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Majątek spadkowy odziedzi-
czony przez kilku spadkobier-
ców można podzielić między 
wszystkimi uprawnionymi.  Aby 
osiągnąć ten cel właściwe jest 
postępowanie o dział spadku.

Sądowy dział spadku to ko-
lejne zagadnienie – po opisywa-
nym stwierdzeniu nabycia spad-
ku i zachowku – z jakim w prak-
tyce przyjdzie się zmierzyć nie-
mal każdemu z nas. Dział spad-
ku może mieć miejsce wtedy, 

gdy zmarły pozostawił majątek, 
który został odziedziczony przez 
kilku spadkobierców. Pomiędzy 
spadkobiercami powstaje wów-
czas węzeł współwłasności. Aby 
go rozwiązać 

koniecznym jest zainicjo-
wanie sprawy o dział spadku. 
Praktyczny walor działu spad-
ku jest znaczny. Zlikwidowanie 
współwłasności, która powstaje 
z tytułu spadkobrania, eliminu-
je konieczność podejmowania 
wspólnych decyzji dotyczących 
tej samej masy majątkowej przez 
wszystkich współwłaścicieli, 
a tym samym wyklucza poten-
cjalne spory o prawo własności i 
sposoby jego wykonywania.

Skład i wartość spadku ule-
gającego podziałowi ustala sąd. 
Tutaj często pojawiają się pro-
blemy dotyczące oszacowania 
majątku spadowego. Zwykle 

konieczne staje się zasięgnięcie 
opinii biegłego rzeczoznawcy. 
Komplikacje mają miejsce rów-
nież przy sporze o sposób po-
działu spadku. Przepisy prawa 
wyróżniają kilka sposobów dzia-
łu spadku. Pierwszym z nich jest 
podział rzeczy w naturze. Dru-
gim sposobem jest przyznanie 
rzeczy jednemu ze współwła-
ścicieli z obowiązkiem spłaty 
pozostałych. Ostatnim, najmniej 
atrakcyjnym sposobem działu 
spadku jest sprzedaż rzeczy w 
drodze licytacji publicznej i po-
dział uzyskanej sumy pomiędzy 
spadkobierców.

Często występującą kompli-
kacją przy dziale spadku jest ko-
nieczność wcześniejszego (lub 
równoczesnego z działem spad-
ku) przeprowadzenia sprawy o 
podział majątku wspólnego mał-
żonków. Dzieje się tak wówczas, 

gdy zmarły w chwili śmierci 
pozostawał w związku małżeń-
skim, w którym panował ustrój 
małżeńskiej wspólności ustawo-
wej, a małżonkowie dorobili się 
majątku wspólnego. 

W takiej sytuacji w skład 
spadku po zmarłym wchodzi 
jego udział w majątku wspól-
nym. Aby dokonać działu spadku 
należy uprzednio przeprowadzić 
postępowanie o podział majątku 
wspólnego.

Innym problemem przy dzia-
le spadku jest konieczność roz-
strzygnięcia dodatkowych spo-
rów między współwłaściciela-
mi. W razie takiej potrzeby, sąd 
spadku może rozstrzygać spory 
o istnienie uprawnienia do żąda-
nia działu spadku, jak również 
spory między współspadkobier-
cami o to, czy pewien przedmiot 
należy do spadku.

Kolejną mogącą się pojawić 
trudnością w postępowaniu dzia-
łowym jest rozstrzyganie przez 
sąd 

o istnieniu zapisów zwy-
kłych, których przedmiotem są 
rzeczy lub prawa należące do 
spadku, jak również o wzajem-
nych roszczeniach pomiędzy 
współspadkobiercami z tytu-
łu posiadania poszczególnych 
przedmiotów spadkowych, 
pobranych pożytków i innych 
przychodów, poczynionych na 
spadek nakładów i spłaconych 
długów spadkowych.

Choć w pewnych sytuacjach 
opisane powyżej zawiłości są 
nieuniknione, tym niemniej po-
wodują wydłużenie sądowego 
postępowania o dział spadku.

adwokat Dominika Molińska 
(tel. 663 830 517)

Komplikacje przy dziale spadku

Jubileuszowy Dzień Kobiet
W niedzielę, 12 marca, w sło-

neczne popołudnie, w świetlicy wiej-
skiej w Zakrzewie odbyła się po raz 
dziesiąty (taki mały jubileusz) uro-
czystość na cześć zakrzewskich pań.

Zarówno te młode, jak i starsze 
wiekiem wspólnie zasiadły przy suto 
nakrytych stołach i delektowały się 
smacznymi plackami, kawą i herbatą. 
A wszystko za sprawą sołtysa Zakrze-
wa i rady sołeckiej, której przedsta-
wiciele z wielkim zaangażowaniem 
zaśpiewali „Sto lat” i złożyli życze-
nia. Z kolei sołtys osobiście odczytał 
wierszyk poświęcony świętu kobiet, 
a wszystkie przybyłe panie otrzyma-
ły piękne róże. Później, jak to między 
nami kobietami bywa, szybko znalazły 
tematy do rozmowy i miło gawędziły. 
Podziwiały też małe artystki - Zosię i 
Jadzię, które na skrzypcach i organach 

popisały się koncertem muzyki poważ-
nej. Aby umilić spotkanie opowiadano 
też skecze i dowcipy. Bez dwóch zdań 
– sołtys, pan Martyniak z radą sołecką 
spisali się znakomicie! Wszystkie panie 
dziękują im serdecznie za przygotowa-
nie tak ciekawego i miłego spotkania i 
już czekają na kolejne zaproszenie... A 
co ciekawe, na tę uroczystość przybyły 
także panie, które już nie mieszkają w 
Zakrzewie, a teraz wciąż miło wspomi-
nają ten dzień wśród zakrzewskich ko-
biet i rady sołeckiej. I tak, z Wolsztyna 
przybyła po raz kolejny pani Jagoda, 
a z Tłok przyjechała pani Grażyna. Z 
kolei pani Monika z Tuchorzy, z naj-
bliższą rodziną, co roku świętuje ko-
biece święto właśnie w Zakrzewie. Do 
zobaczenia zatem na kolejnym Dniu 
Kobiet!

opr. M. Budzyńska

Dzień Kobiet w Grójcu Wielkim

Dzień Kobiet w Żodyniu
W sobotę, 11 marca po raz kolej-

ny odbyło się w Żodyniu spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet dla wszystkich pań 
tejże wsi.

Blisko sto przybyłych pań na tę 
uroczystość przemową oraz życzenia-
mi powitali sołtys Krzysztof Paździor, 
wójt Jack Kolesiński oraz radny Euge-
niusz Piątek i tym samym rozpoczę-
to spotkanie. Uroczysta kolacja oraz 
kawa i pyszne ciasto to był tylko po-
czątek niespodzianek, jakie organiza-
torzy przygotowali dla uczestniczek. 
Specjalnie zaproszony gość umilał 
czas, przygrywając na akordeonie i 
katarynce oraz śpiewając znane pio-
senki. Atmosfera dobrej zabawy udzie-
liła się wszystkim - wspólne śpiewy 
rozbrzmiewały w sobotni wieczór, a 
piękne wokalne występy w wykona-
niu panów wprawiały wszystkich w 
podziw i zachwyt. Do tego konkursy 
i losowanie nagród, które też dodały 
emocji spotkaniu... Miłym akcentem 
był kwiatek, który otrzymała każda z 
uczestniczek. Były życzenia, wspólne 
,,Sto lat”, a symboliczny kwiat okazał 

się być niespodzianką dla jubilatki, 
pani Genowefy Nowak, która w marcu 
obchodziła 83. urodziny. Z kolei panie 
nie zapomniały o święcie sołtysa, któ-
re wypadło w dniu spotkania. Dlatego 
wszyscy zgromadzeni na sali ochoczo 
odśpiewali gromkie ,,Sto lat” i sołtyso-
wi wręczono podarunek.

Bez dwóch zdań, przy organizacji 
spotkania z okazji Dnia Kobiet, pano-
wie spisali się na złoty medal. Wykaza-
li się ogromną kreatywnością oraz per-
fekcyjnym przygotowaniem. Zadbali 
o najmniejsze szczegóły tak, aby miło 
ugościć panie ze swojej miejscowości. 
A to wszystko zostało udokumento-
wane na fotografiach, wykonano też 
wspólne grupowe, pamiątkowe zdję-
cie. Panowie dziękują wszystkim za 
przybycie, wspólnie spędzony czas, 
miłą atmosferę, radość i uśmiechy. Za-
praszają za rok i już dziś deklarują swą 
pełna gotowość! Organizatorami tego 
udanego przedsięwzięcia byli sołtys 
Krzysztof Paździor oraz członkowie 
rady sołeckiej i jednostki OSP.
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Zgodnie z założonym harmonogramem 
zebrań sprawozdawczych na 2017 rok w 
dniu 4 marca zakończyły się zebrania we 
wszystkich Ochotniczych Strażach Pożar-
nych z terenu Gminy Siedlec. W zebraniach 
oprócz druhów, członków honorowych i 
wspierających, uczestniczyli zaproszeni 
goście, władze gminy Siedlec, członkowie 
ZOG ZOSP RP w Siedlcu, przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wolsztynie oraz mieszkańcy. 
Na zebraniach dokonano podsumowań za 
2016 rok, poruszono również wiele spraw 
dotyczących funkcjonowania OSP. Wspól-
nie ustalono potrzeby i ustalono priorytety 
w zakupie sprzętu i umunduro-
wania, wykonania niezbędnych 
napraw i remontów w 2017 
roku. Ze sprawozdań wynika, 
że 15 jednostek OSP w Gminie 
zrzesza 1547 członków, w tym 
281 kobiet, 11 członków hono-
rowych i 845 wspierających. 
Wśród ogólnej liczby straża-
ków uprawnienia do udziału 

w działaniach ratowniczych posiada 127 
strażaków. 
 W minionym roku druhowie sys-
tematycznie podnosili swoje kwalifika-
cje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. 
Wyjeżdżali do pożarów lub miejscowych 
zagrożeń 114 razy ratując mienie i życie 
mieszkańców gminy. 
 Jednostki OSP w gminie Siedlec 
są dobrze wyposażone w sprzęt i umundu-
rowanie do udziału w walce z pożarami, 
pomocy w wypadkach drogowych, pod-
topieniach, wichurach oraz wielu innych 
zdarzeniach. Są wyszkoleni, przebadani, 
ubezpieczeni i zawsze gotowi do pomocy.

Podsumowanie kampanii zebrań 
sprawozdawczych w OSP

Co ma samorząd gminny Siedlca do 
szpitala powiatowego?

- My, jako Rada Gminy Siedlec, rozumiejąc 
powagę sprawy dostosowania szpitala powia-
towego w Wolsztynie i potrzebę jego funkcjo-
nowania, bo przecież z jego usług korzystają 
także mieszkańcy naszej gminy, a tak napraw-
dę szpital jest ostatnim, żeby tak powiedzieć 
bastionem, który trzyma ten powiat w kupie, 
podjęliśmy decyzję o finansowej pomocy. Był 
list intencyjny i wizja minimalnej rozbudowy, 
która miała być niezbędna, żeby dostosować 
lecznicę do wymogów rozporządzenia mini-
stra zdrowia. Podjęliśmy zatem to zobowiąza-
nie, ale do konstrukcji finansowej na kwotę 15 
milionów 396 tysięcy złotych, bo dokładnie o 
takiej kwocie była mowa przed podjęciem de-
cyzji. I właśnie dlatego, moim zdaniem, oszu-
kano nas, bowiem później ogłoszono przetarg 
na rozbudowę na kwotę... 21 mln 893 tysiące 
złotych. A to tylko rozbudowa. Bez wyposaże-
nia nowej części oraz dostosowania obecnych 
budynków! Na nasze pytania o dalszą kon-
strukcję finansowo-rzeczową przedsięwzię-
cia jedyną odpowiedź, jaką otrzymałem, było 
stwierdzenie wicestarosty, który zarzucił, że 
pytanie jest zwykłą nowomową. Zamiast kon-
kretnych odpowiedzi, informacji teraz są tylko 
jakieś zapewnienia o bliżej nieokreślonym bo-
gactwie powiatu i inne tego typu mgliste oraz 
nieokreślone frazesy. Tworzenie jakieś tajem-
niczości i braku transparentności działań oraz 
podejmowanych decyzji tylko utwierdza mnie 
w przekonaniu, że jest to zwykła prowizorka 
i partyzantka. Żeby była jasność, poprzednia 
ekipa rządząca powiatem też improwizowała 

działania, ale przecież w tamtym zarządzie i 
tamtejszej radzie byli dzisiejsi włodarze, któ-
rzy wtedy to tolerowali. Dlatego ja już ręki za 
żadną gminną złotówką na szpital w Wolszty-
nie nie podniosę. Można było grać w otwarte 
karty i efekt byłby lepszy, ale nie siada się do 
stołu z kuglarzami. Jednak mimo tych zastrze-
żeń, ciągle wierzę w szczęśliwy koniec tego 
zamieszania. Moja wiara jest wielka, ale teraz 
doprawdy zaczyna się już jazda bez trzymanki 
ze szpitalem na ramie. Bo czas ucieka nieubła-
ganie, a o ewentualnym przesunięciu terminu 
dostosowania cisza... Byłby to jakiś ratunek, 
ale finansowo i tak jesteśmy już ugotowa-
ni. A z drugiej strony, jeśli powiat czuje się 
taki mocny i szpital jest jego zadaniem wła-
snym, podobnie zresztą jak budynki szpitala, 
to dlaczego starostwo nie ubiega się o kredyt? 
Zamiast tego daje tylko 3,5 miliona złotych 
na najważniejszą inwestycję w powiecie, w 
historii jego powstania. Przecież, jak w sta-
rostwie są tak bardzo pewni powodzenia, to 
ryzyko kredytu nie powinno być żadne? Sko-
ro godzą się dać pod zastaw nawet nie tylko 
szpitalne budynki, ale też i ziemię rolną... No 
chyba, że ryzyko jednak istnieje. Ale o tym się 
głośno w starostwie nie mówi. Właściwie, jak 
radni z Siedlca już wyrazili zgodę na pomoc 
finansową, to nic się nam nie mówi, oprócz 
wspomnianych wcześniej mglistych zapew-
nień oraz oczywistych oczywistości typu, że 
szpital jest potrzebny. To akurat dobrze wie-
dzieliśmy i wciąż wiemy, bo tylko dlatego 
zgodziliśmy się wesprzeć finansowo jego mo-
dernizację.

JAZDA BEZ TRZYMANKI 
ZE SZPITALEM NA RAMIE
Jedno pytanie do... 
radnego gminy Siedlec 
Ryszarda Kluja.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwiet-
nia 2017 roku można już utrzymywać drób na wolnym wybiegu, jednak nadal 
karmienie i pojenie ptactwa powinno odbywać się w miejscu, do którego nie 
mają dostępu dzikie ptaki. Poniżej przedstawiamy Państwu treść ww. rozpo-
rządzenia.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego lekarza 
weterynarii każdy posiadacz drobiu powinien prowadzić „informację z co-
dziennych przeglądów stada drobiu”. Wzór informacji można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Gminy (www.siedlec.pl) w sekretariacie Urzędu Gminy. 
Przypominamy również, iż warunkiem koniecznym jest zgłoszenie posiadane-
go stada drobiu do Inspekcji Weterynaryjnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce 

zjadliwej grypy ptaków
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej 
wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbior-
ników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany 
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptaka-
mi,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzy-
mywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w 
pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników 
wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontak-
tem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób za-
bezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków 
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej za-
bezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których 
drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których 
jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przezna-
czonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w któ-
rych drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu 
zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwen-
tarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu 
przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestni-
czyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z 
obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem do-
kumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych 
ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy 
podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu 
u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, 
niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.
3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji 
Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu 
medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 
grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłosze-
nia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Komunikat dla mieszkańców 
utrzymujących 

drób i inne ptaki 
w gospodarstwach rolnych
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23.02. - posiedzenie Rady 
Nadzorczej spółki ZEUK, 
pierwsze posiedzenie 
Komisji Powiatowej 
Bezpieczeństwa i Porządku,

1.03. - wystawa fotograficzna z 
powiatu Dahme-Spreewald,

3-7.03. - kwalifikacje wojskowe, 
na które stawiły się w sumie 
74 osoby,

4.03. - zebranie jednostki 
OSP Kopanica, którym 
zakończono cykl zebrań 
sprawozdawczych w 
jednostkach OSP w gminie; 
obchody Dnia Kobiet w 
Godziszewie,

5.03. - Turniej 
Szachowy z 
okazji 90-lecia 
jednostki OSP w 
Jaromierzu,

9.03. - Powiatowe 
Spotkanie 
Sołtysów w Chobienicach,

10.03. - finał eliminacji gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega 
pożarom”,

11.03. - Dzień Kobiet w Żodyniu,
12.03.- Dzień Kobiet w Grójcu 

Wielkim,
13.03. - Kapituła Regionu Kozła w 

Dąbrówce Wielkopolskiej,
14.03. - spotkanie robocze 

w sprawie organizacji 
Konkursu Muzyki Ludowej,

16.03. - Dzień Kobiet w 
Jaromierzu,

17.03. - XXXIV sesja Rady 
Gminy Siedlec (relacja w 
bieżącym numerze – red.),

18.03. - Dzień Kobiet w Belęcinie,
25.03. - objazd dróg Siedlec - 

Stara Tuchorza - Tuchorza,
26.03. - turniej drużynowy w 

szachach pod hasłem 
„Szachiści Witają Wiosnę” 
w Jaromierzu,

27.03. - spotkanie w ZSP w 

Tuchorzy w sprawie 
budowy sali gimnastycznej,

28.03. - XXXV sesja Rady Gminy 
Siedlec (relacja w bieżącym 
numerze – red.),

29.03. - wybór sołtysa w 
Jaromierzu.

Uwaga! Od marca, jeszcze 
przez cały kwiecień, w 
naszej gminie odbywają 
się zebrania wiejskie, na 
których sołtysi składają 
m.in. sprawozdania ze 
swojej działalności za 
ubiegły rok.
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Informacje z Regionu Kozła
WALNE ZEBRANIE. W po-

niedziałek, 13 marca w Centrum Kul-
tury i Folkloru w Dąbrówce Wielko-
polskiej odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze Stowa-
rzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania 
Regionu Kozła”. W trakcie zebrania 
przedstawiono sprawozdanie z dzia-
łalności Stowarzyszenia za 2016 rok 
oraz opinię Komisji Rewizyjnej. Na-
stępnie podjęto uchwałę o zatwier-
dzeniu sprawozdań Zarządu i przyję-
ciu bilansu oraz rachunku wyników i 
strat Stowarzyszenia. Wprowadzono 
też zmiany w Lokalnej Strategii Roz-
woju podejmując uchwałę o zmianach 
w LSR.

BIEG WOKÓŁ JEZIO-
RA. W niedzielę, 2 kwietnia 
odbył się III Integracyjny 
Bieg Regionu Kozła. Roz-
grywany był na dystansie 
10 km, a jego trasa wiodła 
wokół jeziora Linie. Organi-
zatorami zawodów byli Ba-
bimojski Klub Biegowy Bakcyl oraz 
Lokalna Grupa Działania Regionu 
Kozła. Na starcie biegu stanęło 137 
zawodników. Jako pierwszy na mecie 
zameldował się Marcin Stachowski 
z Wolsztyna z wynikiem 37:42, na 
drugim miejscu uplasował się Adam 
Śledź z Babimostu (39:32), a trze-
cie miejsce zajął Marcin Koziołek z 

Wolsztyna (39:42). W kate-
gori IKEA Industry kobiet na 
miejscu drugim uplasowala się 
Agnieszka Zuza z Chobienic. 
W klasyfikacji najszybszych 
uczestników z gminy Siedlec 
wygrali Sylwia Michalska i 
Mateusz Szewczyk.Wszyscy 

uczestnicy biegu otrzymali pamiątko-
we medale, a zwycięzcy puchary oraz 
nagrody rzeczowe.

CZEKAMY NA WNIOSKI! 
Do 27 kwietnia br. trwa nabór wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność objętego PROW 
2014-2020 w ramach zakresu: budo-
wa lub przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej, lub kultu-
ralnej”. Zakres tematyczny operacji: 
1). wspieranie rozwoju infrastruktury 
społecznej służącej integracji i akty-
wizacji (nabór nr 1/2017), 2). budowa 
lub przebudowa ogólnodostępnej in-
frastruktury turystycznej i rekreacyj-
nej (nabór nr 2/2017).

Więcej informacji i aktualności 
na stronach internetowych: www.re-
gionkozla.pl oraz www.lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś

O kryteriach rekrutacji do szkół. W 
piątek, 17 marca odbyła się 34. sesja 
Rady Gminy Siedlec piątej kadencji 
2014 -2018, w której uczestniczyło 13 
radnych spośród 15 członków Rady 
oraz m.in. wójt Jacek Kolesiński, jego 
zastępca - Hieronim Birk i skarbnik 
gminy - Krystyna Lewandowska. 
Podczas obrad podjęto następujące 
uchwały: * w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Siedlec wraz z liczbą 
punktów za poszczególne kryteria oraz 
określenia dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia (na obecnych 12 
radnych została przyjęta jednogłośnie, 
czyli 12 głosów było „za”) * w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji wraz 
z liczbą punktów za poszczególne 
kryteria oraz dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez 
Gminę (przyjęta jednogłośnie).

Zmiany w Strategii Gminy. We wtorek, 
28 marca odbyła się 35. sesja Rady 
Gminy Siedlec piątej kadencji, w której 
uczestniczyło 12 spośród 15 członków 
Rady. Obecni byli także m.in. wójt 
Jacek Kolesiński, jego zastępca 
- Hieronim Birk, skarbnik gminy 
- Krystyna Lewandowska, sołtysi, 
kierownicy referatów Urzędu Gminy w 
Siedlcu oraz wicestarota wolsztyński – 
Piotr Krajewski, przewodniczący Rady 
Powiatu Wolsztyńskiego – Andrzej 
Wita, członek zarządu powiatu 
wolsztyńskiego – Łucja Olejniczak i 
przedstawiciel Komendy Powiatowej 
Policji w Wolsztynie – st. asp. 
Wojciech Adamczyk. W interpelacjach 
i wnioskach głos kolejno zabierali: 
* radny M. Wita, który pytał, kto 
jest odpowiedzialny za utrzymanie 
porządku na stadionie w Siedlcu oraz 
zwrócił się z prośbą o doprowadzenie do 
porządku tego miejsca * radna E. Weil 
pytała o termin realizacji inwestycji 
drogowej Powodowo- Kiełpiny * 
radny R. Winiarz zauważył potrzebę 
ustawienia drogowskazu w kierunku 
Zbąszynia na drodze powiatowej i 

zwrócił uwagę na niedrożność rowu 
przy drodze powiatowej w Belęcinie 
(na wysokości posesji p. Rybarczyk) 
* radny R. Kluj zasygnalizował 
ograniczoną widoczność na wyjeździe 
z Grójca Małego w kierunku Chobienic 
i Zbąszynia z uwagi na usypany tam 
zwał ziemi * radny K. Makowiak 
wnioskował o założenie barierek przy 
kanale w kierunku Marianic * sołtys 
Tuchorzy, K. Materna zasygnalizowała 
o rozjechanym poboczu drogi na 
skrzyżowaniu do Nowej Tuchorzy oraz 
przy szkole.
W dalszej części obrad przedstawiona 
została informacja o stanie porządku 
publicznego na terenie powiatu 
wolsztyńskiego za 2016 rok, którą 
przedstawił st. asp. Wojciech 
Adamczyk. Ponadto, Rada Gminy 
Siedlec wyraziła pozytywną opinię w 
zakresie sprzedaży wolnego mieszkania 
położonego w Kopanicy przy ul. 
Księcia Józefa Poniatowskiego 90/2 
oraz mieszkania na rzecz najemcy pani 
Leonii Wróblewskiej (zam. Kopanica, 
ul. Księcia Poniatowskiego 90/1). 
Podjęto również następujące uchwały: 

w sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2017 rok (na 12 obecnych radnych 
11 głosów ,,za”, 1 – wstrzymujący) * w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 
2017–2026 (przyjęta jednogłośnie) 
* w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego (11 – za, 1 
– wstrzymujący) * w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIII/151/2017 Rady 
Gminy Siedlec z dnia 21 lutego 2017 
roku w sprawie włączenia Publicznego 
Przedszkola w Jażyńcu z siedzibą 
Jażyniec 2 do Zespołu Przedszkola, 
Szkoły Podstawowej w Kopanicy 
z siedzibą Kopanica ul. Szkolna 2 
(przyjęta jednogłośnie) * w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIII/152/2017 
Rady Gminy Siedlec z dnia 21 lutego 
2017 roku w sprawie utworzenia 
Zespołu Publicznych Przedszkoli 
w Tuchorzy (przyjęta jednogłośnie) 
* uchwałę zmieniająca uchwałę w 
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Siedlec na lata 2016–2030 
(przyjęta jednogłośnie).
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Kontrole podatkowe
Wójt Gminy Siedlec informuje, że począw-
szy od kwietnia 2017 roku na terenie gminy 
Siedlec, zaplanowano przeprowadzenie kon-
troli podatkowych, których przedmiotem bę-
dzie sprawdzenie rzetelności złożonych do 
tutejszego organu podatkowego informacji, 
będących podstawą naliczenia podatku od 
nieruchomości. Kontroli dokonywać będą 
upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w 
Siedlcu. O terminie kontroli podatnicy obję-
ci nią  powiadomieni zostaną stosownym pi-
smem.

W związku z planowaną kontrolą war-
to sprawdzić, czy prawidłowo zgłoszono                                                     
do opodatkowania budynki i dokonać ewen-
tualnych korekt w Urzędzie Gminy.
Zgłoszenia do opodatkowania nieruchomości 
(korekty zgłoszenia) dokonuje się na druku 
„Informacja o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, gruntach rolnych i lasach”                             
(druk dostępny jest w biurze numer 6 Urzędu 
Gminy w Siedlcu lub w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Siedlec http://www.siedlec.
bip.net.pl).

Wyjaśniam, iż budynki nie zgłoszone do opo-
datkowania, a ujawnione w wyniku kontroli 
mogą być  zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
opodatkowane nawet do pięciu lat wstecz.
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kon-
takt bezpośrednio w Urzędzie Gminy, po-
kój numer 6 lub pod numerem telefonu 68 
3848521 wew. 16.

Budżet Gminy Siedlec na 2017 rok został przyjęty 
uchwałą Nr XXX/136/2016 Rady Gminy Siedlec w 
dniu 20 grudnia 2016 roku.

W planowanym budżecie dochody wyniosą 
50.477.634,00 zł, na co składają się dochody w 
działach:

Transport i łączność - 223.000,00 zł,−	
Gospodarka mieszkaniowa - 447.000,00 zł, −	
Administracja publiczna - 121.871,00 zł, −	
Urzędy naczelnych organów władzy pań-−	
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa - 2.424,00 zł, 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-−	
nych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem 

      - 17.647.736,00 zł, 
Różne rozliczenia - 14.627.459,00 zł, −	
Oświata i wychowanie - 1.675.490,00 zł, −	
Pomoc społeczna  -  288.040,00 zł, −	
Rodzina  -  15.301.374,00 zł,−	
Gospodarka komunalna i ochrona środowi-−	
ska - 110.000,00 zł, 
Kultura fizyczna - 3.240,00 zł.−	

W planowanym budżecie wydatki wyniosą 
50.862.634,00 zł, z tego wydatki w poszczególnych  
działach:

Rolnictwo i łowiectwo - 60.120,00 zł, −	
Leśnictwo  - 2.500,00 zł, −	
Transport i łączność  - 3.155.571,94 zł, −	
Turystyka -  15.900,00 zł, −	
Gospodarka mieszkaniowa -  688.200,00 zł, −	
Działalność usługowa  - 38.000,00 zł, −	
Administracja publiczna - 4.978.394,91 zł, −	
Urzędy naczelnych organów władzy pań-−	
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa - 2.424,00 zł, 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-−	
ciwpożarowa - 444.270,00 zł, 
Obsługa długu publicznego -  450.000,00 zł, −	
Różne rozliczenia - 690.000,00 zł, −	
Oświata i wychowanie - 19.683.565,16 zł, −	
Ochrona zdrowia - 510.000,00 zł, −	
Pomoc społeczna - 2.057.726,00 zł, −	
Edukacyjna opieka wychowawcza - −	
46.000,00 zł, 

Rodzina  - 15.443.629,00 zł,−	
Gospodarka komunalna i ochrona środowi-−	
ska -  1.207.882,19 zł, 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - −	
1.135.760,80 zł,
Kultura fizyczna - 243.690,00 zł.−	

       Jednym z bardzo ważnych i oczekiwanych przez 
mieszkańców zadań samorządu gminnego jest reali-
zacja inwestycji.
W planowanym budżecie wydatki inwestycyjne 
wyniosą 5.169.734,22 zł ,z tego:

„Budowa 42 stanowisk postojowych dla sa-−	
mochodów osobowych, 4 stanowisk posto-
jowych dla autobusów wraz z przebudową 
chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa 
kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie 
ulicy Szkolnej w Siedlcu” 

      - 30.000,00 zł,
„Przebudowa drogi gminnej Godziszewo −	
–Zakrzewo ”  -  120.000,00 zł,
„ Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie”  −	
-   130.000,00 zł,
„ Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w −	
Chobienicach ” -  300.000,00 zł,
„ Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w −	
Żodyniu” -  300.000,00 zł,
„ Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem −	
odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” - 
70.000,00 zł,
„Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu”  - −	
300.000,00 zł,
„ Budowa dróg gminnych na działkach nr −	
266, 356, 348 w Chobienicach – etap I 

      - 100.000,00 zł,
„ Budowa ścieżek rowerowych” -  600.000,00 −	
zł,
„Budowa i adaptacja lokali socjalnych” -  −	
500.000,00 zł,
„ Rozbudowa i modernizacja zaplecza gara-−	
żowo-magazynowego” -  110.000,00 zł,
„Budowę sali gimnastycznej wraz z zaple-−	
czem przy Zespole Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Tuchorzy”  -  518.088,00 zł,
„Przebudowa i rozbudowa budynku przed-−	
szkolnego w Siedlcu”  -  270.000,00 zł,
„Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” -  −	
274.978,86 zł,

„Modernizacje placów zabaw” -  30.000,00 −	
zł,
„Modernizacje kanalizacji sanitarnej w −	
ZPSPiG Kopanica ” -  25.000,00 zł,
„Modernizacje budynku Przedszkole w Tu-−	
chorzy” -  5.500,00 zł.
„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia −	
ulicznego” -  50.000,00 zł,
„Modernizacja świetlic wiejskich w ramach −	
zadania Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej” - 70.000,00 zł.

 Wydatki w poszczególnych działach ustalo-
no na podstawie materiałów planistycznych sporzą-
dzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne 
Gminy i stanowiska pracy na podstawie § 1 uchwały Nr 
XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października  
2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwa-
ły budżetowej Gminy Siedlec.

 W wydatkach działu 801 Oświata i wy-
chowanie, rozdziału 80146 Dokształcanie  
i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 
71.387,00 zł. Wydatki na oświatę zaplanowano na po-
ziomie 19.683.565,16 zł, przy subwencji oświatowej 
10.694.544,00 zł. 

Z budżetu Gminy zaplanowano dota-
cje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury  
w wysokości 660.000,00 zł i Biblioteki w wysokości 
201.033,72 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz 
koszty związane z utrzymaniem obiektów. Zapłacono 
także dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sekto-
ra finansów publicznych w wysokości 830.060,00 zł  
w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty w wysokości 630.060,00 zł. 

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypa-
dający na 2017 rok, wykup papierów wartościowych 
w wysokości 2.000.000 zł, i spłatę raty pożyczki w 
wysokości 215.000,00 zł. Przewidywane zadłużenie, 
przy w pełni realizowanym budżecie, będzie wynosić 
13.365.000,00 zł, tj. 26,47 % planowanych docho-
dów. Na kwotę zadłużenia składają się papiery warto-
ściowe wyemitowane przez Gminę Siedlec.

Budżet Gminy Siedlec na 2017 rok
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Wnioski o dofinansowanie już złożone !
Do 06.03.2017 roku, w Urzędzie Mar-

szałkowskim Województwa Wielkopolskiego 
można było składać wnioski o dofinansowanie 
w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje Wiel-
kopolska Wieś”. W tym roku trzy z naszych so-
łectw: Siedlec, Wąchabno i Grójec Wielki, star-
tują do konkursu ze swoimi pomysłami. Celem 
konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców 

na rzecz rozwo-
ju własnej miej-
scowości, opar-
tych o oddolnie 
wypracowane 
sołeckie strate-
gie odnowy wsi. 
Zgodnie z zasa-
dami programu 
na łączny koszt 
projektu składają 
się środki zabez-
pieczone w fun-
duszu sołeckim, 
dofinansowanie 
z UMWW, środ-
ki zabezpieczone 
w tegorocznym 
budżecie oraz 

wkład własny mieszkańców (praca, sprzęt, 
materiały). Mieszkańcy najpierw wraz z mo-
deratorami z UM opracowali strategię rozwoju 
swojej miejscowości a następnie przy pomocy 
pracowników Urzędu Gminy Siedlec każde z 
sołectw złożyło następujące projekty:

Sołectwo Siedlec – projekt pn. „Budowa 
ścieżki edukacyjnej „Pszczela aleja” w Siedl-
cu””. Wnioskowana kwota dotacji to 13 550,00 
zł, całkowity koszt zadania to 39 425,00 zł.

Sołectwo Grójec Wielki - projekt pn. 
„Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wy-
poczynku w Grójcu Wielkim”. Wnioskowana 
kwota  dotacji to 22 480,00 zł, całkowity koszt 
zadania to 55 080,21 zł.

Sołectwo Wąchabno - projekt pn. „Za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej przy 
świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki 
rowerowo-pieszej wokół jeziora wąchabskie-
go”. Wnioskowana kwota dotacji to 17 500,00 
zł, całkowity koszt zadania to 30 312,18 zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi w maju. 
Mamy nadzieję, że wyżej wymienione projek-
ty znajdą uznanie w oczach Kapituły konkursu, 
a dzięki przyznanym środkom będzie można je 
zrealizować jeszcze w tym roku.
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Narada Sołtysów

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.

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Siedlcu składa 
serdeczne podziękowania 
wolontariuszom i miesz-
kańcom Gminy Siedlec 
oraz właścicielom sklepów 
za aktywne uczestnictwo  
w Wielkanocnej Zbiórce 
Żywności, która odbyła się 
w dniach 31.03-02.04.2017 r.  
W sklepach na terenie gmi-
ny Siedlec zebrano 290 kg 
żywności. Paczki z żywno-
ścią trafiły  do rodzin z tere-
nu naszej gminy, które znaj-
dują się w trudnej sytuacji 
materialnej.
Pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Siedl-
cu składają życzenia zdro-
wych, spokojnych Świąt 
Wielkanocnych wszystkim 
mieszkańcom gminy Sie-
dlec.
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ZEBRANIE Z JUBILEUSZEM
W TLE

W miesiącu marcu i kwietniu w 
naszej gminie odbywają się zebrania 
wiejskie, na których sołtysi składają 
sprawozdania ze swojej działalności 
za ubiegły rok. Jedno z takich spotkań 
miało jednak wyjątkowy charakter. 
Chodzi o te z 15 marca, które odbyło 
się w Chobienicach. Podczas niego 
uhonorowano Łucję Olejniczak, któ-
ra obchodzi jubileusz 10-lecia pracy 
społecznej, jako sołtys. Z tej okazji 

życzenia złożyli jej radni gminy Sie-
dlec - Róża Olejniczak i Ryszard Kluj, 
wójt gminy Siedlec - Jacek Kolesiński, 
ksiądz proboszcz - Sławomir Rataj-
czak, dyrektor szkoły w Chobienicach 
- Andrzej Wieczorek oraz członkowie 
rady sołeckiej i mieszkańcy. Pani Łucji 
życzymy dalszych sukcesów w działal-
ności na rzecz społeczności lokalnej i 
wciąż niegasnącego zapału!

II Powiatowe Spotkanie 
Sołtysów

9 marca br. z okazji Dnia Sołtysa 
w sali wiejskiej w Chobienicach od-
było się II Powiatowe Spotkanie Soł-
tysów. Święto to ma na celu okazanie 
wdzięczności i szacunku sołtysom za 
ich pracę oraz zwrócenie uwagi spo-
łeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej 
wsi. 

Starosta Wolsztyński Janusz Frąc-
kowiak powitał wszystkich zgroma-

dzonych, podziękował za przybycie i 
złożył życzenia sołtysom. Budowanie 
pozytywnych relacji pomiędzy sołtysa-
mi, docenianie ich pracy i poświęcenia, 
to klucz do sprawnego działania gmin 
i powiatu. 

Po zakończeniu oficjalnej części 
gościom zaprezentowano część ar-
tystyczną wykonaną przez kabaret z 
Moch.

1. Skąd pomysł by ubiegać się o fotel sołtysa?
Namawiali mnie do tego koleżanki i koledzy z Jaromierza twier-
dząc, że ma dużo wolnego czasu, bo przecież jestem na emery-
turze. Owszem, jestem emerytem, ale na nadmiar wolnego czasu 
wcale nie narzekam, bo mam co robić. Jednak namowy zrobiły 
swoje i właśnie dlatego postanowiłem spróbować.

2. Najbliższe plany?
Oczywiście na początek chcę się spotkać się z radą sołecką, aby 
omówić potrzeby oraz kierunek wspólnego działania. Uważam, 
że trzeba powalczyć o drogę, remontu której mieszkańcy doma-
gają się od wielu lat. Trzeba pomóc mieszkańcom Podborowa, bo 
jak spadnie deszcz, to są takie miejsca, że ciężko jest tam przeje-
chać samochodem. Zwykłe równanie drogi nie załatwia proble-
mu. Trzeba ją bardziej utwardzić, chociażby wysypując na niej 
grys. Jako sołtys chcę również zorientować się w możliwościach 
pozyskania dla naszego sołectwa zewnętrznych funduszy. Wiem, 
że inni z tego korzystają, więc czemu i my nie możemy po nie 
sięgnąć? Szkoda byłoby przegapić każdą jedną szansę! Ale żeby z 
niej skorzystać, najpierw trzeba wiedzieć gdzie, kiedy i na jakich 
warunkach ubiegać się o te pieniądze...

3. Na co liczy Pan obejmując funkcję sołtysa?
Przede wszystkim liczę na dobrą współpracę z mieszkańcami, 
radą sołecką, na czym przecież możemy skorzystać tylko my 
sami. Stawiam również na konstruktywną współpracę z wszyst-
kimi organizacjami działającymi w Jaromierzu, czyli z LZS-em 
i jednostką OSP. Chciałbym także reaktywować u nas Koło Go-
spodyń Wiejskich i zebrać tym sposobem kobiety, aby też zaczę-
ły działać. Generalnie zależy mi na tym, aby zaangażować jak 
największą ilość mieszkańców w sołeckie działania, bo przecież, 
jako sołtys, nie mam zamiaru robić czegoś wyłącznie dla siebie, 
ale właśnie dla mieszkańców. Bez ich wsparcia i zaangażowania 
się w sprawy sołeckie nie będzie łatwo. Jednak liczę, że będzie 
wola współpracy oraz wspólnego działania, na czym w końco-
wym efekcie skorzystamy wszyscy.

STAWIAM NA WSPÓŁPRACĘ
Trzy pytania do Bogdana Raszke, 

nowego sołtysa Jaromierza:

Nowy Sołtys
W środę, 29 marca w sali wiej-

skiej w Jaromierzu odbyło się ze-
branie wiejskie. Miało trochę wy-
jątkowy charakter, bowiem oprócz 
sprawozdań za ubiegły rok odbyły 

się również wybory nowego sołtysa. 
Ich powodem była rezygnacja Kon-
rada Makowiaka z funkcji sołtysa, a 
na nowego sołtysa Jaromierza wy-
brano Bogdana Raszke.



8

Rozmowa z wójtem Siedlca, 
Jackiem Kolesińskim.

Pół kadencji za nami...
- Tak, i z tego właśnie powodu na 
zebraniach wiejskich przedstawiam 
podsumowanie działań naszego sa-
morządu. O taki raport 2-letnich prac 
i dokonań wcześniej wnioskowa-
li radni, którym złożyłem stosowną 
informację, a teraz przedstawiam ją 
naszym mieszkańcom. Należy się z 
nimi rozliczyć z tego, co zrobiło się w 
trakcie pełnienia funkcji. To zupełnie 
naturalna rzecz. Mieszkańcy wybrali 
wójta i radnych, więc mają pełne pra-
wo wiedzieć, jak pracujemy. Przecież 
piastujemy publiczne funkcje z ich 
woli.

Tyle tylko, że ten raport pełen jest 
cyfr.
- Najprościej efekty pracy wyrazić 
właśnie cyframi, choć oczywiście nie 
oddają one pełnego zakresu działań. 
Ale na przykład nie sposób kłócić się 
z matematyką i negować faktu, że w 
2014 roku zadłużenie naszej gminy 
wynosiło 18 milionów 450 tysięcy 
złotych, co stanowiło ponad 52,2 pro-
cent jej dochodów, a dziś nasz dług to 
13 milionów 365 tysięcy, czyli nie-
spełna 26,5 procent dochodów. Cyfry 
pokazują, że zadłużenie spadło, ale 
wręcz odwrotnie jest z dochodami. 
Te z kolei wzrosły z 35 milionów 

321 tysięcy złotych w roku 2014 do 
poziomu 50 milionów 477 tysięcy w 
bieżącym roku. Wpływ na ich zwięk-
szenie miał między innymi wzrost 
wpływu z podatku od nieruchomości. 
I wcale nie trzeba podnosić stawek, bo 
to przecież żadna sztuka. Wystarczy-
ły tylko korekty i naliczenie podatku 
według aktualnego stanu, a od razu do 
kasy naszej gminy wpłynęło o jakieś 
800 tysięcy złotych więcej. General-
nie podatek od nieruchomości to już 
prawie 55 procent naszych dochodów 
własnych. I między innymi stąd, z pie-
niędzy mieszkańców naszej gminy, 
można realizować inwestycje, które 
będą im służyć.
Jednocześnie w gazecie na stronie 5 
przestawiam Państwu budżet Gminy 
Siedlec po stronie dochodów i wydat-
ków zgodny z podziałem na poszcze-
gólne zadania realizowanie przez 
Gminę. Żeby zobrazować Państwu, 
że na najbardziej kosztowne zadania, 
jakimi są oświata, pomoc społeczna i 
spłata zobowiązań - okazuje się że do 
dyspozycji Wójta i Rady Gminy po-
zostaje ok 1/4 tak „dużego budżetu”. 
Dlatego też uważam za nasz wspólny 
sukces, że z tej kwoty uda na się prze-
znaczyć ponad  pięć milionów dwie-
ście tysięcy złotych na inwestycje

Jakie są te najważniejsze w ostat-
nich latach?
- Było ich trochę. To chociażby odbu-

dowa pięciu dróg w 
Kopanicy w 2015 
roku lub budowę 
drogi w Grójcu 
Małym w roku 
poprzednim. Na 
drogach działo się 
też w Kiełpinach, 
czy Mariankowie, 
gdzie zastosowa-
liśmy technologię 
budowy z płyt i 
betonowej kostki. 
I tu warto zwrócić 
uwagę, że przy in-
westycjach prowa-
dzimy dość ostry 
reżim, aby osią-

gnąć jak najlepszą efektywność wy-
danej każdej złotówki i akurat droga z 
płyt w Mariankowie jest tego dobrym 
przykładem. Jej 450 metrów kosz-
towało 100 tysięcy złotych. Za tyle 
samo można zrobić też drogę z asfal-
tu i betonu, ale tej nowej drogi będzie 
już tylko sto metrów. Generalnie, je-
śli chodzi o inwestycje, na wszystkie 

piszemy projekty oraz otrzymujemy 
dofinansowania z tak zwanych źródeł 
zewnętrznych, dzięki czemu możemy 
realizować więcej zadań, bo kosztują 
one budżet gminy mniej.

Jakieś przykłady?
- Na koniec 2015 roku ZEUK-owi 
,,wpadło” trzy i pół miliona złotych. 
W miniony piątek (7 kwietnia – red.) 
było podsumowanie i rozliczenie naj-
większej inwestycji kanalizacyjnej. 
Kosztowała ona ponad 30 milionów 
złotych, a w tym 
było ponad 86 
procent dofinan-
sowania. Jak ła-
two zatem poli-
czyć, nasza gmina 
zapłaciła za to na-
wet nie 20 procent 
wartości. Oprócz 
tego, 80 procent 
dofinansowania 
zdobyliśmy rów-
nież na rozbudo-
wę przedszkola w 

Tuchorzy, która ruszy już w bieżącym 
roku. Do tego można też doliczyć ja-
kieś 100 tysięcy złotych rocznie, które 
oszczędzamy na ulicznym oświetle-
niu po zmianie umowy energetycznej. 
Na wszystkie inwetycje drogowe po-
zyskaliśmy od 30 do 50 procent do-
finansowania. Jak zatem widać, tylko 
na tych kilku przykładach, pieniądze 

do pozyskania 
są. Trzeba tyl-
ko o to zabie-
gać i właśnie 
stąd między 
innymi moje 
wyjazdy na 
spotkania oraz 
konferencje 
dla samo-
rządowców, 
gdzie można 
d o w i e d z i e ć 
się o aktual-
nych możli-
wościach zdo-

bycia pieniędzy 
lub po prostu 

podpatrzeć dobre przykłady działań 
innych, a później przenieść je do nas. 
To jednak połowa sukcesu. Wcale 
nie wystarczy bowiem tylko zdobyć 
zewnętrzne środki, bo później trzeba 
je też mądrze wydawać. W efekcie 
tego wydatki na inwestycje co roku 
rosną, mimo że na przykład, każdego 
roku przeznaczamy jakieś dwa i pół 
do trzech milionów złotych na spłatę 
kredytów i też co roku coraz więcej 
dokładamy do oświaty. Dla porówna-
nia z rokiem 2015, obecnie dołożymy 

DZIEJE SIĘ, ALE WIELE WYZWAŃ PRZED NAMI,
CZYLI SAMORZĄD GMINNY SIEDLCA NA PÓŁMETKU BIEŻĄCEJ KADENCJI

Zadłużenie Gminy spada inwestycje rosną

INWESTYCJE

2014 2015 2016 2017

2 mln

2,8 mln

4 mln

5,2 mln

2014 2015 2016 2017

53%

44%

30%

26%

ZADŁUŻENIE

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem 
Markiem Woźniakiem i Posłem Killionem Munyama

2014 2015

2016 2017

Źródła dochodów własnych Otwarcie drogi w Mariankowie
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do niej o około 2 miliony 200 tysięcy 
złotych dodatkowo, a w sumie, w bie-
żącym roku, zaplanowaliśmy wydatki 
oświatowe na prawie 20 i pół miliona 
złotych z czego w ramach subwencji z 
budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 
11 milionów. Jednak nawet przy takim 
obciążeniu udaje się nam robić nie tyl-
ko wspomniane inwestycje w zakresie 
drogownictwa, ale również i inne. To 
chociażby rozbudowa sali wiejskiej w 
Kopanicy, czy zakup dwóch nowych 
wozów strażackich dla jednostek OSP 
Siedlec oraz Chobienice. O takich dro-
biazgach - z punktu widzenia budżetu 
– jak wykonanie 11 placów zabaw, to 
nawet nie wspomnę, choć z pozycji 
mieszkańców to wcale nie są drobia-
zgi, tylko ważne rzeczy, poprawiające 
komfort życia w naszej gminie.

Co jest jej największą siłą?
- Bez dwóch zdań, mieszkańcy! Są za-
radni, pracowici i to dzięki nim gmi-
na może zyskać miano gospodarnej. 
Efektem pracy naszych mieszkańców 
są przecież również zwiększone do-
chody samorządu gminnego, które z 
kolei przekładają się na większe inwe-
stycje, a te z kolei poprawiają estetykę 
i jakość życia w gminie. Zresztą, nasi 
mieszkańcy nie raz pokazali, że nie 
są obojętni na to, co dzieje się obok. I 
znów wrócimy do wymiernych cyfr... 
W wyniku czterech akcji charytatyw-
nych na chore dzieci oraz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy udało 
się zebrać u nas w sumie ponad 120 
tysięcy złotych! Taka kwota robi wra-

żenie i świadczy, że mieszkańcy chcą 
się angażować w bieżące wydarzenia 
w gminie, na co liczę wraz z radny-
mi. Bo przecież, w tym urzędzie, nie 
siedzimy sami dla siebie...A skoro już 
mowa o urzędzie, to jeszcze pochwalę 
jego pracowników, bo również i oni 
przyczyniają się do tego, aby w naszej 
gminie żyło się nam lepiej.

Ale chyba nie powie wójt, że przez 
te dwa lata już udało się zrobić 
wszystko?
- Przecież to byłoby niemożliwe! 
Choć od samego początku ta bieżąca 
kadencja jest bardzo pracowita i dla 
mnie i dla radych, to jednak nadal 
sporo wyzwań przed nami. Wciąż bra-
kuje w gminie mieszkań socjalnych i 
nadal jest konieczność standaryzacji 
w oświacie, aby każda wydana na 
nią złotówka była wydana jak najbar-
dziej efektywnie. Do tego dochodzi 
chociażby wdrożenie w ZEUK-u za-
leceń, po zewnętrznej kontroli, którą 
zleciliśmy, a które mogą poprawić 
działalność i wynik finansowy naszej 
spółki. Cały czas na sercu leży nam 
także konieczny i niezmiernie ważny 
remont drogi w Kiełpinach oraz jesz-
cze lepsza współpraca z mieszkańca-
mi, chociażby poprzez lepszy sposób 
informacji. Jak mówiłem już kiedyś, 
nasi mieszkańcy, w porównaniu do 
nawet najbardziej zdolnego urzęd-
nika, znacznie lepiej orientują się w 
swojej okolicy i od podszewki znają 
jej potrzeby. Pozostaje tylko kwestia, 
żeby te pomysły trafiły do nas, odpo-

wiedzialnych za ich realizację. Z dru-
giej strony, mieszkańcy mają prawo 
do wiedzy o naszych poczynaniach, 
bo przecież to oni zdecydowali kto 
został wójtem lub radnym i muszą ja-
koś nad nami sprawować kontrolę. A 
nie zrobią tego, jeśli nie będą posia-
dać informacji o tym, co robimy. Choć 
wraz z radnymi mamy nadzieję, że na 
co dzień zauważają efekty naszych 
decyzji w postaci chociażby nowych 
inwestycji. Ale nie tylko, bo przecież 
nie samym chlebem człowiek żyje! 
Między innymi dlatego przed kierow-
nictwem Gminnego Ośrodka Kultury 
postawiliśmy nowe zadania. Bo o ile 
oferta dla najmłodszych mieszkańców 
była zadowalająca, to o tych starszych 
- o młodzieży, dorosłych i seniorach - 
jakby zapomniano. Ale to się zmienia! 
Dowodem jest chociażby organizacja 
czwartków dla seniorów, a w planach 
są jeszcze inne, zupełnie nowe przed-
sięwzięcia.

Gospodarka, rolnictwo, kultura – a 
nie zapomniano o turystyce i rekre-
acji?
- To też jedno z wyzwań, które wciąż 
przed nami. Jest jednak pomysł na 
stworzenie krótszych i dłuższych 
szlaków turystycznych, które można 
by pokonywać pieszo, rowerami lub - 
z tak popularnymi ostatnio - kijkami 
nordic-walking. Chcemy wytyczyć i 
oznakować trasy biegnące lasami, a 
w tej sprawie prowadzone są rozmo-
wy z Nadleśnictwem Wolsztyn oraz 
Babimost. Z innych, rekreacyjnych 
przedsięwzięć, zamierzamy powrócić 

do czterech sztandarowych imprez w 
gminie. To unikatowy Festiwal Mu-
zyki Ludowej w Kopanicy oraz Noc 
Świętojańska w Grójcu Wielkim, któ-
ra z czasem stała się kulturalną wizy-
tówką naszej gminy. To też znakomity 
przykład, jak może zaowocować samo 
tylko zaangażowanie mieszkańców 
i bez stosunkowo dużych nakładów 
pieniężnych można zrobić napraw-
dę coś rewelacyjnego. Brawo! Ale 
kontynuując wątek naszych sztanda-
rowych imprez, to dochodzi do nich 
również dwudniowe, sierpniowe 
Święto Smaku połączone z Turniejem 
Sołectw oraz gminne dożynki. Już 
dziś serdecznie zapraszam wszystkich 
na te wydarzenia, bo będzie się sporo 
działo!

Podobnie jak w drugiej połowie ka-
dencji?
- Oj, tak, wraz z radnymi czekają nas 
doprawdy pracowite następne dwa 
lata. Ale jeśli widzi się efekty swojej 
pracy, a do tego dochodzi również 
zadowolenie mieszkańców, to warto! 
Owszem, nie obywa się też bez kryty-
ki. To zupełnie normalne. Ale szkoda, 
że jest ona uprawiana przeważnie tylko 
dla krytykanctwa, czasem podszytego 
złośliwością. O wiele bardziej warto-
ściowa jest ta konstruktywna krytyka, 
bo pozwala poprawić nam coś w dzia-
łaniu i uzyskać lepszy efekt. Przecież 
nikt z nas nie jest nieomylny...

100 tys dla dzieci.  Zbiórki społeczne . Tuchorza
Kopanica
Siedlec

Belęciń WOŚP

Zakup nowych samochodów dla OSP

800 tys. zł 800 tys. zł

Niektóre z  inwestycji drogowych
Grójec Mały

Kiełpiny

Kopanica

Siedlec
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

Marzec 2017
1-3.03. - próbne egzaminy gimnazjalne,
7.03. - spotkanie młodszej grupy Kółka 

Religijnego (kl. III szkoły pod-
stawowej) z s. Katarzyną i s. Rut 
(Elżbietanki) z Zalesia Górnego 
k. Warszawy,

8.03. - akademia z okazji Dnia Kobiet,
10.03. - Dzień Kobiet (okolicznościowe 

spotkanie na sali wiejskiej),
13.03. - udział ucznia Aleksandra Ska-

łeckiego w Lidze Matematyczno 
– Chemicznej w Liceum Ogólno-
kształcącym w Wolsztynie,

15.03. - mecz towarzyski piłki ręcznej w 
Siedlcu z udziałem dziewcząt z 
naszego gimnazjum,

16.03. - „Kangur Matematyczny”, kon-
kurs dla uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum; udział 
uczniów klas III gimnazjum w 
objazdówce edukacyjnej,

17.03. - pogadanka dla uczniów klas 
I–III oraz oddziałów przedszkol-
nych na temat bezpieczeństwa na 
wsi przeprowadzona przez pra-
cownika KRUS; wyjazd klas IVa 
i IVb oraz grupy akrobatycznej z 
gimnazjum do Parku Trampolin 
„Skokoloko”,

21.03. - pierwszy dzień wiosny, szkol-
ny konkurs recytatorski dla klas 
I–III, Bieg Wiosny dla całej szko-
ły oraz konkurs dekoracji klas i 
przebrań,

22.03. - konkurs na najlepszy playback w 
gimnazjum; sprzątanie pomnika 
przez klasę pierwszą gimnazjum; 
mecz towarzyski piłki ręcznej w 
Siedlcu z udziałem dziewcząt z 
naszego gimnazjum,

23.03. - wyjazd oddziałów przedszkol-
nych do lasu w celu posadzenia 
drzew, zajęcia z leśniczym,

24.03. - konkurs o prawie w klasach 
IV–VI i I–III gimnazjum (etap 
szkolny). Do etapu okręgowego 
zakwalifikowali się: Dominika 
Pławińska (szkoła podstawowa) 
oraz Klaudia Kordus, Julia Sa-
wicka i Patryk Rutkowski (gim-

nazjum),
27-29.03. - rekolekcje szkolne,
30.03. - warsztaty plastyczne dla klasy 

I gimnazjum prowadzone przez 
Grzegorza Śmiałka; wyjazd na 
paintball klas II gimnazjum,

31.03. - konkurs recytatorski dla klas IV
–VI (etap szkolny); drużynowe 
biegi przełajowe,

31.03.-2.04. - wolontariusze zbierali 
żywność w ramach wielkanocnej 
zbiórki żywności.

Kwiecień 2017
2.04. - udział naszych uczniów w kon-

kursach wielkanocnych organizo-
wanych przez GOK w Siedlcu,

3.04. - kształtowanie świadomości eko-
logicznej przez sadzenie drzewek 
w lesie przez uczniów z klas I 
szkoły podstawowej; „Cyber-
przemoc – zagrożenia dla dzieci 
i młodzieży” - zajęcia dla klas 
III gimnazjum i VI prowadzone 
przez panią A. Domowicz,

3-7.04. - „Tydzień Promocji Zdrowia”, 
czyli zdrowe odżywianie, pro-
mowanie zdrowego stylu życia 
i zdrowia psychicznego. W ra-
mach tej akcji m.in. pogadanki, 
filmy, warsztaty, konkursy i przy-
gotowywanie posiłków. Oprócz 
tego był także kiermasz ozdób 
wielkanocnych przygotowany 
przez wolontariuszy szkoły,

4.04. - rozpoczęcie w naszej szkole ak-
cji pod hasłem „Przerwa na kul-
turę”, warsztaty plastyczne dla 
klas V i VI; wyjazd dzieci z klas 
IV-VI na warsztaty wielkanocne 
do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Siedlcu,

5.04. - „Cyberprzemoc – zagrożenia dla 
dzieci i młodzieży” - zajęcia dla 
klas III gimnazjum i VI prowa-
dzone przez panią A. Domowicz; 
zebrania dla rodziców,

7.04. - udział uczniów klas III gimna-
zjum w targach edukacyjnych w 
Siedlcu.
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Luty 2017
21.02. - uczniowie kl. V-VI SP oraz I-III 

gimnazjum brali udział w kon-
cercie Lubuskiego Biura Koncer-
towego,

22.02. - odbyła się dyskoteka walentyn-
kowa.

Marzec 2017
4.03. - Jagoda Fabiś z kl. III gimnazjum 

brała udział w drugim etapie 
,,Złotej Żaby”, a Mikołaj Maksy-
mów z klasy szóstej - w drugim 
etapie ,,Złotej Żabki”,

6.03. - uczniowie kl. I–III gimnazjum 
mieli okazję obejrzeć spektakl 
teatralny pt. ,,Retusz”,

15.03. - odbył się quiz „Tęga głowa”, 
zorganizowany dla uczniów klas 
trzecich szkół podstawowych 
Regionu Kozła,

16.03. - uczniowie kl. IV i V udali się 
do Wolsztyńskiego Domu Kultu-
ry na przedstawienie teatralne pt. 
,,Przygody Mikołajka”. Z kolei 
uczniowie kl. III a i III b SP od-
byli zajęcia praktyczne z udziela-
nia pierwszej pomocy,

21.03. - powitaliśmy wiosnę, były 
przebrania, marzanny i zabawy 
sportowe; zainteresowani sztuką 
uczniowie brali udział w warsz-
tatach plastycznych z Wiesła-
wem Matysikiem; odbył się wer-
nisaż prac poplenerowych i prac 
uczniowskich w ramach cyklu 
„Przerwa na kulturę”,

22.03. - w klasach IV-VI szkoły pod-
stawowej oraz w kl. I–III gim-
nazjum przeprowadzone zostały 
warsztaty na temat ,,Net – okno 
na świat, czy pułapka”. Tego dnia 
odbyło się też spotkanie z rodzi-
cami uczniów prowadzone przez 
Agnieszkę Domowicz, która mó-

wiła o korzyściach i zagrożeniach 
związanych z Internetem. Po tej 
prelekcji rodzice udali się na spo-
tkania z wychowawcami klas,

31.03. - nasi uczniowie udanie rozpo-
częli sezon lekkoatletyczny bio-
rąc udział w Mistrzostwach Po-
wiatu w drużynowych biegach 
przełajowych, które odbyły się 
w Buczu. Laura Doulgeris zajęła 
trzecie miejsce w kategorii gim-
nazjum, Zuzia Brudło była druga, 
a Ola Kaczmarek trzecia w kate-
gorii klas podstawowych. Cała 
trójka dziewczyn uzyskała awans 
na Mistrzostwa Województwa. 
Również nasze drużyny dziew-
czyn spisały się znakomicie 
zajmując w swoich kategoriach 
pierwsze miejsca, uzyskując tym 
samym awans na Mistrzostwa 
Województwa. Składy drużyn, 
które awansowały na mistrzo-
stwa: kategoria gimnazjum - L. 
Doulgieris, K. Kruszyńska, N. 
Maćkowiak, E. Matysik, O. Żu-
rek; kategoria szkół podstawo-
wych - Z. Brudło, M. Chlebek, Z. 
Zmuda, O. Kaczmarek, W. Wi-
śniewska, O. Adamczewska.

Kwiecień2017
2.04. - Marlena Kaczmarek z kl. I b 

gimnazjum oraz Nikola Kocur z 
klasy IIIa zajęły drugie miejsca 
w swoich kategoriach, a Dawid 
Flieger otrzymał wyróżnienie w 
Plastycznym Konkursie Wielka-
nocnym zorganizowanym przez 
GOK w Siedlcu,

3.04. - Laura Patelska (kl. III SP), Julia 
Prządka (kl. IV) oraz Zuzanna 
Zmuda (kl. VI) wzięły udział w 
konkursie ,,Młodych Talentów 
Literackich”.
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Marzec 2017
6.03. - montaż energooszczędnych lamp w 

szkolnej sali gimnastycznej,
6-8.03. - Rekolekcje Wielkopostne,
10.03. - Mateusz Idziejczak, Arkadiusz Mar-

tyniak, Wiktor Wieczorek, Jakub 
Chmielak i Łukasz Żok brali udział 
w Gminnym Konkursie Wiedzy o 
Straży Pożarnej. Wiktor Wieczorek  
zajął pierwsze miejsce,

12.03. - „Quiz Wielkanocny” organizowany 
przez bibliotekę szkolną,

13.03. - Anna Błoch i Wiktor Piechowiak 
brali udział w finale Ligii Matema-
tyczno - Chemicznej. Wiktor Piecho-
wiak zajął czwarte miejsce,

15.03. - udział uczniów klasy III szkoły pod-
stawowej (Maria Birk Maria i Marta 
Piszczek) w konkursie „Tęga Gło-
wa” w Kopanicy,

16.03. - wyjazd uczniów klasy III gimna-
zjum do szkół ponadgimnazjalnych 
w ramach „Dni otwartych”,

17.03. - wyjazd uczniów klas I, II, III do 
Wolsztyńskiego Domu Kultury na 

spektakl pt. „Doktor Dolittle i przy-
jaciele”; Wiktor Wieczorek wziął 
udział w powiatowych eliminacjach 
Konkursu Wiedzy o Straży Pożarnej,

18.03. - Dzień Kobiet,
21.03. - kolorowy przemarsz przebierańców 

przez wioskę w ramach powitania 
wiosny,

23.03. - uczniowie II i III klasy gimnazjum i 
IV klasy szkoły podstawowej wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie 
„OLIMPUS” z języka niemieckiego,

25.03. - konkurs pod hasłem „Kosz pełen wi-
tamin”, zorganizowany przez szkol-
ną bibliotekę.

Kwiecień 2017
Szkolna biblioteka zorganizowała „Quiz 

wielkanocny”, a uczeń klasy III gim-
nazjum - Wiktor Piechowiak zdobył 
czwarte miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Przedmiotowym z Ma-
tematyki „OLIMPUS” (sesja zimo-
wa).

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
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Luty 2017
14.02. - koncert muzyków z cyklu: Akade-

mia Melomana „Namestee, namestee 
– muzyka inspirowana Orientem”,

20.02 - klasy szóste i I gimnazjum uczestni-
czyły w warsztatach edukacyjnych 
pod hasłem „ Sposób na wagary – jak 
radzić sobie z trudnościami będący-
mi przyczyną opuszczania zajęć”,

21.02. - odbyło się spotkanie klasy trzeciej 
gimnazjum z przedstawicielem Mo-
bilnego Centrum Informacji Zawo-
dowej w Lesznie, celem poszerzenia 
informacji zawodowych i zapobiega-
niu wykluczeniu społecznemu mło-
dzieży,

22.02. - w pięknie przystrojonej sali odbył się 
balik karnawałowy przedszkolaków. 
Pojawiły się na nim strojne wróżki i 
księżniczki, groźni piraci oraz kow-
boje i wiele innych postaci,

23.02 - odbył się bal karnawałowy dla klas 
I-III, a w godzinach popołudniowych 
dyskoteka karnawałowa dla klas IV
–VI i gimnazjum,

27.02. - z okazji obchodzonego 26 lutego 
Dnia Spania, przynieśliśmy poduszki 
i przypominaliśmy o dobroczynnym 
wpływie snu na nasz organizm.

Marzec 2017
2.03. - klasa szósta wybrała się do Parku 

Trampolin ,,Skokoloco” w Zielonej 
Górze,

8.03. - z okazji Dnia Kobiet, wszystkim pa-
niom i panienkom, uczniowie naszej 
szkoły przygotowali przepiękny 
montaż słowno-muzyczny,

13.03. - uczniowie szkoły podstawowej 
uczestniczyli w seansie mobilnego 
planetarium,

14.03. - koncert muzyków z cyklu: W krainie 
Pani Muzyki „ Suzafon i Muzoludek 
- niesamowita muzyczna historia”,

16.03. - klasa trzecia gimnazjum uczestni-
czyła w objazdówce edukacyjnej po-
znając szkoły ponadgimnazjalne w 
Wolsztynie i w Powodowie,

17.03. - przedszkolaki uczestniczyły w przed-
stawieniu Teatru Współczesnego z 
Krakowa, który wystawił spektakl 
pt. „Doktor Dolittle i przyjaciele”,

20.03. - klasy I i II gimnazjum wybrały się do 
kina w Zielonej Górze,

20-22.03. - uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w Rekolekcjach Wielkopost-
nych, które w tym roku szkolnym od-
były się pod hasłem „Idźcie i głoście 
- 100-lecie objawień fatimskich”.
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4.03. - Mistrzostwa Polski Zrzeszenia 
LZS w biegach przełajowych na 
1.500 m (IV miejsce),

7.03. - Mistrzostwa Regionu Leszczyń-
skiego w piłkę ręczną dziewcząt 
„Gimnazjada” - dziewczęta z 
naszej szkoły zajęły drugie miej-
sce,

9.03. - Mistrzostwa Regionu Leszczyń-
skiego w piłkę ręczną dziew-
cząt w Lesznie - Wielkopolskie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (III 
miejsce naszej drużyny),

10.03 - Wojewódzki Konkurs Historycz-
ny - nasza uczennica, Maria To-
miak z kl. IIIa została laureatem,

10.03 - eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Do etapu powiatowego 
awansowali: Anna Zielonka, 
Paweł Lemański, Jakub Netter i 
Mateusz Zalisz,

14.03 - koncert muzyczny pt. „Suzafon 
i Muzoludek- niesamowita mu-
zyczna historia”; szkolny Kon-
kurs Języka Angielskiego. Do 
dalszego etapu rozgrywanego w 
Liceum Ogólnokształcącym za-
kwalifikowali się uczniowie z kl. 
IIIa gimnazjum - Wiktoria Gracz 
i Julian Noskiewicz,

15.03 - konkurs „Tęga Głowa”, Agata 
Kaczmarek i Julia Brudło z kl. 
IIIe SP zajęły drugie miejsce,

16.03. - Konkurs Matematyczny „Kan-
gur”; objazdówka edukacyjna 
do Powodowa i Wolsztyna dla 
uczniów trzecich klas gimna-
zjum,

17.03. - eliminacje powiatowe Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej. Mateusz Zalisz zajął 
pierwsze miejsce i awansował do 
etapu wojewódzkiego,

18.03 - Mistrzostwa Makroregionu w 
biegach przełajowych. Nasza 
uczennica, Martyna Kaczmarek 
zwyciężyła w biegu na 2.000 m,

20.03. - szkolny etap Konkursu Przyrod-
niczego organizowanego przez 
Liceum Ogólnokształcące w 
Wolsztynie. Szkołę podstawową 
reprezentować będą: Dominik 
Krzyżan kl. IVb, Adam Kokociń-
ski, Bartosz Kulus, Jakub Netter z 
kl. VIa i Filip Matecki z kl. VIb,

21.03. - obchody „Pierwszego Dnia 

Wiosny”. Klasy I-III, zgodnie z 
pod hasłem ,,Zdrowo się odży-
wiam”, przygotowały i degusto-
wały sałatki owocowe. Było też 
symboliczne pożegnanie zimy 
oraz spalenie marzanny. Z kolei 
uczniowie klas IV-VI i gimna-
zjum, w ramach hasła ,,Zdro-
wy tryb życia”, wzięli udział w 
sztafecie przełajowej, wykonali 
plakat i rozwiązywali krzyżówki. 
W ten dzień odbyły się też roz-
grywki w unihokeja i piłkę noż-
ną, uczniowie zdobywali punkty 
w różnych konkurencjach spor-
towych,

25.03. - wyjazd młodzieży gimnazjalnej 
do Poznania na Targi Edukacyj-
ne,

26.03. - finał Wielkopolskiej Ligi Uni-
hokeja w kategorii dzieci w hali 
sportowej w Siedlcu. Drużyna z 
naszej szkoły zdobyła pierwsze 
miejsce,

27.03. - Konkurs Wiedzy o Wielkopol-
sce (etap powiatowy),

27-29.03. - Rekolekcje Wielkopostne,
28.03. - XXI Konkurs Wiedzy o Wielko-

polsce (etap rejonowy w Osiecz-
nej). Nasz powiat reprezentowali 
tam: Maja Wojtkowiak, Zofia 
Kotlarska z kl. IVa i Michał Mać-
kowiak z kl. V oraz Paweł Le-
mański z kl. VI,

31.03. - udział naszych przedstawicieli 
w Konkursie Poetyckim ,,Złota 
Kwyrla”; Mistrzostwa Powiatu 
Wolsztyńskiego w Buczu - dru-
żynowe biegi przełajowe. Udział 
brali uczniowie z naszej szkoły. 
I tak, drużyna chłopców z gim-
nazjum wywalczyła awans do 
Mistrzostw Wojewódzkich, a na 
indywidualne wyróżnienie zasłu-
żyły także dziewczęta: Sara Ma-
tysik (zdobyła II miejsce) oraz 
Patrycja Walczak, Jesika Krauze 
oraz Wiktoria Moder i Zofia Ko-
tlarska; rozstrzygnięcie Gmin-
nego Konkursu Wielkanocnego. 
Wyróżnienia zdobyli następujący 
uczniowie: z klas I-III - Antoni 
Kiciński, Hanna Kotlarska, Ali-
cja Krawczyk i Julia Żok; z klasy 
IV-VI - Marcjanna Brudło, Alicja 
Siputa, Piotr Paszkowski oraz 
Zuzann Budzyń z gimnazjum.

Konkurs wiedzy przyrodniczej 
W sobotę,11 marca 2017 roku, w Świebodzińskim Domu Kultury odbył  się 
etap wojewódzki XXXV Lubuskiego Konkursu Przyrodniczego 
dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów. 
Konkurs jest sprawdzeniem wiedzy z zakresu rozpoznawania występujących w 
Polsce gatunków grzybów, roślin i zwierząt, ze znajomości ich biologii, z zakresu 
ochrony przyrody w regionie, kraju i na świecie oraz z biogeografii i ekologii. 
Każdego roku jest wybierany temat przewodni konkursu i z tego zakresu jest najwięcej 
pytań. 
 W tym roku tematem wiodącym konkursu jest: „Ptaki Polski”
W konkursie wzięło udział 47 uczniów z 9 szkół województwa lubuskiego i terenów 
przyległych. Na podstawie wyników przeprowadzonego testu wytypowano 10 
półfinalistów do ustnej części konkursu etapu wojewódzkiego. W części ustnej 
konkursu uczestnicy wykazywali się m.in. umiejętnością rozpoznawania głosów 
ptaków, rozpoznawania zagrożonych gatunków ptaków i innych zwierząt, rzadkich 
gatunków roślin oraz znajomością ich biologii.
Po przeprowadzeniu części ustnej konkursu do pierwszej 10-tki z naszej szkoły 
zakwalifikowały się: Katarzyna Karczmarek z klasy II gimnazjum i Wiktoria Jon 
z klasy V.
Ostatecznie w  premiowanej pierwszej dziesiątce Wiktoria Jon zajęła IV, 
a  Katarzyna Karczmarek miejsce V.

Wręczanie nagród dla półfinalistów i finalistów.
 Piąta od lewej – Wiktoria Jon,  szósta  od lewej Katarzyna Karczmarek.

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

I Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Kopanica, 
             Nauczyciel: Joanna Rostkowska - 134 pkt.  
II Zespół Szkół, Torzym, Nauczyciel: Irena Pecuch - 128 pkt.
II Zespół Edukacyjny, Gimnazsjum im. św. Floriana, Trzciel, 
            Nauczyciel: Marek Janas - 128 pkt.
 
Ponadto 20 uczniów, którzy najlepiej napisali test zakwalifikowano 
do etapu ponadwojewódzkiego tzw. „Finał finałów”.  Do etapu 
ponadwojewódzkiego z naszej szkoły zakwalifikowano 
aż czworo uczniów:
1. Jon Wiktoria kl uczniów SP
2. Kaczmarek Katarzyna kl II gimnazjum
3. Kaczmarek Marlena kl I gimnazjum
4. Wawrzynowicz Zofia kl II gimnazjum

Konkurs Wiedzy o zdrowym stylu życia 
i właściwym odżywianiu się

 Uczniowie  Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy 
biorą udział corocznie w konkursie organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż.
Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu właściwego odżywiania się oraz 
zdrowego stylu życia. 
 Etap szkolny tego konkursu wygrała Jagoda Fabiś z klasy III gimnazjum. W rejonie 
również ta uczennica zdobyła I miejsce i  dzięki temu zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego.
Dnia 24 marca 2017 r. odbył się etap wojewódzki tego konkursu w Poznaniu.  
Na szczeblu wojewódzkim Jagoda Fabiś uzyskała X miejsce.
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Święto Kobiet  w Belęcinie
W sobotę, 18 marca w sali spor-

towej w Belęcinie, odbyła się uroczy-
stość z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet.

„Być kobietą” - hasło uroczysto-
ści było krótkie, ale jakże wymowne... 
Wszystkie panie przybyłe na spotkanie 
powitała dyrektorka szkoły Alicja Iwa-
siewicz, która również powitała obec-
nych na spotkaniu wójta Jacka Kole-
sińskiego, radnych Ewę Weil, Roberta 
Winiarza i Wiesława Brudło, sołtysa 
Szymona Śliwińskiego, księdza Toma-
sza Kolinskiego oraz panią Eleonorę 
Rybarczyk. Później do akcji wkroczyła 
młodzież ze szkoły z Belęcina, która 
zaprezentowała piękny program arty-
styczny przygotowany pod kierunkiem 
Reginy Nowak i Renaty Brankowskiej. 
Szczególnie zachwycały stroje, w któ-
rych prezentowali się tańczący polo-
neza uczniowie klasy II i III gimna-
zjum. Gości rozbawił „Dziwny taniec” 
uczennic klasy VI, a wszyscy śmiali się 
ze skeczy przedstawiających różne ob-
licza kobiet: tych przewrotnych, jak w 
„Narwanej dziewczynie”, despotycz-
nych - jak bohaterka skeczu „Dziubas”, 
czy troskliwych, jak „Rozmawiająca 
przez telefon”. Mocno ubawiła nas też 
„Baba u lekarza”. Wśród zabawnych 
scen można było dopatrzeć się praw-
dy, że bez kobiet życie byłoby smutne 
i o wiele trudniejsze... Szeregi wystę-
pujących uczniów zasilili także nasi 

wychowankowie z poprzedniego roku 
szkolnego: Julia Bedła, Marta Rozynek 
i Kamil Grunwald. Zaprezentowali się 
w skeczach i tańcu. To miłe, że ucznio-
wie nie zapomnieli o swojej szkole i 
chętnie zaangażowali się w przygoto-
wanie pokazu dla naszych szanownych 
pań z okazji ich święta.

Gromkie brawa widowni ozna-
czały, że pokazy uczniów bardzo się 
spodobały. Pochlebnie o występie wy-
powiedział się też wójt Jacek Kolesiń-
ski, który podkreślił, że warto dbać o 
talenty młodych ludzi, a praca wkłada-
na przez nauczycieli w przygotowanie 
takich przedstawień powinna być do-
ceniona oraz prezentowana na forum 
gminy. - Należy pokazać osiągnięcia i 
chwalić się nimi! - podkreślił wójt, a 
podziękowania należą się paniom od-
powiedzialnym za przedstawienie - Re-
ginie Nowak i Renacie Brankowskiej 
oraz tym, które przygotowały dekora-
cję - Teresie Konieczek, Beacie Tomys 
i Eleonorze Flejszerowicz. No i oczy-
wiście podziękować należy młodzie-
ży oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia uroczystości. A po 
przedstawieniu, wszyscy goście uda-
li się do szkolnej stołówki na kawę i 
smaczne ciasta upieczone przez mamy 
uczniów. Uroczystość zakończyła się 
około godziny 18.00. Uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni i wzruszeni prze-
biegiem tego sobotniego spotkania.

A.P.

Młodzież wie, jak zapobiegać 
pożarom

Tegoroczne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom” przeprowadzono 10 
marca, w sali sportowej w Siedlcu.

Celem OTWP „Młodzież Zapo-
biega Pożarom” jest popularyzacja 
przepisów i kształtowanie umiejęt-
ności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony prze-
ciwpożarowej. Należy podkreślić, że 
przygotowanie do OTWP, niezależ-
nie od szczebla, na którym młodzież 
bierze udział, wymaga ogromnej pra-
cy, zaangażowania i uporu. Zakres 
wiedzy wymaganej na turnieju jest 
bardzo szeroki; zaczyna się od histo-
rii, a kończy na szczegółowej wiedzy 
praktycznej.

W tym roku, w turnieju w naszej 
gminie udział wzięło 40 uczestników 
ze wszystkich szkół znajdujących się 
na terenie gminy Siedlec. Młodzież 
zmagała się w dwóch grupach wie-
kowych: I grupa – uczniowie szkół 
podstawowych, II grupa – uczniowie 
gimnazjów. Nad prawidłowym prze-
biegiem eliminacji czuwała komisja 
w składzie: przewodniczący komi-
sji - bryg. mgr inż. Sławomir Śnita, 
sekretarz - Katarzyna Wagner oraz 
członkowie komisji - mł. bryg. mgr 
inż. Tomasz Maciejewski, asp. sztab. 
Tomasz Matysik i dh Maciej Toma-
lik.

Turniej gminny przeprowadzo-
no w dwóch etapach. Pierwszy etap, 
to test pisemny składający się z 30 
pytań testowych, których stopień 
trudności zależał od grupy wieko-
wej. Po etapie pisemnym komisja 
sprawdziła testy, a następnie wyło-
niła najlepszych, którzy awansowali 

do etapu ustnego. Do drugiego etapu 
zakwalifikowało się w sumie po pięć 
osób z każdej grupy wiekowej, a po 
zakończeniu części ustnej wyłoniono 
zwycięzców. I tak, w grupie uczniów 
szkół podstawowych zwyciężył Ma-
teusz Zalisz (ZSPiG w Siedlcu), za 
którym kolejno uplasowali się Paweł 
Lemański (ZSPiG w Siedlcu), Jakub 
Netter (ZSPiG w Siedlcu), Wiktoria 
Jon (ZPSZPiG w Kopanicy) i Mari-
ka Chlebek (ZSPiG w Kopanicy). W 
drugiej kategorii wiekowej, wśród 
gimnazjalistów, eliminacje gminne 
turnieju wygrał Wiktor Wieczorek 
(ZPSPiG w Belęcinie), za którym, 
na kolejnych pozycjach znaleźli się: 
Aleksander Tomiński (ZPSPiG w 
Chobienicach), Żaneta Kaczmarek 
(ZSPiG w Tuchorzy) oraz Anna Zie-
lonka (ZSPiG w Siedlcu) i Zuzanna 
Brudło (ZPSPiG w Kopanicy).

Finalistom eliminacji gminnych 
wręczono dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez samorząd gminny Sie-
dlca oraz Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Siedlcu. Dodatkowo, 
laureaci etapu ustnego zakwalifiko-
wani zostali do eliminacji na szcze-
blu powiatowym Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Orga-
nizatorzy ufundowali również nagro-
dę rzeczową oraz puchar dla szkoły, 
która osiągnęła najlepsze wyniki. Po 
zliczeniu punktów uzyskanych za 
zdobyte miejsca, w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów, nagrodę 
otrzymał Zespół Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum z Siedlca. Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Siedlcu dziękuje wszystkim uczest-
nikom i opiekunom za wkład pracy 
w przygotowanie do OTWP.

Mieszkańcy Siedlca i całej gminy doczekali 
się! W drugiej połowie marca, tuż przy Urzę-
dzie Gminy w Siedlcu został 
zamontowany paczkomat. Urzą-
dzenie pracuje 24 godziny na 
dobę, przez siedem dni każdego 
tygodnia. Właściwie jest dostęp-
ne przez cały czas! Dzięki temu 
mieszkańcom, którzy chcą nadać 
lub odebrać paczkę powinno być 
znacznie wygodniej. Po przesył-
kę lub w celu jej nadania można 
podjechać o dowolnej porze, któ-
ra nam pasuje i nie ma przy tym 

wcale potrzeby czekać w kolejce przy okienku.

MAMY PACZKOMAT!
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Wyjazdowy Dzień Kobiet
W czwartek, 16 marca po raz ko-

lejny panie z Jaromierza miały okazję 
spotkać się z okazji Dnia Kobiet. W 
tym roku spotkanie miało jednak nie-
co inny charakter. Postawiono bowiem 
na aktywność i z okazji 
święta naszych pań zor-
ganizowano wyjazd na 
kręgle do Wielenia. Na 
początku spotkania soł-
tys powitał serdecznie 
wszystkie panie i życzył 
udanej zabawy. Życze-
nia sołtysa, jak i pomysł 
wyjazdu okazały się bar-
dzo trafione, ponieważ 
wszyscy świetnie się 

bawili. W trakcie wyjazdu zaplanowa-
na była również przerwa na kawę oraz 
pyszny deser. Życzymy sobie i wszyst-
kim kobietom więcej takich spotkań i 
to nie tylko przy dniu 8 marca!

NIEDZIELA PEŁNA
SZACHÓW

W niedzielę, 5 marca w sali wiej-
skiej w Jaromierzu odbył się otwarty 
turniej dla miłośników szachów, w 
którym zmierzyło się 43 zawodni-
ków.

Pomysłodawcą i organizatorem 
tych zawodów był prezes OSP w Jaro-
mierzu, dh Bogdan Raszke. Na turniej 
przybyli zaproszeni goście, m.in. za-
stępca wójta gminy Siedlec - Hieronim 
Birk, członek ZOW ZOSP RP w Pozna-
niu i prezes ZOP ZOSP RP w Wolsz-
tynie - dh Henryk Żok, prezes ZOG 
ZOSP RP w Siedlcu - dh Maciej Toma-
lik, radny gminy Siedlec oraz Jaromie-
rza Konrad Makowiak. W rozgrywkach 
wzięło udział 43 zawodników, którzy 
rozegrali łącznie siedem rund, po 15 
minut dla zawodnika. Nad prawidło-
wym przebiegiem turnieju czuwał sę-
dzia Edward Anglart – instruktor sza-
chowy prowadzący zajęcia szachowe 
w Domu Kultury w Wolsztynie. Wśród 
uczestników turnieju najlepszym oka-
zał się mieszkaniec Poznania Paweł 
Gąbka, drugie miejsce przypadło Jano-
wi Purzyńskiemu z Poznania, a miej-
sce trzecie zajął Mateusz Górkiewicz 
z Żar. Najlepszym zawodnikiem z te-

renu gminy Siedlec okazał się Tobiasz 
Szułcik z Kopanicy, który uplasował 
się na bardzo dobrym, piątym miejscu. 
Zwycięzcom wręczono pamiątkowe 
puchary, dyplomy i upominki, a prezes 
jednostki OSP Jaromierz wręczył także 
kwiaty Agnieszce Wojtaszak, najlep-
szej zawodniczce z Jaromierza, która 
zajęła 9. miejsce. Maskotką nagrodzo-
no również najmłodszego zawodnika 
turnieju, 6-letniego Wiktora Ciesiel-
skiego z Wielichowa.

Składamy podziękowania sponso-
rom turnieju: Przedsiębiorstwu WELL-
TON Sp. z o.o., FH-U GOP-ROL Jó-
zef Gorgiel, Zakładowi Przetwórstwa 
i Uboju Zwierząt Sp. z o.o. MERDA, 
Gospodarstwu Rolno - Ogrodniczemu 
Małgorzata i Zdzisław Brudło, Przed-
siębiorstwu Ogólnobudowlanemu 
MARBUT Marcin Raszke oraz przyby-
łym gościom i tym, którzy przyczynili 
się do organizacji i obsługi zawodów. 
Zwycięzcom oraz uczestnikom dzięku-
jemy za wspaniałą walkę i jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy!

Muzyczny Dzień Kobiet
W piątek, 10 marca, w Tucho-

rzy odbył się kolejny „Wieczór z 
Pieśnią”, zorganizowany przez szko-
łę, chór „Tuchorzacy”, radę sołec-
ką oraz miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Tym razem do muzycznego wie-
czoru dołączyli również sołtys i rada 
sołecka z Nowej Tuchorzy. Wszystko 
po to, aby wspólnie świętować Dzień 
Kobiet, na który licznie przybyły panie 
z okolicznych wsi. Obecny był rów-
nież zastępca wójta gminy Siedlec, 
Hieronim Birk, który w imieniu swo-
im i wójta złożył wszystkim paniom 
serdeczne życzenia. Z kolei uczniowie 
klasy pierwszej gimnazjum przedsta-
wili program artystyczny zatytułowa-
ny „Z kobietami źle, bez nich jeszcze 
gorzej”, przygotowany z wychowawcą 
Agnieszką Drzewiecką oraz Katarzy-

ną Pawliczak i Anną Wołek. To nie 
koniec popisów młodzieży, bowiem 
uczennice z klasy Ia oraz z klas gimna-
zjum zaprezentowały pokaz aerobiku 
i ćwiczeń akrobatycznych, przygoto-
wany pod okiem Beaty Janczewskiej. 
Później „Tuchorzacy” zaśpiewali pa-
niom piosenki i pieśni biesiadne, któ-
re zachęciły do wspólnego śpiewania. 
Członkowie chóru złożyli też życzenia 
przybyłym kobietom oraz wręczyli 
kwiaty najstarszej mieszkance Tucho-
rzy, pani Marii Lisiewicz. Nieoceniony 
wkład w przygotowanie tej wyjątkowo 
miłej uroczystości wnieśli wolontariu-
sze wraz z opiekunami Jolantą Pławiń-
ską i Agnieszką Drzewiecką, a dekora-
cje przygotowały Agnieszka Pusiak i 
Katarzyna Wożakowska. Bardzo dzię-
kujemy za miło spędzony z nami czas 
i zapraszamy na następny „Wieczór z 
pieśnią”!

W niedzielę, 26 marca w sali 
wiejskiej w Jaromierzu odbył się 
turniej drużynowy w szachach pod 
hasłem „Szachiści witają Wiosnę”. 
Organizatorami imprezy był UKS 
Skoczek Kopanica oraz jednostka 
OSP Jaromierz. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwała komi-
sja w składzie: Mieczysław Błoszyk, 
Mirosław Rosiński, sołtys Jaromie-
rza Konrad Makowiak oraz prezes 

OSP Jaromierz Bogdan Raszke. W 
szachowych zmaganiach najlepsza 
okazała się drużyna z Obry, drugie 
miejsce dla Jaromierza, trzecie – 
Marianic, a czwarta była Kopanica. 
Organizatorzy gratulują najlepszym i 
dziękują za wspaniałą walkę. Po roz-
grywkach wszystkich uczestników 
zaproszono na herbatkę i ciepły posi-
łek, podczas którego snuto plany na 
przyszłość.

Wiosenny Skoczek
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Jarmark Wielkanocny

W trakcie Jarmarku Wielkanoc-
nego, który odbył się w niedzielę, 2 
kwietnia w GOK-u, poznaliśmy wyni-
ki Wielkanocnego Konkursu Kulinar-
nego na Żur Wielkanocny. Do zma-
gań i warzenia żuru zgłosiło się aż 13 
zespołów, a efekty ich starań ocenili: 
Justyna Gwóźdź (Restauracja „Zie-
lona Prowansja” Wolsztyn), Danuta 
Wojtkowiak (prezes Stowarzyszenia 
Kół Gospodyń Wiejskich w gminie 
Wolsztyn) oraz Agnieszka Kędziora 

(dyrektorka GOK-u). Zadanie wcale 
nie było proste, ale trzeba było wska-
zać zwycięzcę. Okazał się nim zespół 
Huby Buby z Belęcina. Drugie miej-
sce zajęły sklasyfikowane na równo 
Koło Gospodyń Wiejskich z Żodynia 
oraz KGW Siedlec, miejsce trzecie 
dla Stowarzyszenia Aktywnych Ko-
biet z Kopanicy, a na czwartej pozycji 
uplasowały się wszystkie, pozostałe 
startujące drużyny.

ŻUR, ŻE PALCE LIZAĆ !

Gminny Ośrodek 
Kultury w Siedlcu zor-
ganizował „Wielkanoc-
ny Konkurs Plastyczny”, 
który był adresowany do 
przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów z te-
renu gminy Siedlec.

Na konkurs wpłynę-
ły 292 prace. Pod koniec 
marca, Rada Artystyczna w 
składzie Ewa Piosik, Marze-
na Guzior-Piosik i Halina 
Schwandt, dokonała oceny 
prac konkursowych, biorąc 
pod uwagę kryteria oceny 
i zgodność prac z tematem 
konkursu. Wyniki konkursu: 
* kategoria I, wyróżnienia - 
Anna Brudło (Przedszkole 
Publiczne w Siedlcu), Lena 
Dąbrowska (Przedszkole w 
Kiełpinach), Hania Hedko 
(Przedszkole A Be Ce Stru-
myk Wiedzy Siedlec), Alek-
sandra Bykowska (Przed-
szkole w Jażyńcu), Stefania 
Kicińska (Przedszkole A 
Be Ce Strumyk Wiedzy 
Siedlec), Oliwier Przybyła 
(Przedszkole w Jażyńcu), 
Teodor Kowalski (Przed-
szkole A Be Ce Strumyk 
Wiedzy Siedlec), Wiktoria 
Rozynek(Przedszkole w 
Belęcinie), Laura Przybyła 
(Przedszkole A Be Ce Stru-
myk Wiedzy) * kategoria II, 
I m. - Samanta Janczewska 
(ZSPiG w Tuchorzy), II m. 
- Antoni Kiciński (ZSPiG 
w Siedlcu) oraz Nikola Ko-
cur (ZPSPiG w Kopanicy), 

III m. - Hanna Kotlarska 
(ZSPiG w Siedlcu),  wy-
różnienia - Agata Browar-
czyk (ZSPiG w Tuchorzy), 
Bartłomiej Browarczyk 
(ZSPiG w Tuchorzy), Alicja 
Krawczyk (ZSPiG w Siedl-
cu), Julia Żok (ZSPiG w 
Siedlcu), Julia Raczkowiak 
(ZSPiG w Tuchorzy) * ka-
tegoria III, I m. - Marcjanna 
Brudło (ZSPiG w Siedlcu), 
II m. - Alicja Siputa (ZSPiG 
w Siedlcu), III m. - Piotr 
Paszkowski (ZSPiG w Sie-
dlcu), wyróżnienia - Marce-
lina Dubaniewicz (ZPSPiG 
w Chobienicach), Nikodem 
Kaczmarek (ZPSPiG w 
Chobienicach), Magdalena 
Kania (ZPSPiG w Chobie-
nicach), Andżelika Tomiak 
(ZPSPiG w Chobienicach), 
Dawid Flieger (ZPSPiG w 
Kopanicy) * kategoria IV, 
Im. - Patrycja Muchajer 
(ZPSPiG w Chobienicach), 
II m. - Marlena Kaczmarek 
(ZPSPiG w Kopanicy), III 
m. - Oliwia Mania (ZPSPiG 
w Belęcinie), wyróżnienie 
- Zuzanna Budzyń (ZSPiG 
w Siedlcu). Ogłoszenie wy-
ników oraz wręczenie na-
gród miało miejsce podczas 
Jarmarku Wielkanocnego, 
który odbył się w niedzie-
lę, 2 kwietnia w GOK-u. 
Gratulujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w tym 
konkursie i zachęcamy, aby 
wystartowali w kolejnych!

Plastyczne zmagania
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KONCERT SHANTIES TEAM
W piątek, 24 marca sala wido-

wiskowa w GOK-u prawie dosłow-
nie popłynęła z wiatrem i poczuła 
morski klimat. To wszystko dzięki 
niezwykłym muzykom i szanto-
wym rytmom, ponieważ to właśnie 

u nas, zespół Shanties Team obcho-
dził trzyletni jubileusz istnienia. 
Cieszymy się bardzo, gratulujemy i 
dziękujemy za sporą dawkę dobrej 
muzyki, która nie tylko nad morzem 
ma swoich wielbicieli!

PARAWAN z Laurem
Z przyjemnością informuje-

my, że Teatr PARAWAN działający 
pod skrzydłami Gminnego Ośrodka 
Kultury w Siedlcu został laureatem 
XI Ponoworocznych Konfrontacji 
Teatralnych POKOT w Zielonej 
Górze. Przegląd ten jest organizo-
wany przez Regionalne Centrum 

Animacji Kultury w Zielonej Górze, 
a odbywał się w Lubuskim Teatrze. 
Tam nasza grupa zdobyła nagrodę 
finansową w wysokości 700 zł oraz 
wyróżnienie w postaci warsztatów 
aktorskich. Całemu zespołowi ser-
decznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Warsztaty wielkanocne
dla uczniów

Jak co roku zaprosiliśmy 
do Ośrodka Kultury młodzież 
ze szkół naszej gminy do wzię-
cia udziału w zajęciach pla-
stycznych. Dzieciaki pod okiem 
instruktorów: Marty Springer, 

Tomasza Weissa i Wiesława Ma-
tysika przygotowywali różno-
rodne rzeczy związane ze zbli-
żającymi się świętami Wielkiej 
Nocy.

Fot. Władysław Czulak/Agencja Gazeta

„Przerwa na kulturę” , to wyjąt-
kowy projekt, do udziału którego za-
prosiliśmy szkoły z gminy Siedlec. 

Program został rozpoczęty w szkole w 
Chobienicach, gdzie pojawiła się wy-
stawa dwudziestu obrazów poplene-

rowych, która jest pokłosiem dwóch 
minionych plenerów malarskich. 
Uczniowie poznają współczesne 
malarstwo, jak i uczestniczą w 
warsztatach malarskich prowadzo-
nych przez Wiesława Matysika. Po 
Chobienicach wystawa zawędrowa-
ła do Kopanicy, gdzie po hucznym 
otwarciu, rewelacyjnie wpasowała 
się w wystawę uczniów tej szkoły. 
Obecnie obrazy znajdują się w Ze-
spole szkół w Tuchorzy i zostaną 
tam do końca miesiąca. Potem wer-
nisaże odbędą się w szkołach w Sie-
dlcu i Belęcinie. Projekt zakończy 
się w czerwcu.
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Twórcze spotkania Seniorów
W czwartek, 9 marca w sie-

dleckim GOK-u miał miejsce ko-
lejny „Czwartek Seniora”. Tym 

razem goście mogli spotkać się i 
zapoznać z przebogatą twórczością 
pisarza, poety i dziennikarza Euge-

niusza Kurzawy. Zajmująco 
opowiadał o sztuce słowa 
pisanego, a opowieść tę 
nierzadko okraszał ciekawą 
anegdotą. Bez dwóch zdań, 
to było bardzo twórcze dla 
słuchaczy spotkanie!

Warsztaty wyjazdowe trwają
Kolejne z wyjazdowych zajęć 

Gminnego Ośrodka Kultury odbyły 
się 7 marca w Kiełpinach. Tym razem 
bardzo licznie zgromadzone dzieci 
malowały bukiet kwiatów w stylu se-
cesyjnym. Ciekawe i twórcze zajęcia 
poprowadził Wiesław Matysik, który 
nie tylko teoretycznie wytłumaczył, 
czym charakteryzuje się secesja w ma-
larstwie, ale również praktycznie poka-
zał, a także pomógł młodym artystom 
ją okiełznać. I okazało się, że nie taka 

straszna ta secesja, jak ją malują!
Przypomnijmy, że warsztaty wy-

jazdowe odbywają się co tydzień w 
różnych miejscowościach Gminy Sie-
dlec. Instruktorzy Wiesław Matysik i 
Tomasz Weiss docierają wszędzie tam 
gdzie jest taka potrzeba.

StrażakShow 
z okazji Dnia Kobiet

19 marca 2017 r. na sali wido-
wiskowej w niezwykłych rolach za-
prezentowali się strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Siedlca. 
Dziewięcioro mężczyzn w strażac-
kich uniformach dało pokaz swych 
scenicznych umiejętności doprowa-
dzając zebrane panie do granic wy-
trzymałości. Strażacy tańczyli, my-
dlane bańki pękały, piana buchała, 

a kobiety piszczały! Strażacy udo-
wodnili, że nie tylko potrafią gasić 
pożary, ale i tez świetnie tańczyć. To 
był pełen emocji, gorący wieczór, 
który z pewnością powtórzy się za 
rok!. Za przygotowanie kilkuminu-
towego widowiska odpowiedzialni 
byli Agnieszka Kędziora i Grzegorz 
Śmiałek.

Pasyjne Perły
Wielki Post - czas oczekiwania  

i  przygotowania się do Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego. Zespół Perły 
-Sumsiodki w sobotę 18 marca dał kon-
cert Piesni Pasyjnych w kościele pw. 
Św. Kazimierza w Zakrzewie.  

Naszego zespołu nie zabrakło tak-
że 2 kwietnia w czasie jarmarku Wiel-
kanocnego, gdzie zespół dał krótki kon-
cert swego najnowszego repertuaru.

W kolejny czwar-
tek 16 marca senio-
rzy mogli spróbować 
swych umiejętności w 
technice malowania 
kawą z istruktorem To-
maszem Weissem

23 marca odbyły 
się warsztaty robie-
nia świeczek z wosku 
pszczelego z p. Piotrem 
Nowakiem

6 kwietnia wielka-
nocne rozmaitości czy-
li pluszowy aromatycz-
ny kurczaczek i pisanki 
malowanie woskiem z 
instruktorem Wiesła-
wem Matysikiem

Forum Kultury w Siedlcu
6 kwietnia Gminny Ośrodek Kul-

tury w Siedlcu odwiedzili uczestnicy VI 
Lubuskiego Forum Kultury. Zaprosze-
ni goście oglądali przestrzenie GOKu i 
brali udział w małej niespodziance czyli 
skręcaniu pieska z balonów, co zawsze 
dostarcza wiele radości. Gospodarzem 
VI spotkania był Gminny Ośrodek Kul-
tury w Babimoście, a Wolsztyński Dom 

Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w 
Siedlcu byli partnerami tego spotkania. 
Forum Kultury jest organizowane przez 
Regionalne Centrum Animacji Kultury 
w Zielonej Górze i zrzesza dyrektorów 
instytucji kultury z regionu. Lubuskie 
Forum Kultury to warsztaty, prelekcje i 
rozmowy o kulturze. Kolejne spotkanie 
uczestników forum w listopadzie 2017 r. 
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Przez cały marzec w holu Urzę-
du Gminy i Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Siedlcu, prezentowana była 
wystawa fotograficzna pod hasłem 
,,Ochota na urlop”.

Ekspozycja prezentowała atrak-
cje turystyczne regionu Dahme-Se-
enland oraz Spreewaldu i w zamyśle 
miała zachęcić mieszkańców powiatu 
wolsztyńskiego do wizyty u naszych 
niemieckich partnerów. Wystawa 
była owocem spotkania, które odby-
ło się we wrześniu ubiegłego roku w 
Königs Wusterhausen. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele wydziałów 
promocji gmin powiatu wolsztyń-
skiego oraz organizatorzy turystyki 
w regionie Dahme-Spreewald. Celem 
tego zebrania było nawiązanie bez-

pośredniej współpracy turystycznej, 
której efektem końcowym ma być 
przygotowanie ofert turystycznych 
dla obu regionów. Prezentowana w 
Siedlcu wystawa fotograficzna skła-
dała się z dwóch części. Pierwsza z 
nich prezentowała walory turystycz-
ne Spreewaldu (m.in. wiatrak holen-
derski, zabytkowy browar i zespół 
zamkowy w Lübben), a druga część 
wystawy przedstawiała region Dah-
me-Seenland (m.in. festyn na zamku 
w Königs Wusterhausen, Tropical Is-
land oraz jezioro Wolziger See). A to 
wszystko przysłowiowy rzut beretem 
od nas! Warto wybrać się tam cho-
ciażby na weekendową przejażdżkę, 
albo - zgodnie z hasłem wystawy - 
spędzić tam urlop.

Zapachniało urlopem

7 kwietnia odbył się kolejny 
wernisaż. Tyma razem grupa mala-
rzy z Kargowej prezentowała swe 
prace olejne. Sekcja plastyczna  
z Kargowej działa pod artystycznym 
kierownictwem Pana Ludwika Bła-
żejewskiego.

Grupa składa się z 10 osób, są 
to: Zbigniew Jaroszewski,Barbara 

Karpowicz,Teresa Krajewska-Grzel-
ka, Krystyna Kuczyńska,Celina Lis, 
Urszula Michalkiewicz,Barbara 
Piwowar,Irena Sochala,Alicja Śle-
dź,Urszula Zając. Tematem wystawy 
i główna inspiracją jest wiosna z jej 
wszelkimi walorami pięka i świeżo-
ści. Wystawa czynna będzie do końca 
kwietnia w godz. 8-20. Zapraszamy.

Wiosna, kwiaty i jaskółki

5 maja, jak zwykle w piątek o godz 18 planowana jest wystawa 
autorska Wojciecha Korsaka. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Targi Edukacyjne
6 i 7 kwietnia 2017 r. odbyły się 

w Gminnym Ośrodku Kultury corocz-
ne Targi Edukacyjne dla trzecich klas 
szkół gimnazjalnych. Uczniowie w tym 
czasie mogli zapoznać się z ofertą róż-
nych placówek oferujących kształcenie 

ponadgimnazjane. Nasze zaproszenie 
przyjęło siedem szkół: z Wolsztyna, 
Powodowa, Zbąszynia, Zbąszynka i 
Rogozińca. Celem Targów jest pomoc 
uczniom kończącym gimnazjum w do-
borze odpowiedniej dla siebie szkoły
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JAŻYNIEC
Pączki, kukiełki i kwiaty. „Pączki i 

faworki u babci Florki” – przedstawie-
niem o takim tytule rozpoczęliśmy czas 
oczekiwania na ciepłą i słoneczną wio-
snę. Tradycyjnie, jak na tłusty czwartek 
przystało, pochłanialiśmy duże ilości 
pysznych pączków. Oglądaliśmy też 
przedstawienie kukiełkowe i oczywi-
ście wspólnie się bawiliśmy. Kolejnym 
ważnym wydarzeniem obchodzonym 
w naszej placówce był Dzień Kobiet. W 
tym szczególnym dla małych kobietek 
dniu nie zabrakło życzeń oraz kwiatów. 

Największą i najsłodszą niespodzianką 
były przygotowane przez chłopców 
muffiny. A to jeszcze nie koniec, bo 
oprócz występu przedszkolnej orkie-
stry (tak, taka u nas działa!)  ostatnia 
dekada marca była czasem obserwa-
cji przyrodniczych. Podczas spacerów 
szukaliśmy oznak zbliżającej się du-
żymi krokami wiosny. Postanowiliśmy 
też założyć własną hodowlę roślin.

Idzie, idzie wiosna! W poniedzia-
łek, 20 marca, tuż przed nadejściem 
wiosny, odwiedził naszych przedszko-
laków magik. Dzieci miały okazję 
czynnie uczestniczyć w przedstawieniu 
pt. „Wyczarujmy sobie wielkanocne 
jajeczko”. Następnego dnia barwnym 
korowodem udaliśmy się na pożegna-
nie zimy. „Zimo precz, my chcemy 
wiosnę!” – krzyczały dzieci i... stało 
się, już od tygodnia cieszymy się coraz 
cieplejszymi dniami, spacerujemy i ob-
serwujemy zmieniającą się przyrodę.

Jak zostać strażakiem? W drugiej 

połowie marca gościliśmy w naszej 
placówce druha Adama Kupsia, który 
przybliżył dzieciom służbę Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jażyńcu. Gość 
pokazał przedszkolakom mundury oraz 
wyposażenie strażnicy. Zarówno chłop-
cy, jak i dziewczynki zostali pasowani 
na druhów OSP Jażyniec i wzięli też 
udział w mini zawodach strażackich. 
Po wspólnej zabawie wysłuchaliśmy 
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BELĘCIN
Bal Karnawałowy. W połowie lu-

tego, w naszym przedszkolu, odbył 
się Bal Karnawałowy. Tego dnia dzie-
ci przebrane w różnorodne, kolorowe 
stroje wspaniale bawiły się w rytm we-
sołej muzyki. Podczas trwania zabawy 
odbyły się różne quizy i konkursy oraz 
bajkowy pokaz mody. Wspólna zaba-
wa przysporzyła wiele radości naszym 
pociechom, a to było głównym celem 
naszego balu. Niezliczone księżniczki, 
towarzyszący im żołnierze, strażacy, 
królewny, motylki, pszczółki, piraci, 
policjanci, a także inne postacie z kre-
skówek opanowały na kilka godzin 
przedszkolną placówkę. Na twarzach 
małych tancerek i tancerzy malował 
się uśmiech, który nie znikał, mimo 
chwilowego zmęczenia. Było bardzo 
radośnie, kolorowo i zabawnie. Przed-
szkolaki poprzez zabawę rozwijały 
umiejętność współżycia i współdzia-
łania w grupie, rozwijały śmiałość w 
kontaktach z rówieśnikami i wzmac-
niały poczucie własnej wartości. Bal 
dostarczył wszystkim wiele radości. 
My, dorośli, patrząc na zabawę dzieci, 
możemy uczyć się od nich spontanicz-
ności i radości życia.

Dzień Kobiet. Dzień 8 marca, 
mimo chłodu na dworze, „zakwitł” 
w naszym przedszkolu wiosennymi 

kwiatami, miłymi słowami, uczuciami 
wdzięczności i szacunku oraz szczery-
mi uśmiechami. W przedszkolnych sa-
lach panował ciepły, pogodny i wesoły 
nastrój, a zewsząd dobiegało gromkie 
„Sto lat!”. To dzięki chłopcom, którzy 
nie zapomnieli o swoich koleżankach i 
paniach z przedszkola. Święto było do-
skonałą okazją do rozmów z dziećmi o 
roli kobiet w ich życiu. Mówiono więc 
o mamusiach, babciach, siostrach, ko-
leżankach i paniach z otoczenia. Grupa 
młodsza miała tego dnia okazję gościć 
w prawdziwym salonie fryzjerskim. 
Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, 
chętnie poddali się zabiegom fryzjer-

skim i tak całkiem ,,nowe” SÓWKI 
wróciły do przedszkola z cudowny-
mi fryzurkami. Serdecznie dziękuje-
my Monice Wańskiej za miłe i ciepłe 
przyjęcie, możliwość zapoznania się z 
zawodem fryzjerki oraz poczęstunek i 
upominki!

Tłusty Czwartek. „Góra pączków, 
za tą górą tłuste placki z konfiturą, za 
plackami misa chrustu, bo to dzisiaj są 
zapusty” - tymi słowami rozpoczął się 
w naszym przedszkolu słodki dzień, 
czyli Tłusty Czwartek. Dzieci pozna-
ły tradycję i obrzędy związane z tym 
świętem. Odbyły się też zabawy mu-
zyczno –ruchowe i taneczne oraz za-
bawy plastyczne. No i oczywiście nie 
mogło zabraknąć również słodkiego 
poczęstunku w postaci pączków!

Witaj Wiosno! We wtorek, 21 
marca nasze „Sówki” oraz „Kotki” 
wzięły udział w tradycyjnym obrzę-
dzie pożegnania zimy i powitania wio-
sny. Ogromne emocje wśród naszych 
przedszkolaków wzbudziły już same 
przygotowania. Dzieci z wielkim za-
angażowaniem pomagały w wykona-
niu kukły Marzanny oraz kolorowych 
elementów przebrań. A kiedy wszyst-
ko było już gotowe ruszyliśmy wraz z 
uczniami ZPSPiG w barwnym korowo-
dzie. Dzieci radośnie śpiewały piosenki 
o tematyce wiosennej i skandowały ha-

sła żegnające zimę. Po pochodzie nad-
szedł czas na symboliczne pożegnanie 
Marzanny - zimowej panny i wesołe 
zabawy w naszym ogrodzie.

Bezpieczny Przedszkolak. W 
związku ze zbliżającymi się wakacjami 
oraz faktem, iż piękna pogoda pozwala 
dzieciom spędzać dużo czasu na świe-
żym powietrzu, w pierwszy poniedzia-
łek kwietnia, w naszym przedszkolu 
odbyło się niezwykle pouczające i cie-
kawe spotkanie z ratownikami RWR 
oraz panem policjantem, w ramach 
cyklu „Bezpieczna Woda z RWR”. Ra-
townicy RWR, Dawid i Jakub Kmiecik 
zaprezentowali swój sprzęt ratowniczy, 

sposób jego użycia oraz omówili i za-
demonstrowali akcję udzielenia pierw-
szej pomocy i tzw. procedur RKO. 
Mieliśmy też wspaniałą okazję, aby 
powtórzyć sobie numery alarmowe. Z 
kolei dzielnicowy, Krzysztof Dudziń-
ski obszernie omówił zasady bezpie-
czeństwa obowiązujące w przedszkolu, 
na ulicy i podczas zabaw oraz zade-
monstrował sprzęt policyjny. Wytłu-

maczył dzieciom, dlaczego tak ważne 
dla bezpieczeństwa podczas jazdy jest 
zapinanie pasów oraz przebywanie 
w odpowiednim foteliku oraz uświa-
domił przedszkolakom, że nie należy 
bać się funkcjonariuszy Policji. Był to 
dzień pełen wrażeń i radości. Serdecz-
nie dziękujemy przemiłym gościom za 
spotkanie i z niecierpliwością czekamy 
na kolejne.
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KIEŁPINY
Marzec pełen atrakcji. W przed-

dzień Dnia Kobiet przedszkolaki z 
Kiełpin wyjechały na warsztaty kuli-
narne do Pizzerii Mafia w Wolsztynie, 
gdzie poznały sposób wykonania pizzy 
oraz produkty niezbędne do tego, aby 
była ona smaczna i zdrowa. Dzieci 
miały też okazję własnoręcznie przy-
gotować prawdziwą pizzę i w nagrodę 
ją zjeść. Była to ogromna frajda dla 
wszystkich, a po ciekawych warszta-
tach najedzone dzieci przeszły na salę 

zabaw Fala Park, gdzie miały wiele 
okazji do zabaw ruchowych. Z kolei z 
okazji Dnia Kobiet, chłopcy przygoto-
wali dla swoich koleżanek słodką nie-
spodziankę, czyli muffinki, które wraz 
z kwiatami i gromkim „Sto lat” wrę-
czyli małym i dużym kobietom z oka-
zji ich święta. Oprócz tego, praktycznie 
cały marzec upłynął nam na przygoto-
waniach do wiosny. Jak co roku zało-
żyliśmy „Kącik przyrodniczy”, wysia-
liśmy nasiona, posadziliśmy cebulki 
kwiatowe oraz krzewy na terenie par-

przeczytanej przez pana Adama bajki 
pt. „Jak Wojtek został strażakiem”.

Egzotyczny gość. Pod koniec mar-
ca mieliśmy okazję poznać z bliska do-
prawdy niezwykłe zwierzątko. Nasze 
przedszkole odwiedziła pani Agniesz-

ka, która przyjechała do nas ze swoim 
pupilem. Była to agama brodata, au-
stralijska jaszczurka. Dowiedzieliśmy 
się, jakie tereny zamieszkuje, w jakich 
warunkach musi przebywać i co jada, 
a następnie każdy z nas mógł dokład-
nie przyjrzeć się gadowi, a nawet go 
dotknąć. Ku naszemu zdumieniu dzieci 
wcale nie okazywały strachu. Wręcz 
przeciwnie, były bardzo zaciekawione 
i zadawały mnóstwo pytań. Pod koniec 
zajęć warsztatowych odbyła się sesja 
zdjęciowa przedszkolaków z egzotycz-

nym zwierzątkiem.
Święto wody. Skąd się bierze 

deszcz? Czy woda jest nam niezbęd-
na do życia? Czy lód, to też woda? 
Co pływa, a co zatonie? Na te i wiele 
innych pytań szukaliśmy odpowiedzi 

podczas zorganizowanego w naszym 
przedszkolu święta wody. Dzieci czyn-
nie i z dużym zainteresowaniem wzięły 
udział w badawczych zabawach. Do-
skonaliliśmy przy tym sprawność in-
telektualną, ruchową oraz manualną. 
Wysłuchaliśmy również opowiadania 
H. Bechlerowej pt. „Jedna srebrna kro-
pla”, dzięki któremu przedszkolacy do-
wiedzieli się, jak wygląda obieg wody 
w przyrodzie.

ku, a wiosnę powitaliśmy ze śpiewem, 
tańcem i z Marzanną… Odbyło się też 
spotkanie z panią bibliotekarką, która 
przyjechała do naszego przedszkola z 
książkami, którymi dzieci przez kilka 
najbliższych tygodni będą mogły się 
wymieniać. Bibliotekarka przeczytała 
również bajkę promując w ten sposób 
czytelnictwo wśród dzieci. Odbyły 
się także zajęcia pokazowe dotyczą-
ce pszczół, pszczelarstwa, które miały 

uświadomić dzieciom, jak ważną rolę 
odgrywają w naszym życiu te małe, ale 
bardzo pożyteczne i pracowite owady. 
Oprócz tego, było u nas także wiele 
ciekawych i uwielbianych przez dzie-
ci eksperymentów, czyli efektownych 
reakcji chemicznych, które poprzez za-
bawę uczą, wzbudzają ciekawość oraz 
inspirują. Liliana Jędrzychowska-Ga-
łęzowska

TUCHORZA
Przygody Władzia. W środę, 1 

marca w naszym przedszkolu gościł 
Teatrzyk Kanon z przedstawieniem pt. 
,,Wiosenna euforia”. Tematyka teatrzy-
ku opowiadała o zwierzętach leśnych i 
koziołku Mieciu, który sprawdzał, czy 
wszyscy mieszkańcy lasu wybudzili 
się ze snu zimowego. Była też mowa, o 
przygotowaniach do wiosny, o porząd-
kach przedwiosennych, o poszukiwa-
niu przez dzika Władzia zapasów, które 
schował je na zimę i jest bardzo głodny, 
bo nie mógł ich odnaleźć. Pomagała mu 
w tym wiewiórka Basia, która wszę-
dzie robiła porządki i podpowiadała 
dzikowi, że na pewno w prowadzeniu 
dochodzenia w sprawie zniknięcia za-

pasów pomoże mu pani łosiowa. Na 
koniec wszystko się wyjaśniło, ponie-
waż na przedwiośniu wszystko wy-
glądało podobnie, gdyż zazieleniła się 
trawa, która zakryła schowane zapasy. 
I dlatego dzik Władziu nie mógł odna-
leźć. Dyrektorka przedszkola Regina 
Włodarczyk

Dzień Kobiet. 8 marca,w tym dniu 
wszystkie panie, te duże i te małe, pięk-
nie są ubrane, uśmiechnięte i szczęśli-
we. Dziś wszystkie panie mają święto! 
Z tej okazji grupa „Biedronki”, jak 
tradycja w naszym przedszkolu naka-
zuje, przygotowała występ artystyczny 
dla dziewczynek przedszkolnych oraz 
zaproszonych przez dyrektora gości. 
Przygotowany program artystyczny 
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KOPANICA
Luty w przedszkolu. 14 luty był 

w naszym przedszkolu prawdziwym 
czerwonym dniem, bo właśnie tego 
dnia obchodziliśmy Walentynki. Nasze 
sale były tego dnia pięknie przystrojo-
ne w czerwone serduszka, a wszystkie 
przedszkolaki były ubrane na czerwo-
no. Dzieci brały udział w różnych za-
bawach związanych z Walentynkami. 
Było m.in. rozwiązywanie zagadek 
dotyczących bohaterów baśni, zabawy 
muzyczne i plastyczne z serduszkami. 
Każdy przedszkolak dostał też walen-
tynkę oraz lizaka w kształcie serdusz-
ka. Oprócz tego świętowaliśmy też 
karnawał no i nie obyło się z tej oka-

zji bez karnawałowego baliku. Dzieci 
przebrane były za ulubionych bohate-
rów, takich jak m.in.: królewny, wróż-
ki, policjanci i żołnierze. Kolorowe 
sale zachęcały do wspólnych zabaw i 
tańców przy radosnej muzyce, a każdy 
przedszkolak zaprezentował swój strój 
podczas pokazu mody. Podczas odpo-
czynku na dzieci czekała słodka niespo-
dzianka, czyli pączki z okazji tłustego 
czwartku. A we wtorek 23 lutego gości-
liśmy w naszym przedszkolu aktorów, 
którzy wystąpili dla nas w teatrzyku pt. 
„12 miesięcy”. Tego dnia odbył się tak-
że koncert pt. „O Sinbadzie Żeglarzu i 
niezwykłym instrumencie”.

SIEDLEC 
Dzień naleśnika. We wtorek, 28 

lutego w Przedszkolu ABeCe Strumyk 
Wiedzy zorganizowano dzień naleśni-
ka. Z tej okazji każdy przedszkolak 
przygotowywał samodzielnie naleśni-
ka z dodatkami, jakie lubi! Było inspi-
rująco, a przy tym bardzo smacznie no 
i słodko.

Mali kucharze. Kolejne warsztaty 

kulinarne w Przedszkolu ABeCe już 
za nami. Na tych zorganizowanych w 
drugiej połowie przedszkolacy robili 
tradycyjną sałatkę warzywną. Dzie-
ci samodzielnie kroiły warzywa oraz 
mieszały składniki, co sprawiło im to 
ogromną frajdę. A sałatka wyszła wy-
bornie!

Witamy Cię Wiosno w ABeCe! 
Dzień 23 marca przyniósł ze sobą 

nawiązywał w swoich treściach do 
szacunku dla kobiet i składaniu im ży-
czeń. Po występach wszystkie dzieci 
zostały poczęstowane słodyczami, a 
goście zostali poproszeni na wspólną 
kawę i ciasta. Z kolei koledzy z grup 
przedszkolnych obdarowali uściskami 
i słodyczami wszystkie swoje kole-
żanki. Dyrektorka przedszkola Regina 
Włodarczyk

Na tropie historii. W połowie mar-
ca naszych przedszkolaków odwiedził 
pan Edward Buda. Celem jego wizyty 
było przekazanie historii naszej miej-
scowości, przybliżenie dzieciom cza-
sów, gdy w miejsce spalonego powstał 
nowy kościół na cmentarzu w Tucho-
rzy oraz opowieść o tym, czym kiedyś 
ludzie jeździli, jak były oświetlane do-
mostwa, jak wyglądały wiejskie drogi i 
dawne życie na wsi. Pan Edward jest też 
jednym z niewielu ludzi, którzy potrafią 
zagrać na ustnej harmonijce, tak więc 
dzieci były bardzo zaciekawione i za-
interesowane muzykowaniem na takim 
instrumencie. Przedszkolaki wspólnie z 
gościem zaśpiewały piosenkę połączo-
ną z tańcem. Na koniec gość zaśpiewał 
jedną piosenkę biesiadną z repertuaru 
zespołu „Tuchorzacy” i opowiedział 
wszystkim ciekawą bajkę o chłopcu, 
który chciał latać. Za niezwykle cieka-
wie spędzone chwile dzieci wręczyły 
panu Edwardowi kwiatek oraz laurkę 
z podziękowaniami. Dyrektorka przed-
szkola Regina Włodarczyk

Pierwszy dzień wiosny. W przed-
szkolu, w ten dzień, od rana trochę się 
zazieleniło, a dzieci ubrane w kolo-
rach wiosny śpiewem i tańcem żegna-
ły zimę. Przed południem barwnym, 
muzycznym korowodem odprowadziły 
zimową pannę nad pobliski staw poło-
żony przed salą wiejską w Tuchorzy i 
okrzykami „Marzanno, Marzanno zi-

mowa panno, precz zimo zła....” poże-
gnały zimę i zarazem powitały wiosnę 
słowami „Wiosno, wiosenko, odezwij 
do nas się...”. Wiosna posłuchała i za-
witała ciepłymi promykami słońca oraz 
pierwszymi wiosennymi kwiatami. 
W drodze powrotnej do przedszkola 
dzieci obserwowały gniazdo bocianie, 
które niestety jeszcze było puste, ale 
codzienne spacery na pewno pozwolą 
nam zaobserwować, kiedy tam pojawią 
się pierwsi mieszkańcy. Po powrocie 
do swoich sal dzieci wykonały prace 
plastyczne o tematyce wiosennej i we-
soło bawiły się przy muzyce oraz plą-
sach. Na koniec dnia wychowawczynie 
odznaczyły wszystkich „wiosenną od-
znaką”. Dyrektorka przedszkola Regi-
na Włodarczyk

Niebieski dzień. W środę, 22 mar-
ca przedszkolaki z Tuchorzy obchodzi-
ły „dzień wody”. Dzięki zabawom, ob-
serwacjom i doświadczeniom poznały 
zasady oszczędzania wody nie tylko na 
terenie przedszkola (w łazience lub w 
kuchni) ale także na podwórku i np. w 
myjni samochodowej. Dzieci poznały 
również tajniki krążenia wody w przy-
rodzie. Była też pogadanka o spożywa-
niu wody niegazowanej do posiłków i 
między nimi, bowiem to ważny aspekt 
żywienia naszych wychowanków. Nie 
zabrakło także piosenek, zabaw ryt-
micznych i tańców, a wszystko po to, 
aby wpajać już od najmłodszych lat 
wrażliwość do poszanowania do wody. 
Bo przez powszechny dostęp do niej 
woda nam już jakby spowszedniała, 
przez co na co dzień zapominamy, jak 
bardzo ważną spełnia ona rolę w na-
szym życiu. Dyrektorka przedszkola 
Regina Włodarczyk
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Wiadomości z przedszkoli
wiele wiosennych wrażeń. Z samego 
rana zjedliśmy wykonane własnoręcz-
nie pyszne i zdrowe kanapki. Potem, 
pełni energii, ruszyliśmy Wiosennym 
Korowodem w okolice przedszkola. 
Po powrocie odbyła się prezentacja 
strojów oraz rozstrzygnięcie konkursu 
na najbardziej wiosenne nakrycie gło-

wy. Wśród atrakcji znalazł się również 
m.in. quiz wiosenny, warsztaty tanecz-
ne oraz zabawy integracyjne. To był 
wspaniały i kolorowy dzień! Serdecz-
ne podziękowania kierujemy w stronę 
rodziców, którzy wspaniale przygoto-
wali dzieci do przywitania wiosny.

Powitanie wiosny. W Publicznym 
Przedszkolu i na placu zabaw wszę-
dzie gwarno, pełne ożywienie. Dzieci 
wykonały Marzannę, same poprze-
bierały się w rożne kolorowe stroje, 
kapelusze, pałeczki z kolorowymi 
wstążkami. Zabrały też instrumenty 
perkusyjne i razem z rytmikiem, pa-
nem Jarkiem wyruszyły na pożegnanie 
zimy oraz przywitanie Pani Wiosny. 
Pan Jarek z akordeonem i starszacy z 
kukłą Marzanną prowadzili barwny 
korowód ulicami Siedlca. Mieszkańcy 
pozdrawiali dzieci uśmiechem i okla-
skami. W wiosennym korowodzie z 
Marzanną dzieci śpiewały piosenki o 
wiośnie i krzyczały „Precz zimo zła!”. 
Powróciły do przedszkola, gdzie z Pa-
nią Wiosną tańczyły wokół Marzanny, 
a później udały się na smaczny poczę-
stunek - kiełbaski z grilla i soczek.

Wyjazd do kina. Jak to bywa wio-
sną na wycieczkę ruszyć czas! Pod-
opieczni Przedszkola Publicznego, 
grupy „Kotki”, „Skrzaty”, „Wiewiór-
ki” i „Pszczółki” dwoma autokarami 
wyjechały do kina w Zielonej Górze na 
bajkę pt. „Sing”. W czasie filmu dzie-
ci bawiły się razem z bohaterami baj-
ki i nagradzały filmowych bohaterów 
gromkimi brawami.

Dzień Kobiet. Przedszkolacy z 
Publicznego Przedszkola w Siedlcu 
bardzo intensywnie przygotowali się 
do święta obchodzonego 8 marca. W 
przedszkolu na zajęciach wykonywali 
rożne kartki z życzeniami, upomin-
ki dla małych i dużych kobiet, uczyli 
się wierszyków, piosenek oraz tań-
ców współczesnych. Przed świętem 
odwiedzili też sklepy wielobranżowe 
p. Jankowiak, p. Piątyszek, market 
„Eko”, apteki, kwiaciarnie, salon fry-
zjerski „Gracja” w Siedlcu, a autoka-

rem market „Dino”. Dzieci poznawały 
zawody wykonywane przez kobiety, a 
zarazem poszerzyły wiedzę o zdrowej 
ekologicznej żywności na stoiskach 
z produktami, owocami i warzywami 
na nadchodzącą wiosnę. Przedszkola-
cy sprawili wszystkim wielką niespo-
dziankę i radość pamiętając o świę-
cie kobiet. W przedszkolu chłopacy 
odświętnie ubrani przygotowali uro-
czyste spotkanie dla koleżanek i za-
proszonych gości: rodziców oraz pań 
kucharek. Tańce, wierszyki i wspól-
na zabawa uświetniły ten wspaniały 
dzień. W każdym budynku przedszko-
la rozbrzmiewały dźwięki muzyki p. 
Jarka, chóralne „Sto lat” oraz życzenia. 
Po świątecznej wizycie przedszkolacy 
wyruszyli do Urzędu Gminy, ośrodka 
zdrowia, Banku Spółdzielczego, za-
przyjaźnionych sklepów, aptek, kwia-
ciarni z upominkami, kwiatkami oraz 
życzeniami.

Wiosenne porządki. W Przed-
szkolu Publicznym mali ogrodnicy, nie 
czekając na pierwszy dzień wiosny, 
postanowili ożywić kąciki przyrody. Z 
tego powodu dzieci przyniosły cebul-
ki różnych kwiatów, nasiona warzyw 
oraz zboża. Następnego dnia odbyły 
się prace ogrodnicze, czyli sadzenie 
cebulek w doniczki,wysiewie nasionek 
do ozdobnych korytek oraz uzupełnia-
nie naczyń ziemią. Każdy przedszko-
lak oznaczył swoją roślinkę. Od tam-
tej pory dzieci dbają i przeprowadzają 
obserwacje przyrodnicze w zielonym 
ogródku. W naszych salach zrobiło 
się też bardziej zielono i wesoło, za-
pachniało wiosną. A podsumowaniem 
tematyki „Wiosenne porządki” było 
przedstawienie teatrzykowe „Smacz-
nie,zdrowo, kolorowo” teatru z Krako-
wa w sali GOK Siedlec.

Oprócz tego, grupy „Kotki” i 
„Skrzaty” odwiedziły sklep p. Drze-
wieckich w Siedlcu, gdzie poznały 
m.in. narzędzia do pracy w ogrodzie, 
nasiona, odżywki, nawozy i różne po-
trzebne materiały do pielęgnowania 
roślin oraz zakładania ogrodów. Nato-
miast grupy „Wiewiórki” i „Biedron-
ki”wyjechały do Parku Miejskiego w 
Wolsztynie szukać zwiastunów wio-
sny i ptaków nad Jeziorem Wolsztyń-
skim, a grupa „Pszczółki” z wizytą 
zapowiedziała się w ogrodnictwie p. 
Brudło w Jaromierzu. W ogrodnictwie 
przedszkolacy zobaczyli przepiękne 
wiosenne kwiaty oraz pracę pań w fo-
liach i szklarniach związane z uprawą 
roślin ozdobnych. Po miłym spotka-
niu w pięknym otoczeniu „Pszczółki” 
i „Kotki” powróciły do przedszkola z 

miłą niespodzianką. Były to kwiatki na 
skalniak w przedszkolnym ogrodzie. 
Nasi przedszkolacy cieszą się z na-
dejścia wiosny i dlatego spędzają ak-
tywnie czas na zabawach w ogrodzie 
przedszkolnym oraz na wycieczkach 
krajoznawczych. Grupy starsze posta-
nowiły też zaglądnąć do zwierzątek 
w ZOO w Nowym Tomyślu. W ogro-
dzie dzieci przyglądały się małpkom, 
osiołkom, kolorowym papużkom oraz 
innym zwierzętom. Uśmiechów oraz 
oklasków od przedszkolaków nie bra-
kowało. Jak widać, wiosna zapukała 
do nas wszystkich z niebywałą energią 
i zaprosiła wszystkich do miłego spę-
dzania czasu w ożywionej przyrodzie.

Teresa Sobkowiak
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Zdrowych i Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
wiosennego nastroju 

oraz 
smacznego jajka mokrego Dyngusa 

życzy: 
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół i Placówek w Siedlcu

wraz z pracownikami

Kto jeszcze nie złożył rocznego zeznania podatkowego musi zacząć się spieszyć, bo na spełnienie tego obowiązku zosta-
ło nam już tylko kilka tygodni. Od kilku tygodni jest też o wiele łatwiej przy składaniu deklaracji.
To za sprawą tego, że w połowie marca składanie rocznych PIT-ów zostanie maksymalnie uproszczone. Teraz Wystarczy 
złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które 
posiada. To prostszy, szybszy i pewniejszy sposób rozliczenia dochodów niż wcześniej. Dodatkowo, emeryci i renciści 
przekażą 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP i nie muszą już wypełniać odrębnego zeznania.
Co to jest PIT-WZ?
9 marca 2017 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowym przepisom 
13 mln podatników, którzy składają roczny PIT, będzie mogło to zrobić w najprostszy możliwy sposób. Wystarczy prze-
słać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. W tym formularzu 
podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej 
ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1 
procenta podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. I to właściwie już wszystko! Później pracownicy 
urzędu skarbowego, na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów 
rentowych, samodzielnie przygotują nasze roczne zeznanie podatkowe.
Korzyści dla podatnika
Nowa forma rozliczenia to, jak do tej pory, najprostszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Oznacza oszczęd-
ność czasu i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z przepisywania danych z 
informacji od płatników (np. z PIT-11) czy ze zwykłych błędów rachunkowych. Samodzielne wypełnienie zeznania po-
datkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. Ponieważ urzędnicy 
skarbowi sami wypełnią zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną zajmie podatnikowi nie więcej niż kilka minut.
Jak złożyć PIT-WZ?
Wniosek o sporządzenie zeznania będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego 
lub systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Do programu przystąpili również partnerzy 
zewnętrzni. Dzięki temu, od 15 marca można wysłać PIT-WZ również za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO 
BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank, a w przyszłości również np. za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych. Urząd skarbowy, w ciągu maksymalnie pięciu dni, prześle na podany przez podatnika adres 
poczty elektronicznej, email z linkiem do gotowego zeznania podatkowego. Zeznanie będzie można zaakceptować lub 
odrzucić do upływu terminu składania zeznań, tj. do 2 maja 2017 r. Jeżeli podatnik w tym terminie nie podejmie żadnych 
czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Już teraz zachęcamy do korzystania z nowej formy 
rozliczenia z urzędem skarbowym. Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r., można składać między 15 marca, a 18 
kwietnia 2017 r.
1 procent dla OPP bezodrębnego zeznania!
Dzięki nowym przepisom podatnicy będą mogli również skorzystać z nowego formularza PIT-OP, czyli oświadczenia 
o przekazaniu 1 procenta podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest on przeznaczony dla tych podatników 
podatku PIT, którzy są osobami fizycznymi i otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz 
chcą przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP. Do tej pory musieli składać zeznanie podatkowe. Teraz – jeśli złożą PIT-
OP – to urząd przekaże wybranej organizacji 1 proc. podatku. PIT-OP będzie można złożyć elektronicznie, przy użyciu 
dostępnego na Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop, a 
także za pośrednictwem bankowości internetowej i papierowo. Oświadczenie za rok 2016 można składać od 15 marca 
do 2 maja 2017 r.
Chcesz wiedzieć więcej? Na Portalu Podatkowym (adres: www.finanse.mf.gov.pl) znajdują się najważniejsze informacje 
dotyczące składania PIT-WZ wraz z przydatnymi pytaniami i odpowiedziami. Od 15 marca na Portalu można przesłać 
PIT-WZ i PIT-OP oraz wyszukać lub sprawdzić ich status.

TERAZ NASZ PIT WYPEŁNIĄ... URZĘDNICY!
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Nagrodę z krzyżówki z nr 01/185
Wylosowała p. Kasia Reimann

Z Kopanicy
Gratulujemy

KONKURS DLA DZIECI 
z nagrodami

Pokoloruj obrazek, po czym wytnij go wraz z kuponem konkursowym i dostarcz do Urzędu 
Gminy Siedlec osobiście (do sekretariatu) lub prześlij pocztą na adres Urząd Gminy Siedlec ul. 
Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec z dopiskiem „Konkurs”, w  nieprzekraczalnym terminie do 17 
maja 2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Zwycięzcy zostaną powiadomeni telefo-
nicznie lub listownie. Regulamin konkursu dostępny jest  w siedzibie Organizatora oraz na www.
siedlec.pl. 

KUPON KONKURSOWY        02/186

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

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

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

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

Wiek : .....................................................................

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

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

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

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

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