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sŁOWEM WsTĘPU

szanowni Mieszkańcy,
    	 spotykamy	się	ponownie	przed	Świętami	Wielkanocny-

mi,	które	zawsze	kojarzą	się	nam	z	nadzieją,	szansą	na	nowe	rozpoczęcie	oraz	ze	zmianami.	Dla	nas	
ten	czas	jest	szczególnie	pracowity,	bo	prace	z	kart	papieru	przenoszą	się	realnie	na	budowę.	Prace	nad	
salą	sportową	w	Kopanicy	trwają	od	wielu	tygodni	i	już	widać	ostateczny	kształt	sali.	Jednocześnie	
złożyliśmy	wniosek	o	dofinansowanie	remontu	placu	zabaw	obok	sali,	tak	aby	i	uczniowie	szkol-
ni	i	najmłodsi	mieszkańcy	Kopanicy	mieli	gdzie	się	bawić	oraz	edukować.	Jeśli	wszystko	pójdzie	
zgodnie	z	naszymi	oczekiwaniami,	jeszcze	w	tym	roku	oddamy	mieszkańcom	eko-edukacyjny	plac	
zabaw.	

Często	pytacie	Państwo	o	ścieżki	rowerowe	na	drodze	wojewódzkiej	DW	303	(	Siedlec	–	Chobie-
nice)	oraz	drodze	krajowej	DK	32	(	Powodowo	–	Żodyń	-	Kargowa).	Jak	Państwu	wiadomo,	nie	
jesteśmy	niestety	zarządcami	tych	dróg,	więc	nie	możemy	sami	decydować	o	budowie,	jednak	wy-
pracowaliśmy	konkretne	rezultaty:	w	tej	chwili	dobiegają	końca	prace	projektowe	na	odcinku	Siedlec	
–	Nieborza,	zaś	Gmina	Siedlec	podpisała	już	porozumienie	z	WZDW	w	sprawie	projektowania	kolejne-

go	odcinka	Nieborza	–	Chobienice.	Co	roku	tez	otrzymujemy	zapewnienie	Burmistrza	Wolsztyna	na	do-
kończenie	ścieżki	z		Powodowa	do	Wolsztyna	i	mamy	nadzieję,	że	w	tym	roku	zostanie	ona	zrealizowana.	

Jednocześnie	projektuje	się	kolejna	ścieżka	rowerowa	w	drodze	powiatowej	Chobienice	–	Zbąszyń,	który	
to	projekt	jako	gmina	współfinansujemy.	Druga	strona	naszej	gminy	to	droga	krajowa	(	Żodyń	–	Wielka	Wieś)	

i	mogę	z	wielką	radością	powiedzieć,	że	kilka	dni	temu	w	porozumieniu	z	Generalną	Dyrekcją	Dróg	Krajowych	i	Au-
tostrad	i	Gminą	Wolsztyn	podpisaliśmy	umowę	na	projekt	ścieżki	pieszo–rowerowej	Powodowo	–	Żodyń	–	Siedlec	–	Kopa-

nica	–	Wielka	Wieś,	aż	do	granicy	województwa.	

Szanowni	Państwo,	trudne	chwile	u	naszych	sąsiadów	pokazały	jak	potraficie	się	zjednoczyć	i	pomagać.	Wasze	zaangażowanie	i	życzliwe	podejście	bardzo	
ułatwiają	trudny	start	mieszkańców	Ukrainy	w	naszej	gminie.	W	tym	miejscu	chciałbym	podziękować	każdej	osobie,	która	zaangażowała	się	w	działania	po-
mocowe	–	sołtysi	i	mieszkańcy	stworzyli	tymczasowe	mieszkania,	które	wyposażyli	w	najpotrzebniejsze	artykuły	pierwszej	potrzeby.	Nasi	przedsiębiorcy	
przekazali	nam	nieodpłatnie	ogromną	ilość	artykułów	spożywczych,	a	strażacy	z	gminy	Siedlec	przez	ponad	dwa	tygodnie	gotowali	na	granicy	gorące	posiłki	
i	świadczyli	pomoc,	która	była	w	danej	chwili	potrzebna.	Dziękujemy	Wam	raz	jeszcze.	Możemy	z	satysfakcją	powiedzieć,	że	każda	rodzina,	która	u	nas	znala-
zła	spokój	i	schronienie	w	większości	wynajmuje	już	mieszkania,	ma	już	pracę	i	może	się	sama	utrzymać.	Aktualną	sytuację	mogą	Państwo	śledzić	na	naszej	
stronie	internetowej	oraz	profilu	FB	Gminy	Siedlec.	Znajdziecie	też	tam	numer	konta,	na	które	można	wpłacić	choć	symboliczną	kwotę,	by	wesprzeć	naszych	
gości.	Za	wszystkie	dotychczasowe	wpłaty	dziękujemy!
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Złóż nową deklarację na odbiór 
odpadów, jeśli przyjmujesz pod 
swój dach uchodźców  z Ukrainy
Związek Międzygminny „Obra” 
przypomina, że na każdym 
właścicielu nieruchomości ciąży 
obowiązek złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi, o ile na danej nierucho-
mości przebywają osoby lub 
powstają odpady komunalne. 
Obowiązek złożenia nowej 
deklaracji występuje również 
w sytuacji, jeśli właściciel 
udostępni swoją nieruchomość 
pod potrzeby uchodźców. 
W konsekwencji uchodźcy 
występują do gminy o nadanie 
numeru PESEL, a właściciel 
nieruchomości może wystąpić 
do gminy o wsparcie finan-
sowe ich pobytu. W przypadku 
udostępnienia nieruchomości, 
na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza, swoim 
zakresem obejmująca zakwa-
terowanie i wyżywienie osób, 
złożenie nowej deklaracji może 
polegać na zmianie ilości lub 
częstotliwości wywozu pojem-

ników o określonej pojemności. 
W przypadku nieruchomości 
będących we władaniu oso-
by fizycznej, składający nową 
deklarację oprócz dotych-
czasowych domowników 
umieszcza na niej dodatkowo 
faktyczną liczbę przyjętych 
uchodźców. Po zakończeniu 
pobytu przez uchodźców (lub 
zmianie ich ilości), składana jest 
kolejna deklaracja. Jednocześnie 
informujemy, że w siedzibie 
Związku oraz siedzibach gmin: 
Przemęt, Siedlec i Wolsztyn 
można pobrać druki deklaracji 
oraz ulotkę w języku ukraińskim 
o poprawnej segregacji (druki 
można też pobrać ze strony 
www.zmobra.pl w zakładce 
„DLA MIESZKAŃCÓW > DRU-
KI DO POBRANIA”. Ponadto 
w Biurach Obsługi Klienta 
prowadzonych w każdej gminie 
przez operatora, właściciel 
nieruchomości udostępniający 
ją uchodźcom może odeb-
rać, oczywiście po złożeniu 
nowej deklaracji, kolejny pakiet 
worków do segregacji.

Masz obowiązek

mailto:ug@siedlec.pl
http://www.zmobra.pl/
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Rozbudowa drogi 
krajowej nr 32

Nowe parkingi 
i zatoki autobusowe

Chodnik w Jaromierzu

W dniu 31 marca została podpisana 
umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. “Rozbu-
dowa drogi krajowej nr 32 na odcinku: 
granica województwa – Wielka Wieś 

– Kopanica – Żodyń – Powodowo 
w zakresie budowy ścieżki pieszo
-rowerowej i kanału technologicz-
nego”. Wykonawcą zadania została 
firma: KFG Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka koman-
dytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Wilczak 15/1, 61-623 Poznań. Zlecenie 
opracowania powyższej dokumen-
tacji odbyło się zgodnie z zawartym 

w dniu 22.07.2021 r. Porozumieniem 
pomiędzy Gminą Siedlec, Gminą 
Wolsztyn i Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w Pozna-
niu. Termin realizacji zadania to 16 

miesięcy od dnia podpisania umo-
wy, wartość: 539.000,00 zł. Źródła 
finansowania: budżet gminy Siedlec 
oraz dotacja Gminy Wolsztyn w wy-
sokości 150.00,00 zł.

W Urzędzie Gminy Siedlec podpi-
sano umowę na budowę 42 stano-
wisk postojowych dla samochodów 
osobowych, 4 stanowisk postojo-
wych dla autobusów wraz z prze-
budową chodnika po jednej stronie 
drogi oraz budowa kanalizacji 
deszczowej z separatorem w pasie 
ulicy Szkolnej w Siedlcu. Wykonaw-
cą wybrano Z.P.H.U. „KOSTKA” Za-
kład Ogólnobudowlany – Brukarski 
Krzysztof Maćkowiak z siedzibą 

w Żodyniu. Zakres robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze i rozbiór-
kowe, budowę pierwszej zatoki 
postojowej do parkowania wzdłuż 
ulicy Szkolnej (strona prawa), 
budowę drugiej zatoki postojowej 
do parkowania wzdłuż ulicy Szkol-
nej (strona południowa) oraz prace 
wykończeniowe i prace pozostałe. 
Termin zakończenia inwestycji 
to 20 maja. Wartość zadania to 41 
399,07 zł. 

W dniu 11.03.2022 r. o godz. 
10:00 podpisano umowę 
na zadanie pn. “Budowa chodnika 
w Jaromierzu”. Wykonawcą 
został Zakład Budowlano - 

Drogowy “Bar-Bet” Andrzej 
Barski z siedzibą w Chobienicach. 
Termin realizacji to 30 kwietnia 
2022 roku. Wartość zadania 
to 22.110,32 zł

Dnia 17.03.2022 r. podpisano 
umowę na zadanie pn. “Równanie 
dróg gruntowych na terenie Gminy 
Siedlec”. Wykonawcą została 

firma: Usługi Drogowe “ANDRYS” 
Wiesław Andrzejewski z siedzibą 
w Jażyńcu. Przedmiotem zamówie-
nia jest równanie dróg gruntowych 

wraz z wałowaniem o łącznej dłu-
gości do 90 km na terenie Gminy 
Siedlec w roku 2022r.

Drogi 
będą 
równane
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Poseł z wizytą

W dniach 09-14 marca odbyły 
się Dni Solidarności z Narodem 
Ukraińskim. W ramach imprezy 
uczniowie wraz z gronem pedago-
gicznym ze Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu przemaszerowali główną 
ulicą Siedlca protestując przeciw 
wojnie i pokazując swoją solidar-
ność z Ukrainą. Drugiego dnia 
do akcji dołączyli przedszkolacy 
z przedszkola publicznego w Siedl-
cu oraz Przedszkole „ABeCe Stru-

myk Wiedzy” – wspólnie wykonali 
gigantyczne flagi Polski i Ukrainy 
na parkingu przed Urzędem Gminy 
w Siedlcu. W ramach przedsięwzię-
cia nie mogło zabraknąć  również 
projekcji kinowych takich jak „Roz-
dzieleni” (dramat wojenny) oraz film 
dokumentalny „Heda”. Miłym 
akcentem był film ze wspólnego 
gotowania z Oksaną – mieszkanką 
Ukrainy obecnie przebywającą 
w naszej gminie. Wraz z Grzego-

rzem – naszym instruktorem ugo-
towała wspaniałą potrawę na bazie 
mięsa wieprzowego z dużą ilością 
warzyw. W trakcie akcji do puszki 
znajdującej się w GOK-u udało się 
uzbierać środki w kwocie ponad 
600 złotych, które to zostaną 
przeznaczone na pomoc poszko-
dowanym w wojnie przy udziale 
Stowarzyszenia Przyjaźni „Wolsz-
tyn – Lityń”.

W czwartek 17 marca w Urzędzie 
Gminy Siedlec odbyło się 
spotkanie robocze z Posłem na  
Sejm RP Jakubem Rutnickim. 
W spotkaniu wzięli udział Jacek 
Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec, 
Agnieszka Kasperczak – Zastępca 
Wójta Gminy Siedlec, Krystyna 

Lewandowska – Skarbnik Gminy 
Siedlec oraz Eliza Filipowska-
Vasylyev – kierownik referatu 
Organizacyjno-Prawnego urzędu. 
Spotkanie miało na celu omówienie 
współpracy, problemów bieżących 
oraz spraw związanych sytuacją 
na Ukrainie.

Dni Solidarności  
z Narodem Ukraińskim
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Strażacy z jednostek ochotniczej 
straży pożarnej w Siedlcu, jak wielu 
innych ruszyli na pomoc uchodź-
com, stając się z jednej strony 
świadkami niewyobrażalnego 
dramatu tysięcy ludzi, z drugiej zaś 
świadkami małych cudów. Widzieli 
zarówno przerażenie, jak i ulgę. Na 
ich oczach rozgrywały się drama-
tyczne rozstania i rodziły się dzieci, 
bo tak od kilku tygodni wygląda 
polsko – ukraińska granica. 
– 12 marca na prośbę wójta, 
po całym dniu przygotowań wy-
ruszyliśmy na przejście graniczne 
do Krościenka. W pierwszej turze 
znaleźli się druhowie z Tuchorzy, 
Grójca Wielkiego i Borui – opowia-
da Łukasz Bączkowski z Tuchorzy. 
– Nie możemy zapomnieć o Alek-
sandrze, który działał z nami ramię 
w ramię i pomagał nam porozumieć 
się w obcym dla nas języku – doda-
je. Aleksander pochodzi z Ukrainy, 

ale od 20 lat mieszka w Polsce i ma 
polskie obywatelstwo. Nie szuka 
rozgłosu. Pomaga, bo tak mu dyk-
tuje serce. Na granicę po raz pierw-
szy pojechał zupełnie prywatnie, 
a widząc ogrom potrzeb, dostrzegł 
także, że wszelka pomoc kumuluje 
się na dużych przejściach podczas 
gdy ludzie przekraczający granicę 
w innych miejscach jej brakuje. 
Takim miejscem, gdzie na uciekają-
cy z Ukrainy Uchodźców właściwie 
nikt nie czekał było Krościenko.
– Na miejsce dotarliśmy około 4. 
nad ranem. Po dojedzie czekało 
nas rozstawianie namiotu i przy-
gotowanie kuchni polowej. Nasze 
działania polegały na zapewnieniu 
wyżywienia, pomocy uchodźcom 
w transporcie bagaży, oraz zajęcie 
czymś głów naszych najmłodszych 
sąsiadów – wspomina Łukasz 
Bączkowski, uczestnik pierwszego 
zespołu strażaków, którego zada-

niem – prócz pomocy uchodźcom, 
było także przygotowanie obozu. 
Po nim do Krościenka pojechały 
jeszcze trzy ośmioosobowe zmiany 
druhów z Chobienic, Tuchorzy, 
Reklina, Siedlca i Kopanicy.  – To, 
co tam zobaczyliśmy pozostanie 
w naszej pamięci przez długi czas. 
Już pierwszej nocy na przejściu 
granicznym w namiotach zgro-
madziła się masa ludzi i odprawa 
trwała długi czas. Dostarczaliśmy 
tam jedzenie. Widok zmęczonych 
drogą matek dziękujących za je-
dzenie dla dzieci chwytał za serce. 
W pewnej chwili podszedł do mnie 
mały chłopczyk i zapytał czy może 
się przytulić. Widziałem, jak wiele 
radości mu to sprawiło  – opowia-
da.
Druhowie z Siedlca na granicy byli 
jednym z wielu zespołów wolonta-
riuszy, medyków i służb munduro-
wych. Pomagali nosić uchodźcom 
cały ich uratowany z wojennej 
zawieruchy dobytek. Nawet jeśli 
komuś udało się zabrać coś więcej 
niż kilka dokumentów i zmianę bie-
lizny, to w długie drodze bagaże się 
gubiły, albo – gdy trzeba było wy-
bierać czy nieść dziecko, czy torbę, 
okazywały za dużym ciężarem 
i były porzucane. Zajmowali się 
najmłodszymi dziećmi, gdy ich 
matki karmiły starsze pociechy lub 
by same w końcu mogły zjeść cie-
płą zupę. Wiele kobiet przybywało 
tu tylko z dziećmi, ale zdarzały się 
i takie odprowadzane przez mężów, 
ojców czy braci, którzy zaraz wra-
cali na front. Ich pożegnania i łzy 
rozdzierały serca, ale trzeba się 
było uśmiechać i z każdym kubkiem 

herbaty dawać nadzieję.  
Wśród uciekających kobiet są także 
ciężarne, a ogromny stres i ciężka, 
często trwająca wiele dni podróż 
sprawiają, że zaczynają rodzić, więc 
już od pierwszej zmiany nasi dru-
howie witali też na polskiej ziemi 
nowe życie. W ciągu dwóch tygo-
dni z ich pomocą na świat przyszło 
czworo dzieci. Troje zdrowych 
maluchów szczęśliwie urodziło się 
bez większych komplikacji. Czwarta 
z kobiet przyjechała na granicę 
samochodem sama. W ostatniej 
chwili, w ciężkim stanie z krwoto-
kiem ratownicy śmigłowcem zabrali 
ją do szpitala. Jakiś czas później 
przyszły dobre wiadomości – leka-
rzom udało się uratować i matkę, 
i dziecko.   
Łukasz podkreśla, że to co widzimy 
w mediach, w porównaniu z tym co 
widział to na własne oczy, nie od-
daje panujących na granicy emocji: 
strachu przed tym, co uchodźcy 
zostawili za sobą, nadziei, jaką daje 
im te kilka kroków przez niezau-
ważalną wcześniej granicę między 
dwoma światami i znów strachu 
przed nieznanym, do którego zmie-
rzają. Nie sposób wyobrazić sobie 
wagi prostych gestów i słów, które 
tam nabierają innego wymiaru 
i znaczenia. – Nigdy nie zapomnę 
wdzięczności niepełnosprawne-
go chłopaka i jego ojca, którzy 
ze łzami w oczach dziękowali mi 
za pomoc w organizacji transpor-
tu. Jeszcze nigdy nie widziałem, 
żeby ktoś tak się cieszył z kubka 
ciepłej herbaty lub z ciepłego posił-
ku – wylicza. – Ogromne emocje 

wywołał w nas widok kobiety, 
która pokazywała nam zdjęcia 
swojego domu przed i po ata-
ku... Z budynku zostały tylko 
fundamenty, a ona uciekała tak, 
jak stała. Był mróz, a ona nie miała 
nic, nawet kurtki… – dodaje.
– Na granicy działaliśmy 24 go-
dziny na dobę, z przerwami tylko 
na sen. Ale spaliśmy na zmianę, 
żeby cały czas ktoś był przy 
kuchni i w razie potrzeby mógł 
podać coś ciepłego do jedzenia 
– mówi Łukasz. Wszystko, co 
druhowie zawieźli dla uchodźców 
przyjeżdżających do Polski przez 
Krościenko, bezinteresownie 
podarowali mieszkańcy gminy 
Siedlec i miejscowi przedsiębior-
cy. To dzięki ich wsparciu tysiące 
uciekinierów poczuło, że ich 
los nikomu nie jest obojętny 
i że w najgorszym momencie życia 
mogą chwycić wyciągniętą do nich 
dłoń. W poniedziałek wieczorem 
(21.03.) do Krościenka wyjechała 
czwarta – na razie ostatnia, tura 
druhów z gminy Siedlec. Ostat-
nia stąd, ale przecież w całym 
kraju ludzie wciąż jednoczą siły, 
a pomoc nadal płynie do potrze-
bujących. Ośmiu druhów, którzy 
we wtorek nad ranem dotarło 
do Krościenka, jak ich poprzednicy 
zabrali ze sobą zupę ugotowaną 
w jednej ze szkół, by od pierwszej 
chwili móc gorącym posiłkiem 
wspierać uciekinierów. Po trzech 
dniach zwiną obóz, który stał tam 
przez dwa tygodnie. Wrócą i będą 
nadal służyć ludziom.

Pierwsze były wyjazdy po bliskich. Pierwsze obrazy z granicy najbardziej 
zapisały się w pamięci. Tłum uchodźców. Kobiety, dzieci i staruszkowie, 

dla których nierzadko to już druga wojna w życiu. Mężczyźni niosący na rękach 
swoje dzieci - kto wie, może ostatni raz… 

Wójt Gminy Siedlec informuje, że w dniach od 19 do 23 
maja 2022 r. w budynku Miejskiej Sali Sportowej „Świ-
tezianka” w Wolsztynie ul. Marcinkowskiego 10a będzie 
przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców 
gminy Siedlec. Do stawienia się na kwalifikację wojskową 
w 2022 r. wzywa się:

√ Mężczyzn urodzonych w 2003 r.,

√ Mężczyzn urodzonych w latach 1998 r. – 2002 r., którzy 
nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej,

√ Osoby urodzone w latach 2001 r. – 2002 r., które zostały 
uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo 
niezdolne do czynnej służby wojskowej (kat. B),

√ Kobiety urodzone w latach 1998 r. – 2003 r. pobierające 
lub kończące naukę w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

√ Osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się 
ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku 
kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie 
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej  
przedstawia:

1. Wójtowi:

–dowód osobisty lub inny dokument pozwalający 
  na ustalenie tożsamości,

– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się    
do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się 
do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  
w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumenta-
cję medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, prze-
prowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się  do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia 
głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia 
lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodo-
we.

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Pomagamy 
uchodźcom 

z Ukrainy 
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Prace na ukończeniu

Dwie sesje Rady 
Gminy Siedlec 

sAMOrząD I INWEsTYCJE

Sala 
w budowie

1 marca 2022 r. odbyła się 
XL sesja rady Gminy siedlec 
VI kadencji 2018 - 2023, 
w której uczestniczyło 14 
radnych spośród 15 członków 
rady, Jacek Kolesiński-Wójt 
Gminy siedlec, Agnieszka 
Kasperczak – zastępca Wójta 
Gminy siedlec, Krystyna 
Lewandowska – skarbnik 
Gminy, Irina – mieszkanka 
Kijowa, oraz sołtysi, kierownicy 
i pracownicy Urzędu Gminy. 
Podczas obrad przyjęto przez 
aklamację sprawozdania 
z działalności stałych komisji 
rady Gminy siedlec za 2021 rok.

Podjęto uchwały w sprawie:
- Uchwała Nr XL/227/2022 Rady 

Gminy Siedlec w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2022 rok  
na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała Nr XL/228/2022 Rady 
Gminy Siedlec w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Siedlec na lata 2022-
2026 na obecność 13 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała Nr XL/229/2022 Rady 
Gminy Siedlec w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Powiato-
wi Wolsztyńskiemu na zadanie 

pn. „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 2727P Chobienice – Zbą-
szyń w zakresie ścieżki rowe-
rowej” na obecność 13 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała Nr XL/230/2022 Rady 
Gminy Siedlec w sprawie przyję-
cia „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Siedlec w 2022 
roku” na obecność 13 radnych 
została przyjęta jednogłośnie. 

W dniu 29 marca 2022 r. odbyła 
się XLI sesja Rady Gminy Siedlec 
VI kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 14 radnych spośród 
15 członków Rady, Jacek Kolesiń-
ski-Wójt Gminy Siedlec, Agnieszka 
Kasperczak – Zastępca Wójta Gmi-
ny Siedlec, Krystyna Lewandowska 
– Skarbnik Gminy, Jacek Skrobisz - 
Starosta Wolsztyński, Adam Cukier 
-  radny Sejmiku Wojewódzkiego, 
radni powiatu : Teresa Sobkowiak, 
Adam Kasprzyk, Hieronim Birk ,  
oraz sołtysi, kierownicy i pracowni-
cy Urzędu Gminy.

Podjęto uchwały w sprawie:
- Uchwała Nr XLI/231/2022 Rady 

Gminy Siedlec w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2022 rok  
na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,

Prace przy budowie sali sporto-
wej w Kopanicy trwają. 11 marca 
przystąpiono do montażu ścian. 
O kolejnych etapach prac bę-
dziemy informować na bieżąco. 

Dobiegają końca prace dotyczące 
opracowania projektu budowy ścieżki 
pieszo – rowerowej na odcinku Siedlec 
– Nieborza, które są realizowane przez 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu. Natomiast Wójt 
Gminy Siedlec podpisał  porozumie-
nie  z Wielkopolskim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w sprawie projektowa-
nia kolejnego odcinka ścieżki pieszo - 
rowerowej tj. Nieborza – Chobienice. 

Dnia 15 marca dokonano odbioru 
wykonania nawierzchni z kostki 
brukowej w wigwamie w Siedl-
cu. W ramach zadania Funduszu 
Sołeckiego FS Siedlec – budowa 
domku typu wigwam w Siedlcu. 

- Uchwała Nr XLI/232/2022  Rady 
Gminy Siedlec w sprawie przy-
jęcia i wdrożenia do realizacji 
„Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej Gminy Siedlec Aktualizacja  
na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała Nr XLI/233/2022  
Rady Gminy Siedlec w sprawie 
wyrażania zgody na objęcie 
udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością na obecność 
14 radnych została przyjęta 

jednogłośnie,

- Uchwała Nr XLI/234/2022  Rady 
Gminy Siedlec w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie umowy 
najmu części nieruchomości 
gminnej w trybie bezprzetargo-
wym oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 948 w miejscowości 
Jażyniec, gmina Siedlec na czas 
nieoznaczony na obecność 14 
radnych  12 – za, 0 – przeciw, 2 
wstrzymujące,

- Uchwała Nr XLI/235/2022  Rady 
Gminy Siedlec w sprawie przyję-
cia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2022 
– 2023 na obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała Nr XLI/236/2022  Rady 
Gminy Siedlec w sprawie przeka-
zania petycji do podmiotu wła-
ściwego na obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,

Wigwam  
już gotowy
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OśWIATA

Młodzież zapobiega pożarom 
31 marca na sali wiejskiej 
w Chobienicach przeprowadzone 
zostały eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIE-
GA POŻAROM”. Celem turnieju 
jest popularyzacja wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy ze znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek 
pożaru, praktycznych umiejętno-
ści posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na te-
mat techniki pożarniczej, organi-
zacji ochrony przeciwpożarowej, 
szeroko rozumianego ratownictwa 
oraz wiedzy z zakresu bezpie-
czeństwa powszechnego, a także 
historii i tradycji ruchu strażac-
kiego. W turnieju udział wzięło 
32 uczestników ze wszystkich 
szkół znajdujących się na terenie 
gminy Siedlec tj., ZSPiP w Be-
lęcinie, ZSPiP w Chobienicach, 
ZSPiP w Kopanicy, SP w Siedlcu, 
SP w Tuchorzy. Młodzież zmagała 
się w dwóch grupach wiekowych: 
I grupa – uczniowie szkół podsta-
wowych klasy I-IV, II grupa – klasy 
V i VIII. Nad przebiegiem turnieju 
czuwała komisja w składzie: mł. 
bryg. Szymon Czachnowski – 
Przewodniczący, dh Anna Leh-
mann – Sekretarz, kpt. Damian 
Glapiak – członek, st. sekc. Hubert 
Pukacki – członek, dh Dariusz 
Utrata – członek. 
Wszyscy finaliści eliminacji 
gminnych zostali uhonorowani 
dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi ufundowanymi przez Gminę 

Grupa I 
1 miejsce 

Julia Hałuszczak 
 ZSPiP w Kopanicy

2 miejsce 
Dominik Rzyski

ZSPiP w Kopanicy

Grupa II  
1 miejsce 

Maria Tomińska 
ZSPiP w Chobienicach

2 miejsce 
Aleksandra Nawrot

 ZSPiP w Chobienicach

3 miejsce 
Kornelia Idziejczak 
ZSPiP w Belęcinie 

4 miejsce 
Zofia Birk

ZSPiP w Belęcinie 

5 miejsce 
Marta Piszczek 

ZSPiP w Belęcinie

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność 
zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Siedlec oraz Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedlcu. 
Organizatorzy turnieju ufundo-
wali również nagrodę rzeczową 
oraz Puchar dla szkoły, która 
osiągnęła najlepsze wyniki. Po 
zliczeniu punktów uzyskanych 

za zdobyte miejsca w dwóch kate-
goriach nagrodę otrzymał Zespół 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Chobienicach. Upominki trafiły 
również w ręce najmłodszych 
uczestników turnieju. Zarząd Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Sie-

dlcu składa serdeczne podzięko-
wania opiekunom i nauczycielom 
za przygotowanie dzieci i mło-
dzieży do eliminacji Gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Ponadto informujemy, 

że finaliści eliminacji gminnych 
zakwalifikowali się do udziału 
w eliminacjach powiatowych, które 
odbędą się 25 kwietnia 2022 roku 
w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wolsz-
tynie. 
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Dzień Kobiet 
muzycznie i z humorem  

KULTUrA

50 plecaków 

13 marca w Świetlicy Wiejskiej 
w Zakrzewie zgromadziła się 
spora grupa zakrzewskich kobiet, 
by uczcić święto marcowe jakim 
był Dzień Kobiet. Na zaproszenie 
głównego organizatora – Sołtysa 
wsi Zakrzewo – Zygmunta Marty-
niaka, Rady Sołeckiej – reprezen-
towali Tomasz Błoch i Wiesław 
Brudło oraz KGW.
Panie z Zakrzewa zasiadły przy 
stołach suto zastawionymi 
różnymi ciastami, mandarynka-
mi i innymi łakociami – Pięknie 
udekorowanymi. Piły kawę, her-
batę, rozmawiały o trudach dnia 
codziennego. Miłym akcentem tej 
uroczystości były życzenia Sołty-
sa. Pan Tomasz i Wiesław obdaro-
wali wszystkie panie różyczką.
Niespodzianką uroczystości był 
konkurs wiedzy o naszej małej 
ojczyźnie – Zakrzewie, opraco-
wany przez Urszulę Martyniak. 
W szranki stanęły kobiety młode 
i starsze. Najstarsza liczyła 71 lat. 

Uczestniczki konkursu otrzyma-
ły prezent ufundowany przez 
sponsorów. Pytania do konkursu 
były przygotowane z książki „Z 
jak Zakrzewo”. Wszystkie uczest-
niczki wspaniale radziły sobie 
z pytaniami.
Warto podkreślić, iż impreza 
marcowa odbyła się w niedawno 
odmalowanej sali, którą zdobią 
obrazy namalowane przez miesz-
kańca Zakrzewa Łukasza Grabię. 
Na środku wsi dawny wiatrak, 
a z boków: dawny kościół – przed 
rozbudową i pałac. Na honoro-
wym miejscu obok dyplomów 
i pucharów umieszczono zdjęcie 
pani Gertrudy Jazdon, która 
aktywnie wpisała się w życie spo-
łeczne zakrzewskiej społeczności. 
Trzeba nadmienić, że wszystkie 
seniorki powyżej 80 roku życia 
otrzymały ciasto, kwiatek i życze-
nia od Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Maria Budzyńska – mieszkanka 
Zakrzewa

Święto Kobiet w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Siedlcu było wyjątkowe 
bardzo muzyczne i pełne humoru. 
Tego dnia na przybyłą publiczność 
czekały kawiarniane stoliki i scena 
pełna muzycznej magii rodem z XX
-lecia międzywojennego. Za sprawą 
Orkiestry Tanecznej Wihajster 
można było usłyszeć utwory z tam-
tej epoki. Orkiestrze towarzyszyło 
dwóch wokalistów Patrycja Wilczek 
i Marcin Szczechowiak, a imprezę 
poprowadził Grzegorz Śmiałek. 
Wieczór kobiecości podzielony 
był na dwie odrębnie klimatycznie 
części. Po pięknych i górnolotnych 
piosenkach międzywojnia scenę 
przejął Klub Komedii, który roz-
bawił publiczność improwizacjami 
kabaretowymi. Podsumowaniem 
imprezy były kwiaty rozdawane 
Paniom przez muzyków z Orkie-
stry. Nie zabrakło również życzeń 
ze sceny od Wójta Jacka Kolesiń-
skiego i Dyrektora Ośrodka Kultury 
Waldemara Ligmy. 

W dniu 10.03.2022r. z okazji Dnia 
Sołtysa włodarze Gminy Siedlec 
spotkali się z Sołtysami. Podczas 
spotkania omawiano sprawy 
bieżące.

W poniedziałkowy poranek 
(21.03.2022) dzięki ludziom dobrej 
woli do naszego urzędu trafiło 50 
kolorowych plecaczków z wypo-
sażeniem. Fundator wyposażył je 
w słodkości i napoje. Plecaczki zo-
staną przekazane dzieciom z Ukra-
iny odwiedzającym nasz urząd. 
Fundatorce dziękujemy za dobre 
serce oraz wsparcie naszej inicjaty-
wy. A zainteresowane plecaczkami 
dzieci Ukrainy zapraszamy do urzę-
du. Podobnie jak tych, którzy mają 
wolne plecaki do oddania. 

Dzień Kobiet w Zakrzewie

Spotkanie 
z sołtysami

Dziewczyny  
z Jaromierza świętują Dzień 
Kobiet w towarzystwie chłopa-
ków z Rady Sołeckiej. Uroczy-
stość naszych kobiet odbyła się 
6 marca w restauracji Genewa 
w Obrze. Jeszcze raz wszyst-
kiego najlepszego Nasza Drogie 
Panie z okazji Waszego Święta.

Dzień Kobiet 
w Jaromierzu
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szKOŁY I PrzEDszKOLA

16 marca w naszym przedszkolu 
oraz szkole odbyły się warszta-
ty dotyczące pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Prowadził je 
dla nas pan ratownik Jakub Małec-
ki. Podczas zajęć uświadomiliśmy 
sobie, że poznanie zasad pierwszej 
pomocy to nie wszystko – na pod-
jęcie działań ratujących życie przez 
świadków zdarzenia ogromny 
wpływ ma również ich postawa, 
pewność co do swoich umiejętno-
ści, a także obawy, które często 
im towarzyszą.
Przeprowadzone zajęcia polegały 
na wprowadzeniu nauki podsta-
wowych czynności ratujących 
życie, które mogą już wykonywać 
przedszkolaki. Najmłodsi oswajali 
się z tak ważnymi zagadnieniami, 
kształtującymi właściwe nawyki 
dzięki czemu pierwsza pomoc stała 
się dla nich czymś naturalnym. Z 
pewnością takiej postawy brakuje 
niejednemu dorosłemu.
17 marca obchodziliśmy Dzień 
Świetego Patryka. Z tej okazji 
braliśmy udział w licznych grach 
i zabawach organizowanych przez 
naszą niezastąpioną panią Kamilę 
Rączkę. Podczas tego wesołego 
dnia przyświecał nam kolor zielony. 
Zapraszamy na szerszą relację 
z tego wydarzenia. Ukaże się ona 
niebawem na stronie internetowej 
ZSPiP. 
23 marca grupę maluszków od-

22 lutego - Obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego. Święto to dotyczy 
nas wszystkich – użytkowników 
pięknej, choć niełatwej polszczyzny 
i przypomina o roli i miejscu języka 
polskiego w życiu każdego Polaka.

24 lutego - Zgodnie z tradycją 
w tłusty czwartek przygotowaliśmy 
piękne choć papierowe pączki. Nie 
zabrakło również tych prawdziwych 
pysznych pączusiów.

28 lutego- Jednym z wyczekiwanych 
w naszym przedszkolu dni jest Dzień 
dinozaura. Choć gady te dawno 
wyginęły to nie przestają fascynować .

3 marca -  Solidarni z Ukrainą. W geście 
solidarności z narodem Ukraińskim 
przyszliśmy ubrani w żółte i niebieskie 
barwy oraz wykonaliśmy flagę Ukrainy.

4 marca – W Dniu Zdrowego 
Uśmiechu, dowiedzieliśmy się jakie 
zdrowe produkty powinniśmy jeść, 
a jakich smakołyków lepiej unikać. 
Przypomnieliśmy sobie jak należy 
prawidłowo szczotkować ząbki.

7 marca - Hurraaa! Od rana 
w naszym przedszkolu było 
słychać radosne okrzyki a wszystko 
to za sprawą wycieczki. Humor 
dopisywał wszystkim, a zabawa była 
świetna!

8 marca - Przyszliśmy do przedszkola 
odświętnie ubrani, aby świętować 
Dzień Kobiet. Chłopcy przygotowali 
niespodziankę, dziewczynki i panie 
otrzymały kwiaty i własnoręcznie 
wykonane laurki.

10 marca - Włączyliśmy się do akcji 
#przedszkolakidlapokoju ogłoszonej 

przez Poznański Oddział Polskiego 
Komitetu Światowej Organizacji 
Wychowania Przedszkolnego OMEP.

12 marca - Tego dnia obchodziliśmy 
dzień królowej nauk. Warto dzieci z nią 
zaprzyjaźnić i pokazać, że matematyka 
wcale nie jest taka straszna. 

21 marca - W naszym przedszkolu 
było słychać kumkanie żabek i klekot 
bocianów. A wszystko to za sprawą 
wiosny, którą przywitaliśmy!

22 marca - Światowy Dzień Wody. 
Rozmawialiśmy na temat znaczenia 
wody w naszym życiu. Tego dnia 
podczas zajęć dowiedzieliśmy 
się skąd się bierze woda na ziemi 
oraz jak ważna jest dla ludzi, roślin 
i zwierząt. k bardzo jest nam 
potrzebna woda do codziennego życia.

21 marca grupa Rybki ze Szkoły 
Podstawowej w Tuchorzy przywi-
tała Pierwszy Dzień Wiosny. Od 
samego rana wykonywane były 
prace plastyczne o tematyce wio-
sennej. Następnie dzieci uczest-
niczyły w różnych aktywnościach 
sportowych na świeżym powietrzu. 
Zwieńczeniem dnia był udział 
w orszaku wiosennym, w którym 
uczestniczyła cała szkoła. Wszyst-
kim uczniom dopisywały humory, 
było kolorowo i głośno. Dzieci mają 
nadzieję, że przegoniły zimę złą 
i teraz czekają nas tylko wiosenne, 
słoneczne i ciepłe dni!

Dzień Kobiet
Ósmego marca uczniowie klas 
piątych zaprosili całą społeczność 
szkolną na akademię z okazji Dnia 
Kobiet. Młodzi artyści zaprezento-
wali przedstawienie “ Rolnik szuka 
żony” wywołując salwy śmiechu 
słyszane w całej Tuchorzy.  Jeszcze 
raz drogim paniom i przy oka-
zji wszystkim dookoła życzymy 
spokoju i miłości oraz ogromu siły, 
by unieść wszystko, co życie nam 
szykuje.

Saint Patrick’s Day 
… miał w naszej szkole wiele odcieni 
zieleni.  Nasi uczniowie poznali 
na lekcjach języka angielskiego 
historię świętego Patryka i dowie-
dzieli się kilku ciekawych faktów 
na temat Irlandii. Poznali też legendę 
o Leprechaunie, który strzeże skarbu 
na końcu tęczy.
Dzień bez plecaka
Pakowanie swoich rzeczy w dowol-
ną rzecz tylko nie w plecak szkolny 
to oddolna inicjatywa naszych 
kreatywnych uczniów.
Wolontariat 
Od kilku tygodni we wtorki w Szkole 
Podstawowej w Tuchorzy odbywa się 
spotkanie wolontariatu. Uczniowie 
przygotowują wielkanocne kartki 
oraz różnego rodzaju ozdoby: świecz-
niki i stroiki na stół, wianki na drzwi. 
Mają oni nadzieję, że własnoręcznie 
wykonane prace będą zachwycać 
ich nabywców, a zdobyte fundusze 
zostaną wykorzystane na dalszą dzia-
łalność charytatywną szkolnego koła. 
Wolontariusze planują również udać 
się przed Świętami Wielkiej Nocy 
na pobliski cmentarz w celu posprzą-
tania grobów nauczycieli.

8 marca - z okazji Dnia Kobiet paniom 
i dziewczynom składano życzenia 
i wręczano drobne upominki.

14-16 marca - odbył się próbny 
egzamin ósmoklasisty z Operonem 
i British Council.

17 marca - z okazji Dnia 
Świętego Patryka w wielu klasach 
i na korytarzach szkoły rozwieszono 
plakaty związane z tematyką święta. 
Zgodnie z panującym zwyczajem 
uczniowie założyli ubrania w kolorze 
zielonym. 

21 marca - odbył się konkurs 
na najładniejsze przebranie. Pierwsze 
miejsce w kategorii klas 4-8 zdobyła 
klasa 6, natomiast w kategorii klas 1-3 
wygrała klasa 1. Nagrody ufundowała 
Rada Rodziców. Następnie spalono 
marzannę i  pieczono kiełbaski 
na ognisku.

28 marca - odbyły się kolejne 
spotkania wychowawców i nauczycieli 
z Rodzicami w ramach ”Dni 
otwartych”.

Przez cały miesiąc marzec 
szkolny wolontariat angażował się 
w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 
Dzięki mieszkańcom Chobienic 
i okolicznych miejscowości 
udało się zebrać dużo artykułów 
higienicznych, żywności, obuwia 
dla najmłodszych i wiele innych 
przydatnych rzeczy.

Zespół Szkoły 
Podstawowej 
i Przedszkola 
w Chobienicach

Przedszkole 
w Chobienicach

wiedziła pani lekarz stomatolog. 
Dzieci mogły same zbadać ząbki 
swoim milusińskim. Dowiedziały 
się również jak należy dbać o zęby, 
żeby zdrowy ząbek nie zamienił się 

w ząbka próchniaczka. Odbyło się 
także wspólne mycie zębów, pod 
nadzorem specjalisty. Dziękujemy 
pani Natalii za odwiedziny.
Po wielu naszych prośbach i stara-

niach odwiedziła nas Pani Wiosna! 
Nareszcie zaświeciło słońce a tra-
wa zmieniła kolor na zielony. Dzięki 
dzisiejszej wizycie mieliśmy okazje 
utrwalić sobie wcześniej poznane 
nazwy wiosennych kwiatów a także 
poznać etapy rozwoju cebulki 
kwiatowej. W podzięce za słonecz-
ną pogodę nasze przedszkolaki za-
śpiewały dla naszego gościa piękne 
wiosenne piosenki. Nie obyło się 
też bez drobnych niespodzianek. 
Podsumowując kolejny tydzień po-
mocy chcemy podziękować wszyst-
kim którzy dołożyli choć najmniej-
szą cegiełkę do tego aby ludzie 
uciekający z kraju objętego wojną 
poczuli się u nas jak w domu. Dzię-
kujemy sklepowi Dino w Chobieni-
cach za zbiórkę żywności i artyku-
łów higienicznych. Mieszkańcom 
Chobienic, Grójca i Wojciechowa 
za towar pozostawiony w naszym 
przedszkolu oraz epaka.pl Babimost 
- punkt nadań i odbioru przesyłek. 
Dzięki naszej niezastąpionej pani 
pedagog, wszystkie otrzyma-
ne rzeczy trafiają bezpośrednio 
do uchodźców. Zbiórka wciąż 
trwa w przedszkolu i w @epaka.pl 
Babimost. 

Przedszkole w Jażyńcu
Szkoła w Tuchorzy
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4 marca zakończyła się w naszej 
szkole akcja “Rzeka grosza dla Mai”. 
Wspólnymi siłami szkoły i przed-
szkola zebraliśmy: 33,7 kg baterii, 
604,26 zł i 24,3 kg. Groszy.
7 marca uczniowie klasy VII brali 
udział w zajęciach profilaktycznych: 
Hazard - nie daj się wciągnąć. 
8 marca obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Kobiet. Wszystkie 
nauczycielki i wszystkie dziew-
czynki z klas IV – VIII  otrzymały 
kolczyki wykonane przez Samorząd 
Uczniowski oraz uczniów z kl. VIII 
a. Oprócz tego Samorząd Uczniow-
ski urządził w szkole Dzień Słodko-
ści. Można było kupić i zjeść ciasto 
upieczone przez uczennice naszej 
szkoły i ich mamy.
8 marca zakończył się I etap Szkol-
nego Konkursu w ramach X Ogól-
nopolskiego Konkursu ,, Cukierek 
za życzliwość. I Ty możesz zostać 
wolontariuszem”. Konkurs ten miał 
za zadanie promowanie wychowa-
nia młodzieży przez wolontariat.
11 marca uczniowie kl. 1a wybrali 
się do kina na animację pt. ,,Wielka 
mała stopa”.
14 marca obchodziliśmy Dzień 
Liczby Pi .Uczniowie dowiedzieli 
się, czym jest tajemnicza liczba Pi, 
poznali ciekawostki na jej temat, 
a na lekcjach matematyki tworzyli 
swoje miasteczka Pi.
16 marca w powiatowym turnieju 
drużyn w warcabach nasza drużyna 
uzyskała awans do kolejnego 
etapu.
17 marca uczniowie klas 2 - 8 
zmierzyli się z matematycznymi 
łamigłówkami w ramach konkursu 
,,Kangur Matematyczny”.

21 marca uczniowie kl. 3 przyłączyli 
się do akcji Dzień Kolorowej Skar-
petki - Światowy Dzień Zespołu 
Downa.
21 marca pożegnaliśmy zimę 
i powitaliśmy wiosnę. Kolorowy ko-
rowód przeszedł ulicami Kopanicy. 
Na boisku szkolnym miały miejsce 
prezentacje poszczególnych klas. 
Jury nagrodziło klasę VI i klasę  
VIII b za ciekawe przebranie i ta-
niec.

Jesteśmy Solidarni z Ukrainą. 
Zorganizowaliśmy przez 
wolontariat zbiórki środków 
higienicznych dla potrzebujących 
uchodźców z Ukrainy. 
Przygotowaliśmy również wirtualną 
gazetkę Solidarni z Ukrainą, 
na której uczniowie wspierali 
gestem i dobrym słowem, poprzez 
dodawanie zdjęć, grafik, wierszy. 
A poniżej o tym, jak minęły nam 
ostatnie tygodnie. 

1 marca - Turniej Gminy WIMS. 
Dziewczęta i chłopcy uplasowali się 
na II miejscu.
2 marca - wycieczka uczniów 

biorących udział w konkursie „Ge-
niallne miejsca” do Wolsztyńskiej 
Parowozowni.
3 marca - IV miejsce w Powiato-
wym Turnieju piłki ręcznej chłop-
ców w Wolsztynie.
8 marca - II miejsce w Gminnym 
Turnieju WIDZ piłki ręcznej dziew-
cząt w Tuchorzy.
11 marca - II miejsce w Powiato-
wym Turnieju WIDZ piłki ręcznej 
dziewcząt w Tuchorzy
14 marca z okazji Światowego Dnia 
Matematyki został zorganizowany 
Szkolny Konkurs Matematyczny 
dla klas trzecich.

17 marca dzieci i młodzież uczest-
niczyła w Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny.
18 marca Powiatowy Turniej WIMS 
dziewcząt, gdzie zajęliśmy VI 
miejsce.
21 marca w klasach 1-3 i 4- 8 hucz-
nie obchodzono Pierwszy Dzień 
Wiosny.
Szkolny Konkurs Fotograficzny 
dla klas 1-8 „Wiosna w mojej 
miejscowości”, w którym I miejsce 
zajęła Wiktoria Wojtkowiak, II 
miejsce Wiktor Piątyszek oraz III  
miejsce Martyna Groszek.

22 marca w klasach 1-3 oraz 7 i 8 

z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wody odbyły się zajęcia, w ramach 
których dzieci i młodzież przyjrzała 
się tematowi braku   dostę-
pu do wody na świecie.

23 marca - Mistrzostwa Powiatu 
w Drużynowych Biegach Przełajo-
wych w Buczu: drużyna dziewcząt 
kl. IV zajęła II miejsce drużyna 
dziewcząt kl. V-VI zajęła IV miejsce. 

31 marca zakończyliśmy zbiórkę 
„Rzeka Grosza dla Mai”.

Klasy drugie i trzecie zakończyły 
II moduł projektu „Czytam z klasą. 
Lekturki spod chmurki”..

8 marca wszystkie kobiety i ko-
bietki w naszej szkole zostały 
obdarowane przez swych ko-
legów słodkimi lub pachnącymi 
prezentami.a

8 marca w Tuchorzy odbył się 
Gminny Turniej Piłki Ręcznej 
chłopców  klas VI- VIII. Nasi za-
wodnicy zdobyli I miejsce. Tego 
też dnia odbył się turniej dla za-
wodniczek i zawodników z klas 
IV-VI. Nasi chłopacy zajęli w nim 
II miejsce, a dziewczęta III.

9 marca w Powiatowym Turnieju 
Piłki Ręcznej drużyna chłopców 
klas IV-VI zajęła II miejsce, nato-
miast starsi III .

11 marca z okazji Dnia Kobiet 
klasa VI przygotowała humo-
rystyczną część artystyczną, 
rozbawiając całą społeczność 
szkolną.

Po ataku Rosji na Ukrainę 
w szkole zorganizowana została 
zbiórka darów dla uchodźców.

W każdej klasie powstały piękne 
gazetki- symbole, które są wyra-
zem wsparcia i empatii dla na-
szych ukraińskich sąsiadów.

Klasa II, IV i VI uczestniczyła 
w konkursie plastycznym KRU-
S-u na temat bezpieczeństwa 
w gospodarstwie domowym.

14 marca Dzień Liczby pi.

15 marca ogłoszony został 
wielkanocny konkurs plastyczny, 
który corocznie organizuje GOK 
w Siedlcu.

17 marca obchodziliśmy Dzień 
Świętego Patryka, którego sym-
bolem jest zielona koniczyna. 
Dlatego w tym dniu nasza szko-
ła pełna była uczniów ubranych 
na zielono. To irlandzkie święto 
zawitało do nas w tym roku 
po raz pierwszy.

21 marca barwnym korowodem 
przeszliśmy, jak co roku przez 
wszystkie ulice Belęcina. Klasa 
VI na czele niosąc wykonaną 
na ten dzień Marzannę. Wszy-
scy uczniowie- od przedszko-
laczków po klasę VIII wystroili 
się w różne wyszukane stroje, 
aby z humorem i radością poże-
gnać zimę, a powitać wiosnę.

22 marca odbył się Dzień Wody. 
Klasa VI brała udział w projekcie 
PAH wykonała plakat oraz zdo-
była wiedzę o oszczędzaniu 
i racjonalnym używaniu wody.

23- 25 marca odbywały się eg-
zaminy próbne ósmoklasistów.

25 marca zakończyliśmy zbiórkę 
Góra Grosza dla Mai Tomczak ze 
Zbąszynia.

25 marca w szkole pojawił się 
pan fotograf. Każda z klas stanę-
ła do wspólnego zdjęcia.

Zespół Szkoły 
Podstawowej 
i Przedszkola 
w Belęcinie

Szkoła Podstawowa 
w Kopanicy

Szkoła Podstawowa w Siedlcu
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Ponadto w przedszkolu obcho-
dziliśmy Tłusty Czwartek. każdy 
duży i mały kosztował różnych 
słodkości i bawił się w ten ostat-
ków czas.. Stokrotki oraz dzieci 
z pozostałych grup nie zosta-
ły w tyle i również chętnie 
obchodziły Tłusty Czwartek. 
Pączki były jedzone, kolorowa-
ne oraz wykonane własnoręcz-
nie trochę inaczej niż zwykle. 
Obchodziliśmy również Dzień 
Dinozaura. Dzieci poznały hi-
storię dinozaurów, dowiedziały 
się kiedy żyły, czym się żywiły 

i jak wyglądały. Rozmawialiśmy 
na temat pracy paleontologa 
i wspólnie dokonaliśmy ,,wyko-
palisk” dzięki którym zobaczy-
liśmy jak wyglądają szkielety 
niektórych dinozaurów. Ponadto 
Stokrotki czekał niesamowity 
lot w kosmos. Odwiedziliśmy 
różne planety w Układzie 
Słonecznym, znaleźliśmy też 
Kosmoludki, które były bardzo 
uśmiechnięte. Jednak wrócili-
śmy szybko na Ziemię, ponie-
waż czekał na nas pyszny obiad.

24 lutego - Balik. Kolorowe stroje, 
bajeczny wystrój i skoczna muzy-
ka- w takiej atmosferze bawiły się 
dzieci podczas balu karnawałowe-
go. Przedszkolaki z dumą prezen-
towały bajeczne stroje. Z wielką 
ochotą uczestniczyły w tańcach 
i zabawach. Nie zabrakło również 
pysznych pączków, bo był akurat 
Tłusty Czwartek.
5 marca - Dzień Dentysty. Dzieci 
miały okazję zapoznać się z pra-
cą dentysty, a przede wszystkim 
utrwalić wiedzę na temat profi-
laktyki oraz higieny jamy ustnej, 
aby ząbki były zawsze zdrowe, 
a uśmiech błyszczał czystością.
8 marca - Dzień Kobiet. To wyjąt-
kowy dzień, zarówno dla tych du-
żych, jak i małych kobiet. Radosna 
atmosfera panowała już od samego 
rana. W tym szczególnym dniu 
wszystkie kobietki otrzymały ser-
deczne życzenia i upominki.
14 marca - Dzień Matematyki. 
“Królowa nauk” - matematyka 

W miesiącu marcu oczekując 
na przyjście wiosny dzieci z grup 
przedszkolnych w Siedlcu po-
znawały zjawiska atmosferyczne 
sprzyjające nadchodzącej porze 
roku, zapoznały się z pierwszymi 
zwiastunami wiosny, wykonały 
przepiękne prace plastyczno - 
techniczne, na dany temat podczas 
których doskonaliły wyobraźnię 
i swoje zdolności manualne. Dzieci 
z grup przedszkolnych nie tylko 
wzbogaciły wiedzę na temat nad-
chodzącej wiosny, ale także pod 
hasłem „Na ludowo jest wesoło” 
przybliżyły jeszcze bardziej znane 
tradycje, obyczaje naszego regionu 
związane z nadejściem świąt wiel-
kanocnych. Podsumowując tematy-
kę nadejścia wiosny przedszkolacy 
spotkali się z gośćmi z okazji 8 
marca, z członkiniami zespołu „Per-
ły Sumsiodki” z Siedlca, koźlarzami 
z Regionu Kozła, panem Marcinem 
Szczechowiakiem i Panem Domi-
nikiem Brudło oraz brały udział 
w korowodzie z okazji pożegnania 
zimy, a powitania wiosny, przebra-

„Nie jesteśmy sami w Kosmosie” 
- dzieci poznały jak można 
obserwować kosmos 
z Ziemi, sąsiadujące z Ziemią 
planety, wykonały rakiety, 
poznały Polaka, który jako 
pierwszy stanął na Księżycu 
oraz zaśpiewały piosenkę 
o „Układzie Słonecznym” 
i obejrzały prezentacje 
multimedialną z cyklu „Dzieci 
uczą rodziców”.

8 marca – Dzień Kobiet, występ 
artystyczny dla wszystkich Pań 
i koleżanek z przedszkola, wręczenie 
upominków pracownikom Oświaty 
w Gminie Siedlec, dyrektorom szkół 
i przedszkoli i pobliskim sklepom. 

11 marca – udział w konkursie mu-
zycznym „Muzyczna wiosna przed-
szkolaka” zorganizowanym przez 
GOK w Siedlcu. W konkursie brały 
udział wszystkie grupy przedszkolne.

14 marca – Dzień Motyla, grupa 
MOTYLKI obchodziła w tym dniu 
swoje święto oraz poznała bogaty 
świat motyli i ich życie, wykorzy-
stano również ciekawe zabawy 
sensoryczne.  
17 marca – udział grupy Niedź-
wiadki w konkursie plastycznym 
„Krajobrazowa Sowa” zorgani-
zowanym przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego. Były także zajęcia 
innowacyjne z smykosensoryki. 

21 marca – pożegnanie zimy 
i powitanie wiosny oraz pokaz papug 
zorganizowany z okazji Pierwszego 
Dnia Wiosny.

Międzynarodowy Dzień 
Kolorowej Skarpetki – w tym 
dniu omówiono tzw. inność 
dzieci, które borykają się 
z niepełnosprawnościami 
a zwłaszcza z Zespołem Downa. 

Przedszkole w Siedlcu Zespół Publicznych 
Przedszkoli w Tuchorzy

ne w kolorowe stroje z przygoto-
wanymi kukłami - marzannami, in-
strumentami perkusyjnymi z zajęć, 

kolorowymi wiankami i wstążkami 
wyruszając z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Siedlcu.

miała swoje święto. Z tej okazji 
próbowaliśmy odpowiedzieć na py-
tanie, czy w życiu codziennym ko-
rzystamy z matematyki. Ważyliśmy, 
mierzyliśmy, utrwalaliśmy figury 
geometryczne. To był fascynujący 
dzień pełen matematycznych zaga-
dek i wyzwań.
21 marca - Tęczowe powitanie 
Wiosny. Mimo wielu atrakcji najbar-
dziej oczekiwaną częścią dnia było 
wyjście na spacer, podczas którego 
mogliśmy pożegnać zimę i powitać 
wiosnę. Dzieci radośnie maszero-
wały w wiosennym korowodzie. W 

ten sposób chciały wyrazić swoją 
radość z przyjścia nowej pory roku.
21 marca - Dzień Kolorowej Skar-
petki. “Skarpety nie do pary dziś 
wszyscy zakładają. Skarpety kolo-
rowe niech nam przypominają: Je-
steśmy wyjątkowi i różnic mnóstwo 
mamy lecz wszyscy uśmiechnięci 
dzień każdy zaczynamy. Jesteśmy 
wyjątkowi i to jest piękna sprawa! 
I każdy, bez wyjątku ma takie same 
prawa!”
22 marca - Dzień Wody. To święto 
najcenniejszego płynu na Zie-

mi. Woda otacza nas dookoła, 
aż trudno uwierzyć, że mogłoby 
nam jej zabraknąć, że już niektórym 
brakuje. Czy potrafimy ją docenić? 
Czy przedszkolaki wiedzą ile woda 
znaczy dla nas wszystkich? Do 
czego służy nam i całemu światu 
przyrody? Na te pytania próbowa-
liśmy sobie odpowiedzieć, a także 
na to jak możemy wodę oszczę-
dzać. 
25 marca - Dzień Gofra. Tego dnia 
wszystkie dzieci zajadały się pysz-
nymi goframi, które smakowały 
znakomicie.

W konkursie piosenki “Muzyczna 
wiosna przedszkolaków” dzieci 
z grupy “Wiewiórek” zdobyły 1 
miejsce w swojej grupie wieko-
wej, natomiast “Sówki” i “Jagódki” 
otrzymały wyróżnienie. Ponadto 
wzięliśmy udział w zbiórce artyku-
łów pierwszej pomocy dla rodzin 
z Ukrainy, oraz w zbiórce szczo-
teczek i past do zębów dla dzieci 
chodzących do misyjnych szkół 
i przedszkoli. W zbiórce “Rzeka 
grosza dla Mai” zebrano 33,7 kg ba-
terii oraz 604,26 i 24,3 kg groszy.

Przedszkole 
w Kopanicy
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XII Wiosenny 
turniej OSP Gminy 
Siedlec w piłce 
nożnej halowej 

Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej

DzIEJE sIĘ W GMINIE

Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ 
w Siedlcu powitali wiosnę sadząc tulipa-
ny w domowym ogródku. Na zajęciach 
manualnych wykonali kolorowe buciki 
i zajączki oraz ozdobne świąteczne klamer-
ki. Zgodnie z tradycją w Dziennym Domu 
Senior+ w Siedlcu 8 marca obchodziliśmy 
Dzień Kobiet. Panie zostały obdarowa-
ne słodkimi podarunkami oraz kwiatami 
przez Panów z naszej placówki. Słodkości 
oraz kwiaty od Wójta Gminy Siedlec Pana 
Jacka Kolesińskiego przekazał wszystkim 
Paniom Pan Marcin Czubkowski. Nato-
miast 10 marca w Dniu Mężczyzny Panie 

przygotowały Panom miłą niespodziankę. 
W tych dniach nie brakowało pięknych 
życzeń, kwiatków i uśmiechu. Seniorzy 
z Dziennego Domu Senior+ w Siedlcu roz-
poczęli przygotowania do Wielkanocy. W 
trakcie terapii zajęciowej projektują, malują 
wykonują aranże świąteczne. Przy okazji 
przypominamy, że dysponujemy wolnymi 
miejscami w Dziennym Domu SENIOR+ 
w Siedlcu, osoby chętne prosimy o kontakt 
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Siedlcu, ul. Osiedlowa 2, tel. 68 346 
21 49. 

Wiosennie i radośnie 
u seniorów

Wyniki:
OSP Tuchorza
OSP Zakrzewo

OSP Stara Tuchorza
OSP Żodyń
OSP Reklin

OSP Jaromierz 
OSP Siedlec

OSP Jażyniec
OSP Boruja
OSP Karna

Mistrzostwa Gminy Siedlec w pił-
ce ręcznej dziewcząt i chłopców 
w ramach XXIII Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej

1 marca w sali sportowej w Siedl-
cu rozegrano Mistrzostwa Gminy 
Siedlec w piłce ręcznej w kate-
gorii dziewcząt w ramach XXIII 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, czyli uczniów klas VII
-VIII Szkoły Podstawowej. Udział 
wzięły 2 zespoły: SP Siedlec 
i SP Tuchorza, które rozegrały 
emocjonujące mecz. Zwyciężył 
zespół faworytów, czyli zespół SP 
Tuchorza w składzie Kasperska 
Maria, Śmiałek Martyna, Browar-
czyk Agata, Pacyna Julita, Pikuła 
Zofia, Pusia Iga, Schulz Oliwia, 
Nitschke Weronika, Serweta Jasi-
ka, Skrzypek Ada, Purolnik Zofia, 
Wawrzyńska Maria, Przybyła 
Maja i opiekunka Janczewska 
Beata. 

Również 1 marca rozegrano Mi-
strzostwa Gminy Siedlec w piłce 
ręcznej w kategorii chłopców 
w ramach XXIII Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
czyli uczniów klas VII-VIII Szkoły 
Podstawowej. Udział wzięły 2 
zespoły: SP Belęcin i SP Siedlec, 

które rozegrały emocjonujące 
mecz. Zwyciężył zespół fawo-
rytów, czyli zespół SP Belę-
cin w składzie Nowak Paweł, 
Chmielaki Franciszek, Kąpiński 
Adrian, Brychcy Patryk, Brychcy 
Kamil, Janus Hubert, Flak Bartosz, 
Olejniczak Karol, Krycki Kacper, 
Mróz Marcel, Poprawski Kacper, 
Matysik Wiktor i opiekun Brychcy 
Aleksander. 

Obydwa zespoły będą reprezen-
tować Gminę Siedlec w Mistrzo-
stwach Powiatu Wolsztyńskiego, 
które zostaną rozegrane kolejno 
w 3 marca w sali SP2 w Wolsz-
tynie i 18 marca w sali sportowej 
w Siedlcu. Na pierwszych zawo-
dach Gminę Siedlec będzie także 
reprezentować zespół SP Siedlec 
w składzie Studziński Maksymi-
lian, Woźny Nikodem, Zegalski 
Paweł, Maszner Tobiasz, Ceglarek 
Hubert, Śmiałek Mikołaj, Maszner 
Stanisław, Teper Kamil, Piątek 
Piotr, Mazur Michał i opiekunka 
Krzemień Magdalena. Zawody 
zostały sfinansowane ze środków 
Gminy Siedlec w zakresie sportu 
szkolnego na rok 2022.

Niedziela 13 marca 2022 roku w Gminie 
Siedlec odbyła się pod hasłem sportowej 
rywalizacji. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Siedlcu w ramach prowadzonych działań 
statutowych oraz podnoszenia przygotowania 
sportowego członków OSP wraz z Urzędem 
Gminy w Siedlcu zorganizował XII Wiosenny 
Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Siedlec w piłce nożnej halowej. Do rywalizacji 
przystąpiło 10 drużyn, rozegrano 23 mecze 
systemem „każdy z każdym”. 
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czu-
wał sędzia Pan Marek Kubaczyk. Nadzór nad 
tablicą wyników pełnili druhowie z MDP w Sie-
dlcu Jakub Zalisz i Stanisław Maszner. Po kilku 
godzinach rywalizacji dokonano podsumowa-
nia zawodów. Hieronim Birk – Prezes ZOG 
ZOSP RP w Siedlcu, Jacek Kolesiński – Wójt 
Gminy Siedlec, Wiesław Żydzik - Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Siedlec, Stanisław 
Jedliński - Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecz-
nej Rady Gminy Siedlec wręczyli drużynom 
pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody. 
Statuetka dla najlepszego zawodnika trafiła 
w ręce Adama Wawrzyniaka z OSP w Tucho-
rzy, wyróżniono również najlepszego strzelca 
turnieju, którym został Tomasz Śmiałek z OSP 
w Żodyniu, za najlepszego bramkarza uznano 
przedstawiciela OSP w Tuchorzy – Roberta 
Kosickiego. Na koniec uczestnikom oraz zapro-
szonym gościom zrobiono pamiątkowe zdjęcie. 
Serdeczne podziękowania składamy sponso-
rom: Panu Andrzejowi Kaźmierczakowi, Panu 
Wiesławowi Żydzikowi, Firmie DExpert Usługi 
w zakresie BHP i PPOŻ z Rakoniewic, Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Siedlcu, kibicom i tym, 
którzy przyczynili się do organizacji i obsłu-
gi turnieju. Zwycięzcom oraz uczestnikom 
dziękujemy za wspaniałą walkę i serdecznie 
gratulujemy! 


