - 805 tysięcy dla Gminy na e-usługi: 
kolejny etap - podpisanie umów z wykonawcami

Dnia 19 marca 2018 r. odbył się XXIV Kon-
kurs Języka Niemieckiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Wolsztynie. W kon-
kursie brali udział uczniowie z 10 szkół 
(Brenno, Kargowa, Kaszczor, Konotop, Ko-
panica, Mochy, Rakoniewice, Rostarzewo, 
Wolsztyn, Zbąszyń).
Mimo dużej konkurencji i wysokiego pozio-
mu wiedzy rywali, Julia Prządka z klasy 5 z 

Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkoli w Kopanicy 
zajęła I miejsce w kategorii 
szkół podstawowych. Uczen-
nica wykazała się bardzo do-
brą znajomością gramatyki, 
leksyki oraz zagadnień kul-
turoznawczych z języka nie-
mieckiego. Gratulujemy ser-
decznie i życzymy dalszych 
sukcesów.

Małgorzata Merda

Sukces Julii Prządki z ZSPiP w Kopanicy

Reklama płatna
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Zespół Praktyk 
Pielęgniarsko – Położniczych 

„OPIEKA”
Prowadzi gabinet w Siedlcu, 

ul. Osiedlowa 2  
(dawna przychodnia)

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne:

Aurelia Semmler – tel. 695 739 330,  
        tel. 68 384 18 96

Sylwia Śmiałek   -  tel. 781 973 443

Dojazd do pacjenta 
po zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym

Deklaracje złożone do w/w pielęgniarek 
są dokumentami 
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