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Ciężka praca
się opłaca
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Wójt Jacek Kolesiński z absolutorium i wotum zaufania, a gmina z coraz większymi pieniędzmi na inwestycje i najmniejszym od wielu lat długiem. Można? Można!
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Pieniądze
na drogi
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Co w kulturze 100 lat straży
kwitnie wiosną? w Kopanicy
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sŁOWEM WSTĘPU

Szanowni Mieszkańcy,
		 			oddajemy w Wasze ręce ostatnie wydanie „Gminnych Wieści” przed wakacjami. Przed naszymi dziećmi i młodzieżą,
jak i mam nadzieję przed Wami zasłużony wypoczynek. W naszej gminie dzieje
się dość dużo i mam nadzieję, że skorzystacie z oferty jaką szykują dla Was sołtysi czy Gminny Ośrodek Kultury. Dla nas to jednak czas największych inwestycji, wzmożonej pracy, ale też i podsumowań.
7 czerwca 2022 roku na sesji absolutoryjnej podsumowaliśmy cały poprzedni
rok, który obfitował w inwestycje, pozyskane środki zewnętrzne, porozumienia
m.in. w trakcie ścieżek rowerowych na drogach powiatowych, wojewódzkich
i krajowych. Jednak najważniejszą rzeczą, na którą chciałbym byście zwrócili
uwagę jest ranking „Gmina dobra do życia”. Na prawie 2,5 tysiąca gmin w Polsce, znajdujemy się na 231 miejscu, a gminy tworzące nasz powiat na odpowiednio 344 miejscu Wolsztyn, 523 Przemęt. Brane pod uwagę były 49 czynniki, m.in.
zgazyfikowanie, skanalizowanie i zwodociągowanie gminy, inwestycje, dostępność
do przedszkoli, poziom edukacji podstawowej, niskie bezrobocie oraz wiele innych.
Patrząc na te wyniki możemy być dumni, że mieszkamy w tak rozwiniętej gminie, a przecież każdy z nas ma wrażenie, że w innych miejscach jest lepiej. Jak pokazuje ten ranking
u nas jest bardzo dobrze, a nawet najlepiej w całym powiecie! Jesteśmy na 59 miejscu w Polsce jeśli
chodzi o gminy wiejskie, a jest ich aż 1587! Czy to nie jest powód do dumy? Doceniajmy to i chwalmy się tym!
Drodzy Państwo, w naszej gazecie znajdziecie aktualne podsumowanie prac mieszkańców, urzędników, sołtysów, radnych oraz wójta. Zapoznajcie się z naszymi wspólnymi sukcesami, zobaczcie przed jakimi wyzwaniami stoimy w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej i z czym będziemy musieli się zmierzyć. Chciałbym, by każdy z Was wiedział co naprawdę się
u nas dzieje, a nie tylko powielał cudze, często nieprawdziwe opinie.
Dzieciom i młodzieży, a także Wam życzę udanych wakacji! Wypoczynku i relaksu! My spotkamy się na pewno
„na drogach”, w miejscach inwestycji i podczas wydarzeń kulturalnych, choćby podczas Grójeckiej Nocy Świętojańskiej!

wÓJT GMINY SIEDLEC
JACEK KOLESIŃSKI
Dnia 19.04 br. odebrano zadanie
pt.: „Budowa chodnika w Jaromierzu”. Wartość inwestycji to ponad
21 tys. zł. Trzy dni później odebrano z kolei zadanie pt. „Budowa 42
stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk
postojowych dla autobusów wraz
z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowy
kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w pasie ulicy szkolnej
w Siedlcu” Zadanie dotyczyło
budowy pierwszej zatoki postojowej do parkowania oraz drugiej
zatoki na długości 25 m. Wartość
zadania to ponad 43 tys. zł
Trwa przebudowa drogi
powiatowej od DK
32 w kierunku miejscowości Kiełkowo
polegająca na ułożeniu
nowej nawierzchni
asfaltowej na odcinku
800 metrów bieżących.
Inwestycja jest realizowana w wyniku porozumienia Starostwa
Powiatowego w Wolsztynie z Gminą Siedlec.
Koszt zadania wynosi
529 884,00 zł. Oba
samorządy z własnych
budżetów przeznaczyły
po 264 942,00 zł.

Wsparcie gminy dla rodzin

Chodnik, parking
i zatoki juz gotowe

Przebudowa drogi

„WIEŚCI GMINNE”

WYDAWCA

ADRES WYDAWNICTWA

Urząd Gminy Siedlec

Dwumiesięcznik

Gmina Siedlec

Urząd Gminy Siedlec

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

Gminy Siedlec

ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
www. siedlec.pl
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Podpisanie umowy na realizację
działań związanych z realizacją
projektu grantowego „Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR”
Informujemy, iż w wyniku pozytywnej weryfikacji złożonych przez
Gminę Siedlec dokumentów dotyczących otrzymania grantu, w dniu
19 maja 2022 r. podpisana została
przez Centrum Projektów Polska
Cyfrowa umowa o powierzenie
grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
W związku z tym, iż Gmina Siedlec
otrzymała dofinansowanie w wysokości 752 500,00 zł na zakup 260
laptopów, 39 komputerów stacjonarnych i 5 tabletów, niezbędne jest
przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych i wyłonienie
dostawcy sprzętu. Urządzenia zostaną przekazane Wnioskodawcom
na własność na podstawie zawartej
umowy, jednak przez okres dwóch
lat od chwili przyznania, sprzęt
oraz jego użytkowanie będzie monitorowane przez gminę.
W podpisanej umowie gmina zo-

e-mail: ug@siedlec.pl

bowiązała się do realizacji zadania
w terminie nieprzekraczającym
10 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Ponadto informujemy, że 11
lutego 2022 r. Centrum Projektów
Polska Cyfrowa zmieniło regulamin
dokumentacji konkursowej wprowadzając limit dofinansowania na zakup
laptopa do kwoty 2 500,00 zł.
Otrzymane dofinansowanie obejmuje łącznie 304 szt. urządzeń i jest
wynikiem dokonania szczegółowej
weryfikacji informacji podanych
w złożonych przez Wnioskodawców
oświadczeniach, zgodnie z regulaminem konkursu oraz zmieniającymi
się wytycznymi. Niezakwalifikowane
wnioski nie spełniały wymagań
formalnych (np. brak dokumentów
potwierdzających zatrudnienie
krewnego w zlikwidowanym PPGR,
pokrewieństwa w linii prostej ucznia
z osobą pracującą niegdyś w PPGR,
dziecko nie jest mieszkańcem Gminy
Siedlec oraz złożono oświadczenia
po terminie).
Ze wszystkimi osobami, które
złożyły poprawne wnioski i spełniły
warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się po podpisaniu
umowy o powierzeniu grantu i przekazaniu gminie środków finansowych na realizację zadania.

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

www.siedlec.pl

inwestycje

Ważna sesja i bardzo
dobre wyniki gminy
w rankingach

W dniu 7 czerwca 2022 r.
odbyła się uroczysta sesja
absolutoryjna, na której wójt
Jacek Kolesiński przedstawił
raport o stanie gminy za rok
2021. Podczas sesji obecnych
było 11 radnych, którzy oddali
głosy w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
za rok 2021 oraz udzielenia
wójtowi absolutorium
i wotum zaufania. Podczas
dwóch pierwszych głosowań
10 radnych głosowało za,
1 wstrzymał się od głosu.
Podczas głosowania za wotum
zaufania 9 radnych głosowało
za, 1 wstrzymał się od głosu
i 1 głos nie został oddany,
ze względu na nieobecność
radnego. Gratulacje otrzymał
nie tylko wójt, ale zastępca
wójta Agnieszka Kasperczak
oraz skarbnik Krystyna
Lewandowska. Wyrazy uznania
złożył też wicestarosta Mariusz
Silski.
Nie bez wpływu na wyniki głosowania w sprawie absolutorium
i wotum zaufania pozostaje dobra
pozycja gminy Siedlec w rankingu
samorządowym PAP „Gmina dobra
do życia”. Bada się w nim jakość życia w polskich gminach, biorąc pod
uwagę 48 kluczowych czynniki,
z których najważniejsze są: rozwój
społeczno – ekonomiczny i dobrobyt, czyli budżet gmin oraz gminne
wydatki na inwestycje; warunki
mieszkaniowe, czyli warunki mieszkaniowe i dostępność ekonomiczna; rynek pracy, czyli warunki
pracy, przeciętne wynagrodzenie
i bezrobocie; infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, czyli m.in.
zwodociągowanie i oczyszczanie
ścieków; zdrowie i bezpieczeństwo, czyli m.in. opieka zdrowotna,
bezpieczeństwo pracy, bezpie-
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czeństwo społeczne oraz bezpieczeństwo drogowe; środowisko
naturalne, czyli zanieczyszczenie
środowiska oraz walory estetyczne
krajobrazu; rozwój demograficzny;
dostępność jakość i usług, czyli
przede wszystkim edukacja szkolna, poziom edukacji podstawowej,
przedszkola czy dostęp do internetu; dziedzictwo, kultura i rekreacja;
spójność społeczna, czyli przede
wszystkim frekwencja w wyborach
samorządowych 2014 i 2018.
Wśród 1 tys. 587 gmin wiejskich
gmina uplasowała się bardzo
wysoko, bo na 59 miejscu. Z kolei
na 2 tys. 477 gmin w całej Polsce
lokata naszego samorządu również
była bardzo dobra, bo zajęliśmy 231
miejsce. Nasi sąsiedzi znaleźli się
kolejno na: 344 miejscu (Wolsztyn)
i 523 (Przemęt).
Warto wskazać na jeszcze inny
sukces samorządu. Intensywny
czas pracy, to ciągle spadające
zadłużenie gminy z 52 proc. w 2014
roku do 7 proc. w 2021 roku
oraz niemała liczba pozyskanych
pieniędzy i inwestycji. A na sukces
pracuje cała grupa: wójt, zastępca

wójta, skarbnik, urzędnicy, rada
gminy, sołtysi i wszyscy mieszkańcy, którzy od dziada pradziada
charakteryzowali się pracowitością,
zaradnością i przedsiębiorczością.
Jako gmina możemy pochwalić się
dużymi przedsiębiorstwami, która
działają z powodzeniem na rynku
europejskim i światowym i są naszą
dumą. Średni i mniejsi przedsiębiorcy działają z równym zaangażowaniem.
Znikome bezrobocie w naszej
gminie, dobra opieka zdrowotna,
dostęp każdego dziecka do przedszkola, zwodociągowanie, skanalizowanie i zgazyfikowanie gminy
to nasze ogromne atuty, o których
często się zapomina. 2014 rok
to inwestycje na kwotę około 2
milionów złotych, ale lata 20202021 to już widoczne inwestycje
na ponad 40 milionów złotych
bez kolejnego zadłużania gminy.
I te wszystkie aspekty powodują,
że gmina nie tylko osiąga dobre
lokaty w rankingach, ale i radni
nie mają wątpliwości, by głosować
za absolutorium i udzielać wójtowi
wotum zaufania.
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Prewencja

Wójt
w Sejmie

Na zaproszenie Marii Małgorzaty
Janyski - posłanki na Sejm RP, wójt
Jacek Kolesiński wraz z przedsiębiorcą z gminy Siedlec Michałem
Lehmannem udali się w środę
(25.05.) do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i uczestniczyli w posiedzeniu połączonych komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Infrastruktury.
Wójt wypowiadał się w temacie
drastycznego wzrostu kosztu materiałów inwestycyjnych oraz zamrożonych inwestycjach samorządowych, z czym zmagają się gminy
od wielu miesięcy.

Wizyta
marszałka
Program „Szatnia na medal”
czy nowe inwestycje - to tematy
spotkania z marszałkiem województwa wielkopolskiego Jackiem
Bogusławskim. Uczestniczyli w nim
siedleccy urzędnicy, jak również
wójt Jacek Kolesiński. Wśród tematów poruszono również kwestię
inwestycji drogowych, w tym tej
związanej z drogą 303.

Ważny apel policjantów
posterunku w Siedlcu

Dzwoniący przeważnie informuję,
że mamy udać się do banku, wypłacić środki, założyć nowe konto
i przelać na nie środki pieniężne
a hasła i loginy podać dzwoniącemu lub wypłacić wszystkie środki
pieniężne i oczekiwać na przyjazd
funkcjonariusza (metody działania
sprawców są różne). Jest to próba
oszustwa „na policjanta”. Dlatego
należy natychmiast się rozłączyć
o powiadomić o tym policję (numer
112).
W razie gdyby doszło do takiej
sytuacji można także kontaktować się z oficerem dyżurnym KPP
Wolsztyn dzwoniąc na nr 47 77
28 200 lub bezpośrednio z dzielnicowymi: 786 936 570 – asp.szt.
Mariusz Kozłowski, 786 936 571
- st.asp. Piotr Grześ, 786 936 569 asp. Krzysztof Dudziński.

W dniu 3 czerwca 2022 r. zmarł
ś.p. Druh Piotr Kozica - wieloletni
działacz ochotniczej straży pożarnej na szczeblu gminnym i powiatowym. W latach 2006-2016 pełnił
funkcję Prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej w Reklinie oraz członka
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Siedlcu. Był również członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Wolsztynie. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się we wtorek
7.06. o godzinie w Kościele Parafialnym w Siedlcu.
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Na to również trzeba uważać
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Siedlcu
zwracają się z prośbą do mieszkańców gminy
Siedlec o zachowanie ostrożności (zwłaszcza
przez osoby starsze i te, które mieszkają same),
by w przypadku, gdy na naszej posesji pojawią się
osoby, których nie znamy i próbują nas zagadywać
(pytają np. gdzie znajdą mechanika, gdzie można
wynająć mieszkanie). Ponieważ w tym samym
czasie (gdy ta osoba nas zagaduje), to druga osoba
wchodzi do naszego domu i dokonuje kradzieży
wartościowych przedmiotów.
Metody działania sprawców są różne. Mogą
prosić o szklankę wody (gdy my idziemy po wodę

sprawca przeszukuje ubrania w holu) lub prosić
o rozmienienie pieniędzy (gdy my idziemy rozmienić banknot to sprawca patrzy gdzie trzymamy
pieniądze). Sprawcy wyszukują głównie osób
starszych i samotnie zamieszkujących.
Jeśli doszłoby do takiej sytuacji należy natychmiast powiadomić o tym policję (numer 112). Można także kontaktować się z oficerem dyżurnym
KPP Wolsztyn dzwoniąc na nr 47 77 28 200 lub
bezpośrednio z dzielnicowymi: 786 936 569 - asp.
Krzysztof Dudziński; 786 936 570 – asp.szt. Mariusz Kozłowski; 786 936 571 - st.asp. Piotr Grześ.

Rusza przebudowa

Dobry wynik w konkursie
Po udanym występie w eliminacjach wojewódzkich w Rogoźnie,
gdzie drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Misjonarzy Oblatów w Obrze zdobyła I miejsce
pokonując 28 drużyn z całego
województwa 1-2 czerwca nastąpił finał ogólnopolski.

Odszedł

zdjęcie ilustracyjne: Pixabay

Funkcjonariusze Posterunku Policji
w Siedlcu zwracają się z prośbą
do mieszkańców gminy Siedlec
o zachowanie ostrożności podczas
odbierania telefonu gdy osoba
dzwoniąca do nas podaje się
za funkcjonariusza Policji lub
Centralnego Biura Śledczego
Policji (CBŚP) i informuje nas
o tym, że np. dojdzie do włamania
do banku w którym posiadamy
środki pieniężne i jeśli nic z tym nie
zrobimy to utracimy zgromadzone
środki.

Nasza drużyna w składzie: Amelia
Sterna, Kamil Adamczak (uczniowie z Jażyńca w gminie Siedlec
– Wojciech Przybyła udała się
do Nidzicy (warmińsko-mazurskie).
Rozgrywki trwały 2 dni i polegały na rywalizacji w czterech
konkurencjach (test wiedzowy,

miasteczko ruchu drogowego, tor
przeszkód oraz I pomoc przedmedyczna). Zajęliśmy wysokie X miejsce, na 16 reprezentacji wszystkich
województw w kraju.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, m.in.: Gminie Wolsztyn, Starostwu Powiatowemu w Wolsztynie. Dziękujemy za życzliwość
i wsparcie Urzędowi Gminy
Siedlec, a także osobom i firmom
prywatnym z Obry, Jażyńca
i Wolsztyna, którzy docenili
wkład pracy naszych uczniów
i wsparli wyjazd promujący Naszą
Małą Ojczyznę.

W dniu 6 maja Wójt Gminy Siedlec
– Jacek Kolesiński i Skarbnik Gminy
– Krystyna Lewandowska w imieniu Gminy Siedlec podpisali umowę
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu – etap I’. Wykonawcą
zadania jest Krzysztof Maćkowiak
prowadzący firmę: Z.P.H.U. “KOSTKA”, Zakład Ogólnobudowlany

-Brukarski z siedzibą w Żodyniu, ul.
Główna 12. Zakres robót obejmuje
przebudowę drogi poprzez budowę
kanalizacji deszczowej wraz z częściowym remontem nawierzchni
i ułożeniem chodnika. Wartość
inwestycji: 475.227,34 zł, termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Inwestycja finansowana
jest z budżetu Gminy Siedlec.

Sala ma już elewację

Zakończyły się prace związane
z realizacją zadania: „Remont sali
wiejskiej etap II”. Prace dotyczyły
wykonania II etapu elewacji
sali wiejskiej w Jażyńcu i zostały

zrealizowane w ramach Funduszu

Sołeckiego. Wykonawcą był Zakład
Remontowo – Budowlany „GRZEŚKOWIAK”.

www.siedlec.pl

wydarzenia

Pomnik czerwonoarmisty
przeszedł do historii
Wykonany prawdopodobnie
w latach 1945-1948 pomnik
czerwonoarmisty w Siedlcu
przeszedł do historii. W środę
(20.04.) został usunięty,
a w wydarzeniu wziął udział
m.in. prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Karol Nawrocki.

ziemi, choć nie od zawsze stał pod
siedleckim urzędem. Pierwotnie
znajdował się w innej lokalizacji
związanej z pochówkiem 130 żołnierzy Armii Czerwonej. Ale jeszcze
w 1945 r. pochówki zostały zlikwidowane i przeniesione na cmentarz
wojenny w Wolsztynie przy ul.
Powstańców Wielkopolskich. A
sam ponik po kilku latach zmienił
lokalizację, by finalnie stanąć przy
zbiegu ulic Zbąszyńskiej i Nowy
Świat na działce będącej własnością gminy Siedlec, gdzie stał
do środy. Podobnie jak dwa inne
pomniki, które tego dnia uroczyście usunięto – w takich miejscowościach jak Międzybłocie (woj.
wielkopolskie) i Garncarsko (woj.
dolnośląskie).

- Apeluję do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej
wszelkich nazw i symboli wciąż
upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty
symbolizujące komunizm. Najwyższy czas nadrobić zaległości w tej
dziedzinie – podkreślał na początku
marca Karol Nawrocki w oświadczeniu w sprawie dekomunizacji.
Zaznaczał, że w polskiej przestrzeni
publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego Oczywistym jest, że dekomunizację
przyspieszyła wojna w Ukrainie.
reżimu komunistycznego i służąWedług szefa Instytutu Pamięcych mu ludzi.
ci Narodowej uświadomiła ona
jeszcze dobitniej, jak ważne jest
Na apel zaczęli odpowiadać samousunięcie symboli propagujących
rządowcy, a jednym z pierwszych
komunizm. - Bo mimo wieloletnich
był burmistrz Pruszkowa w woj.
działań Instytutu, i mimo ustawy
opolskim, w okolicy którego do 23
z 1 kwietnia 2016 o zakazie promarca stał pomnik poświęcony
pagowania komunizmu lub innego
Armii Czerwonej. Obecny na deustroju komunistycznego, do dziś
montażu pomnika dr Nawrocki
nie brakuje w Polsce pomników
podkreślał, że za tym symbolem
poświęconych Armii Czerwonej
kryją się zbrodnie systemu ko– tłumaczy dr Karol Nawrocki.
munistycznego. Nie czekał długo
Dodaje, że Instytut, którym kieruje
na odzew kolejnych burmistrzów
służy pomocą w weryfikacji nazw
i wójtów, a jednym z tych, którzy
ulic czy placów podlegających
odpowiedzi na apel był wójt Siedlca
zmianie zgodnie z obowiązującym
Jacek Kolesiński. Bo tuż obok
prawem. I wyjaśnia, że na przygourzędu gminy jeszcze do środy
towanej przez IPN liście znajduje
stał pomnik czerwonoarmisty,
się około 60 pomników, które
o którym informowaliśmy na łapowinny zostać zburzone. Chwali
mach „Na Temat” tuż po wybuchu
również współpracę z samorządawojny w Ukrainie. Wówczas nie
mi. - Większość reaguje na nasz
było pewne, czy pomnik zostanie
apel pozytywnie. Ich władze
zlikwidowany, ale po kilku dniach
potrzebowały wsparcia, aby zakońbyły jasne, że zniknie z powierzchni
czyć proces dekomunizacji – pod-

kreśla Nawrocki. I tłumaczy, że IPN
będzie przekonywać te samorządy,
które do tej pory nie były zainteresowane usunięciem monumentów.
- Mam nadzieję, że pod presją argumentów będą gotowe do przyzwoitości historycznej – mówi prezes
Instytutu Pamięci Narodowej.
W środowej uroczystości oprócz
szefa IPN wzięli też udział przed-

stawiciele władz lokalnych, w tym
wójt Jacek Kolesiński, który wcześniej spotkał się z dr Karolem Nawrockim. Jak wskazuje Kolesiński,
usunięcie pomnika było tylko kwestią czasu. - I dobrze, że nastąpiło
to teraz, w tak trudnym dla wszystkich momencie, a zwłaszcza
dla naszych sąsiadów w Ukrainie,
z których wielu przyjmujemy pod
swój dach. Nie chciałbym, aby będąc w Polsce musieli oglądać relikty

przyszłości upamiętniające tych,
którzy są agresorami i zbrodniarzami. Dlatego, ponad wszelkimi
podziałami, popieram apel Instytutu Pamięci Narodowej i cieszę
się, że pomnik stał się już historią.
Tym bardziej, że przed tygodniem
oblano go czerwoną farbą. A
to znak, że ludzie nie życzą sobie
takich monumentów – mówi Jacek
Kolesiński.

Czyste powietrze
– punkt konsultacyjny
Są pieniądze
na drogi do pól
Informujemy, iż Uchwałą Nr
XL/755/22 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 28 marca
2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku,
została przyznana pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości
137.250,00 zł na przebudowę dróg
dojazdowych do pól w miejscowości Wąchabno i Godziszewo.
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Gminny Punkt Konsultacyjny –
Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” jest
czynny codziennie w godzinach
od 12:00 do 14:00. Mieszkańcy zainteresowani złożeniem
wniosku w Programie „Czyste
powietrze” mogą uzyskać infor-

macje o zasadach dofinansowania
i pomoc w wypełnieniu wniosku,
po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu się na dany dzień i godzinę: telefonicznie: 68 384 85 21,
osobiście w wyznaczonych dniach
i godzinach.

Dostaliśmy pieniądze
Umowy
podpisane
z Polskiego Ładu!

Miło nam poinformować, iż Gmina
Siedlec pozyskała 4.750.000,00
zł dofinansowania w ramach II
Edycji Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na zadanie
pn. “Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej
połączenie miejscowości Siedlec
z oczyszczalnią ścieków PGK
Wolsztyn”. Inwestycję zamierzamy
zrealizować w systemie
“zaprojektuj i wybuduj”.

Informujemy, iż w dniu 26 kwietnia
2022 r. w Starostwie Powiatowym
w Szamotułach odbyło się podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącej dofinansowania
zadania pn. “Przebudowa ulicy
Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W imieniu Gminy Siedlec umowę
podpisali: Wójt Gminy Siedlec –
Jacek Kolesiński oraz Skarbnik
Gminy – Krystyna Lewandowska.
Kwota dofinansowania na powyższe zadanie to: 319.278,07 zł, czyli
50% wartości zadania. Pozostała
kwota pochodzi z budżetu Gminy
Siedlec.
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Jubileusz
W sobotę (21.05.) w Kopanicy
odbyły się uroczyste obchody
100-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kopanicy
oraz Powiatowe Obchody
Dnia Strażaka. Uroczystość
rozpoczęto mszą świętą
odprawioną w intencji
strażaków i ich najbliższych.
Po nabożeństwie w miejscowym
kościele strażacy, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście
na czele z Powiatową Wolsztyńską
Orkiestrą Dętą przemaszerowali
na plac za remizą OSP, gdzie odbyła
się część oficjalna uroczystości.
Rozpoczynając uroczystość Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Siedlcu dh
Hieronim Birk, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Wolsztynie dh Henryk Żok
oraz Komendant Powiatowy PSP
w Wolsztynie bryg. Roman Rembielak powitali zaproszonych gości
wśród których byli m.in. posłanka
na Sejm RP Maria Małgorzata
Janyska, senator RP Jan Filip
Libicki, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Cukier,
Przedstawiciel Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego
PSP w Poznaniu mł. bryg. Łukasz
Ostrowski, Członek Prezydium
ZOW ZOSP RP w Poznaniu Wojciech Jarczewski, Starosta Powiatu
Wolsztyńskiego Jacek Skrobisz
z przedstawicielami samorządu Powiatu Wolsztyńskiego, Wójt Gminy
Siedlec Jacek Kolesiński z przedstawicielami samorządu Gminy Siedlec, Wójt Gminy Przemęt, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Wolsztynie
Janusz Frąckowiak, Zastępca Komendanta PSP w Wolsztynie st.kpt.
Karol Kędziorski wraz z funkcjonariuszami KP PSP w Wolsztynie,
Przedstawiciel posłanki na Sejm RP
Marty Kubiak Zdzisław Sita, Przedstawiciel WCR w Nowym Tomyślu
por. Bartosz Szymczak, Wiceprezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Wolsztynie dh Józef
Pauch, Przedstawiciel Nadleśnictwa Babimost Dariusz Rzadkowski,
byli Komendanci Powiatowi PSP
w Wolsztynie w stanie spoczynku
Rafał Kociemba i Sławomir Śnita,
długoletni Prezes ZOG ZOSP RP
w Siedlcu oraz wieloletni Wójt
Gminy Siedlec Stanisław Piosik
oraz sołtys wsi Kopanica Józef
Piwecki.
Obchody swoją obecnością zaszczycili również Kapelan Stra-

100 lat straży
w Kopanicy
żaków Powiatu Wolsztyńskiego
O. Grzegorz Rurański oraz były
Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
w Kopanicy ks. Kanonik Krzysztof Mizerski. Historię jednostki
OSP Kopanica w jej jubileusz
100-lecia istnienia odczytał dh
Artur Hałuszczak. Z okazji tak
dostojnego jubileuszu jednostka
została uhonorowana najwyższym
odznaczeniem Związku OSP RP –
Złotym Znakiem Związku. Dekoracji
sztandaru jednostki tym odznaczeniem w imieniu Prezydium Zarządu
dokonał członek Prezydium ZOW
ZOSP RP w Poznaniu dh Wojciech
Jarczewski w asyście Prezesa OSP
w Kopanicy dh Janusza Kicińskiego. Obchodzone Święto Dnia
Strażaka jest wyrazem uznania
i podziękowania dla wszystkich
funkcjonariuszy państwowej straży
pożarnej i członków ochotniczych
straży pożarnych za trud i poświęcenie wkładane w pełnioną służbę
dla dobra społeczności lokalnej.
Dlatego też, podczas uroczystości wręczono medale, nominacje
i wyróżnienia.

Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali st. ogn. Bartosz Strąk oraz ogn. Błażej Piskorz.
Z kolei awansowali asp. Damian
Kotlarski na stopień starszego aspiranta, mł. asp. Robert Dutkiewicz
na stopień aspiranta, st. str. Artur
Olszak na stopień sekcyjnego,
str. Paulina Ososińska na stopień
starszego strażaka. Z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kopanicy złoty
medal za zasługi dla pożarnictwa
otrzymali: Artur Hałuszczak, Janusz
Kiciński, Eugeniusz Kosicki. Srebrny
medal otrzymali Paweł Dajek,
Marcin Grinig, Robert Hałuszczak
i Piotr Utrata. Brązowy medal
otrzymali Tomasz Lewandowski,
Adam Maszner, Krystian Maszner,
Mirosław Stasik, Bartosz Szewczyk
i Marcin Zalisz. Odznaką za wysługę lat zostali odznaczeni: Franciszek Kokociński, Jan Kowalik, Bogdan Raszke, Feliks Wojciechowski
- 55 lat, Konrad Kaczmarek - 50 lat,
Konrad Makowiak - 45 lat, Leszek
Fabiś, Marek Miller - 40 lat, Eugeniusz Kosicki, Marian Szewczyk - 35
lat, Paweł Dajek, Robert Hałusz-

czak - 25 lat, Artur Hałuszczak,
Janusz Kiciński, Marcin Raszke,
Mirosław Stasik, Piotr Utrata - 20
lat, Tomasz Lewandowski, Krystian
Maszner, Adrian Styrnal, Bartosz
Szewczyk, Marcin Zalisz - 10 lat.
Brązową odznaką “Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza” otrzymali
Sebastian Basiński, Wiktor Leśnik
oraz Eryk Stasik.Po odznaczeniu
wszystkich wyróżnionych strażaków, miały miejsce wystąpienia
zaproszonych gości - z gratulacjami,
podziękowaniami i najlepszymi życzeniami dla jubilatów oraz wszystkich strażaków za ofiarną i pełną
poświęcenia służbę.
Podczas uroczystości nastąpiło
odsłonięcie tablicy pamiątkowej
w hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kopanicy za bezinteresowną
pomoc bliźniemu i społeczeństwu
w 100 rocznicę powstania jednostki ufundowanej przez Wójta Gminy
Siedlec. Uroczystość zakończono
częścią artystyczną z udziałem
dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy.

Otwórz się na pomoc

W trosce o zdrowie psychiczne
i bezpieczeństwo Państwa, chcielibyśmy zaproponować wsparcie
i pomoc młodym ludziom i ich
rodzicom w ramach projektu
„Otwórz się na pomoc”, w którym
uczestniczy Gmina Siedlec. Pod
podanymi poniżej linkami znajduje się kilka prawdziwych historii
opowiedzianych przez rodziców,

opatrzonych komentarzem specjalisty. Ich tematyka jest bardzo
aktualna i nawiązuje do sytuacji
i problemów, z którymi spotykają
się rodzice. Dodatkową atrakcją
jest gra interaktywna ,,W sieci”,
skierowana do dzieci i młodzieży,
w której to widz decyduje o fabule
filmu. Zapraszamy do zapoznania
się z projektem.

cz. 1 Zdrowie Psychiczne
https://wielkopolskie.naszemiasto.pl/gmina-siedlec-otworz-sie
-na-pomoc/re
cz. 2 Alkoholizm
https://wielkopolskie.naszemiasto.pl/gmina-siedlec-otworz-sie
-na-pomoc-alkohol/re
cz.3 Przemoc
https://wielkopolskie.naszemiasto.pl/gmina-siedlec-otworz-sie
-na-pomoc-przemoc/re
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Szatnia zyska nowy blask

W dniu 20 maja 2022 r. Zastępca
Wójta Gminy Siedlec – Agnieszka
Kasperczak i Skarbnik Gminy –
Krystyna Lewandowska w imieniu
Gminy Siedlec podpisali umowę
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. “Budynek szatni zaplecza
sportowego w Siedlcu”. Wykonawcą zadania jest Pan Grzegorz
Lehnhardt prowadzący Zakład
Usług Remontowo-Budowlanych
z siedzibą w Tuchorzy, ul. Osiedlowa 8. Zakres robót obejmuje

przebudowę istniejącego budynku
szatni na działce nr 492 w Siedlcu.
Wartość inwestycji to 298.984,00
zł, a termin realizacji to 3 miesiące
od dnia podpisania umowy. Inwestycja finansowana jest z budżetu
Gminy Siedlec oraz została ujęta
na zatwierdzonej liście rankingowej
na dofinansowanie zadań w ramach Programu “Szatnia na Medal”,
z kwotą dofinansowania w wysokości 100.000,00 zł.

Spotkanie
z posłem

Na zaproszenie wójta Jacka
Kolesińskiego do gminy Siedlec
przyjechał Marcin Porzucek, Poseł
na Sejm RP. Wizyta rozpoczęła się
wizytacją aktualnych i przyszłych
inwestycji w Siedlcu, po której
odbyło się spotkanie z radnymi
i sołtysami z Gminy Siedlec, na którym poruszane były różne tematy
m.in. wyzwania sołectw, inwestycje
w gminie, sprawy oświatowe, a także wymieniane były doświadczenia
w pracy na poziomie samorządu
i rządu. Dyskusja była żywa i pokazała, że takie spotkania muszą
odbywać się częściej, ponieważ
obie strony były zaangażowane
i wiele zyskały. Spotkanie odbyło
się w dobrej atmosferze, za co
Wszystkim dziękujemy.

Mamy laureatów
w konkursie
Rolnika Roku 2021

W niedziele, 5 czerwca w Sali Ziemi
Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Gala Rolnika
Roku 2021. Konkurs organizowany
jest przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Kapituła zakwalifikowała do konkursu rolników,
którzy prezentowali wyjątkowo
wysoki poziom produkcji rolniczej,
stosowali nowoczesne technologie,
odznaczali się dobrą organizacją
pracy, wysoką estetyką gospodarstw, uzyskali wysokie efekty
ekonomiczne, a także przejawiali
troskę o środowisko naturalne.
Tradycyjnie finalistom zostały
wręczone statuetki Siewców. Laureatami XXI edycji zostali Państwo
Elżbieta i Tomasz Jazdon, otrzymując tytuł Wielkopolskiego Rolnika
Roku. To wyjątkowe w skali kraju
i największe w regionie przedsięwzięcie promujące wielkopolskie
rolnictwo. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom!

www.siedlec.pl

kultura

Kultura rozkwita
wraz z trwającą wiosną
Wernisaże, zloty, koncerty,
pokazy i wiele innych wydarzeń
gościło w minionych tygodniach
w progach siedleckiego
Ośrodka Kultury. Ponadto co
tygodniowe zajęcia plastyczne,
rękodzielnicze, rzeźbiarskie,
taneczne, kulinarne
i folklorystyczne od naszych
mieszkańców (i nie tylko) od 0
do 101 lat. Jednym słowem
– kultura w gminie Siedlec
rozkwita wraz z trwającą
wiosną.
W piątek 22 kwietnia w ramach
cyklu „Wpół do kultury” odbył się
koncert Agaty Frąckowiak i Marka Buczkowskiego (mieszkańca
Siedlca). To piękne i kameralne
przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem. Określenie
„kameralne” bardziej odnosiło
się do muzyki jaką usłyszeliśmy
niż do ilości osób na Sali widowiskowej bo wydarzenie przyciągnęło
tłumy naszych mieszkańców.
Kolejnym wydarzeniem było „NA
MALUCHA”. Konkurencje, występ
orkiestry dętej z Rostarzewa, bar
APIS czyli KGW Belęcin, który
serwował pyszne specjały rodem z PRL-u, Bistro Doprawione
z pysznymi deserami z lat 70. i 80.
a przede wszystkim Fiaty 126p
wraz z załogami – to wszystko
czekało na spragnionych dobrej
zabawy w sobotę 30.04.2022 r.
Nie można zapomnieć o zbiórce
na rzecz Madzi i Niny z Belęcina –
udało się uzbierać łącznie 4.866,32
zł
Miesiąc maj w kulturze to zawsze
dwa bardo ważne wydarzenia. Jedno z nich to Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek, który w naszej gminie
trwał… dwa tygodnie! Prócz spotkań z najmłodszymi czytelnikami
i pasowania na czytelnika ogłosiliśmy konkurs internetowy, w któW dniach 14-15 maja w Zespole
Szkół Podstawowych
i Przedszkoli w Kopanicy odbył
się harcerski Rajd Wiosenny
„Mrówka”. W imprezie
uczestniczyło ponad 70
druhen i druhów z Hufca ZHP
Wolsztyn. Było to pierwsze
tak duże przedsięwzięcie
„wolsztyńskich” harcerzy
od czasu pandemii.
Najważniejszą częścią harcerskiej
imprezy jest bieg patrolowy. Nie
inaczej było i tym razem. Dzięki
temu podczas gry terenowej, nasi
harcerze mieli przyjemność poznać
walory przyrodnicze oraz historyczne gminy Siedlec, fragmentami
zahaczając o tereny gminy Kargowa. Rywalizacja toczyła się przede
wszystkim w terenie leśnym.
Uczestnicy mieli do wykonania
zadania, których tematyka nawiązywała do przesądów oraz tradycji
kulturowych z całego świata. Całość została zwieńczona ogniskiem
harcerskim pełnym zabaw i piosenek.
Cieszy nas fakt, że kolejny raz baza
harcerskiego rajdu znajdowała się
na terenie gminy Siedlec. Mamy na-
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rym od poniedziałku do piątku
przez dwa tygodnie rozlosowaliśmy
łącznie 21 książek. Zabawa cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem dlatego stwierdziliśmy, że zabawę za jakiś czas powtórzymy.
W maju odbył się również Wernisaż Barbary Cap z Zielonej Góry.
Malowanie rozpoczęła dopiero
po przejściu na emeryturę uczestnicząc w zajęciach grupy Babie
lato przy Zielonogórskim Ośrodku
Kultury.
Nie można było również zapomnieć
o święcie naszych mam. Dzień
Matki Ośrodek Kultury zorganizował przy współudziale sołtysa
Siedlca. Nie zabrakło dobrej muzyki
w wykonaniu zespołu GroBrass
z Grodziska Wielkopolskiego

oraz duetu Patrycji i Jacka Kotlarskich, a nawet wspólnej zabawy
do późnego wieczora. Wszystkim
świętującym Panią jeszcze raz życzymy wszystkiego co najlepsze!
Wśród imprez dla dzieci znalazł się
jeszcze etap gminny i powiatowy
Konkursu Piosenki Przedszkolaków
CZERWONA 2022. Wśród osób
reprezentujących nasz powiat
w etapie rejonowym znaleźli się
Karol Lewandowski, Lena Brudło,
Martyna Woźna, Olga Bartkowiak,
Alicja Jankowiak.
Drugą imprezą, która cieszyła się
zainteresowaniem wśród przedszkolaków był Tydzień Kultury
Ludowej Regionu Kozła – edycja
przedszkolna. Marcin Szczechowiak – koźlarz i nauczyciel gry

Wiosenny rajd

dzieję, że rajd w szkole w Kopanicy
pozwoli nawiązać do wspaniałych
tradycji i harcerstwo powróci także
na tereny gminy Siedlec.

Serdecznie dziękujemy p. dyr. Justynie Kaczmarek za udostępnienie
Szkoły na bazę rajdu. Dziękujemy
Nadleśnictwu Wolsztyn oraz Babimost za wsparcie okazane przy
organizacji trasy biegu patrolowego. Dziękujemy także Starostwu
Powiatowemu w Wolsztynie
za przekazanie środków finansowych w ramach projektu „Harcerską służbą budujemy jutro”.

na instrumentach ludowych wraz
z przedstawicielami z Zespołu
Pieśni i Tańca z Kębłowa jeździli
od przedszkola do przedszkola
opowiadając o naszych tradycjach,
pokazując instrumenty oraz ucząc
tańców pochodzących z naszego regionu. Przed nami kolejne
imprezy – śledźcie nasze media
społecznościowe i stronę www.
goksiedlec.pl.

Region Kozła
w jeden dzień
Dnia 5 maja br. przez gminę Siedlec
przejeżdżali cykliści, którzy brali
udział w rajdzie rowerowym pn.
„Region Kozła w jeden dzień”. W
trakcie postoju w Siedlcu, uczestnicy rajdu spotkali się z Wójtem

Gminy Siedlec Jackiem Kolesińskim.
Po rozmowie z włodarzem gminy i upamiętniającej wydarzenie,
wspólnej fotografii, cykliści udali się
w dalszą trasę, która została wytyczona przez gminy Regionu Kozła.
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SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Kalendarium
Przedszkola
w Siedlcu
10.04. - Pokaz artystyczny
podczas Jarmarku Wielkanocnego
organizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Siedlcu.
10.04. - Wizyta pana Sołtysa
wsi Siedlec z radą sołecką
z upominkami dla dzieci z okazji
świąt wielkanocnych.
12.04. - Wizyta Zajączka
wielkanocnego w Przedszkolu
w Siedlcu - niespodzianki
w koszyczkach dla przedszkolaków
- wspólna zabawa.
21.04. - Wycieczka do Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej
w Wolsztynie. Przedszkolacy
zapoznali się z niebezpieczną pracą
strażaka, jego umundurowaniem
oraz wyposażeniem, sprzętem
gaśniczym, utrwalili zasady
bezpiecznego zachowania się
w czasie zabawy w przedszkolu,
domu, terenie, przebywając
w „Kąciku Ognika”.
22.04. - „Dzień Ziemi” grupy
„Motylki”, „Stokrotki” odbyły
patrole ekologiczne w terenie,

zdając raport o zanieczyszczeniu
środowiska. Grupy „Jagódki”,
„Słoneczka”, „Sówki” oraz „Tygryski”
przeprowadziły sprzątanie terenu
wokół przedszkola i na Alei
Pszczelej. Każdy przedszkolak
otrzymał dyplom „Małego ekologa”.

„Jagódki” do gospodarstwa
agroturystycznego „Akacjowe
Ranczo” w Karszynie. Ścieżki
ekologiczne, zwiedzanie zagród ze
zwierzętami, zabawy na placach
zabaw, różnymi tradycyjnymi
zabawkami z dawnych czasów.

26.04. - Wycieczka dzieci z grupy
„Jagódki” i „Słoneczka” do ZOO
Nowy Tomyśl. Zwiedzanie Muzeum
Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu.

10.05. - Eliminacje Gminne do XXV
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej- Czerwonak 2022
w GOK Siedlec. Prezentowanie
przez przedszkolaków Przedszkola
w Siedlcu.

28.04. - Wyjazd grup
przedszkolnych 6-latków
do Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Wolsztynie. Pobyt
w „Kąciku Ognika”.
29.04. - Obchody związane
ze „Świętem Flagi”, „Świętem
Konstytucji 3 Maja”. Przemarsz
dzieci z wykonanymi na zajęciach
plastycznych flagami biało
- czerwonymi w okolicach
przedszkola.
04.05 - Wyjazd 6- latków
do Karszyna na „Akacjowe Ranczo”.
06.05 - Wycieczka
przedszkolaków „Słoneczka”,

11.05 - Wyjście dzieci do „Kina
za rogiem” w GOK Siedlec.
12.05 - Wizyta grupy „Jagódki”
w Bibliotece Publicznej w Siedlcu
z okazji Tygodnia Bibliotek
oraz Dnia Bibliotekarza. Złożenie
życzeń, zapoznanie się z zawodem
bibliotekarza.
16.05 - Wyjście dzieci z grup
przedszkolnych „Motylki”,
„Stokrotki” do Biblioteki Publicznej
w Siedlcu w ramach „Tygodnia
Bibliotek”.
17.05- „Tydzień Regionu

Kozła w przedszkolu”- wyjście
grup przedszkolnych do Sali
widowiskowej GOK Siedlec,
zapoznanie się z tradycyjnymi
strojami ludowymi
oraz instrumentami ludowymi
Kozioł biały, mazanki i tańcami
Regionu Kozła.
18.05-19.05- wycieczka grup
przedszkolnych „Motylki”,
„Stokrotki”, „Jagódki”, „Słoneczka”,
do Krainy Zabawy Bogilu- Wioska.
19.05- wyjście przedszkolaków
„Słoneczka”, „Sówki”, „Tygryski”
do Biblioteki Publicznej w Siedlcu.
20.05- udział zespołu ludowego
z grup „Sówki”, „Słoneczka”
w Gminnym Między przedszkolnym
Konkursie tańca ludowego „Na
ludowo jest wesoło” w GOK
Siedlec. Otrzymanie dyplomu
za udział, statuetki do kącika
regionalnego w Przedszkolu
Siedlec.
23.05- wycieczka krajoznawczoturystyczna do Centrum
Rekreacyjno- sportowego nad

jeziorem Błędno w Zbąszyniu.
24.05- spotkanie dzieci z grup
„Sówki” z pszczelarzem p. Lilianą
Jędrzychowska- Gałęzowska
z synem Stasiem z okazji „Dnia
Pszczoły”.
25.05- 26.05- uroczyste obchody
„Święta Rodziny”- Dzień Mamy
i Taty- program artystyczny,
wręczenie kartek z życzeniami,
dyplomów „Super mama”, „Super
tata”, medali , upominków
dla rodziców z okazji „Święta
Rodziny”.
01.06- „Dzień Dziecka”- festyn
w Alei Pszczelej w Siedlcuzabawy muzyczne z animatorem,
zamki dmuchane, „świat baniek”
dla dzieci, malowanie twarzy,
spotkanie z policjantami z Komendy
Policji w Siedlcu, ze strażakami
ze Straży Pożarnej w Siedlcu,
przejazd zabytkowym samochodem
strażackim wokół przedszkola,
konkurencje, gry, smakołyki,
upominki dla każdego dziecka
w „Dniu Dziecka”.

- Komenda Powiatowa straży Pożarnej w Wolsztynie.

Dni Ziemi

W czasie wycieczek dzieci poznawały przyrodę, różne gatunki zwierząt, ścieżki edukacyjne
związane z tematyką „Przyjaciel Przyrody”, podziwiały przepięknie rosnące kwiaty ozdobne.
Dzieci nie tylko zdobywały wiedzę na temat przyrody ale także korzystały z atrakcyjnych
placów zabaw. W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej poprzez zabawę grupy przedszkolne zdobywały wiedzę w „Kąciku Ognika” na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw
w domu, przedszkolu i w terenie oraz zapoznały się z wyposażeniem, sprzętem gaśniczym
każdego strażaka w czasie przeprowadzonych akcji gaśniczo- ratunkowych. Już od tej chwili
każdy przedszkolak wie jak bezpiecznie spędzać czas w domu rodzinnym i przedszkolu.

Dnia 22 kwietnia 2022r. przedszkolacy z Przedszkola w Siedlcu wzięły udział w wiosennym sprzątaniu gminy w ramach obchodów “Dnia Ziemi- 2022”, który wpływa na podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Przedszkolacy grup młodszych:
Sówki, Tygryski, Słoneczka oraz Jagódki wybrały się na spacer w9kol Przedszkola
i terenu Alei Pszczelej w celu posprzątania śmieci. Natomiast grupy starsze zorganizowały patrole ekologiczne do pobliskiego lasu i tam przeprowadziły czynności związane
z oczyszczeniem środowiska naturalnego z pozostawionych w lesie śmieci. Już każdy
przedszkolak wie jak chronić nasza planetę Ziemię przed nieczystościami i jak segregować tak zwane odpady by wszystkim żyło się lepiej. “Planeta w naszych rękach!”

MAJOWE ŚWIĘTA:
W naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy majowe święta: Święto Konstytucji 3
maja, Dzień Flagi. Przedszkolacy z wielkim zapałem wykonały na zajęciach plastycznotechnicznych flagi ojczyste, mapy Polski, odśpiewały Hymn Polski i po krótkim uroczystym
apelu z chorągiewkami biało- czerwonymi w ręku wyruszyły na spacer majowy w najbliższe okolice Przedszkola w Siedlcu. Miłość, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny to myśl
przewodnia w kształtowaniu każdego najmniejszego przedszkolaka.

WYJAZDY:
W okresie majowym przedszkolacy z Przedszkola w Siedlcu wybrali się na wycieczki
krajoznawczo- poznawcze w najbliższe rejony naszej małej ojczyzny:
- ZOO w Nowym Tomyślu
- Gospodarstwo agroturystyczne w Karczynie „Akacjowe Ranczo”

Kalendarium Przedszkola w Chobienicach
W poniedziałek 30.05.
przedszkolaki z Chobienic
wybrały się do słynnego
już “Kina za rogiem”
w Siedlcu. Grupa maluszków
własnoręcznie przygotowywała
też łakocie w postaci gofrów.

Wtorek 17.05. również możemy
zaliczyć do udanych. Nasza niespodzianka się powiodła. Ku zaskoczeniu naszych milusińskich do przedszkola przybyli policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Młodszy aspirant Katarzyna Kucharczak, aspirant sztabowy Artur
Lorenz oraz aspirant sztabowy
Dariusz Ptak, bez którego to przedsięwzięcie by się nie odbyło. Dzieci
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do którego każdy przedszkolak mógł
zajrzeć i poczuć się jak prawdziwy
stróż prawa. Dziękujemy za odwiedziny!

miały okazję przypomnieć sobie
poznane już wcześniej zasady dotyczące bezpieczeństwa. Zaproszeni

goście zapoznali nas także z pracą
policjanta. Największą jednak atrakcją był niesamowity wóz policyjny,

pyłku pszczelego oraz przyswoiliśmy
mnóstwo dodatkowy informacji.
Każdy przedszkolak mógł poczuć się
jak prawdziwy pszczelarz, przymierzając strój pszczelarski i używając
Z kolei w konkursie Czerwonak
podkurzacza. Bardzo dziękujemy
do kolejnych eliminacji został nomipani Aldonie za wizytę w naszym
nowany Karol Lewandowski. Trzymamy kciuki i gratulujemy wszystkim przedszkolu!
uczestnikom odwagi, determinacji
Dzień 29.04 też był dniem pełnym
oraz pięknych głosów. Jesteśmy
wrażeń. Stało się tak za sprawą
z Was dumni! W jeden ze słoprzemiłych gości, którzy odwiedzili
necznych piątków mieliśmy okazję
nasze przedszkole. Były to piękne
gościć w naszym przedszkolu panią
i barwne papugi.
pszczelarz. Pani Aldona opowiadała
Jak co roku w przedszkolu
nam jak powstaje miód i propolis.
Dowiedzieliśmy się co nieco o pracy w Chobienicach obchodziliśmy też
i zwyczajach pszczół. O tym jak waż- Światowy Dzień Ziemi. Dzieci już
od najmłodszych lat zdobywają
ną rolę pełnią te niezwykłe owady.
wiedzę o tym, w jaki sposób dbać
Nauczyliśmy się także odróżniać
pszczołę od osy. Poznaliśmy smak
o naszą planetę.

www.siedlec.pl

Szkoły i przedszkola

Kolejny sukces
uczniów z Siedlca!
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Siedlcu zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu
Informatycznego „Geniallne Miejsca na mapie”. Konkurs ten
polegał na przygotowaniu prezentacji w postaci gry lub escaperoomu (na platformie genially) na temat miejscowości, okolicy,
gdzie znajduje się placówka uczniów, jednocześnie zachęcając
turystów do odwiedzenia wybranego miejsca.

Hanna Kotlarska, Zofia Ceglarek,
Agnieszka Masiorek oraz Piotr
Lemański z opiekunkami Urszulą
Rau i Joanną Lemańską, wybrali
jako geniallne miejsce Wolsztyńską
Parowozownię i opracowali o niej
escape game „Geniallne miejsce?
Wolsztyn”. Ich praca została
wyróżniona spośród 120 prac
z całej Polski i znalazła się w trójce
najlepszych! Grupa konkursowa
otrzymała również wyróżnienie
na szczeblu wojewódzkim i 2 czer-

wca pojawiła się na uroczystym
podsumowaniu w Pile. Wręczenie
nagród i wielka gala finałowa,
połączona ze zwiedzaniem stolicy, odbędzie się we wrześniu
w Warszawie.
Warto przypomnieć, że to już kolejny tak wielki sukces siedleckich
uczniów. W zeszłym roku zdobyli I
miejsce w projekcie Cyfrowa Szkoła
Wielkopolska-Cyfrowa Mapa
Dorzecza Warty!

Niezwykłe spotkanie z pisarką

18 maja uczniowie klasy 2a, 2c
oraz 3b SP w Siedlcu, zaprosili
na spotkanie panią Zofię Mąkosę, autorkę trylogii “Wendyjska
winnica”. Pani Zosia, mimo iż jest
autorką literatury dla dorosłych
i nie przyjmuje zaproszeń do szkół,
dla młodych czytelników zrobiła
wyjątek i bardzo chętnie przyjęła
zaproszenie. Pisarka cierpliwie
odpowiadała na pytania uczniów
na tematy związane z jej pasją,
ale również i życiem prywatnym.
Zaspokoiła ciekawość wielu z nich.
Uczniowie są dumni, że mogli
gościć w swoich murach prawdziwego pisarza, a do tego kogoś
“bliskiego”, bowiem emerytowaną
nauczycielkę siedleckiej szkoły.

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Siedlcu
31.03. uczniowie klas ósmych wzięli udział

w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

1.04. Zosia Ceglarek, Michalina Stasiak, Maja
Dopierała oraz Jagoda Żok wzięły dział
w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Sing&Win.
3.04. nasi uczniowie zaprezentowali swoje

umiejętności wokalne i taneczne podczas
Jarmarku Wielkanocnego.

przekazała każdej klasie króliczka, wydrukowanego przez szkolną drukarkę 3D.
22.04. cała społeczność szkolna dołączyła

do obchodów Dnia Ziemi i akcji Sprzątania
Świata.
Zosia Ceglarek, Agnieszka Masiorek, Hanna
Kotlarska oraz Piotr Lemański zwycięzcami
Ogólnopolskiego Konkursu „Geniallne Miejsca na mapie”.

8.04. odbył się Szkolny Konkurs Recytator-

Szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Z ekologią na Ty”. Każda klasa zrealizowała wybrane przez siebie zadania dotyczące
ochrony przyrody, ekologii, zdrowego trybu
życia.

W naszej szkole odbyła się akcja pt.”Wesołe
miny naszych uczniów z Ukrainy”, która miała
na celu pozyskanie artykułów papierniczych,
niezbędnych uczniom zza granicy do nauki.

Klasy 2a i 2c, oraz 3b w ramach projektu
„Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
zaprosiły na spotkanie panią Zofię Mąkosę.
Pisarka z uśmiechem odpowiadała na liczne pytania uczniów na tematy związane
z książką.

ski „Wiosna w poezji”, którego zwycięzcami
są: Dominik Kurdziel, Łukasz Drzewiecki
oraz Michalina Stasiak.

Z okazji Świąt Wielkanocnych pani Dyrektor

20.05. obchodziliśmy Światowy Dzień
Pszczół. Uczniowie przebrali się w pszczele
barwy oraz wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „Moja przyjaciółka pszczoła”.
23-24.05. wycieczka klas drugich do Torunia.
30-31.05. wycieczka klas trzecich do Torunia
Uczniowie klasy 1b, 2a i 2c, oraz 3b i 3c
wzięli w roku szkolnym 2021/2022 udział
w projekcie „Czytam z klasą – lekturki spod
chmurki”.
Wzięliśmy udział w:

1. Powiatowej Lidze LA, gdzie Karolina
Reimann rzuciła oszczepem na II miejsce,
Marika Krauze na III miejsce, a Roksana Krystians IV miejsce.
2.Trójboju LA - DRUŻYNA W SKŁADZIE:
Ceglarek Gabriela, Dopierała Oliwia, Groszek
Martyna, Grzechowiak Martyna, Lehmann
Martyna zajęła na szczeblu gminnym I miejsce, a na powiatowym II miejsce. 7 czerwca

Kalendarium Przedszkola w Kopanicy
30-31.05. 2022r. - Wyjazd na salę
zabaw do Dinopolis.
14. 04. 2022r. - Każdego roku, tuż

przed świętami wielkanocnymi, nasze przedszkole odwiedza zajączek
wielkanocny. Przychodzi, a raczej
kica z prezentami dla dzieci. Tak
było i tym razem, radość dzieci
była ogromna.

28. 04. 2022r. - Konkurs Recyta-

torski z okazji Dnia Ziemi. Podczas
występów dzieci wykazały się
wielką odwagą i przygotowaniem
i wspaniale zaprezentowały się
w znanych i mniej znanych wierszach. Konkurs dostarczył dzieciom
wielu wrażeń i przeżyć, a przede
wszystkim dobrej zabawy.

Czerwiec 2022

3.Czwórboju La - drużyna w składzie: Ceglarek Zofia, Chmielewska Maria, Kaczmarek
Zofia, Nadobnik Marika, Stachowiak Lena,
Stachowiak Zuzanna, Rurkowska Martyna
zajęła w gminie II miejsce, w powiecie III.
4. Grupa 20 osobowa z klas IV i V startowała
w Powiatowych Czwartkach LA, awansująć
do finału który odbędzie się 2.06.2022r
na stadionie w Wolsztynie.
5. 15.05 w Poznaniu na stadionie Olimpii,
dziewczynki z klas piątych - Stachowiak Lena,
Stachowiak Zuzanna, Chmielewska Marysia,
Zosia Kaczmarek, Ewa Gruszka ,Ceglarek
Wiktoria, Rurkowska Martyna, Opaska
Emilia oraz uczniowie klas siódmych Karolina
Reimann, Krystians Roksana, Maćkowiak Zuzanna oraz Mateusz Kozłowski wystartowali
w zawodach rejonowych LDK.

18. 05. 2022r. - Zawitał do naszego

Przedszkola Pan Cytrynek ze swoim
przyjacielem Czechorem - niezwykle przemiłą małpką. Podczas pokazu dzieci miały okazję zobaczyć
niesamowite sztuczki oraz magiczne rekwizyty, poćwiczyć nietypowe
umiejętności, a przede wszystkim
dobrze się bawić.
20. 05 2022r. - Konkurs Tańca
Ludowego “NA LUDOWO JEST
WESOŁO”. Przedszkolaki zatańczyły taniec “Szewczyk”. Duża scena
i światła jupiterów nie onieśmieliły naszych dzieci, które za swój
występ otrzymały wyróżnienie
i dyplom.

22.04. 2022r. - Dzień Ziemi. Podczas

obchodów Dnia Ziemi przedszkolaki zastanawiały się co dobrego
można zrobić dla naszej planety?
Dzieci poznały zasady, których
należy przestrzegać, aby chronić
środowisko naturalne, uczyły się
poprawnego segregowania śmieci,
wykonywały prace plastyczne
oraz poznały trudne słowo- recykling.

dziewczyny startują w Mistrzostwach Rejonu
Leszczyńskiego w Rawiczu.

21.05. 2022r. - Przedszkolaki uświet-

niły śpiewem i tańcem obchody
100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopanicy.
06.05. 2022r. - Dzieci wybrały się

w odwiedziny do Strażaków z OSP
w Kopanicy. Przedszkolaki podczas
tej niecodziennej wizyty mogły
zapoznać się z zawodem strażaka,
z zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
Strażacy bardzo ciekawie opowiadali o swojej pracy. Serdecznie
dziękujemy strażakom za zorganizowanie spotkania oraz umożliwienie dzieciom poznanie zawodu

strażaka.
11.05. 2022r. - Gminny Konkurs

Piosenki “Czerwonak”. Lena i Kinga
przeszły do konkursu powiatowego.
17. 05. 2022r. - Przedszkolaków
odwiedził P. Marcin Szczechowiak
oraz Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo. Dowiedzieliśmy się wiele
o kulturze ludowej związanej z instrumentem kozioł biały.

23.05. 2022r. - obchodziliśmy

Światowy Dzień Pszczół. Gościliśmy tego dnia P. Ceglarka, który
przybliżył nam zawód pszczelarza
oraz zapoznał dzieci z życiem i rolą
pszczół w przyrodzie. Dzieci mogły
też skosztować miodu z pasieki P. J.
Paluch. Dzięki wesołym zabawom
i zdobytej wiedzy przedszkolaki
wiedzą jak ważne i pożyteczne są
to owady, że Pszczółka - to nasza
najlepsza przyjaciółka ;)

Kalendarium
Przedszkoli
w Tuchorzy

01.04. - Międzynarodowy Dzień

Ptaków.

13.04. - Śniadanie Wielkanocne

i Zajączek.
22.04. - Światowy Dzień Ziemi.
09.05. - Odwiedziny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
z Siedlca.
19.05. - „Tydzień” kultury ludowej
Regionu Kozła.
20.05. - V Gminny Miedzyprzedszkolny Konkurs Tańca Ludowego „
Na ludowo jest wesoło”.
23.05. - Konkurs recytatorski „Dzie-

cięca Poezja”.

26.05. - Dzień Mamy.
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Szkoły i przedszkola
14.03. - Na lekcji języka polskiego
klasa czwarta zaprezentowała
przedstawienie pt. “Legenda
o warszawskim Bazyliszku”.
30.03. - Klasa VI pojechała
pod opieką wychowawcy pana
Przemysława Strażyńskiego
i pani Iwony Janczewskiej do kina
w Zielonej Górze na film pt.
“Uncharted”.
31.03. - W sali wiejskiej
w Chobienicach odbyły
się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”. Wśród finalistów
etapu gminnego znalazły się dwie
nasze uczennice: Maria Tomińska
i Aleksandra Nawrot z klasy VI,
które w II grupie wiekowej zajęły
kolejno I i II miejsce.
13.04. - Rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego na Wielkanocną
Zakładkę do Książki dla klas I-III
organizowanego przez bibliotekę
szkolną. Laureatami konkursu
zostały uczennice kl. I: Gabriela
Buda, Laura Czaińska i Zofia
Stasik.
22.04. - Z okazji Dnia Ziemi
uczniowie naszej szkoły
przystąpili do akcji „Sprzątanie
Świata” i pozbierali śmieci
na wyznaczonych terenach
w Chobienicach. Mamy nadzieję,
że za rok będzie mniej śmieci.
25.04. - Nasze laureatki
gminnego etapu Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
“Młodzież Zapobiega Pożarom”
Maria Tomińska i Aleksandra
Nawrot z klasy VI wzięły udział
w eliminacjach powiatowych
turnieju, które odbyły się
w siedzibie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Wolsztynie.

Kalendarium
Zespołu Szkoły
Podstawowej
w Chobienicach
25.04. - Uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w Ogólnopolskim
Konkursie Przedmiotowym
z języka polskiego. Wyniki
konkursu poznamy na początku
czerwca.

12.05. - W bibliotece szkolnej
odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego dla kl. I
„Lokomotywa” Juliana Tuwima.
Laureatami konkursu zostały
Zuzanna Loba i Barbara Różycka.

28.04. - Czworo uczniów
z klasy IV: Ania Łukaszewska,
Aleksandra Janus, Franciszek
Herkt i Franciszek Kornyło wzięło
udział pod opieką wicedyrektora
naszej szkoły pana Sebastiana
Tomysa w Powiatowych
Eliminacjach Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym w Szkole Podstawowej
nr 1 w Wolsztynie. Nasza drużyna
zdobyła trzecie miejsce spośród
siedmiu rywalizujących grup ze
szkół powiatu wolsztyńskiego.

13.05. - Klasa IV pojechała
pod opieką wychowawcy pana
Roberta Janczewskiego do kina
w Zielonej Górze na film pt.
“Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice
Dumbledore’a”.

28.04. - W bibliotece szkolnej
odbył się Konkurs Pięknego
Czytania dla uczniów kl. II.
Uczestnicy czytali fragment
lektury pt.” Kapelusz Pani Wrony”.
Mistrzynią pięknego czytania
została Dorota Wańska. II miejsce
zajęła Martyna Lewandowska,
a III – Hanna Nowak.
3.05. - Święto Konstytucji 3 Maja
zostało zaakcentowane gazetką
na korytarzu w budynkach szkoły.

19.05. - Uczniowie kl. III wzięli
udział w quizie wiedzy z lektury
„O psie, który jeździł koleją”
organizowanym przez bibliotekę
szkolną. Najlepszą znajomością
lektury wykazała się Amelia
Łuczak, II miejsce zajęła Kornelia
Adamczak, miejsce III przypadło
w udziale Nikoli Piątyszek.
24-26.05. - Odbył się Egzamin
Ósmoklasisty.
31.05. - Rozstrzygnięcie konkursu
„Moja ulubiona lektura” prezentacja multimedialna dla kl.
IV-VI organizowanego przez
bibliotekę szkolną. Najciekawszą
prezentację lektury („Opowieści
z Narnii. Lew, czarownica i stara
szafa”) wykonała uczennica kl. VI
Julia Janczewska.

Wycieczka do Wrocławia
Klasy 5a i 5b Szkoły Podstawowej
w Tuchorzy wyjechały
na wycieczkę do Wrocławia.
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy
Panoramę Racławicką.
Następnie w przepięknej
pogodzie i cudownych humorach
podążaliśmy śladami krasnali.
Zobaczyliśmy Ostrów Tumski
(katedra), Wyspę Piasek, Most
Zakochanych, Stare Miasto:
Uniwersytet Wrocławski, Stare
Jatki, Rynek, Plac Solny oraz
Ratusz. Podziwialiśmy panoramę
miasta z tarasu widokowego w Sky
Tower. Pan przewodnik Jacek
opowiedział nam wiele ciekawych
rzeczy na temat miasta i jego
historii.
Drugi dzień wycieczki ukazał
nam inne oblicze Wrocławia.
Podziwialiśmy jego faunę i florę.
Zwiedzaliśmy Zoo z Afrykarium,
obejrzeliśmy multimedialny pokaz

wodny Wrocławskiej Fontanny
przy Hali Stulecia i Ogród Japoński.
Ciekawym punktem programu
było centrum wiedzy o wodzie –
Hydropolis. Tradycyjnie na koniec
wycieczki nie mogło zabraknąć
wizyty w restauracji McDonald’s.
Naszemu wyjazdowi towarzyszyły
konkursy, w których uczniowie
i nauczyciele chętnie uczestniczyli.
Pierwszego dnia najtrafniej
na pytania pana Jacka odpowiadały
Zuzia i teacher Kate. Nagrodą były
pyszne lody rzemieślnicze.
Drugiego dnia był konkurs
na najładniejsze selfie ze
zwierzęciem. W gronie najlepszych
znaleźli się: Marysia, Zuzia, Sandra,
Hirek, Maja i Antek. Gratulujemy
zwycięzcom
Wycieczkę zaliczamy do bardzo
udanych.

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Kopanicy
24.03.- Trzy drużyny
z naszej szkoły brały udział
w drużynowych biegach
przełajowych na szczeblu
powiatowym: dziewczynki klas
III - IV w składzie: Julia, Amelia,
Nadia, Nikola, Alicja; chłopcy klas
V - VI: Antoni, Igor, Marcin, Kacper,
Tomasz; dziewczyny klas VII - VIII:
Oliwia, Julia, Martyna, Natalia,
Laura. Dziewczynkom z klas IIIIV udało się zająć drużynowo 3
miejsce.
31.03.- Uczniowie klas pierwszych
odwiedzili strażaków z OSP
w Kopanicy. Podczas spotkania
dzieci poznały pracę strażaków
ochotników, miały także okazję
jechać wozem strażackim.
1.04.- Naszą szkołę, za sprawą
Samorządu Uczniowskiego,
opanował “Dzień bez plecaka”.
Zamiast plecaków uczniowie
spakowali swoje książki i przybory
szkolne do wózków, kartonów,
taczek, a nawet kanistrów czy rur.
1.04.- W Zespole Szkół
Zawodowych w Wolsztynie odbył
się konkurs piosenki obcojęzycznej
„SING AND WIN”. Celem konkursu
były między innymi popularyzacja
nauki języków obcych przez
śpiew oraz prezentacja
umiejętności lingwistycznych
i wokalnych uczniów. Naszą szkołę
reprezentowała uczennica klasy 8b.
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Ania wykonała utwór „Before you
go” – L. Capaldi.
Na przełomie marca i kwietnia
zorganizowana była w naszej
szkole zbiórka artykułów pierwszej
potrzeby dla rodzin z Ukrainy. Zebrane produkty i przedmioty trafiły
do rodzin przebywających na terenie naszej gminy, do Gminnego Magazynu w Żodyniu oraz do Powiatowego Magazynu w Wolsztynie.
1.04.- W naszej szkole odbyły się
Mistrzostwa Gminy Siedlec w piłce
nożnej w ramach wielkopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Do
rywalizacji przystąpiły drużyny
ze szkoły w Siedlcu, Tuchorzy,
Chobienic, Belęcina oraz Kopanicy.
Graliśmy systemem każdy
z każdym, rywalizacja była zacięta.
Ostatecznie na podium stanęły
drużyny: 3 miejsce: Siedlec, 2
miejsce: Kopanica, 1 miejsce:
Belęcin.Na szczeblu powiatowym
reprezentować gminę będą
drużyny z Belęcina i Kopanicy.
7.04. - W bibliotece odbyło się
wręczenie dyplomów i drobnych
upominków uczennicom z klas 8a
i 6a za udział w międzynarodowej
akcji “Przepisujemy Tolkiena”.
10.04. - Nasi uczniowie
wraz z opiekunami odebrali
nagrodę za zajęcie 2 miejsca w
konkursach i innych imprezach
upowszechniających wiedzę

ekologiczną mieszkańców z terenu
ZM ,,Obra”.
13.04. - Uczniowie klas 1-3
zjedli w szkole wielkanocne
śniadanie i niecierpliwie oczekiwali
na spotkanie z zajączkiem.
22.04. - W ramach Dnia Ziemi
uczniowie poszczególnych klas
wraz z opiekunami posprzątali
wyznaczone tereny wokół szkoły.
26.04. - W komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
odbyły się kwalifikacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. Julii i Dominikowi
serdecznie gratulujemy wiedzy
z zakresu historii ochrony prze-

ciwpożarowej, OSP, prewencji
oraz organizacji szeroko pojętego
ratownictwa.
27.04. - W naszej szkole odbył
się konkurs recytatorski, podczas
którego dzieci i młodzież
przedstawiały swoje recytatorskie
umiejętności. W konkursie wzięło
udział 60 uczniów. Jury miało
bardzo trudne zadanie, ponieważ
poziom recytacji był na bardzo
wysokim i wyrównanym poziomie.
Nagrody dla wszystkich uczestników
sponsorowała Pani Justyna
Kaczmarek – dyrektor ZSPiP
w Kopanicy oraz Nadleśnictwo
Wolsztyn, które reprezentowała pani
Paulina Włodarczyk.

6.05. - Uczniowie klas III odwiedzili
strażaków z OSP w Kopanicy.
6.05. - Odbył się apel z okazji świąt
majowych.
9.05 – 11.05. - Uczniowie kl. IV
i V wybrali się na wycieczkę
do Biskupina, Gniezna, Torunia
i Bydgoszczy.
21.05. - Nasi uczniowie uczcili
programem artystycznym obchody
100 – lecia OSP w Kopanicy
24.05 – 26.05. - Uczniowie klas VIII
zdawali egzaminy z j. polskiego,
matematyki i języka obcego.

www.siedlec.pl

Z ŻYCIA GMINY

Dla lasu
i pokoleń

Dnia 08.04.Nadleśnictwo Wolsztyn przeprowadziło akcję sadzenia
lasu pod hasłem:„Wspólnie dla lasu
i przyszłych pokoleń”. Do akcji dołączyli: Starosta Wolsztyński Jacek
Skrobisz, Wicestarosta Nowego
Tomyśla Marcin Brambor, Zastępca Burmistrza Wolsztyna Tomasz
Spiralski, Urzędnicy Gminy Zbąszyń
i Urzędnicy Gminy Siedlec.

To był siódmy spływ

5 czerwca 2022 roku odbył się VII
Trzeźwościowy Spływ Kajakowy,
którego organizatorem był Wójt
Gminy Siedlec wraz z Gminną Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu. W Kopanicy
w miejscu zbiórki nastąpiło powitanie
W dniach 09 – 10.04. juniorzy star- wszystkich uczestników spływu
si Absolwenta Siedlec wzięli udział
przez Przewodniczącego i członków
w turnieju finałowym A Mistrzostw GKRPA w Siedlcu. Po omówieniu
Polski rozegranym w Czerniejewie.
przez instruktora - ratownika zasad
Po przegranym meczu z UKS Barbezpieczeństwa i udzieleniu krótkiego
kówka Zielonka 10:5 zespół rozegrał instruktarzu nastąpiło wodowanie
mecz o III miejsce Mistrzostw Polski kajaków. 26 uczestników pokonało
z zespołem UKS Błyskawica Nietrasę z Kopanicy do Grójca Małego,
chanowo. W regulaminowym czasie gdzie czekał na nich posiłek regeneramecz zakończył się wynikiem 5:5
cyjny oraz kawa i ciasto. Najważnieji o zwycięstwie miała zadecydować szym celem spływu było propazgodnie z regulaminem dogrywgowanie zdrowego stylu życia bez
ka. Już w 11 sekundzie dogrywki
uzależnień oraz promowanie różnych
Absolwent strzelając złotą bramkę
form aktywności fizycznej. Jednym
zdobył brązowe medale Mistrzostw z punktów części profilaktycznej było
Polski. Zespół wystąpił w składzie:
świadectwo trzeźwego alkoholika,
Seweryn Mania, Nikodem Górny,
podczas którego uczestnicy aktywnie
Adrian Żok, Jonasz Adamczak, Ma- zadawali pytania. Dziękujemy wszystteusz Zalisz, Sebastian Kaczmarek,
kim za udział w tym sportowym
Kacper Piotrowski, Adrian Sulek,
wydarzeniu. Cieszymy się, że wszyAdrian Birk, Mateusz Walkowiak,
scy uczestnicy dopłynęli do mety.
Mateusz Woźny, Stefan Jagiełło,
Biorący udział w spływie wykazali
Nikodem Woźny, Kajetan Koszela,
się wytrwałością i hartem ducha
Jakub Cycoń. Trenerem zespołu
udowadniając, że można spędzić miło
jest Przemysław Stróżyński.
i aktywnie czas bez alkoholu.

Brązowe medale
dla Absolwenta

Udany dzień
dla maluchów

Dzień Dziecka zorganizowany wspólnie z Sołtysem i Radą
Sołectwa Siedlec, a także ks.
proboszczem był niezwykle udany.
Wydarzenie rozpoczęli Zastępca
Wójta Gminy Siedlec Agnieszka
Kasperczak oraz sołtys Przemysław Weiss. Pogoda dopisała, co

Czerwiec 2022

cieszy. Atrakcji było bardzo dużo
- od dmuchanych zamków, przez
kręcone, balonowe stwory, straż
pożarną, malowanie twarzy, tatuaże, aż po hot-dogi, lody i napoje.
Na zakończenie odbył się szalony
pokaz umiejętności cyrkowych.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!
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dOM SENIORA

Seniorzy nie zapomnieli
o ważnych świętach
Dzień Matki,
Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki czy Dzień św.
Floriana – patrona strażaków.
To tylko niektóre święta,
które w ostatnich tygodniach
obchodzili seniorzy Dziennego
Domu Senior+ w Siedlcu.
Każdego dnia w Dziennym Domu
Senior+ w Siedlcu odbywa się
wiele interesujących zajęć. W

ostatnich tygodniach były one
związane m.in. z Dniem Matki,
kiedy to seniorzy wykonali prace
plastyczne. Składali również
życzenia pielęgniarce, nie
zapominając o rehabilitantach
i psycholog, a powodem był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.
Obchodzili także Dzień św. Floriana, składając życzenia druhom
i druhnom jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu.

Ponadto wykonali flagi z okazji
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a w międzyczasie korzystali
ze sprzętu rehabilitacyjnego,
dostępnego w siedleckim domu
seniora. Obchodzili również
Dzień Ziemi, którego celem jest
promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. A część
tych wydarzeń prezentujemy
na widocznych obok zdjęciach.

W czwartek (14.04) zastępca wójta
Agnieszka Kasperczak oraz skarbnik
Krystyna Lewandowska odwiedziły seniorów
w Dziennym Domu Senior+ w Siedlcu.
Nadchodzące święta były okazją do złożenia
życzeń oraz wspólnych rozmów przy dobrej
kawie.
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