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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!

Oddaje w Wasze ręce majowe wydanie „ Gminnych Wieści”. Robię to z tym 
większą radością, gdyż powoli wychodzimy z najgorszego okresu pande-
micznego i wkraczamy w okres letni. Uczniowie wrócili częściowo do szkół 
i nadrabiają zaległości w relacjach międzyludzkich. Obostrzenia powo-
li odpuszczają, ale my pracy nie zwalniamy. Aktualnie po przetargu są już 
inwestycje w Karnie, Kiełkowie, Borui i Wielkiej Wsi. Prace już trwają lub 
rozpoczną się lada dzień. W przeciągu 5 miesięcy zakończy się inwestycja 
w Wielkiej Wsi, mająca na celu doprowadzenie nieprzerwanych dostaw wo-
dy w odpowiedniej jakości i ilości, szczególnie w czasie suszy.

Doczekaliśmy się ukończenia prac na drodze powiatowej Powodowo – Kieł-
piny – Tuchorza Stara. Wiem, że ta inwestycja wzbudzała silne emocje przez 
czas, w jakim była realizowana, ale możemy już powiedzieć, że remont tej 
drogi już za nami. Kolejny właśnie się zaczął. Remontowany jest odcinek 
drogi z Siedlca do lasu w Powodowie, czyli do granicy naszej gminy. Tempa 
pracy nie zwolnili również nasi niezawodni sołtysi. Remonty sal wiejskich, 
prace na terenach zielonych, uzupełnianie infrastruktury rekreacyjnej i bu-
dowa wigwamu w Siedlcu – tym zajmowali się przez ostatnie miesiące. 

Nie samą pracą człowiek żyje, a w związku z ogłoszonym przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego Rokiem Rodu Mielżyńskich szykujemy 
dla Państwa wszechstronną ofertę dla każdego mieszkańca – będzie kultu-
ra, historia, rekreacja i sport dla całej rodziny.  Obserwujcie Państwo uważnie 
naszą stronę internetową i profil naszej gminy na Facebooku. Już 19 czerwca 
zapraszamy do Grójca Wielkiego na tradycyjne „wianki”. Będzie ostrożniej 
i skromniej, ale na pewno będzie ciekawie.  

Nadchodzi czas letni, kojarzony z odprężeniem i zabawą. Korzystajmy z po-
gody, spędzajmy czas aktywnie ale nadal bądźmy rozważni i ostrożni. 

WÓJT GMINY SIEDLEC 
JACEK KOLESIŃSKI
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ul. Zbąszyńska 17
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URząD GMINY SIEDlEC

tel. 68 384 85 21, fax. 68 384 84 63

e-mail: ug@siedlec.pl

CzAS pRACY URzęDU GMINY SIEDlEC

pon., śr. czw. 7.30 do 15.30

wtorek 7.30 do 17.00, piątek 7.30 do 14.00

WYkAz NUMERóW TElEfoNóW:

Wójt gminy – tel. 68 384 85 21 wew. 15. Referat Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska:  Wicewójt gmi-
ny i kierownik referatu  – 68 384 85 21 wew. 13; Zastępca 
kierownika – tel. 68 384 85 21 wew. 26; Drogi gminne, 
mielioracje – 68 384 85 21 wew. 24; Oświetlenie ulicz-
ne, zamówienia publiczne – tel. 68 384 85 21 wew. 25; 
Stanowisko ds. ochrony środowiska – tel. 68 384 85 21 
wew. 25. Referat Budżetu i Finansów: Skarbnik gminy 
i kierownik referatu – tel. 68 384 85 21 wew. 28; Z-ca 
skarbnika i główna księgowa – tel. 68 384 85 21 wew. 
27; Z-ca kierownika referatu stanowisko ds. wymia-
ru podatków i opłat lokalnych – tel. 68 384 85 21 wew. 
16; Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 
i ewidencji środków trwałych – tel. 68 384 85 21 wew. 
16; Stanowisko ds. księgowości podatkowej – tel. 68 384 
85 21 wew. 17 i 42; Stanowisko ds. płac – tel. 68 384 85 
21 wew. 29. Referat Organizacyjno – Prawny: Kierownik 
referatu – tel. 68 384 85 21 wew. 14; Zastępca kierowni-
ka – tel. 68 384 85 21 wew. 23; Stanowisko ds. obsługi 
interesanta – tel. 68 384 85 21; Stanowisko ds. kance-
laryjnych, obsługa sekretariatu – tel. 68 384 85 21 wew. 
15; Stanowisko ds. samorządowych i związków gmin 
– tel. 68 384 85 21 wew. 36; Stanowisko ds. informa-
tyki i BIP – tel. 68 384 85 21 wew. 35; Stanowisko ds. 
archiwum i ochrony zdrowia – tel. 68 384 85 21 – wew. 
35; Stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy 
europejskich i krajowych, promocja – tel. 68 384 85 21 
wew. 35. Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzenne-
go i Zarządzania Kryzysowego: Kierownik referatu – tel. 
68 384 85 21 wew. 32; Zastępca kierownika, stanowisko 
ds. rolnictwa i działalności gospodarczej – tel. 68 384 85 
21 wew. 33; Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościa-
mi – tel. 68 384 85 21 wew. 33; Stanowisko ds. plano-
wania przestrzennego i podziału nieruchomości – tel. 68 
384 85 21 wew. 31; Stanowisko ds. zagospodarowania 
przestrzennego – tel. 68 384 85 21 wew. 31; Stanowisko 
ds. wojskowych, obronnych i ochrony przeciwpożarowej 
oraz do obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – tel. 68 384 85 21 wew. 30; Stano-
wisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, 
ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązywania proble-
mów alkoholowych – tel. 68 384 85 21 wew. 34. Referat 
ds. Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego: Kierownik 
urzędu, stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 
– tel. 68 384 85 21 wew. 18; Stanowisko ds. dowodów 
osobistych, zatrudnienia i kadr – tel. 68 384 85 21 wew. 
22; Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obronnych 
– tel. 68 384 85 21 wew. 22. 

mailto:ug@siedlec.pl
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ROLNICTWO

2,5 mln dla rolników

Pierwszy przypadek ASF 
w powiecie  wolsztyńskim 
stwierdzono w grudniu 2019 
w okolicach Kębłowa. Liczba 
chorych dzików zaczęła dra-
stycznie rosnąć i już w stycz-
niu kolejnego roku było 128 
przypadków. W  ciągu  jed-
nego miesiąca  myśliwi  od-
strzelili  około  200  sztuk, 
a ognisko  pod  Kębłowem 
zlikwidowano. Wprowadzo-
no  zakaz  wstępu  do lasu, 
choć  nie wszyscy  go  prze-
strzegali. Podjęto konkretne 
kroki zmierzające do zabez-
pieczenia powiatu wolsztyń-
skiego,  obejmujące  m.in. 
budowę  płotu.  I  organizo-
wano spotkania z rolnikami, 
m.in. w gminie Siedlec, która 
była narażona na największe 
straty, których, na szczęście, 
udało się uniknąć. Choć nie 
można stwierdzić, by wszy-
scy  wyszli  z ASF  obronną 
ręką, to z pewnością można 
podkreślić, że rolnikom sta-
rano  się  zrekompensować 
straty.  Zarówno  te  związa-
ne  z ASF,  jak i te  związane 
z pandemią. Jak wynika z da-
nych,  suma  odszkodowań 
z tytułu pomoru świń sięgnę-
ła w powiecie wolsztyńskim 
blisko 2,5 mln zł, a o pienią-
dze wnioskowało ponad 60 
rolników. Co w tym czasie ro-
bili samorządowcy? Wbrew 
pozorom – sporo, bo żeby za-
pobiec rozprzestrzenianiu się 
choroby trzeba było szybko 
decydować i interweniować 
u władz wojewódzkich, a na-
wet w komisji ochrony środo-
wiska w Sejmie. 

I

Tylko w Siedlcu zorganizowa-
no co najmniej kilka spotkań 

Od czerwca ubiegłego roku w gminie Siedlec nie stwierdzono żadnego nowego przypadku ASF. To efekt wielu działań na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. I dobre wieści dla rolników, z których wielu mogło liczyć na odszkodowania. 

z rolnikami, w których uczest-
niczyli  nie  tylko  urzędnicy 
i wójt, ale przede wszystkim 
Powiatowa Lekarz Weteryna-
rii Dominika Kmet. Na bieżą-
co informowano gospodarzy 
o sytuacji,  jak i podkreślano, 
by przestrzegali  zasad  bio-
asekuracji. To istotne, bowiem 
w przypadku  wystąpienia 
ogniska choroby nie mogliby 
liczyć na odszkodowania. Rol-
nikom  tłumaczono  również 
znaczenie poszczególnych 
stref, wprowadzanych przez 
rządzących  i wiążących  się 
niekiedy ze znacznymi utrud-
nieniami. Dotyczącymi głów-
nie obrodu tuszami, przez co 
część  gospodarzy  nie  unik-
nęła strat. Byłby one jednak 
znacznie większe, gdyby nie 
wspomniana  budowa  płotu 
i szybka reakcja urzędników 
z gminy Siedlec, a także wój-
ta Jacka Kolesińskiego, który 
uczestniczył w niemal wszyst-
kich  spotkaniach,  na róż-
nych szczeblach. Począwszy 
od tych  w gminie,  a skoń-
czywszy na tych w Sejmie.

II

Tuż po wykryciu pierwszego 
ogniska ASF  zwołano  sztab 
kryzysowy w powiecie, a te-
go rodzaju spotkania odbywa-
ły się jeszcze kilkukrotnie. W 
Siedlcu w międzyczasie orga-
nizowano spotkania z parla-
mentarzystami, by na bieżąco 
orientować  się  w poszcze-
gólnych  rozporządzeniach, 
jak i sposobie walki z ASF, któ-
rą przyjęli rządzący. Następnie 
obradowano w województwie, 
gdzie  również  funkcjonował 
sztab kryzysowy, ale obejmu-
jący całą Wielkopolskę. Sporą 

inicjatywę w pomocy  samo-
rządom dotkniętym pomorem 
świń wykazał ówczesny woje-
woda Łukasz Mikołajczyk, któ-
ry gościł również w powiecie 
wolsztyńskim, ale na bieżąco 
był w kontakcie z siedleckim 
urzędem.  Istotnym  dla gmi-
ny wydarzeniem było uczest-
nictwo gminnych urzędników 
w komisji  ochrony  środowi-
ska w Sejmie, choć można się 
dziś  spierać,  czy cokolwiek 
to wniosło, bo nie jest tajem-
nicą,  że wiele  pracy  związa-
nej  z ASF  musiały wykonać 
samorządy, a tzw.  „góra” nie 
zawsze nadążała z kolejnymi 
rozporządzeniami. 

III

Dziś, po ponad roku od wykry-
cia pierwszego przypadku ASF 
w powiecie wolsztyńskim, ten 
region wydaje się już oczysz-
czony z choroby, która mogła 
doprowadzić wielu gospoda-
rzy  do bankructwa.  Ostatni 
przypadek wykryto w czerw-
cu  i mimo tego,  iż we wrze-
śniu  ognisko  stwierdzono 
w Perzynach  (gm.  Zbąszyń) 
to nie dotknęło ono znacząco 
gminy Siedlec, choć znalazła 
się ona w niebieskiej  strefie. 
Co dalej? Jak mówi wójt Ja-
cek Kolesiński, teraz wszystko 
w rękach rządzących, bo dal-
sze przedłużanie ograniczeń 
przez rządzących nikomu nie 
służy, a rolnikom szkodzi. Bo 
strefa zawsze powoduje spad-
ki sprzedaży, a Siedlec poka-
zał,  że sprawnie  uporał  się 
z ogromnym  zagrożeniem, 
które dziś wydaje się już tylko 
odległą przeszłością. I oby tak 
zostało.
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BEZPIECZEŃSTWO

Jakie są największe  
grzechy kierowców?

Remont rozpoczął się w lutym 
ubiegłego roku. Prace wykonała 
firma Infrakom z Kościana. Koszt 
to prawie 10 mln zł. Inwestycja była 
dofinansowana z funduszu dróg 
samorządowych kwotą ok. 7 mln zł. 
Na wkład własny złożyli się powiat 
wolsztyński (ok. 1,5 mln zł), gmina 
Siedlec (ok. 1 mln 253 tys. zł), gmina 
Wolsztyn (242 tys. zł). Przebu-
dowano około 5 km 300 m trasy. 
Powstał też ciąg pieszo-rowerowy, 
wymieniono nawierzchnię asfalto-
wą wraz z odwodnieniem. 

W piątek (14.05.) starosta Jacek Skrobisz podpisał ostateczny odbiór długo 
oczekiwanej drogi z Powodowa (gm. Wolsztyn) przez Kiełpiny do przejazdu 
kolejowego w Starej Tuchorzy (gm. Siedlec). – Zatwierdzam techniczny odbiór 
inwestycji drogowej, choć mam drobne uwagi – mówił starosta Jacek Skrobisz 
podczas ostatniej wizytacji przedsięwzięcia. Na miejscu byli też wójt gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński, 
wicestarosta Mariusz Silski 
oraz radni powiatowi Adam 
Kasprzyk i Wiesław Janowicz.

Koniec przebudowy

W gminie Siedlec prowad-
zona będzie akcja związana 
z bezpieczeństwem na dro-
gach, dotycząca głównie 
pijanych kierowców. Ma 
na celu przedstawić miesz-
kańcom problem, jakim 
jest jazda po pijanemu. Do 
akcji zaangażowana będzie 
powiatowa komenda policji, 
gminny ośrodek kultury 
czy szkoły podstawowe. 
Informacje o akcji będą 
udostępniane na stronie in-
ternetowej urzędu czy w me-
diach społecznościowych. Bo 
pijani kierowcy to nadal plaga 
na drogach, ale nie tylko oni 
spędzają sen z powiek polic-
jantom. Ale nie tylko oni. 
Nadmierna prędkość, 
nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, nieprawidłowe 
wyprzedzanie – to kole-
jne najczęstsze przyczyny 
zdarzeń drogowych, często 
tragicznych w skutkach. A 
przecież wystarczy odrob-
ina wyobraźni, życzliwość 
i zrozumienie, aby było 
bezpiecznie. Do tego jednak 
konieczna jest po prostu 
kultura. Aby uniknąć stresu 
za kierownicą wystarczy 
pamiętać o kilku zasadach. 
Przestrzeganie przepisów 
to podstawa. Są one po to, 
aby na drodze było bezpiec-
znie i dotyczą nie tylko kie-
rowców samochodów i mo-
tocykli, ale także pieszych 
i rowerzystów, o czym ci 
ostatni często zapominają.
Warto też pamiętać, 
aby za kierownicę nie zabi-

Drogowego i przypominają 
o zachowywaniu bezpiecznej 
odległości, stosując zasadę 
2 sekund. – Tak zwana jazda 
na zderzak jest objawem 
agresji. W nagłych sytu-
acjach spowoduje również 
brak możliwości bezpieczne-
go zareagowania. Właściwy 

włączaniu kierunkowskazów 
dajemy innym uczestnikom 
szansę poznania naszych 
zamiarów i właściwej bez-
piecznej reakcji – radzą.

Koniecznie trzeba też 
pamiętać o pieszych 
na przejściach. Nie wy-

erać ze sobą złych emocji. – 
Agresja, złość czy nieuprze-
jmość, nie powinny znaleźć 
się na drodze. Nie dajmy 
się sprowokować, zadba-
jmy o komfort psychiczny 
swój i innych uczestników 
ruchu drogowego – apelują 
policjanci z Wydziału Ruchu 

odstęp to także gwarancja, 
że wyprzedzający nas pojazd 
nie będzie musiał walczyć 
o miejsce, żeby zmieścić 
się przed nami – Policjanci 
zwracają również uwagę 
na konieczność sygnalizowa-
nia manewrów. – Dzięki 
odpowiednio wczesnemu 

muszajmy pierwszeństwa, 
nie wyprzedzajmy przed 
i na pasach. Jedna chwila 
może zaważyć na całym 
życiu. Pamiętajmy też 
o pieszych podczas niepo-
gody i jedźmy tak, by ich nie 
ochlapać. Podczas mijania 
czy wyprzedzania pieszych 
zachowajmy odpowiednią 
bezpieczną odległość. Po-
licjanci podkreślają, 
że po okresie zimowym 
następuje teraz poprawa 
warunków atmosferyc-
znych. – Zwykle związane 
jest to ze wzrostem ilości 
brawurowych zachowań 
kierowców oraz wykroczeń 
związanych z przekraczaniem 
dopuszczalnej prędkości – 
mundurowi apelują o elim-
inowanie takich zachowań 
na drodze, co z pewnością 
wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa, a co za tym 
idzie zmniejszenie liczby 
zdarzeń z tym związanych.

Foto ilustracyjne:pexels-energepiccom, KppW

https://myregion.pl/?s=Policjanci
https://myregion.pl/?s=Policjanci
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KULTURA

Co się działo, 
a co dziać  
się będzie?

Artystka teatralna i performerka z Siedlca została dyrektorem jednego z ośrodków 
kultury w Warszawie. Alicja Brudło będzie rządzić ośrodkiem kultury na Ochocie 
(dzielnica Warszawy). Spośród wszystkich kandydatów okazała się najlepsza. 

Będzie dyrektorem  
w stolicy
Brudło pochodzi z Siedlca, 
gdzie stawiała pierwsze kroki 
w tatrze Paragraf. W 2019 
roku odznaczono ją tytułem 
„Zasłużony dla Regionu Ko-
zła”. Artystka jest absolwent-
ką kulturoznawstwa w Insty-
tucie Kultury Polskiej UW 
i stypendystką na wydziale 
teatrologii Freie Universität 
w Berlinie oraz uczestniczką 
Szkoły Pedagogów Teatru 
oraz Innej Szkoły Teatralnej 
Teatru Węgajty. Ukończyła 
Akademię Teatru Alterna-
tywnego i Dramową Aka-
demię Wolontariacką. Jest 

artystką teatralną i perfor-
mance, wokalistką, mene-
dżerką i animatorką kultury. 
Poza tym należy do Stowa-
rzyszenia Pedagogów Teatru, 
Kolektywu Polka i zespołu 
muzycznego Tarapaty. Speł-
nia się też w Teatrze Ochota 
i Teatrze Soho. 
- Od dziesięciu lat jestem 
związana z Warszawą. 
Ale cały czas stoję trochę 
w rozkroku pomiędzy stolicą 
a Siedlcem – mówi Alicja 
Brudło. - Obecnie organizo-
wanie wydarzeń kulturalnych 

wiąże się z przezwycięża-
niem przyzwyczajeń wśród 
widzów, organizatorów 
i artystów – mówi artystka. 
Podkreśla, że jeszcze niedaw-
no nikt nie wyobrażał sobie 
koncertu w maseczkach lub 
w formie online. - Ale teraz 
jest to konieczne, żebyśmy 
chociaż pomału mogli wracać 
do normalności – mówi 
Brudło. Zwycięstwa w kon-
kursie na dyrektora gratulują 
jej pracownicy gminy Siedlec, 
ośrodka kultury, przyjaciele 
i znajomi. 

Co roku tuż przed Wielkano-
cą ośrodek zaprasza dzieci 
na specjalne warsztaty plas-
tyczne i rękodzielnicze. W 
tym roku osobiście nie dało 
rady się spotkać, ale przygot-
owano warsztaty w formie 
on-line wraz z pakietami ma-
teriałów do wykonania prac. 
Ta propozycja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem 
i z pewnością ta forma zajęć 
będzie powtórzona nie jeden 
raz. Dodatkowo dla dzieci 
(ale też dla dorosłych) przy-
gotowano film o przygodach 
Jaja i Zająca. Wielkanoc-
ne jajo wyblakło i z tego 
powodu było bardzo smutne. 
Dziarski zając postanowił, 
że nie zostawi jaja w potrze-
bie… Film można oczywiście 
znaleźć w w mediach społec-
znościowych ośrodka. Warto 
obejrzeć! 
Na początku kwietnia pogo-
da nie rozpieszczała i znalezi-
ono powód tego zjawiska. 
Wszystkiemu były marzanny 
z konkursu wiosennego. 
Zalegały one w magazynach 
GOK-u ściągając deszcze 
i chłody. Dzielna załoga pra-
cowników ośrodka kultury 
zbudowała statek kosmiczny 
„Rumpuć 1” , który wyniósł 

trwał Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek. Również w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
świętowano i przygotowano 
ofertę internetową składa-
jącą się z konkursów (na 
ilustrację do wybranej bajki, 
konkurs literacki na opowi-
adanie Sci-Fi), prezentacji 
książek polecanych do przec-
zytania oraz historii trolli, 
które zamieszkują w biblio-
tece i naprawiają książki.
A co w planach? Od 1 
czerwca uruchomiona 
będzie „GOKgalerię” gdzie 

w życie kulturalne, najlepsze 
życzenia i przesyłają mnóst-
wo uśmiechów i pozytywnej 
energii. Kultura to wspaniała 

w kosmos wszystkie mar-
zanny. Po tym wydarzeniu 
pozostał film, ale też znaczna 
poprawa pogody.
W międzyczasie odbyły 
się też nagrania lokalnych 
zespołów muzycznych – 
m.in. nowo powstałego 
składu dętego „Wihajster” 
oraz chóru męskiego 
„Tuchorzacy”. Zespoły 
wracają do życia i to bardzo 
cieszy. Wszystko oczywiście 
z zachowaniem ostrożności 
w dobie trwającej pandemii.
Od 8 do 14 maja 2021 roku 

przez dwa tygodnie będzie 
można oglądać wystawę 
zbiorową prac, które pow-
stały w czasie „zamknięcia 
kultury”. Wystawa nosi tytuł: 
„Sztuka Otwarta”. Prawda, 
że brzmi pozytywnie? Jeśli 
obowiązujące przepisy i sy-
tuacja pandemiczna pozwoli, 
to 1 czerwca świętowany 
będzie Dzień Dziecka.
Nie zapomniano też o Dniu 
Pracownika i Działacza Kul-
tury. Z tej okazji pracownicy 
ośrodka składają wszystkim 
osobom zaangażowanym 

wizytówka, która wyróżnia 
społeczność na tle reszty 
świata. 
EVIVA L’ARTE!

Początek wiosny obfitował w różne konkursy o tematyce wiosennej – Rodzinny Konkurs 
na wykonanie Eko Marzanny, Muzyczna Wiosna Przedszkolaka oraz Rodzinny Wielkanocny Konkurs 
Plastyczny. Zgłoszeń jak zawsze mnóstwo i nagrody też fantastyczne (rodzinne karnety na basen, 
akcesoria fotograficzne, seanse filmowe). Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursów można 
znaleźć na stronie internetowej ośrodka kultury – www.goksiedlec.pl.

fot. Mikołaj Starzyński

http://www.goksiedlec.pl/
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DZIEJE SIE W GMINIE

Wiosna już za rogiem
Seniorzy   znów mogą być razem

Bardzo ważne! 

Rok Rodu Mielżyńskich

Duże pieniądze na sport

Od 10 maja Dzienny Dom 
Pomocy w Siedlcu działa 
już stacjonarnie. Odbywają 
się spotkania w formie 
indywidualnej oraz zajęcia 
grupowe w formie rotacyjnej. 
Warunkiem wznowienia 
działalności było zapewnienie 
bezpiecznie pracowników 
oraz uczestników. Placówka 
funkcjonuje z bezwzględnym 
zachowaniem szczególnego 
reżimu sanitarnego, a zajęcia 
grupowe są prowadzone 
zgodnie z rekomendacjami 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 

W związku z tym, że placówka 
funkcjonuje, przeprowadzono już 
kilka zajęć, w tym warsztaty kuli-
narne o tematyce promującej zdro-
wą żywność. Zorganizowano też 
ogródek, choć seniorzy prowadzą 
też swoje, przydomowe kąciki zie-
leni, co sprawia im wiele radości. 
A dzięki dostarczonym zestawom 
plastycznym kreatywnie spędzają 
czas w domowym zaciszu, gdzie 
m.in. wykonują piękne ozdoby 
z drewna. Te i inne formy spędza-
nia czasu siedleckich seniorów 
można zobaczyć w galerii obok. 

Rok 2021 Wielkopolskim Rokiem 
Rodu Mielżyńskich! Od 9 marca 
na filarach budynku UMWW w Po-
znaniu można obejrzeć mini galerię, 
poświęconą Mielżyńskim. Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego 
postanowił uhonorować wzorce 
osobowe i patriotyczne reprezen-
towanie przez ród Mielżyńskich 
i rok 2021 ogłosił Wielkopolskim 
Rokiem Mielżyńskich. Cieszy nas 
to szczególnie, ponieważ od wie-
lu lat upowszechniamy wiedzę 
o rodzinie zamieszkującej niegdyś 
w Chobienicach, prowadzonym 
tam z sukcesem gospodarstwie 
i ich znaczącej roli, jaką odegrali 
w historii naszej ojczyzny.

Również w listopadzie ubiegłego 
roku Gmina Siedlec wyraziła chęć 
przystąpienia do programu Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu „SKS” w 2021 
roku. Z programu skorzysta 
łącznie od 180 do 240 uczniów 
z łącznym dofinansowaniem 37 
tys. 800 zł. W tym przypadku 
szkoły wyasygnują ze swoich 

środków kwotę 2 tys. 160 zł. 
Kolejnym programem do które-
go Gmina Siedlec zgłosiła akces 
przestąpienia w 2021 roku jest 
program Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
„Lokalny Animator Sportu”, czyli 
popularnie nazywany Orlikiem. 
Obecnie gmina jest na etapie 

zakończenia podpisania wszyst-
kich umów z Instytutem Spor-
tu w Warszawie. Z programu 
skorzysta łącznie od 300 do 400 
uczniów miesięcznie z łącznym 
dofinansowaniem 21 tys. 600 zł. 
W tym przypadku gmina wyasy-
gnuje ze swoich środków iden-
tyczną kwotę – 21 tys. 600 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w związku z komunikatem 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej informuje, że w terminie od 1 
sierpnia do 23 września każde-
go roku dla osób uzyskujących 
dochody z gospodarstwa rolnego 
zawiesza się wydawanie zaświad-
czeń o dochodach w ramach 
uczestnictwa w programie Czyste 
Powietrze. Dla potrzeb wyda-
nia ww. zaświadczenia dochód 
z gospodarstwa rolnego oblicza 
się na podstawie obwieszczenia 

Prezesa GUS, które ukazuje się 
w terminie do dnia 23 września 
każdego roku. Ponieważ ww. 
obwieszczenie niezbędne jest 
do ustalenia dochodu dla wnio-
sków złożonych od dnia 1 sierpnia 
danego roku i tutejszy ośrodek 
nie będzie mógł wydać przedmio-
towego zaświadczenia, w okresie 
od 1 sierpnia do 23 września 
każdego roku kalendarzowego 
wnioski o wydanie zaświadczenia 
dla osób posiadających gospo-
darstwo rolne nie będą przyjmo-
wane.

Gmina Siedlec w listopadzie 
2020 roku zgłosiła chęć 
przystąpienia do programu 
Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu „Umiem pływać” 
w 2021 roku. Obecnie jest 
na etapie podpisania umowy 
z Wielkopolskim Zrzeszeniem 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w Poznaniu. Z programu 
skorzysta łącznie 300 uczniów 
z obecnych klas III z łącznym 
dofinansowaniem 54 tys. zł.  
Podobną kwotę wyasygnuje 
ze swojego budżetu Gmina 
Siedlec.

foto ilustracyjne: pexels-porapak-apichodilok
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U SENIORÓW

Seniorzy   znów mogą być razem

Do kiedy wnioski?
Pięciu wspaniałych

Pięciu wspaniałych seniorów z Jaromierza 
rozpoczęło intensywny kurs komputerowy. 
Organizatorem kursu jest Fundacja 
Partycypacji Społecznej z Poznania. Seniorzy 
przełamali się i zaczęli poznawać wirtualny 
świat. Kurs prowadzi Marcin Czubkowski. 
Na koniec kursu każdy z e-seniorów otrzyma 
na własność tablet, dzięki któremu będzie 
dalej odkrywał arkana internetu. Kurs trwa 
60 godzin – nie jest to wiele, ale na początek 
wystarczy. W ramach kursu odbywa się 
również 24 godziny animacji. Animacje, 
w ramach których ogłosili konkurs plastyczny 
dla dzieci ze swojej miejscowości. Środki 
unijne przeznaczone na animacje zostaną 
wydane na nagrody dla dzieci. Konkurs 
„Posadź kwiatki z seniorem” ma charakter 
edukacyjny. Nagrodą dla uczestników będą 
kwiaty ogrodowe z lokalnego ogrodnictwa, 
które najmłodsi będą mogli posadzić w swoich 
ogródkach i je pielęgnować, dzięki czemu 
Sołectwo i posesje nabiorą pięknych barw.

Z końcem marca Rada Gminy 
Siedlec podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia regulaminu określającego 
zasady udzielania i rozliczania dota-
cji celowej z budżetu Gminy Siedlec 
na dofinansowanie budowy przy-

domowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Siedlec. Wnioski 
o dofinansowanie należy składać 
do 30 października br. w biurze 
podawczym Urzędu Gminy Siedlec 
w godzinach urzędowania. 
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POMOC

Bezpłatna pomoc 
dla tych, którzy  
są w potrzebie

Wywiad z wójtem

Farbą i nićmi

Rozmowy o pieniądzach 

Wielkopolska INFOlinia Wspar-
cia dostępna jest w godzinach 
od 8.00 do 20.00 przez 7 dni 
w tygodniu pod wskazanymi 
poniżej numerami telefonów lub 
adresami e-mail. Ze wsparcia 
mogą skorzystać osoby starsze, 
osoby w kryzysie psychicznym 
oraz osoby doświadczające 
przemocy. Wsparcie dla seniorów 
obsługiwane jest przez Fundację 
ORCHidea. Wsparcie dla osób 
doświadczających przemocy ob-
sługiwane jest przez Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej 
(PCPS). Wsparcie dla osób w kry-
zysie psychicznym i ich rodzin 
obsługiwane jest przez Stowarzy-
szenie Osób i Rodzin Na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć 
i Pomóc”.
Dla seniorów Telefon dla wielko-
polskiego seniora został urucho-
miony w celu przeciwdziałania sa-
motności i izolacji osób starszych 
w obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej. Mogą z niego skorzystać 
wszyscy seniorzy z województwa 
wielkopolskiego, którzy potrzebu-
ją rozmowy, porady bądź pomocy, 
również psychologicznej. Infolinię 
prowadzi Fundacja ORCHidea, 
która od kilku lat wspiera osoby 
starsze oraz dotknięte chorobami 
neurologicznymi w Wielkopolsce. 
Poprzez swoje działania stwarza 
możliwość szybkiej, fachowej 
i wielospecjalistycznej pomocy 
wszystkim osobom wymagają-

cym wsparcia terapeutycznego 
oraz psychologicznego. W celu 
uzyskania wsparcia należy za-
dzwonić pod nr telefonu 782 271 
227 lub napisać e-mail na adres: 
fundacjaorchidea@poczta.fm
 Dla doświadczających przemo-
cy Fundacja PCPS - Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej 
jest organizacją pozarządową 
działającą w obszarze przeciw-
działania przemocy w rodzinie. 
Specjaliści związani z fundacją 
od blisko 20 lat udzielają wsparcia 
psychologiczno-terapeutycznego 
osobom doświadczającym prze-
mocy w rodzinie, a także osobom 
stosującym przemoc. Autorskim 
programem zespołu Fundacji jest 
program terapeutyczno-eduka-
cyjny “Partner” – adresowany 

do osób stosujących przemoc, 
który nieprzerwanie jest reali-
zowany od 2005 roku. Fundacja 
oferuje również wsparcie mery-
toryczne specjalistom pracującym 
w obszarze przeciwdziałania 
przemocy domowej w formie 
szkoleń i superwizji. W punkcie in-
formacyjno-konsultacyjnym PCPS 
pod numerem telefonu 61 221 11 
12 osoby doświadczające prze-
mocy, osoby stosujące przemoc 
i jej świadkowie, mogą uzyskać 
informacje o dostępnych formach 
wsparcia psychologiczno-terapeu-
tycznego, procedurach pomoco-
wych i działaniach jakie można 
podjąć w sytuacji przemocy. W 
celu uzyskania wsparcia należy 
zadzwonić pod nr telefonu 61 221 
11 12 lub napisać e-mail na adres: 
pomoc@pcps.pl

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną 
– w maju 2020 r. uruchomił linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego 
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Siedlec, ul Zbąszyńska 17, budynek urzędu gminy.   
Wejście od strony parkingu za urzędem.

PSYCHOLOG DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
Elżbieta Matysiak
II poniedziałek miesiąca w godz. 14:00-18:00
Zapisy: 68/3848521 wew. 19

PSYCHOLOG DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Barbara Górecka – Atkinson
I i III czwartek miesiąca w godz. 13:00-16:00
II czwartek miesiąca w godz. 13:00-19:00
Zapisy: 68/3848521 wew. 34,30

PYCHOLOG DLA DOROSŁYCH 
Barbara Górecka – Atkinson 
Raz w miesiącu w godz. 13:00-19:00
Zapisy: 68/3848521 wew. 34,30
PSYCHOLOG DLA PAR
Barbara Górecka – Atkinson
I i III czwartek miesiąca w godz. 16:00-19:00
Zapisy: 68/3848521 wew. 34, 30

SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ  
Jolanta Obuchanicz
Tel. 696 203 161
Siedlec:  I i III wtorek miesiąca w godz. 16:00-21:00, II, IV, V 
wtorek miesiąca w godz. 15:00-20:00
Chobienice: (Chobienice 107, remiza OSP)
poniedziałek w godz. 17:00-20:00,
ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00-19:00

WARSZATY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN 
Jolanta Obuchanicz
Ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00-19:00
Tel. 696 203 161

PUNKTY KONSULTACYJNE   
W GMINIE SIEDLEC

Wizyty dwóch posłów – Killiona Munyamy (KO) i Marcina 
Porzucka (PiS), a także członka zarządu województwa 
wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego były związane 
z możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
na samorządowe inwestycji. Siedlec w ostatnich tygo-
dniach otrzymał m.in. dofinansowanie z programu Senior+, 
był również beneficjentem środków z województwa, 
dzięki dobrej i od lat pielęgnowanej współpracy. Celem 
rozmów z parlamentarzystami było pozyskanie wiedzy, 
z jakich programów można pozyskiwać środki, podobnie 
jak rozmowy z Jackiem Bogusławskim, który ma decydują-
cy głos w województwie w sprawie funduszy na sport. A 
przypomnijmy, że do Siedlca wpłynęło w ostatnich miesią-
cach ponad 100 tys. zł właśnie na kulturę fizyczną. 

Wójt Siedlca Jacek Kolesiński 
gościł przed kilkoma tygodniami 
w programie #porozmawiajMY, 
emitowanym co tydzień na porta-
lu myRegion.pl. Wywiad, którego 
udzielił dotyczył m.in. ścieżek ro-
werowych w gminie, planowanych 
i realizowanych inwestycji, jak 
również funduszy sołeckich. Mó-
wiono także o budowie obwod-
nicy Żodynia, na którą podpisano 
już umowę. Aby obejrzeć wywiad, 
zbliż telefon do QR kodu znajdu-
jącego się poniżej. zobacz wywiad wideo
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POMOC

Nie każdy problem 
można rozwiązać 
samemu

Pożegnaliśmy Błażeja Pluskotę Transport za darmo

To ważna inwestycja

Może na początek parę  
słów o pani. Skąd pasja,  
chęć pomocy innym? 

Jestem psychologiem, a dokładniej 
psychologiem klinicznym, który 
zajmuje się zaburzeniami psychicz-
nymi. Uczę się też jako psychote-
rapeuta systemowy. Pasja wzięła 
się stąd, że już w szkole średniej, 
gdzieś w pierwszej klasie zauwa-
żyłam taką zależność, że więk-
szość dzieciaków ma jakieś proble-
my emocjonalne i tak naprawdę 
nie ma gdzie się z tym zwrócić. 
Już wówczas wymyśliłam, w wie-
ku lat 15 bodajże, że przydałby się 
psycholog w szkole. Poszłam więc 
na studia, a później na inne studia 
dodatkowe i pracuję w zawodzie 
już ponad 10 lat.

Jak dzisiaj wygląda  
wizyta u psychologa?

To wszystko zależy od tego, 
czy jest to wizyta pary, czy to wi-
zyta dziecka. Jeśli jest to wizyta 
związana z dzieckiem, to zazwy-
czaj pierwsza odbywa się tylko 
z rodzicami, bądź jednym z rodzi-
ców. Rodzic przedstawia kłopoty, 
jakie ma z dzieckiem - mówi jakie 
są symptomy, czy ja się pytam, co 
się tak naprawdę dzieje, w jakich 
momentach. To też uzależnione 
jest od tego, jaki jest kłopot. Bo 
jeśli to jest kwestia wychowawcza, 
to rozmawiamy o tym, w jakich sy-
tuacjach jest problem i czy ten pro-
blem jest tylko w domu, czy także 
w przedszkolu, bądź w szkole. Jeśli 
są to kłopoty rozwojowe i rodzic 
się niepokoi, że dziecko się nie 
rozwija, to wtedy także robimy 
wywiad. To już jest taki pogłębiony 
wywiad. Wspólnie się zastanawia-
my, a ja dopytuję o różne sympto-
my, które mogły się po drodze po-
jawiać, żeby zobaczyć, czy dziecko 
prawidłowo się rozwija. 

wienie „nie” i zmaganie się rodziców 
z protestami dziecka. Wiek czterech 
lub pięciu lat to zazwyczaj kwestie 
lęków, ale i bunty czterolatka, czego 
przykładem jest np. rzucanie się 
w sklepie na podłogę. Nie wszy-
scy rodzice radzą sobie z takimi 
sytuacjami i wówczas przychodzą 
po pomoc. Jak dziecko jest starsze, 
to mogą występować problemy 
emocjonalne. 

Kiedy rodzice powinni  
przyjść z dzieckiem do psychologa?

To też jest zależne od wieku, 
ale podstawowa zasada jest taka, 
że w momencie, kiedy następuje 
istotna zmiana – dziecko zachowuje 
się inaczej lub te zachowanie jest 
niepokojące. Również wówczas, 
kiedy zaczyna unikać kontaktu z ro-
dzicami. Nie zawsze trzeba zgłaszać 
się z dzieckiem. Dobrze jest, kiedy 
rodzic sam się zgłosi i zapyta, czy to, 
co dzieje się z jego dzieckiem jest 
„normalne”. 

A jeżeli chodzi o pary?  
Z jakim problemami one  
najczęściej się borykają? 

Najczęściej występują kłopoty 
w komunikacji. To oznacza, że jed-
na strona ma takie wyobrażenie, 
że jak coś myśli, to druga osoba 
wie, o co jej chodzi i trzeba mówić. 
To częsty problem. Generalnie 
chodzi o takie subtelności, jak np. 
to, że żona przychodzi do domu 
mając nadzieję, że mąż zrobi obiad, 
albo to i tamto, ale mu tego nie 
powiedziała sądząc, że on sam 
na to wpadnie. Albo włączyła 
pralkę, ale mu nie powiedziała, 
by wyciągnął pranie, a później ma 
pretensje, że się nie domyślił. Ja 
nazywam to właśnie kłopotami 
z komunikacją. 

Jak przebiegają wizyty  
par u psychologa? 

Bardzo często obydwie strony 
mają tendencję, by – powiem 
brzydko – obrzucać się błotem, 
chcąc znaleźć w psychologu po-
wiernika. Mówią, co mają do dru-
giej strony, wymieniają pretensje, 
urazy. Sens tych spotkań polega 
jednak na tym, by znaleźć rozwią-
zanie, więc ja staram się wyja-
śniać, że krytyka nie ma sensu, 
bo zawsze każda strona ma rację. I 
to obydwie strony powinny szukać 
powodów, dla których się nie do-
gadują. Często okazuje się, że mieli 
inne wyobrażenia odnośnie tego, 
jak powinna funkcjonować rodzina, 
jakim rodzicem powinna być druga 
strona. 

Czy osoba w związku może  
przyjść sama? Bo w niektórych  
przypadkach zdarza się,  że druga stro-
na nie chce przyjść  do psychologa. 

Tak, jak najbardziej. Ja wychodzę 
z założenia, że z niewolnika nie ma 
pracownika. Jeżeli więc ktoś nie 
ma ochoty na wizytę, to będzie 
sabotował spotkanie. I próbował 
udowodnić, że wszystko jest w po-
rządku. Dlatego można przyjść 
samemu. 

Jak zachęciłaby pani  
mieszkańców do wizyt u psychologa? 

Jeżeli pojawiają się kłopoty w ży-
ciu, czy to z dzieckiem, czy z part-
nerem, czy z samym sobą, to cza-
sami próbujemy poradzić sobie 
sami, ale to nie zawsze wychodzi. 
Dlatego, kiedy już wiemy, że – 
znów powiem brzydko – walimy 
głową w mur, to jest to moment 
na to, by szukać pomocy. 

Dziękuję. 

Czy pracuje pani z każdą  
osobą, która się do pani zgłasza ? 

Nie. Zdarzają się sytuację, że już 
po pierwszej wizycie wiadomo, 
że np. dla dziecka nie jest to dobry 
moment na współpracę z psycho-
logiem, bo nie jest na to gotowe. A 
jeżeli na siłę będzie się udzielało po-
mocy, to najprawdopodobniej dziec-
ko znienawidzi taką formę wsparcia 
i nigdy w życiu do nikogo już się nie 
zgłosi. Wychodzę z założenia, że le-
piej, aby dziecko dostało informację, 
że jeżeli nie jest gotowe, to nikt go 
zmuszać nie będzie, a także zapro-
szenie do wizyty w przyszłości. 

Z jakimi problemami  
najczęściej mierzą się dzieci ?

To jest zależne od wieku. Im 
młodsze dziecko, tym bardziej są 
to kwestie wychowawcze. Wiek 
około dwóch, trzech lat to np. 
kłopoty z wypróżnianiem lub bunt 
dwulatka, czyli te początkowe mó-

A czy rodzic może też  
sam pomóc swojemu dziecku?

Tak. Rodzic zawsze może pomóc, 
bo podstawowym czynnikiem 
chroniącym dziecko jest dobra re-
lacja z bliskimi. Jeżeli więc dziecko 
ma nawet jakieś kłopoty emocjo-
nalne, to istotne jest dla niego po-
czucie, że może liczyć na rodzica. 

Może to źle zabrzmi,  ale czy bywa 
tak, że problem jest  u rodzica, a nie 
u dziecka?

Może to i zabrzmi źle, ale tak. Czę-
sto zdarza się, że kiedy spotykam 
się najpierw z rodzicem, to do spo-
tkania z dzieckiem już nie docho-
dzi. Bo często pojawiają się błędy 
wychowawcze albo jakieś kwestie 
rodzinne. Wyobraźmy sobie taką 
sytuację, że rodzice się rozwodzą 
i któryś z nich ma jeszcze problemy 
w pracy. Dziecko to emocjonalnie 
przeżywa, choć wiadomo, że to nie 
jest jego wina. 

Rozmowa  z psychologiem 
dziecięcym oraz psychologiem  
dla par Barbarą Górecką-Atkinson. 

Barbara Górecka-Atkinson przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym w Siedlcu. Porady udzielane są bezpłat-
nie.  Dla dzieci i młodzieży w pierwszy  i trzeci czwartek miesiąca  w godz. 13 – 16, a w drugi czwartek mie-
siąca w godz. 13 – 19.  Zapisy: 68 384 85 21 wew. 34, 30 Dla par w pierwszy i trzeci czwartek miesiąc w godz. 
16 – 19. Zapisy pod tym samym numerem telefonu, co wyżej. Dla dorosłych raz w miesiącu  w godz. 13 – 19. 

31 marca zmarł Błażej Pluskota, 
ceniony nauczyciel, były 
dyrektor szkoły w Belęcinie, 
a także kandydat na wójta 
Siedlca. Choć mieszkał 
w Karpicku, od lat był związany 
z gminą Siedlec. Przez dziesięć 
lat redagował tam gazetę 
samorządową, chodził na sesje, 
rozmawiał z ludźmi. 

Błażej Pluskota był z wykształ-
cenia historykiem. Skończył też 
studia podyplomowe z wiedzy 
o społeczeństwie, geografii 
i informatyki. Pracował najpierw 
w szkołach w Tuchorzy i Belęcinie. 
W drugiej ze szkół w latach 2008 
– 2015 był dyrektorem. W tym 
czasie nastąpiło połączenie szkoły 

Urząd Gminy Siedlec przypomina, 
że mieszkańcy, którzy mają trud-
ność w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień przeciw  

Covid-19 zapewniany jest  
bezpłatny transport. Wystarczy 
zadzwonić pod numer  
784 371 278. 

17 maja Zakład Eksploatacji 
i Urządzeń Komunalnych w Sie-
dlcu podpisał umowę rozbudowę 
i przebudowę stacji uzdatniania 
wody w Wielkiej Wsi w ramach 
operacji „Rozbudowa stacji uzdat-
niania wody oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
w m. Wielka Wieś wraz z budową 
sieci wodociągowej w m. Kiełpi-
ny”. Wykonawcą będzie wrocław-

ska spółka Funam, która ma pięć 
miesięcy na zakończenie inwe-
stycji. Wartość prac oszacowano 
na 1 mln 287 tys. 990 zł. Inwe-
stycja przyczyni się do poprawy 
standardu życia ludzi poprzez 
doprowadzanie nieprzerwalnie, 
szczególnie w okresach suszy, 
wody pod odpowiednim ciśnie-
niem i w odpowiedniej jakości 
i ilości.

z przedszkolem i utworzono 
Zespół Przedszkola, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum. 
Pasją Pluskoty była historia. 
Był autorem dwóch książek, 
które na zawsze już zostaną 
dla kolejnych pokoleń – 
„Karna – zarys dziejów 
od grodziska ziemnego nad 
Szarką do czasów współ-
czesnych” oraz „Zespół 
Śpiewaczy Tuchorzacy 1995 
– 2005”. Ostatnio praco-
wał też w Zespole Szkół 
Rolniczych i Technicznych 
w Powodowie. Pogrzeb 
Błażeja Pluskoty odbył się 
7 kwietnia na cmentarzu 
w Komorowie. 

Foto ilustracyjne:pexels-ivan-samKov
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Przedszkolaki były wniebowzięte! 

Trzy dni później obchodzono Świę-
to Słońca. Przedszkolaki zapoznały 
się z informacjami dlaczego słońce 
świeci i co dobrego nam daje. 
Dowiedziały się również, że Słońce 
może być niebezpieczne. W ten 
dzień w przedszkolu można było 
usłyszeć piosenki śpiewane przez 
dzieci, królowały tańce i zabawy. 
26 marca obchodzono dzień, 
w którym do przedszkola zawita-
ły aż trzy zajączki wielkanocne. 
Jeden przywitał maluchów w Starej 
Tuchorzy, dwa w Tuchorzy. Za-
jączki przykicały do przedszkola 
z paczuszkami, w których znaj-
dowały się słodkości i książeczki 
dla przedszkolaków. Dzieci po wyj-
ściu na plac zabaw zaśpiewały 
piosenki i zatańczyły dla zajączków, 
wykonały ich polecenia, zadania 
i ćwiczenia, po czym zajączki udały 
się po prezenty i wręczyły je dzie-
ciom. Po całym spotkaniu zajączki 
pożegnały się z dziećmi i obiecały, 
że znowu w przyszłym roku przy-
kicają z wizytą. Przedszkolaki były 
bardzo szczęśliwe i podekscytowa-
ne co widać na zrobionych przez 
pracowników ZPP w Tuchorzy 
zdjęciach.
22 kwietnia obchodzono ,,Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi’’. Dzieci 
tego dnia szczególnie zastanawiały 
się jak chronić nasz wspólny dom – 
Ziemię i jak pomóc naszej plane-
cie, aby była ona czysta, zdrowa 
i piękna. Tego dnia królował kolor 
niebieski i zielony. 
27 kwietnia był Dniem Florysty. 
Dzieci dowiedziały się kim jest 
florysta, czym się zajmuje i gdzie 
pracuje. Przedszkolaki z grupy 
starszaków wykonały piękne kom-
pozycje kwiatowe. Trzy dni później 

obchodzono trzy ważne święta 
- 1,2 i 3 Maja. To wspaniały czas 
na przybliżenie dzieciom treści 
patriotycznych, oczywi-
ście w formie przystępnej 
i zrozumiałej dla każdej 
grupy wiekowej. Zaczęto 
od poznania historii nasze 
miejscowości oraz innych 
ciekawych regionów naszego 
kraju. Przedszkolaki wysłu-
chały legend związanych 
z historią Polski, ale również 
utrwaliły symbole narodowe. 
Wykonały prace plastyczne 
z wykorzystaniem różno-
rodnych technik: mapę 
Polski, flagę i godło. Tego dnia 
przedszkolaki ubrane były na biało
-czerwono.
W przedszkolu obchodzono 
również Dzień Strażaka. Tego dnia 
placówkę odwiedzili prawdziwi 
strażacy, którzy przyjechali ogrom-
nym wozem strażackim. Przedszko-
laki były wniebowzięte! Podczas 
spotkania dzieci dowiedziały się 
w jakich okolicznościach można 
wzywać straż pożarną. Utrwalono 
numery alarmowe: numer telefonu 
do straży pożarnej - 998 i numer 
alarmowy 112. Dzieci dowiedziały 
się również jak wygląda praca stra-
żaków, jakim sprzętem się posługu-
ją. Jednak najbardziej oczekiwanym 
dla dzieci był moment prezentacji 
sprzętu ratowniczego oraz możli-
wość siedzenia w wozach bojo-
wych. 11 maja odbył się natomiast 
.wewnątrzprzedszkolny konkurs 
recytatorski pt. ,, Wiosna wier-
szem malowana’’. Podsumowując 
można stwierdzić, że przedszkolaki 
na nudę nie narzekali. 

Świętowanie Dnia Wody i spacer 
ścieżką dydaktyczną to tylko nie-
które z zajęć, które zorganizowano 
przedszkolakom w Kopanicy. Naj-
młodsi, podobnie jak ich koledzy 
z okolicznych placówek świętowali 
pierwszy dzień wiosny. Obcho-
dzili też świątecznego „zajączka”, 
a dzień później Światowy Dzień 
Książki. Dla zdrowia spacerowali 
też ścieżką dydaktyczną, aby do-

brze przygotować się do świąt 
majowych uczyli się o symbolach 
narodowych. Później był Dzień 
Strażaka, czyli gratka dla tych, któ-
rzy chcieliby w przyszłości jeździć 
strażackimi wozami. Nie zabrakło 
też Dnia Bibliotekarza, bo przecież 
nie można wykluczyć, że któryś 
przedszkolak nie postanowi zwią-
zać życia z książkami. 

W Zespole Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy na nudę 
nie narzekano. 21 marca dzieci świętowały Dzień Wiosny. 
Przedszkolaki powitały wiosnę maszerując w wiosennym 
pochodzie, na którym czele którego widniała Marzanna. Następnie, 
po powrocie do przedszkola, na placu zabaw odbyły się różne gry 
i zabawy związane z poszukiwaniem znaków wiosny.

Różnorodnie w Kopanicy
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Posłuchaj hymnu! 

Wiosna w Jażyńcu! 
Druga połowa marca upłynęła 
przedszkolakom w Jażyńcu pod zna-
kiem wiosny. Pierwszy dzień tej ra-
dosnej pory roku najmłodsi poprze-
dził jednak Światowy Dzień Zespołu 
Downa. Na znak solidarności z oso-
bami dotkniętymi tym schorzeniem 
wszyscy w przedszkolu założyli dwie 
różne skarpetki. 19 marca w Jażyńcu 
zawitały bociany i obudziły się żabki, 
które wesoło spacerując przez  wieś 
wołały: Żegnaj zimo, witaj wiosno! 
Trzy dni później przedszkolaki świę-
towały Dzień Wody. Atrakcji było co 
niemiara! Przeprowadzano ciekawe 
doświadczenia i rozmawiano o tym, 
jak ważne jest, by nie marnować ani 
kropli życiodajnego płynu. 

Hymn Szkoły Podstawowej im. 
Kopanickiej Drużyny Powstań-
ców Wielkopolskich wyróżniony 
w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Hymnów Szkolnych opiewających 
Powstanie Wielkopolskie 1918/19 
i jego Bohaterów. Doceniono 
wrażliwość muzyczną, odzwiercie-
dlenie nastroju i emocji. Autorem 
tekstu jest absolwentka szkoły Zu-
zanna Brudło, a muzykę napisała 
p. Klaudia Raszke. Serdecznie gra-
tulujemy twórcom hymnu, wszyst-
kim uczniom oraz nauczycielom 
i dyrekcji szkoły. Hymnu można 
posłuchać zbliżając telefon do QR 
kodu znajdującego się poniżej. 

Pod koniec kwietnia Gmina Siedlec 
podpisała umowę na realizację za-
dania pn. “Przebudowa wewnętrz-
nej drogi gminnej w miejscowości 
Karna – etap II”. Zakres robót obej-
muje przebudowę drogi na odcinku 
275 mb o nawierzchni asfaltowej 
oraz konserwację istniejącego 
rowu. Termin realizacji zadania to 2 

miesiące od podpisania umowy. 
Wykonawcą jest firma Infrakom 
Kościan. Umowę podpisali wójt 
Jacek Kolesiński, skarbnik Krystyna 
Lewandowska oraz przedstawiciel 
wykonawcy. Wartość zadania opie-
wa na 224 tys. zł. Inwestycja jest 
realizowana ze środków własnych 
gminy. 

To już drugi etap

Zbliż telefon  
Zbliż telefon Zbliż 

telefon
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INWESTYCJE W SOŁECTWACh

Sala Jażyniec

Tyrolka w Jaromierzu

 Wigwam  na stadionie w SiedlcuSala Reklin

Sala ZakrzewoKlimatyzacja w Kiełpinach

Sala Wielka Wieś

Sala Wielka Wieś


