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Od wielu lat, 9 lipca, miesz-
kańcy Tuchorzy i okolicy, a 
razem z nim przedstawicie-
le zarządu gminy Siedlec 
i powiatu wolsztyńskiego 
uczestniczą w polowej Mszy 
św. odprawianej w miejscu, 
gdzie w 1942 r. Niemcy za-
mordowali (przez powiesze-
nie) piętnastu Polaków. 

Często podczas tych uro-
czystości przypomina się 
zebranym tragiczną historię 
z czasów II wojny świato-
wej, która się tu wydarzy-
ła. Wówczas zastrzelono 
niemieckiego żandarma, z 
tuchorskiego posterunku po-
licji o nazwisku Markwitz. 
W prasie i komunikatach lo-
kalnych ogłoszono, że było 
to dzieło polskich bandytów 
(świadkowie twierdzą, że 
zabójca miał biały rower, a 
takim jeździli tylko Niem-
cy) i okupanci zapowiedzieli 
swoją zemstę. 

9 lipca 1942 r. esesma-
ni, chcąc zastraszyć Pola-
ków, przyprowadzili wielu 
mieszkańców z Tuchorzy i 
sąsiednich wsi do niewiel-
kiego lasu, gdzie dokona-
no zabójstwa żandarma. 
Kazano im zabrać łopaty i 
narzędzia. Stolarze musieli 
przygotować prowizoryczną 
szubienicę, a zebrani mieli 
przyglądać się zapowiada-
nej zemście – egzekucji. 
Przywieziono ciężarówką 
więźniów z Fortu VII z Po-
znania,  którzy nie mieli 
nic wspólnego z tym zabój-
stwem. Było ich piętnastu. 
Mieli związane drutem ręce 
tak mocno, że aż krwawiły. 
Przyprowadzono ich pod 
szubienicę, przy której stał 
Niemiec z odbezpieczo-
ną bronią. Jak opowiadali 
świadkowie, Polacy musieli 
zakładać im pętle na szyje. 
Więźniowie szeptali im do 
ucha swoje nazwiska, adre-
sy i to, co mają przekazać 
ich rodzinom. Jeden z nich, 
młody człowiek, odważył 
się głośno wykrzyczeć ad-
res żony z Gniezna i prosił, 
aby ją powiadomić o jego 
śmierci. Inny krzyknął: Bra-
cia, my jesteśmy niewin-
ni, giniemy za Ojczyznę! 
Na to gestapowiec syknął: 

Trzymaj mordę!  i kopnął w 
jego podest. Długo umierał. 
Inni stali spokojnie i modlili 
się. Potem, jak opowiadali 
świadkowie, mieli ciężką 
śmierć. 

W tym czasie jeden z 
oprawców wygłaszał prze-
mowę do zebranych: Od 
dziś za każdy czyn narusza-
jący nietykalność Niemców 
– wygrażał – będzie ginąć 
nie piętnastu, ale stu Pola-
ków i to sobie wszyscy za-
pamiętajcie. 

Zapamiętali, bo tego wy-
darzenia nie dało się zapo-
mnieć. Widzieli, jak po eg-
zekucji mordercy wrzucali 
zwłoki zamordowanych, 
jak bydło do ciężarówki, a 
potem wieźli ich do Zakła-
du Anatomii Uniwersytetu 
Poznańskiego. Strach para-
liżował świadków i długo 
bali się nawet o tej zbrodni 
rozmawiać. 

Okupacja minęła. W roku 
1959 r., gdy w tym miejscu 
w lesie stawiano pomnik, był 
przy tym obecny projektant 
tego monumentu p. Edward 
Przymuszała z Wolsztyna 

(uczeń znanego wolsztyń-
skiego artysty, rzeźbiarza 
i malarza Marcina Rożka, 
który zginął w niemieckim 
obozie koncentracyjnym 
Auschwitz).

Pomnik był piękny. Przed-
stawiał orła rozwijającego 
szeroko skrzydła, jak gdy-
by zrywającego się do lotu. 
Na postumencie wypisano 
nazwiska zamordowanych 
Polaków.  Przypatrując się 
temu dziełu mieszkaniec 

Tuchorzy p. Stanisław Mo-
der zapytał pana Przymusza-
łę: Dlaczego ten pomnik jest 
tak równo zakończony… 
taki jakiś ścięty? Na to usły-
szał odpowiedź: Tak… tam 
u góry powinien być krzyż 
i po chwili artysta dodał - 
Kiedyś na pewno tam się 
znajdzie…  

Do dzisiaj żyją świadkowie 
zarówno pierwszego, jak i 
drugiego wydarzenia. 

Rozmawiam z p. Edwar-
dem Budą, 79-letnim miesz-
kańcem Tuchorzy. To on 
opowiada, że słowa wypo-
wiedziane wówczas przez 
twórcę pomnika przez lata 
przypominały o jego niedo-
kończonym dziele. Niestety, 
w latach „głębokiej komu-
ny” walczono z krzyżami, 
wyrzucano je ze szkół, fa-
bryk i zakładów pracy, więc 
umieszczenie krzyża na po-
mniku, było rzeczą niemoż-
liwą. 

Minęło 30 lat. Nadeszły 
inne czasy. „Solidarność” 
obaliła komunizm, zaczęto 
na powrót wieszać wcze-
śniej zdejmowane krzyże, 

ale to robili jak na razie 
odważniejsi. Strachliwi, 
podporządkowani władzy, 
nadal się bali. 

Był rok 1989. Edward 
Przymuszała od dziesię-
ciu lat już nie żył, ale jego 
słowa nie dawały spoko-
ju. Kilka osób z Tuchorzy 
postanowiło w konspiracji 
dokończyć dzieło artysty 
według jego wizji. 

8 lipca 1989 r. p. Stani-
sław Adamczak w swoim 

ślusarskim warsztacie ukoń-
czył konstrukcję dwumetro-
wego metalowego krzyża. 
Razem z p. Edwardem Budą 
na plecach zanieśli go przed 
pomnik. Była noc. Zwer-
bowani koledzy: Stanisław 
Wieczorek, Franciszek Bru-
dło, Stanisław Witkin już 
tam na nich czekali. Razem 
zabrali się do pracy. Umo-
cowanie krzyża na szczycie 
pomnika nie było łatwe i 
cały montaż trwał dość dłu-
go. Starali się zachowywać 
jak najciszej, ale stukanie 
w nocy się niosło. Nagle 
zauważyli, że przejeżdżają-
cy od strony Wolsztyna sa-
mochód osobowy wyraźnie 
zwalnia i podjeżdża przed 
pomnik. Spiesznie zeszli ze 
szczytu i zdążyli schować się 
w krzakach. Kierowca wy-
szedł, podszedł do pomnika, 
poświecił dookoła latarką, 
popatrzył, wrócił do samo-
chodu i… odjechał. (Kim 
był? Po co tam był? Tego do 
tej pory nikt nie wie.) 

Nazajutrz, zgodnie z trady-
cją, wieczorem 

9 lipca odprawiono przy 
ołtarzu ustawionym przed 
pomnikiem, uroczystą Mszę 
św. Jak zawsze uczestni-
czyło w niej wiele osób, bo 
tuchorzanie nie zapominają 
o martyrologii narodu pol-
skiego w czasie okupacji. 

Ilu z nich wówczas za-
uważyło, że szczyt pomnika 
uwieńczył krzyż? – Nie wia-
domo. Nawet ks. proboszcz 
Brucki, który celebrował 
Mszę św. – jak opowiada p. 
Edward Buda – tego nie za-
uważył.

Od tej chwili minęło już 
następne 29 lat. Krzyż gó-
ruje nad pomnikiem. Obok 
niego powiewa nasza oj-
czysta biała-czerwona flaga. 
Tuchorzanie nadal pamię-
tają i zbierają się każdego 
roku w lipcowy wieczór w 
tym historycznym miejscu i 
dziękują Panu Bogu za wol-
ną i niepodległą Polskę.    

Gertruda Jazdon

Przedruk: Głos Wolsztyń-
ski nr 132 (609), IVVII-
18VII.2018

Stawiali go w nocy 
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Droga gminna w Kiełkowie
Droga gminna w Wojciechowie

Ścieżka Siedlec - Powodowo
Na ścieżkę rowerową z Siedlca do 
Powodowa czeka wielu mieszkań-
ców. Po drugiej stronie ulicy zloka-
lizowany zostanie chodnik, aby piesi 
mogli bezpiecznie dojść do sklepu 
oraz Centrum Medycznego. Jak da-
leko posunięta jest sprawa ścieżki? 
28 czerwca 2018 Gmina złożyła 
wniosek do Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego  w Wydziale Infra-
struktury i Rolnictwa na realizację  
inwestycji drogowej.

Po otrzymaniu tej decyzji  zgodnie z 
porozumieniem z Wielkopolskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich zostanie 
ogłoszony przetarg na realizuję inwe-
stycji, wyłonienie wykonawcy oraz 
przystąpienie do realizacji.
Finanse po stronie Gminy są za-
bezpieczone, a dodatkowo Gmina 
uzyskała dotację w wysokości 50% 
wartości inwestycji. Jesteśmy w peł-
nej gotowości do pracy i czekamy na 
decyzję. 

Nowa jakość usług w gminie Siedlec
Gmina Siedlec zakończyła 

realizację projektu pn. „Wdro-
żenie e-usług publicznych w 
Gminie Siedlec” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, Działanie 2.1 
Rozwój elektronicznych usług 
publicznych, Poddziałanie 2.1.1. 
Rozwój elektronicznych usług 
publicznych.

W ramach projektu zakupiono 
sprzęt komputerowy i serwero-
wy, wymieniono oprogramowanie 
w urzędzie, które usprawni pra-
cę. Uruchomiono także szereg 
e-usług. Dzięki temu mieszkańcy 
będą mogli wiele spraw załatwić 
drogą elektroniczną. Uruchomio-
no między innymi:

- formularze na platformie epuap,

- Elektroniczne Biuro Obsłu-
gi Interesanta (https://siedlec.
eboi.pl/), gdzie mieszkańcy będą 
mogli złożyć wnioski i sprawdzić 
stan załatwienia swojej sprawy 
oraz uiścić podatki i opłaty. Aby 
wnioski mogły być rozpatrzone 
elektronicznie, konieczne będzie 
posiadanie profilu zaufanego lub 
kwalifikowanego podpisu elek-
tronicznego. Płatności za podatki 
i opłaty lokalne możliwe będą po 
przypisaniu swojego konta w EBOI 
do konta podatkowego. W tym 
celu konieczna będzie jednorazo-
wa wizyta w tutejszym urzędzie. 
Najpierw jednak należy założyć 
konto w EBOI, a następnie udać 
się osobiście do urzędu (wniosek 
o przypisanie konta znajdziemy na 
stronie EBOI w zakładce POMOC,

- E-Tablica (http://siedlec.no-
woczesnyurzad.pl/), gdzie miesz-
kańcy, firmy mogą dodawać ogło-

szenia, informacje o wydarzeniach 
itp,

- Aplikację Mobilną (e-siedlec) 
dostępną na 3 platformach: An-
droid, Microsoft oraz Apple, na 
której będą zamieszczane na bie-
żąco informacje,

- E-Konsultacje (http://ekon-
sultacjesiedlec.eboi.pl/), za po-
średnictwem której będą możliwe 
konsultacje społeczne i 
głosowania nad budże-
tem obywatelskim,

- E-SESJA, który uła-
twi pracę Radnym i Biu-
ru Rady, a mieszkańcy 
będą mieli dostęp do 
nagrań z obrad sesji 
Rady Gminy, głoso-
wań i podjętych uchwał 
(http://siedlec.esesja.
pl/). W ramach tego mo-
dułu zostały zakupione 
tablety dla Radnych, 

oprogramowanie do głosowania i 
kamera do transmisji sesji,

- E-Rejestry, za pomocą, któ-
rych publikowane będą wszelkie-
go rodzaju Rejestry w Biuletynie 
Informacji Publicznej (http://sie-
dlec.bip.net.pl),

- Platforma GIS (http://mapa.
inspire-hub.pl/#/gmina_siedlec) 
wraz z możliwością składania i 

opłacania wniosków o wypis i 
wyrys z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
(https://e-spdp.pl/urzad/gmina_
siedlec).

Głównym wykonawcą była fir-
ma Sputnik Software Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu.

Umowa podpisana. 
Będzie dom dla seniorów 

i nowe pomieszczenia przedszkola
Dnia 13.07.2018 r. 

została podpisana umo-
wa na „Przebudowę i 
zmianę sposobu użyt-
kowania Domu Pomocy 
Społecznej na przedszko-

le i dzienny dom opieki 
Senior – Wigor”. Inwe-
stycje wykona Przedsię-
biorstwo Techniczne 
inż. Stanisław Snela z 
siedzibą w Śmiglu. Pra-

ce ruszyły już 18. lipca a 
ostateczny termin reali-
zacji upływa w kwietniu 
2019 roku. 

Podpisanie umowy 

Wizualizacja przedsięwzięcia
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W lipcu 2018 roku za-
kończył się remont drogi we 
wsi Grójec Wielki. Polną, 
dziurawą często nieprze-
jezdną zastąpioną solidną, 
betonową z płyt. Wzmoc-
niono i wyprofilowano po-
bocze, co dało możliwość 
bezpiecznego porusza-
nia się. Jako zadowoleni 
mieszkańcy naszej pięknej 
miejscowości chcielibyśmy 

serdecznie podziękować za 
okazałe zrozumienie dla 
sprawy i podjęcie działań 
przez władze gminy Sie-
dlec, w szczególności Panu 
Wójtowi i Radnym, dzięki 
którym osiągnięto sukces. 
W krótkim czasie firma Bar 
– Bruk fachowo wykonała 
drogę wraz z poboczem. 
Cieszymy się tym wspól-
nym osiągnięciem, które w 

znaczący sposób poprawi-
ło nasze bezpieczeństwo i 
komfort poruszania się. Ten 
pozytywny przykład zachę-
ca nas do dalszej współpra-
cy dla wspólnego dobra. 
Jesteśmy zadowoleni i cie-
szymy się także z chodnika 
i drogi na której została po-
łożona nowa nawierzchnia. 
Dziękujemy Wójtowi za 
starania w tym kierunku. 

Wspólna droga 
– wyzwaniem i sukcesem

Sprzedam 1/40  działki o powierzchni 3,1772 ha 
pod numerem 189/9 w powiecie Wolsztyńskim, 

gmina Siedlec 
wieś Grójec Mały. 

Kontakt Jacek Zynwala tel. 601443217.

S P R Z E D A M
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To wynik przeprowadzonej 
reorganizacji, dobrej współ-
pracy urzędu z sołectwami 
oraz przykład kompetencji i 
fachowości jednej z naszych 
pracownic, Pani Katarzyny 
Lach. – powiedział podczas 
ostatniej sesji rady gminy w 
Siedlcu 17 lipca wójt Jacek 
Kolesiński, oficjalnie dzię-
kując jej za wielki wkład w 
pozyskiwanie pieniędzy ze-
wnętrznych i współpracę z 
sołectwami. Reorganizacja 
stanowisk przeprowadzo-
na za jego kadencji i pozy-
skanie dobrego fachowca 
poskutkowało ogromnym 
wzrostem ilości składanych 
projektów i przede wszyst-
kim zbieraniem nagród i 
pieniędzy.
Jak trudno napisać dobry 
wniosek unijny i otrzymać do-
finansowanie wiedzą fachow-
cy zajmujący się tematem. 
Ogrom dokumentacji, staran-
ne przestudiowanie przepi-
sów, zapisów w ogłoszonym 
konkursie oraz duża wiedza z 
zakresu przepisów, finansów 
wymaga pracy i czasu. Z taki-
mi rzeczami doskonale radzą 
sobie pracownicy gminy, po-
magając sołtysom w pozyski-
waniu środków na realizację 
inwestycji na wsiach. – 
Otrzymujemy z gminy na-
prawdę duża pomoc. Wcze-
śniej najczęściej pisałem takie 
wnioski sam. Teraz pomaga 
nam pani Kasia. To ona wy-
szukuje konkursy i składa 
dokumentację, starając się 
uzyskać dla nas dofinansowa-
nie. Skutki są takie, jak każdy 
widzi. Nagrody i pieniądze, 
które zasilają kasę sołectw 
pomagają w realizacji inwe-
stycji. Bez tych pieniędzy na 
pewno byłoby ciężko. Nieste-
ty procedury są na tyle skom-
plikowane i czasochłonne, że 
nie każdy jest w stanie samo-
dzielnie coś z tym zrobić. Ale 
od tego mamy przecież fa-
chowca w gminie. Napisanie i 
złożenie wniosków to w przy-
padku wsi Grójec Mały tylko 
jej zasługa. Nasz był oczywi-
ście sam pomysł inwestycji. 
Jestem przekonany prawie w 
100%, że w innych wsiach 
jest podobnie. Ale o szczegó-
ły trzeba spytać już samych 
zainteresowanych. Ja absolut-
nie nie przypisuje sobie całej 
zasługi, nie rozpowiadam, że 
sam coś napisałem, bo to by-
łoby po prostu nieuczciwe – 
powiedział Wieściom Gmin-
nym Ryszard Kluj sołtys wsi 
Grójec Mały.

Efekty reorganizacji
Do niedawna w gminie Sie-
dlec każda wieś miała swoje-
go opiekuna. I tak naprawdę 
kompetencje się rozmywały. 
Wielu sołtysów nie wiedziało 
za bardzo jak sprawy związa-
ne z projektami załatwić. Do 
kogo się zwrócić. Dlatego 

wójt postanowił to zmienić i 
teraz problem zniknął. Od 2 
lat kontaktami, projektami, 
spotkaniami, organizacją pra-
cy z mieszkańcami i sołtysami 
zajmuje się konkretna osoba. 
– To było dobre posunięcie. 
Pracownik przeniesiony na to 
stanowisko z innego miejsca 
doskonale się sprawdził. Te-
raz mamy mniej problemów 
za to więcej projektów i pozy-
skiwanych środków. A to ta-
kie rozwiązanie nam przecież 
chodziło. Sołectw jest prawie 
30 a spraw do załatwienia 
dziesiątki. Nasze gminne suk-
cesy w pozyskiwaniu środków 
dla wsi to zasługa w głównej 
mierze jednej osoby. Dlatego 
dziwię się, że niektórzy sołty-
si bezpodstawnie przypisują 
sobie jej zasługi. Co innego 
pomysł a zupełnie co innego 
napisanie wniosku, jego zło-
żenie i zdobycie na to pienię-
dzy. Gmina pomaga jak może, 
jednak czasem ta doskonała 
współpraca schodzi na dalszy 
plan w atmosferze zbliżają-
cej się kampanii wyborczej 
i partykularnych interesów 
poszczególnych osób. Chciał-
bym podkreślić, że uczciwość 
nakazuje docenienie pracy 
innych a nie przypisywanie 
sobie cudzych sukcesów.– 
powiedział Jacek Kolesiński 
wójt gminy Siedlec.

Dziesiątki tysięcy w kieszeni
Zestawienie pozyskanych 
środków, ilości nagród oraz 
przewidziane kolejne pienią-
dze dla wsi i instytucji świad-
czą o dużej skuteczności gmi-
ny.

2017 rok
Począwszy od 2017 roku 
gmina może się pochwalić 

następującymi osiągnięciami: 
budowa siłowni zewnętrznej 
w Kopanicy – dofinansowanie 
48 767 zł, całkowita wartość 
projektu 54 186,40 zł, budo-
wa siłowni zewnętrznej w 
Siedlcu - dofinansowanie 49 
425, całkowita wartość pro-
jektu 54 917,16 zł, Wiejskie 

Centrum Rekreacji, 
Sportu i Wypoczynku 
w Grójcu Wielkim, 
dotacja 22 480 zł, bu-
dowa Pszczelej Alei w 
Siedlcu – dotacja 13 
550 zł, budowa placu 
rekreacyjno-pikniko-
wego w Siedlcu – wy-
różnienie i nagroda 1 
700 zł, projekt ,,Po-
większenie plaży w 
Wąchabnie’’ – II miej-
sce i nagroda  3 200 

zł, działania proekologiczne i 
prokulturowe – wniosek GOK 
w Siedlcu pt. ,,Tydzień Ko-
zła’’- I miejsce i nagroda 10 
000 zł, konkurs na najlepszy 
obiekt turystyczny – Ostoja 
Chobienice – I miejsce i na-
groda 10 0000 zł, Jeden Dzień 
w Sołectwie – Wąchabno, Be-
lęcin, Chobienice – wyróżnie-
nia w kwocie 1000 zł.

2018 rok
W tym 2018 roku otrzyma-
no bądź planuje się otrzymać 
następujące projekty: prze-
budowa i modernizacja sal 
wiejskich w Tuchorzy i Go-
dziszewie –rozstrzygnięcie 
wrzesień, Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej przy 
świetlicy wiejskiej w Wą-
chabnie – realizacja wrzesień, 
Centrum PISOP – konkurs 
,,Wielkopolska Wiara’’, ini-
cjatywa społeczna sołectwa 
Grójec Wielki na organizację 
Grójeckiej Nocy Świętojań-
skiej – dofinansowanie 5 000 
zł, inicjatywa społeczna so-
łectwa Tuchorza dotycząca 
budowy boiska do siatkówki 
– dofinansowanie 5 000 zł, 
konkurs Fundusz Sołecki – 
najlepsza inicjatywa: Grójec 
Mały i projekt ,,Promenada 
Grójecka’’ – III miejsce i na-
groda 2 300 zł, sołectwo Sie-
dlec Budowa Pszczelej Alei 
– I miejsce i nagroda 4 300 
zł, działania proekologiczne i 
prokulturowe wniosek GOK 
Siedlec ,, Tydzień Powstania 
Wielkopolskiego’’ – rozstrzy-
gnięcie listopad, ,,Odnowa 
wsi szansą dla aktywnych 
sołectw’’ wnioski sołectw Be-
lęcin, Grójec Mały i Jażyniec 
na zakup wyposażenia sal i 
przestrzeni publicznej – roz-
strzygnięcie wrzesień.

SUKCES KATARZYNY LACH
autorki nagrodzonych projektów
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Na czerwcowej sesji Radni udzieli Wójtowi bezwzględna większością głosów absolutorium. 
Zapytaliśmy kilku z nich o zdanie na ten temat.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 ROK

Jako radny mogę powiedzieć, że widać pozytywne zmiany i chyba wszyscy je zauważają. 
Kolejne inwestycje są realizowane, nie widać zagrożeń finansowych a wszystko idzie w 

dobrym kierunku. 

Ryszard Kluj

Stwierdzam, że racjonalne wykonanie budżetu z roku 2017 i jak i bieżącego 2018 
znacznie przyczynia się do poprawy sytuacji w naszej Gminie. .

Andrzej Skiba

Bardzo pozytywnie oceniam działania poczynione przez Wójta  wraz z pracownikami Urzę-
du Gminy nad realizacją budżetu. Wzrost dochodów oraz idący za tym rozwój inwestycji 
jest widoczny zarówno na wykresach, w dokumentach jak i odczuwalny gołym okiem. Po-
mimo, iż gmina podjęła się wsparcia finansowego zadań nie będące jej bezpośrednio przy-
pisanych, między innymi rozbudowy szpitala czy remontu dróg powiatowych to mnogość  
i różnorodność inwestycji gminnych zrealizowanych w 2017 roku oraz tych planowanych w 

najbliższym czasie pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Wiesław Żydzik

Budżet Gminy Siedlec za 2017 rok został zrealizowany. Po stronie dochodów zamknął się kwotą 54 miliona, 
co stanowi 100,9% planowanych dochodów, natomiast wydatki osiągnęły poziom 50,4 miliona. Wypracowano 
nadwyżkę budżetową w kwocie 3,6 miliona złotych, która zostanie przekazana na inwestycje gminne. Spra-
wozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i 
wszystkich komisji Rady Gminy Siedlec. Należy zaznaczyć, że gmina sukcesywnie obniża zadłużenie, które na 
koniec roku wyniosło 13,36 miliona, co stanowi 24,75% wykonanych dochodów a to zapewnia bezpieczeństwo 
finansowe gminy. Postępuje ustawiczny rozwój Gminy Siedlec, czego dowodem jest zaangażowanie kwoty 
4,85 miliona na wydatki inwestycyjne, szczególnie w infrastrukturę drogowo – kanalizacyjną. Powstało wiele 
nowych dróg na osiedlach i wiele wyremontowano. Na wyróżnienie zasługuje działalność Gminnego Ośrodka 
Kultury, który oferuje szeroką paletę działań dla mieszkańców i ciągle zaskakuje nowymi, pozytywnymi po-

mysłami, które promują naszą gminę. 

Ewa Weil

Radni Gminy Siedlec udzielili wójtowi Jackowi Kolesińskiemu Absolutorium. Uchwałę w  tej sprawie rada 
podjęła  bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Po rozpatrzeniu sprawozdania z 
wykonania budżetu rada oceniła jego wykonanie. Radni podczas dyskusji na komisjach a następnie  na  sesji 
wyrazili swoje zdanie co do legalności, celowości i rzetelności wykonania budżetu przez wójta. Było to już 
kolejne absolutorium w tej kadencji. Wynik głosowania wskazuje jednoznacznie na dobrą współpracę wójta z 
radnymi. To przecież oni przyjmując w głosowaniu budżet gminy zobowiązują wójta do jego realizacji. Wyko-
nanie budżetu świadczy o trafności i realności podejmowanych zadań ,które służą wszystkim mieszkańcom.

Andrzej Kaźmierczak

GŁOSEM RADNYCH
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Sesja absolutoryjna to nie 
tylko głosowanie nad ak-
ceptacją wykonania budże-
tu za zeszły 2017 rok. Wójt 
gminy Jacek Kolesiński 
wykorzystał ją do pokaza-
nia prezentacji osiągnięć 
siedleckiego samorządu. 
Pokazywał na kilkudziesię-
ciu slajdach to, co udało się 
w zeszłym roku wspólnie z 
radą i pracownikami urzę-
du wypracować. A liczby, 
wykresy i zakres inwesty-
cji budzą podziw.

Mamy się czym pochwalić 
przed sąsiadami. To nie tylko 
bardzo dobre wyniki finan-
sowe, ale kilkadziesiąt inwe-
stycji, wzorowa działalność 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, organizacja szeregu im-
prez, które na stałe wpisały 
się w regionalny kalendarz. 
To również bardzo dobra 
współpraca z mieszkańcami 
i lokalnym biznesem a tak-
że skuteczne pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na 
inwestycje oraz planowanie 
rozwoju gminy na kilka lat 
naprzód. Efektywny sposób 
kierowania przekłada się na 
wyniki. Gmina się rozwija, 

stając się jedną z wiodących 
w naszym regionie. Fakty i 
liczby mówią same za sie-
bie.

Budżet pod kontrolą
Kasa gminna nie jest wor-
kiem bez dna. Jednak plano-
wanie i pilnowanie budżetu 
przynosi konkretne efekty. 
Dochody gminy za 2017 rok 
wyniosły bowiem aż 54 mi-
liony złotych. Z tego z po-
datku PIT udało się wnieść 
do budżetu prawie 10 mln, 
z podatku CIT niecałe 300 
tys., a subwencja oświato-
wa ponad 10 mln zł. Szcze-
gólny podziw budzi kwota 
środków pozyskanych z 
zewnątrz. Różnego rodzaju 
dotacje to ponad 19 mln zł. 
Jeśli do tego dodać podatki 
lokalne 7,5 mln i pozosta-
łe dochody to razem mamy 
10,8 mln. Po drugiej stronie 
,,cyferek’’ mamy jednak wy-
datki. Te również są znaczą-
ce. Szczególnie gmina dba 
o oświatę, na która wydaje 
rocznie prawie 20 mln zł. 
Na kolejnych miejscach jest 
administracja i drogi, na 
które przeznaczono 3 mln, 
pomoc społeczna z kwotą 
1,5 mln, kultura i świetlice 
1,3 mln. Przez ten rok nie 
zapomniano też o gospodar-
ce komunalnej, rolnictwie, 
gospodarce mieszkaniowej 
, bezpieczeństwie, ochro-
nie zdrowia. Na te pozycje 
przeznaczono łącznie ponad 
4 mln zł. Procentowo nie-
wielką pozycją jest obsługa 
długu, która z roku na rok 
systematycznie spada. To 
wynik dobrej współpracy 
służb księgowych z kierow-
nictwem urzędu, radnymi 
oraz ścisłe, planowe wyko-

rzystywanie dostępnych w 
budżecie środków. Faktem 
jest, że gmina szybko się 
rozwija. Świadczy o tym 

chociażby wzrost aż o 6% 
wpływu z podatków od nie-
ruchomości. Mieszkańcy 
się budują, firmy stawiają 
nowe siedziby. To jeden z 
najważniejszych sygnałów, 
że rozwój przebiega w do-
brym kierunku. Jeśli do tego 
dodać coroczne zmniejsza-
nie się wartości zadłużenia 
pozostałego po poprzedniej 
kadencji, to przyszłość rysu-
je się w różowych barwach. 
Tylko od 2014 r. w którym 
zadłużenie sięgało prawie 
18,5 mln zł, przez następne 
lata udało się je zmniejszyć 
o 25%, do poziomu 13,26 
mln w roku 2017. I to przy 
znaczącym udziale w budże-

cie kolejnych inwestycji.
Inwestycje na miarę ciągłe-
go rozwoju
Porównując rok 2014 z 2017 
w sprawozdaniu wójta Ko-
lesińskiego widać wyraźnie 
systematyczny, skokowy 
wzrost środków, jakie są 
przeznaczane co roku na 
inwestycje. O ile w 2014 r. 
było to nieco ponad 2 mln, 
to już rok później prawie 3 
mln. Za to w 2016 kwota 
przekroczyła 4 mln, aby w 
2017 osiągnąć pułap do tej 
pory w gminie nie widziany, 
czyli 5 169 734 zł. To 2,5 
razy więcej niż na początku 

pokazywanego na wykre-
sach okresu. To świadczy o 
bardzo wysokim poziomie 
świadomości inwestycyj-
nej i skutecznym podziale 
i pozyskiwaniu środków. 
Same tylko inwestycje dro-
gowe wzrosły przez ten czas 
wielokrotnie, wiele miej-
scowości doczekało się po 
wielu latach nowych dróg, 
chodników, ścieżek. A na 
większość z nich urzędnicy 
gminny starali się pozyskać 
środki z dotacji. Przykłady 
można by mnożyć: Chobie-
nice, Godziszewo, Jażyniec 
czy Siedlec, a kwoty idą w 
dziesiątki i setki tysięcy zło-
tych.

Dla dobra mieszkań-
ców
Inwestycją, na któ-
rą otrzymano jedną z 
największych w histo-
rii gminy dotację jest 
wdrożenie e-usług. 
Wartość projektu to 
950 tys. zł, natomiast 
samo dofinansowanie 
wyniosło aż 805 tys. 
Dzięki temu projekto-
wi sukcesywnie zosta-
ną wdrożone bardzo 
potrzebne dla miesz-
kańców całej gminy 
elektroniczne usługi. 
Siedlec jest jednym z 
pionierów takiego roz-
wiązania, które przy-
nosi same korzyści w 
postaci oszczędności 
cza-
s u , 
p e ł -
n e j 
d o -

s t ę p n o -
ści dla 
każdego , 
o s z c z ę d -
ności ma-
t e r i a ł ó w 
eksploata-
c y j n y c h , 
pła tności 
i n t e r n e -
t o w y c h 
czy apli-
kacji mo-
b i l n y c h . 
D o s t o -
s o w a n i e 
e-usług do 
wymogów 

obecnego oraz przyszłego 
funkcjonowania obywateli, 
to nie tylko krok naprzód ale 
także wymóg, który prędzej 
czy później trzeba by było 
wdrożyć. A jeśli udało się 
to teraz zrobić z tak wielką 
dotacją, to tylko świadczy o 
perspektywicznym myśle-
niu urzędników i racjonal-
nym planowaniu przyszłości 
i rozwoju.

Kwoty nie kłamią
Mimo ciągłego wzrostu cen, 
siedlecki ZEUK potrafił wy-
pracować zysk za zeszły rok 
w wysokości ponad pół mi-
liona złotych. I to z zacho-
waniem warunku, że kwoty 
za wodę, śmieci i ścieki nie 
mogą znacząco obciążać 
portfeli mieszkańców. Gmi-
na ma jedne z najniższych 
cen za te usługi w całym re-
gionie i jest przykładem, że 
taka instytucja jak ZEUK ma 
służyć mieszkańcom a nie na 
nich zarabiać, realizując rolę 
społeczną tego typu instytu-
cji. Stąd na przykład decyzja 
o obniżeniu cen za ścieki i 
utrzymaniu abonamentu na 
dotychczasowym poziomie, 
gdy sąsiedzi z innych gmin 
co roku je podwyższają.

Jest się czym pochwalić
Do najbardziej znaczących 
inwestycji na pewno należy 
sala gimnastyczna w Tu-
chorzy. Gmina może się tez 
pochwalić 300 tysięcznym 

Pokażmy na co nas stać. Gmina z perspektywami

Nadwyżka 3,6 mln zł = Inwestycje gminne

54  mln zł
50,4  mln zł

WYDATKI
DOCHODY

rok 2014
18,5 mln zł

ZADŁUŻENIE GMINY SIEDLEC

rok 2017
13,26 mln zł

-25%

rok 
2014

2 mln zł

ŚRODKI
NA 

INWESTYCJE

rok 
2015

3 mln zł

rok 
2016

4 mln zł

rok 
2017

5,16 mln zł

rok 
2018

ponad
10 mln zł
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dofinansowaniem do pro-
jektu Senior Plus, który jest 
częścią remontu budynku 
przedszkola, na który prze-
znaczono 1,8 mln zł. W ra-
mach działania „ Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” 
ruszyła przebudowa świetli-
cy wiejskiej w Reklinie. W 
najbliższej perspektywie jest 
pół milionowa dotacja na 
budowę ścieżki rowerowej 
Siedlec – Powodowo. Ale to 
nie wszystko. Z okazji 100 
- lecia odzyskania Niepodle-

głości będziemy realizować 
we współpracy z Nadleśnic-
twem Wolsztyn i Babimost 
trasy pieszo –rowerowo 
-konne, które w znakomity 
sposób wykorzystują na-
turalne walory turystyczne 
gminy. Planujemy też ko-
lejne długo wyczekiwane 
inwestycje. Przygotowuje-
my dokumentacje na ścież-
kę pieszą z dopuszczonym 
ruchem rowerowym z Sie-
dlca do Babimostu. Potrwa 
to około 2 lat. Przekazali-
śmy też Generalnej dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad 
w Poznaniu dokumentację 
dotyczącą odcinka Żodyń 
– Kopanica. Dotyczy ona 
budowy ścieżki na odcinku 
Żodyń – Kopanica – Wielka 
Wieś. Do tego dochodzi od 
dawna oczekiwana przebu-
dowa drogi z Powodowa do 
Kiełpin, której remont wła-
śnie trwa. A z oddanych już 
inwestycji warto wspomnieć 
o remizie OSP w Tuchorzy, 
ul. Kasztanowej i Akacjowej 
w Siedlcu, przedszkolu w 
Tuchorzy, placu rekreacyj-

nym w Grójcu Wielkim, ul. 
Lipowej w Żodyniu, drogach 
w Chobienicach, Godzisze-
wie, Kiełkowie, czy drodze 
303 w kierunku Babimostu. 
To tylko niektóre wybrane 
przykłady z gminnych inwe-
stycji.

Historia i przedsiębior-
czość
Siedlec to gmina przede 
wszystkim rolnicza, ale ze 
znakomicie rozwijającym 
się biznesem i wielowieko-
wą tradycją historyczną. Po-
kazowe prywatne inwesty-
cje w chobienickiej Ostoi, 
która łączy nowoczesność z 
przeszłością są przykładem 
gospodarności lokalnych 
przedsiębiorców. To miej-
sce, którym możemy się 
pochwalić oraz wspólnie z 
prywatnymi właścicielami 
organizować na tym tere-
nie rozmaite imprezy kul-
turalne. Takiego ośrodka o 
takim standardzie nie ma w 
najbliższej okolicy. Rów-
nież siedleckie instytucje- 
przede wszystkim GOK i 
sołectwa działają na bardzo 

wysokim poziomie. Z ich 
inicjatyw organizowanych 
jest wiele imprez i inicja-
tyw, które otrzymują wyróż-
nienia i nagrody w różnych 
konkursach. Do kanonu lo-
kalnych przedsięwzięć na 
stałe wpisały się turnieje so-
łectw, kółka zainteresowań, 
przedstawienia teatralne, 
Grójecka Noc Świętojańska, 
Święto Smaków. Imprez jest 
bardzo dużo i każdy może 
znaleźć dla siebie coś cie-
kawego. Gmina Siedlec jest 
więc przykładem skutecz-
nego i wyważonego połą-
czenia kilku czynników: 
planowania, wydatkowania, 
sprzyjania przedsiębiorczo-
ści i rozwojowi. A taka mie-
szanka może w niedalekiej 
przyszłości przynieść same 
korzyści i jest przykładem 
dobrego gospodarowania, 
współpracy i porozumienia 
wszystkich, którym zależy 
na dobru regionu we wspól-
nej sprawie.

Droga Kiełpiny - Powodowo

Chodnik w BoruiŚcieżka rowerowa Belęcin - Zakrzewo

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie
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W dniu 29 maja 2018 roku odbyła 
się XLVIII  sesja Rady Gminy 
Siedlec V kadencji 2014 -2018, w 
której uczestniczyło 14 radnych 
spośród 15 członków Rady. Ponadto 
uczestniczyli:  Janusz Frąckowiak - 
Starosta Wolsztyński , Andrzej Wita 
Przewodniczący Rady Powiatu, 
Łucja Olejniczak – członek Zarządu 
, Jacek Kolesiński – Wójt Gminy, 
Hieronim Birk – Zastępca Wójta, 
Krystyna Lewandowska – Skarbnik 
Gminy, Andrzej Rogozinski - Prezes 
ZEUK-u oraz Sołtysi i kierownicy 
referatów Urzędu Gminy.
W interpelacjach i wnioskach głos 
zabrali: 
- radny A. Skiba podniósł sprawę 
dostarczenia wody do „dolnej „ 
Wielkiej Wsi pytając o termin
- radny R. Winiarz zwrócił się z 
zapytaniem: kiedy będą koszone 
pobocza dróg powiatowych. 
Ponadto podniósł sprawę naprawy 
drogi na osiedlu w Belęcinie na 
której jest dość znaczne obniżenie i 
o wystające rury wodociągowe
- radny E. Piątek podniósł sprawę 
budowy przepompowni na 
prywatnym gruncie pytając : czy w 
tym temacie podjęte są działania
- radny M. Wita pytał : na jakim 
etapie jest dokumentacja budowy 
ścieżki rowerowej Powodowo – 
Siedlec i czy miesiąc czerwiec jest 
miesiącem rozpoczęcia prac

Podczas obrad bezwzględną 
większością ustawowego składu 
rady udzielono Wójtowi Gminy 
absolutorium z wykonania budżetu 
za 2017 rok.

Ponadto podjęto następujące 
uchwały :

Uchwała Nr XLVIII/248/2018 
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2017 rok na obecność 
14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 14 – za, 0 - przeciw, 
0 – wstrzymujących,
Uchwała Nr XLVIII/249/2017 w 
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Siedlec absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 roku 
na obecność 14  radnych została 
przyjęta bezwzględną większością 
ustawowego składu rady, 12 – za, 
2 - przeciw, 0 – wstrzymujących,
Uchwała Nr XLVIII/250/2018 
w sprawie zobowiązania się do 
udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz Województwa 
Wielkopolskiego na obecność 
12 radnych została przyjęta 

jednogłośnie 12 – za, 0 - przeciw, 
0 – wstrzymujących,
Uchwała Nr XLVIII/251/2018 w 
sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2018 rok na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 12 – za, 0 - przeciw, 
0 – wstrzymujących,
Uchwała Nr XLVIII/252/2018 w 
sprawie  zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2018-2026 na 
obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 12 – za, 0 - 
przeciw, 0 – wstrzymujących,
Uchwała Nr XLVIII/253/2018 w 
sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Siedlec 
w obrębie działki nr 454/8 
położonej w Żodyniu na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 12 – za, 0 - przeciw, 
0 – wstrzymujących.

W dniu 26 czerwca 2018 roku 
odbyła się XLIX sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014 
-2018, w której uczestniczyło 12 
radnych spośród 15 członków 
Rady. Ponadto uczestniczyli: Jacek 
Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec, 
Hieronim Birk - Zastępca Wójta 
Gminy, Krystyna Lewandowska 
- Skarbnik Gminy, Andrzej- Wita 
- Przewodniczący Rady Powiatu, 
Łucja Olejniczak- członek Zarządu, 
Andrzej Rogoziński - Prezes 
ZEUK-u Spółki z o.o., Eugeniusz 
Konieczek - Prezes ZNP Oddział 
Siedlec, oraz Sołtysi i kierownicy 
referatów urzędu Gminy.
W interpelacjach i wnioskach głos 
zabrali: 
- radny R. Kluj podniósł sprawę 
powołania komisji ds. suszy pytając 
czy została już powołana i kiedy 
„wyjdzie w teren”
W dalszej części złożył na ręce 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
petycje mieszkańców Grójca 
Małego i Grójca Wielkiego w sprawie 
utwardzenia drogi powiatowej od 
granicy z powiatem nowotomyskim 
do drogi wojewódzkiej 303
- radny R. Winiarz swe zapytania 
skierował do Przewodniczącego 
Rady Powiatu: co z budową ścieżki 
Belęcin- Zakrzewo ze strony 
powiatu, czy już się coś w tym 
temacie ruszyło?
Widział też pilną potrzebę naprawy 
drogi powiatowej z Belęcina w 
kierunku Zbąszynia, na której 
widnieją wyrwy zagrażające 
bezpieczeństwu
- radna R. Olejniczak podniosła 
sprawę remontu drogi powiatowej 

Chobienice – Zbąszyń. Jak 
stwierdziła w dość krótkim czasie 
na tej drodze doszło do kilku 
wypadków drogowych. Zwróciła 
się tu do Przewodniczącego Rady 
Powiatu o ujęcie naprawy tej drogi 
w przyszłym budżecie powiatu.
W dalszej części obrad przez 
aklamację przyjęto sprawozdanie 
z działalności Ośrodka Pomocy 
w Siedlcu za 2017 rok. Wyrażono 
też pozytywną opinię w zakresie 
sprzedaży nieruchomości położonej 
w miejscowości Kopanica ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 90, oraz działki nr 
949/12 położonej w miejscowości 
Jażyniec.
Ponadto podjęto następujące 
uchwały:

Uchwała Nr XLIX/254/2018 
w sprawie zatwierdzenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
Zakładu Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu 
na lata 2018-2021 na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 11 – za, 0 - przeciw, 
1 – wstrzymujących, 

Uchwała Nr XLIX/255/2018 w 
sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2018 rok na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 12 – za, 0 - przeciw, 
0 – wstrzymujących,

Uchwała Nr XLIX/256/2018 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2018 – 2026 na 
obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 12 – za, 0 - 
przeciw, 0 – wstrzymujących,

Uchwała Nr XLIX/257/2018 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w 
miejscowości Kopanica – działka 
nr 1381/1 oraz w Jaromierzu 
– działka nr 746 na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 12 – za, 0 - przeciw, 
0 – wstrzymujących,

Uchwała Nr XLIX/258/2018 
w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Siedlec na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 12 – za, 0 - przeciw, 
0 – wstrzymujących,

Uchwała Nr XLIX/259/2018 
w sprawie zasięgnięcia opinii 

jednostek pomocniczych gminy 
Siedlec na obecność 12 radnych 
została przyjęta jednogłośnie 
12 – za, 0 - przeciw, 0 – 
wstrzymujących,

Uchwała Nr XLIX/260/2018 w 
sprawie powołania doraźnej Komisji 
ds. zmiany Statutu Gminy Siedlec 
na obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 12 – za, 0 - 
przeciw, 0 – wstrzymujących,

Uchwała Nr XLIX/261/2018 
w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przekazanie 
samochodu pożarniczego dla 
jednostki OSP Chobienice na 
obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 12 – za, 0 - 
przeciw, 0 – wstrzymujących,

Uchwała Nr XLIX/262/2018 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVII/199/09 Rady Gminy Siedlec 
z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkołach, zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji 
zajęć oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych pedagoga szkolnego, 
psychologa, logopedy, doradcy 
na obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 12 – za, 0 - 
przeciw, 0 – wstrzymujących,

Uchwała Nr XLIX/263/2018 w 
sprawie podziału gminy Siedlec na 
stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 
na obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 12 – za, 0 - 
przeciw, 0 – wstrzymujących,
Uchwała Nr XLIX/264/2018 
w sprawie ustalenia dopłat dla 
wszystkich odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków 
na obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 12 – za, 0 - 
przeciw, 0 – wstrzymujących,
Uchwała Nr XLIX/265/2018 w 
sprawie przyjęcia i przekazania 
projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy 
Siedlec do organu regulacyjnego 
na obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 12 – za, 0 - 
przeciw, 0 – wstrzymujących.
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Zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 

napędowego 
wykorzystywanego 

do produkcji 
rolnej w 2018 roku 

Wójt Gminy Siedlec informuje, że rolnicy którzy chcą odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej powinni złożyć:

- w terminie od dnia1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. odpowiedni 
wniosek do Wójta Gminy Siedlec (osoby posiadające również grunty w innych 

gminach składają wnioski do właściwego wójta, burmistrza w zależności od 
położenia gruntów), 

- do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakup oleju napędowego, które 
zostały wystawione w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 
1zł = 1 litr oleju napędowego.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego 
na 1 ha użytków rolnych w 2018r. 
 wynosi 86zł. (1ha = 86l = 86zł).

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października 
2018r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski należy składać wyłącznie na urzędowym formularzu dostępnym 
w Urzędzie Gminy Siedlec pokój nr 6, u sołtysów 

oraz na stronie internetowej www.siedlec.pl
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W dniu 17 lipca  2018 roku 
odbyła się L sesja Rady Gminy 
Siedlec V kadencji 2014 -2018, w 
której uczestniczyło 11 radnych 
spośród 15 członków Rady. 
Ponadto uczestniczyli: Andrzej Wita 
Przewodniczący Rady Powiatu, 
Jacek Kolesiński Wójt Gminy, 
Hieronim Birk Zastępca Wójta, 
Krystyna Lewandowska Skarbnik 
Gminy, E. Konieczek – Prezes ZNP 
w Siedlcu, oraz Sołtysi i kierownicy 
referatów urzędu gminy.
Podczas obrad wręczono 
podziękowania Pani K. Lach za 
rzetelne i sumienne wykonywanie 
obowiązków pracowniczych - 
za ogromne zaangażowanie 
i wkład pracy w wyszukiwanie 
możliwości pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych na różnego 
rodzaju projekty i zadania, za 
opracowywanie wniosków i 
dopilnowywanie ich realizacji oraz 
rozliczania. Szczególnie cenna 
jest Pani współpraca i pomoc 
okazywana sołtysom, radom 
sołeckim i innych organizacjom 
w przygotowaniu dokumentacji, 
pozyskiwaniu środków i realizacji 
projektów. Dzięki Pani kreatywności, 
dokładności i wnikliwości, znaczna 
część składanych wniosków 
została oceniona pozytywnie, 
a tym samym Gmina Siedlec 

otrzymywała wnioskowane 
dofinansowanie. Wiele zadań, nie 
tylko inwestycyjnych, ale także 
kulturalnych, integracyjnych, 
mających znaczenie dla 
poszczególnych sołectw jak i dla 
całej gminnej społeczności mogło 
zostać zrealizowanych.
Ponadto przez aklamację przyjęto 
sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siedlcu za 2017 rok , oraz 
sprawozdanie z działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Siedlcu za 2017 rok.
W punkcie interpelacje kolejno 
zabierali głos :
radny A. Skiba zwrócił się do Wójta 
Gminy o rozważenie podwyżek 
wynagrodzeń dla pracowników.  Jak 
stwierdził obecne wynagrodzenie 
na stanowiskach urzędniczych nie 
jest satysfakcjonujące- jest niższe 
niż w gminach ościennych.; 
 radna E. Weil – zwróciła się 
do Przewodniczącego Rady 
Powiatu  o interwencję w sprawie 
niedrożności przepustu przy 
drodze powiatowej w Kiełpinach 
na odcinku rowu Grabarskiego w 
kierunku zabudowań prosząc o 
jego wyczyszczenie;
radny St. Jedliński zabierając 
głos swe pytanie skierował do 
Przewodniczącego Rady Powiatu  

pytając o naprawę   mostu na drodze 
powiatowej na rowie mariańskim; 
radny R. Winiarz zwrócił się o 
naprawę drogi gminnej – osiedlowej 
w Belęcinie, która miejscami  
zapada się;
Sołtys wsi Wąchabno zwrócił się z 
zapytaniem: czy na terenie gminy 
jest jakiekolwiek kąpielisko?.
Podjęto też następujące uchwały:
- uchwala Nr L/266/2018 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2018 
rok, 
- uchwała Nr L/267/2018 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 
2018 – 2026,
- uchwala Nr L/268/2018 w 
sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/72/2015 Rady Gminy 
Siedlec z dnia 24 listopada 
2015 r. w sprawie Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 
Siedlec,
- uchwala Nr L/269/2018 
w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy 
Siedlec miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych,
-  uchwala Nr L/270/2018 w 
sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie 
gminy Siedlec,
- uchwala Nr L/271/2018 w 
sprawie usunięcia pomnika 
poświęconego żołnierzom Armii 
Czerwonej,
- uchwala Nr L/272/2018 w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu,
- uchwala Nr L/273/2018 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu,
- uchwala Nr L/274/2018 w 
sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Kopanicy w Zespole 
Szkoły podstawowej i Przedszkoli 
w Kopanicy.

W związku z wejściem w 
życie z dniem 1 lipca 2018 roku 
rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 15 maja 2018 roku w sprawie 
wynagradzania pracowników 
samorządowych  obniżających 
stawki poszczególnych składników 
wynagrodzenia procedowana 
była również uchwała w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Siedlec. Uchwała jednak nie 
została podjęta, gdzie w głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych : 0 – za, 
12 – przeciw, 0 – wstrzymujących.
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 Zgodnie z ustawą Gmina Sie-
dlec została zobowiązana do usunięcia 
pomnika poświęconego żołnierzom Ar-
mii Czerwonej. 

 Pomnik ten stoi w Siedlcu u zbie-
gu ulic Zbąszyńskiej i Nowy Świat. Z in-
formacji, jakie udało się ustalić, betonowy 

obiekt autorstwa wolsztyńskiego rzeźbia-
rza Edwarda Przymuszały, powstał praw-
dopodobnie ok. roku 1945, początkowo 
umieszczony został w miejscu pochówku 
ok.130 radzieckich żołnierzy. Wkrótce 
jednak ciała ekshumowano i przewieziono 
na cmentarz w Wolsztynie. Posąg żołnie-
rza pozostawiono, a po jakimś czasie prze-
niesiono w miejsce, w którym znajduje się 
obecnie.
 Na ostatniej sesji Rada Gminy 
Siedlec podjęła uchwałę w sprawie usu-
nięcia pomnika. Podjęcie uchwały po-
przedzone zostało uzyskaniem przez tut. 
Urząd opinii Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko 
Narodowi Polskiemu w kwestii zgodności 
z odpowiednimi zapisami ustawy z dnia 1 
kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy jednostek organizacyj-
nych, jednostek pomocniczych gminy, bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki (t. jedn. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1103). Wg opinii IPN pomnik 
ten jest niezgody z art. 5a w/w ustawy, 
upamiętnia bowiem żołnierzy armii ko-
munistycznego państwa totalitarnego ja-
kim był Związek Socjalistycznych Repu-
blik Sowieckich. Podjęcie uchwały przez 
Radę Gminy jest więc realizacją nakazów 
ustawowych, zmierzających do usuwania 
z przestrzeni publicznej obiektów propa-
gujących komunizm lub inny ustrój tota-
litarny. Jest szansa, że siedlecki pomnik 
radzieckiego żołnierza znajdzie miejsce 
w muzeum na Pomorzu. Taką propozycję 
przedstawił Instytut Pamięci Narodowej.

Co dalej z pomnikiem żołnierza?
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Informacje z Regionu Kozła
Dnia 23 maja 2018 r. w sali 
widowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury w Kargowej odbyła się 
VII Gala Regionu Kozła. Po 
uroczystym otwarciu i powitaniu gości 
okolicznościowe wystąpienia wygłosili: 
Starosta Regionu Kozła Jerzy Fabiś 
- Burmistrz Kargowej oraz Prezes 
Lokalnej Grupy Działania Regionu 
Kozła -Witold Silski. W kolejnym 
punkcie, Pan Eugeniusz Kurzawa 
autor wydawnictwa REGION KOZŁA 
VADEMECUM dokonał prezentacji i 
promocji książki. Następnie odbyło się 
wręczenie dorocznych nagród Regionu 
Kozła. W gronie laureatów znaleźli 
się: Maria Dobry, sołtys Kosieczyna 
– laureatka nagrody indywidualnej, 
Teatr Paragraf /-2/ z Siedlca – 
laureat nagrody zwykłej zespołowej, 
dr Zdzisław Kościański – laureat 
nagrody honorowej dla osób spoza 
Regionu za współpracę w zakresie 
Powstania Wielkopolskiego, Ostoja 
Chobienice - laureat wyróżnienia dla 
firmy Regionu, Państwo Magdalena 
i Krzysztof Rożkowie ze Zbąszynia 
– laureaci wyróżnienia zasłużony dla 
Regionu Kozła.
Życzenia laureatom złożył Starosta 
zielonogórski Dariusz Wróblewski.
W gronie nagrodzonych mamy aż 
dwóch przedstawicieli gminy Siedlec: 
Teatr Paragraf /-2/, który otrzymał 
wyróżnienie za wieloletnie i znakomite 
promowanie i upowszechnianie kultury 
oraz organizowanie nowatorskich 
przedstawień teatralnych w Regionie 
Kozła, oraz Ostoja Chobienice, 
która otrzymała wyróżnienie w 
uznaniu zasług dla aktywizacji życia 
gospodarczego Regionu Kozła 
oraz upowszechniania działalności 
kulturalnej.
W części artystycznej wystąpił zespół 
„Wędrowne gitary”, który porwał 
wszystkich do wspólnej zabawy.
Dnia 16 czerwca 2018 r. odbył się XIX 
Rodzinny Rajd Rowerowy Regionu 
Kozła. Tegoroczna trasa rajdu 
zaplanowana została z Babimostu 
przez Podmokle Wielkie, Kosieczyn, 
Chlastawę, Nądnię do Zbąszynia 
i dalej przez Stefanowo, Perzyny, 
Nową Wieś Zbąską do Grójca 
Wielkiego. Udział w nim wzięło 
70 cyklistów. Najliczniejszą grupę 
stanowili rowerzyści z gminy Siedlec, 
na drugim miejscu należy wymienić 
Babimost, a w dalszej kolejności 
cyklistów z Wolsztyna, Zielonej 
Góry, Świebodzina i po kilka osób z 
pozostałych gmin Regionu Kozła. 
Po dokonaniu formalności i rozdaniu 
przygotowanych na tę okoliczność 
rajdowych czapeczek uczestnicy 
wyruszyli na ścieżkę rowerową 
prowadzącą do Podmokli Małych. Ze 
względu na brak wydzielonego szlaku 
rowerowego z Podmokli w kierunku 
Kosieczyna rajd poprowadzono 
polną drogą biegnącą wzdłuż starej 
przedwojennej linii kolejowej. Trochę 
dla części uczestników to uciążliwe, 

więc postanowili przebyć 
dłuższą, ale wygodniejszą 
trasę drogą asfaltową. 
Wszyscy spotkali się na 
postoju nad jeziorem 
Koźlarskim w Chlastawie, 
gdzie zaplanowano 
wzmocnienie kaloryczne w 
postaci placka drożdżowego i kawy 
oraz herbaty. Wśród rajdowiczów 
znalazło się kilkoro dzieci, wiec postój 
ten wykorzystali na obejrzenie małego 
zoo zlokalizowanego na wyspie. 
Dalsza trasa wiodła przez Nądnię 
(ścieżką rowerową) do zbąszyńskich 
Łazienek. Kolejny postój wykorzystano 
na ochłodę lodami, napojami 
podziwianie plaży wraz z nowym 
zapleczem. W Zbąszyniu były jeszcze 
dwa miejsca, gdzie rajdowicze mieli 
okazję poznać kilka faktów z historii 
tego miasta. Pierwsza możliwość 
zdarzyła się przy Baszcie, a kolejna 
nad Obrą pod pomnikiem Karola 
Wojtyły na kajaku. Już w godzinach 
popołudniowych, ale przy dość 
intensywnym upale dojechano do 
Kolejowej Izby Pamięci w Stefanowie. 
Możliwość zwiedzenia miejsca, gdzie 
przechowuje się artefakty kolejarskie 
dała okazję do wspomnień z młodych 
lat, kiedy trzeba było dojeżdżać do 
szkół koleją z użyciem parowozów. 
Droga powrotna przez Przyprostynię 
dała się części uczestników rajdu 
mocno we znaki gdyż na wiadomość, 
że trzeba będzie pokonać część 
tego odcinka do Grójca Wielkiego 
po leśnej, piaszczystej drodze, 
spowodowała, że niektórzy woleli 
wybrać dłuższy przejazd asfaltem 
przez Chobienice. Około godz. 16:00 
prawie w komplecie zebrano się 
w wiejskiej świetlicy i skorzystano 
z posiłku przygotowanego przez 
grójeckie koło gospodyń wiejskich. 
Po krótkim wypoczynku ostatnim 
akcentem rajdowego spotkania było 
rozwiązanie testu wiedzy o Regionie 
Kozła. Organizatorzy przygotowali 
6 zestawów, które rozdano 
reprezentantom największych grup do 
przygotowania odpowiedzi. Najwięcej 
punktów otrzymali przedstawiciele 
Babimostu, na drugim miejscu 
uplasowali się rajdowicze z Siedlca, 
a na trzecim z Karny. Uczestnicy 
testu zostali nagrodzeni najnowszym 
wydawnictwem „Vademecum Regionu 
Kozła” oraz koszulkami. Pełni wrażeń 
i satysfakcji z pokonania około 40 
km, uczestnicy rajdu rozjechali się do 
swoich domów.
Dnia 20 czerwca 2018 r. w Dąbrówce 
Wielkopolskiej odbyło się Walne 
Zebranie Członków LGD RK. 
Po wysłuchaniu sprawozdań z 
działalności Zarządu za rok 2017 
(zarówno merytorycznego, jak i 
finansowego) oraz po przyjęciu 
wyjaśnień uzupełniających członkowie 
postanowili udzielić Zarządowi 
absolutorium. Ze sprawozdania 
wynikało, że działalność LGD była 

skierowana głównie na 
udzielanie pomocy na rozwój 
firm oraz w zakresie rozwoju 
infrastruktury kulturalnej oraz 
turystycznej i rekreacyjnej. 
W poprzednim roku 
przeprowadzono po 4 nabory 
wniosków na rozwój zarówno 

firm, jak i na rozbudowę infrastruktury 
społecznej. Udzielono łącznej 
pomocy na kwotę 1 mln 720 tys. zł. 
Prezes Witold Silski prowadzący 
obrady Walnego Zebrania Członków 
poinformował, że w roku bieżącym 
do czerwca przeprowadzono 3 
nabory, w tym na infrastrukturę 
kulturalną, w ramach której przyjęto 
4 wnioski na kwotę 310 tys. zł., 3 
wnioski na infrastrukturę turystyczną i 
rekreacyjną na kwotę 393 tys. zł oraz 
15 wniosków na rozwijanie działalności 
gospodarczej. Na tę ostatnią formę 
rozwoju firm pozytywnie zaopiniowano 
10 wniosków na łączną kwotę 970 tys. 
zł. Przed naborami w każdej gminie 
zorganizowano stosowne szkolenia, 
które przygotowały potencjalnych 
beneficjentów do składania wniosków 
o pomoc finansową. W sprawozdaniu 
merytorycznym Prezes zwrócił 
uwagę na dużą rolę aktywizacyjną 
stowarzyszenia, które organizowało 
szereg wydarzeń mających na 
celu integrację mieszkańców 
oraz promocję regionu. Wśród 
najważniejszych można wyliczyć: 
Bieg Integracyjny Regionu Kozła, 
w którym wzięło udział ponad 140 
osób, rajd rowerowy, konkursy dla 
dzieci i uczniów: matematyczny oraz 
plastyczny. Odbyło się także Forum 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
i Forum Bibliotek Regionu Kozła. 
Stowarzyszenie brało również udział 
we współorganizowaniu Konkursu 
Młodego Muzyka Ludowego w ramach 
corocznej Biesiady Koźlarskiej. 
Ze sprawozdania finansowego 
pozytywnie zaopiniowanego przez 
Komisję Rewizyjną wynikało, że 
stowarzyszenie osiągnęło zysk w 
wysokości 30792,00 zł, a koszty 
całorocznej działalności wyniosły 
297180,00 zł. Ze składek członków 
przychód stanowił kwotę 46241,00 
zł. Głównym źródłem finansowania 
zadań w roku 2017 były środki 
finansowe uzyskane na realizację 
projektu w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020, a także składki członkowskie. 
Na zakończenie spotkania prezes 
Witold Silski poinformował zebranych 
o prowadzonych działaniach na rzecz 
pozyskania przez stowarzyszenie 
dodatkowych źródeł dochodu, 
które umożliwiłyby w przyszłości 
samofinansowanie, kiedy skończą 
się środki unijne wspierające 
lokalne grupy działania. Wg Prezesa 
powinien to być podmiot gospodarczy 
należący do grupy przedsiębiorstw 
ekonomii społecznej, którego 100% 
udziałowcem byłaby LGD. Dochody z 

działalności tego podmiotu w całości 
byłyby przekazywane na rzecz LGD.
Dnia 30 czerwca 2018 r. na stadionie 
miejskim w Trzcielu przeprowadzono 
zawody sportowo – pożarnicze. Po 
ponad dziesięcioletniej przerwie, 
decyzją Kapituły Regionu Kozła i 
Zarządu LGD RK, postanowiono 
wznowić jeden z istotnych elementów 
integracji regionu – współzawodnictwo 
straży pożarnych. W zawodach 
udział wzięli druhowie strażacy z 
wszystkich gmin Regionu Kozła. 
Rywalizację poprzedził przemarsz 
strażaków oraz wozów bojowych 
z uruchomionymi syrenami przez 
centrum miasta. Wszyscy zmierzali 
za Obrę na stadion miejski. Tutaj na 
płycie boiska prowadzący paradę 
złożył meldunek burmistrzowi 
Trzciela – Jarosławowi Kaczmarkowi 
o gotowości do odbycia zawodów. 
Zawody postanowiono przeprowadzić 
zgodnie z obowiązującym w strażach 
pożarnych regulaminem, a sędziami 
byli zawodowi strażacy z PSP 
z Międzyrzecza. Na ostateczną 
klasyfikację składało się zdobycie 
punktów w dwóch konkurencjach 
– biegu sztafetowym oraz w części 
bojowej, dla zgromadzonych widzów 
najbardziej widowiskowej. Zawodnicy 
– strażacy zaczęli swoje zmagania od 
biegu sztafetowego z przeszkodami, 
podczas którego musieli m.in. 
wykonać czynności imitujące obsługę 
urządzeń pożarniczych, przeskoczyć 
płotek, przebiec po równoważni i 
uzyskać jak najlepszy czas. Potem 
rozegrano tzw. bojówkę. Zawodnicy 
musieli odpalić motopompy, 
rozwinąć strażackie węże oraz 
strącić strumieniami wody pachołki z 
tworzywa sztucznego i wprawić w ruch 
obrotowy wiatraczek. Liczył się czas, 
ale także precyzja, gdyż za każdy 
błąd sędziowie naliczali zawodnikom 
punkty karne. Po weryfikacji i 
zsumowaniu wszystkich punktów 
ustalono listę kolejności drużyn w 
zawodach regionalnych. Najlepszymi 
w tym współzawodnictwie okazali się 
strażacy z Kargowej. Kolejne miejsca 
przypadły dla: Babimostu, Siedlca 
(gminę reprezentowali strażacy ze 
Starej Tuchorzy), Zbąszynka, Trzciela 
i Zbąszynia. Puchary ufundowane 
przez Lokalną Grupę Działania 
Regionu Kozła wręczał starosta 
– Jerzy Fabiś w asyście prezesa 
LGD – Witolda Silskiego, który 
przekazał najlepszej drużynie talon 
500 złotowy na zakup wyposażenia. 
 

Więcej informacji na  
www.regionkozla.pl, www.lgdrk.pl

Opracowała: Ewa Woś
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Trwa rozbudowa chodnika na ul. Zbąszyńskiej na odcinku od banku aż do kwiaciarni realizowana przez Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Chodnik zostanie poszerzony a żywopłot utrudniający dobra widoczność usunięty.

Wyremontowana została też główna droga w 
Grójcu Wielkim. Wylano nowy asfalt, zbudowano 
chodnik  po jednej stronie a po drugiej zajezdnie 
autobusową. Gmina Siedlec ustawi tam nową wia-
tę przystankową.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest 
w trakcie przygotowywania dokumentacji na 
przebudowę mostu w Grójcu Wielkim. Most 
zostanie m.in. poszerzony tak, aby piesi mogli 

bezpiecznie z niego korzystać.

DUŻE ZMIANY NA DRODZE 303



12
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

od 1 lipca 2018 r.

data rozpoczęcia wysyłania wnioskówna nowy okres
drogą elektroniczną online:

www.empatia.mrpips.gov.pl1. 
(wnioski na 500 plus, 300 plus, świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

bankowość elektroniczna (wnioski na 500 plus  2. 
i 300plus )

ePUAP ( wnioski na 500 plus )3. 
PUE ZUS ( wnioski na 500 plus )4. 

od 1 sierpnia2018 r. data rozpoczęcia przyjmowania wniosków na nowy  
okres drogą tradycyjną(papierową)

Dział świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego  
i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Siedlcu informuje: 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 500 PLUS, 300 
PLUS, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z 
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES 

2018/2019

Miejsce składania wniosków drogą 
tradycyjną(papierową): 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zbąszyńska 17,  64 – 212 Siedlec 

( I piętro GOK )

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O 500 PLUS ORAZ 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNYTO 31PAŹDZIERNIK2018 r.

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA 
RODZINNE  ORAZ 300 PLUS TO30 LISTOPAD 2018 r.

12.05.18 - udział zespołu śpiewaczego 
„Perły Sumsiodki” w Majowym Śpiewaniu 
/Siekierczyn,
19.05.16 - XXI edycja Zawodów 
Wędkarskich o Puchar Starosty 
Wolsztyńskiego/ Kanał Północny Grójec 
Wielki,
24.05.18 - spotkanie w sprawie 
przebudowy drogi powiatowej Stara 
Tuchorza- Kiełpiny-Powodowo,
25.05.18 - Dzień Dziecka
Godziszewo,
28.05.18 - Walne Zgromadzenie ZEUK 
Spółka z o.o. w Siedlcu,

29.05.18 - XLVIII sesja Rady 
Gminy Siedlec/relacja w br 
numerze,
02.06.18 - nadanie Sztandaru 
Jednostce OSP w Żodyniu,
05.06.16 - udział Gimnazjalistów 
z III klasy Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie 
w XVIII edycji Konkursu Wiedzy o 
Powiecie Wolsztyńskim
i zdobycie I miejsca,
09-10.06.18 - XVII konkurs Muzyki 
Ludowej w Kopanicy, osadzonej 
w kontekście jubileuszu 100-lecia 

Niepodległości RP oraz 100-
lecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego./Wąchabno 
–Kopanica oraz Gminne Zawody 
– Sportowo Pożarnicze jednostek 
OSP gminy Siedlec w Tuchorzy, 
w których uczestniczyło 37 

drużyn, w tym 8 żeńskich
13.06.18 - wizyta delegacji ze Związku 
Gmin Unterspreewald w Niemczech 
z Henrim Urchs – przewodniczącym 
Związku oraz XIV Gminny Konkurs 
Języka Niemieckiego w Kopanicy,

15.06.18 - podsumowanie półroczne 
działań gminy Siedlec z udziałem 
sołtysów, kół gospodyń wiejskich i OSP, 
oraz debata publiczna zorganizowana 
przez Komendę Powiatową Policji w 
Wolsztynie,
26.06.18 - XLIX sesja Rady Gminy 
Siedlec/relacja w br. numerze oraz 
goszczenie w gminie Siedlec zespołu 
dziecięcego „Szans” oraz chłopięcą 
drużynę piłkarską z miasta Lityń.

Kalendarium Gminy Siedlec

W l ipcu  zos ta ły  zakończone 
p ro jek ty  w  ramach  tegoroczne j 
edyc j i  Konkursu  Wie lkopo lska 
Wiara :  „Budu jemy bo isko  d la 
wszys tk ich  b l i sko”  w  Tuchorzy 
i  „XVI  Gró jecka  Noc  Świę to jań-
ska  sposobem na  in tegrac ję 
m ieszkańców Gró jca  Wie lk ie -
go”  w  Gró jcu  Wie lk im.  Dz ięk i 
i n i c ja tyw ie  spo łeczne j  m iesz -
kańców w so łec tw ie  Tuchorza 
powsta ło  bo isko  do  s ia tków-
k i ,  na tomias t  w  Gró jcu  Wie l -
k im odby ły  s ię  warsz ta ty  a r -
t ys tyczne ,  warsz ta ty  p lecen ia 
w ianków i  p race  zw iązanych 
z  o rgan izac ją  Gró jeck ie j  Nocy 
Świę to jańsk ie j .  Ce lem obu  za-
dań  by ła  in tegrac ja  m ieszkań-
ców oraz  podn ies ien ie  jakośc i 

życ ia  na  te renach  w ie jsk ich . 
Organ iza to rzy  in i c ja tyw dz ię -
ku ją  m ieszkańcom za  wspó ł -
p racę  p rzy  rea l i zac j i  zadań  a 
my  g ra tu lu jemy uzyskanych 
e fek tów.   P ro jek ty  zos ta ły  z ło -
żone  w ramach  p ro jek tu  pn . 
„LOWES –  Leszczyńsk i  Ośro -
dek  Wsparc ia  Ekonomi i  Spo-
łeczne j ”  ,  wspó ł f i nansowane 
ze  ś rodków Un i i  Europe jsk ie j 
w  ramach  Europe jsk iego  Fun-
duszu  Spo łecznego . 
In fo rmu jemy równ ież ,  że  do 
dn ia  1  s ie rpn ia  2018  roku  moż-
na  sk ładać  wn iosk i  w  ko le jnym 
konkurs ie  „Wie lkopo lska  Wia-
ra ” .  Więce j  i n fo rmac j i  o  Kon-
kurs ie  zna jdu je  s ię  na  s t ron ie 
www.p isop .o rg .p l

Działania w ramach konkursu 
Wielkopolska Wiara 
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Dnia 9 lipca 2018 roku 
pod Pomnikiem w Tucho-
rzy została odprawiona 
Msza Św. w 76. rocznicę 
stracenia przez powiesze-
nie 15 polskich więźniów 
przywiezionych z Fortu 
VII w Poznaniu. Egzekucja 
była odwetem za zastrzele-
nie niemieckiego żandarma 
z posterunku w Tuchorzy. 
Przed mszą świętą zebrani 
odmówili różaniec, a na-
stępnie z honorami wpro-
wadzono poczty sztandaro-
we: Rady Gminy Siedlec, 
Banku Spółdzielczego w 
Siedlcu , Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP i sie-
dleckich jednostek OSP.

Zastępca Wójta Gminy 
Siedlec Hieronim Birk ser-
decznie powitał przybyłych 
na uroczystość: Księdza 
Kanonika Jerzego Gąszcza-
ka, Proboszcza Parafii Tu-
chorza Tomasza Tomczaka, 
Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień z Nowego To-
myśla ppłk Przemysława 
Bojarczuka, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Siedlec 
Andrzeja Kaźmierczaka, 
Prezes Banku Spółdziel-

czego Eleonorę Rybarczyk, 
przybyłe delegacje, przed-
stawicieli rodzin zamordo-
wanych oraz pozostałych 
zebranych. Pan Hieronim 
Birk przybliżył wszyst-
kim uczestnikom Mszy 
Świętej tragiczną historię, 
która miała miejsce 76. lat 
temu na tuchorskiej ziemi, 
a także historię powstania 
pomnika i zamieszczenia 
krzyża.

Następnie Ksiądz Ka-
nonik Jerzy Gąszczak od-
prawił Mszę Świętą konce-
lebrowaną, w trakcie której 
modlił się w intencji pomor-
dowanych 15 – polskich pa-
triotów, a Ksiądz Proboszcz 
Tomasz Tomczak prosił w 
modlitwie o pokój w Polsce 
i na Świecie oraz o to, aby 
nigdy więcej nie dochodzi-
ło do tak tragicznych wy-
darzeń. Po Mszy Świętej 
złożono wiązanki kwiatów 
oraz zapalono znicze pod 
Pomnikiem. Hołd pomor-
dowanym złożyły dzieci z 
Przedszkola i Szkoły w Tu-
chorzy, Komendant WKU 
Nowy Tomyśl, delegacje: 
samorządu gminy Siedlec, 

Banku Spółdzielczego 
Siedlec, Wolsztyńskiego 
Towarzystwa Motocyklo-
wego, Rady Sołeckiej z Tu-
chorzy, strażaków z gminy 
Siedlec, członkowie rodzin 
pomordowanych oraz Pre-
zes TPPW w Siedlcu. W 
imieniu siedleckiego Koła 
Kombatantów RP i BWP 
kwiaty złożyła młodzież ze 
szkoły w Tuchorzy.

Podniosłego charak-
teru uroczystości nadał 
śpiew zespołu śpiewacze-
go „Tuchorzacy”. Po Mszy 
Świętej wszyscy udali się 
na miejsce kaźni, gdzie 
odmówiono modlitwę za 
zmarłych. Ksiądz Kanonik 
Jerzy Gąszczak poświę-
cił nowy krzyż ustawiony 
przed szubienicą. W tym 
miejscu dziękujemy oso-
bom, które przyczyniły się 
do budowy nowego krzyża, 
a są to: Ksiądz Proboszcz 
Tomasz Tomczak, Pan Ze-
non Zmuda, Pan Krzysz-
tof Szerment, Pan Damian 
Szymański, Strażacy z OSP 
Tuchorza, Stolarnia Rzepa 
z Siedlca

76. rocznica zbrodni hitlerowskiej w Tuchorzy

Dnia 26 maja w Go-
dziszewie został zorgani-
zowany Dzień Dziecka. Z 
pomocą sponsorów oraz 
środków przeznaczonych 
na ten cel z Funduszu So-
łeckiego, tego dnia wszyst-
kie atrakcje były bezpłatne. 
Dzieci mogły skorzystać 
z dmuchanych zamków, 
przejażdżki konnej, zabaw 

z Paniami Animatorkami 
oraz z malowania tatuaży i 
przejazdu samochodem cię-
żarowym. Największym za-
skoczeniem dla Dzieci był 
honorowy gość - Kaczorek, 
który obdarował dzieci cu-
kierkami. Zarówno Dzieci 
jak i pozostali Mieszkańcy 
mogli skosztować kiełba-
skę z grilla, placek, kawe i 

napoje - a to wszystko rów-
nież za darmo. W związ-
ku z obchodzonym w tym 
dniu świętem Mam, dzieci 
zaśpiewały wszystkim Ma-
mom sto lat.

Dzień Dziecka w Godziszewie

Wizyta gości z Niemiec 
– XIV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

Dnia 13 czerwca 
2018 roku gminę Sie-
dlec odwiedziła de-
legacja ze Związku 
Gmin Unterspreewald 
w Niemczech z Henrim 
Urchs – nowo wybra-
nym przewodniczącym 
Związku Gmin na czele. 
Goście z Niemiec przy-
jechali na zaproszenie 
Wójta gminy Siedlec 
w związku z odbywają-
cym się tego dnia XIV 
Gminnym Konkursem 
Języka Niemieckiego 
w Kopanicy. Na począt-
ku goście spotkali się z 
Wójtem gminy Siedlec 
Jackiem Kolesińskim 
oraz kierownikami 

urzędu i jednostek. W 
czasie spotkania rozma-
wiano o dotychczasowej 
współpracy i o planach 
na przyszłość. Następ-
nie delegacja udała się 
do Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkoli 
w Kopanicy, by wziąć 
udział w pracach komisji 
oceniającej wypowiedzi 
ustne uczestników kon-
kursu języka niemiec-
kiego. Po zakończeniu 
przesłuchań i ustaleniu 
wyników konkursu, 
członkowie komisji po-
gratulowali wszystkim 
uczestnikom i wręczyli 
laureatom główne na-
grody w postaci bile-

tów wstępu na Wyspę 
Tropikalną k. Berlina. 
Wszyscy uczestnicy i 
opiekunowie otrzymali 
upominki ufundowane 
przez Wójta gminy Sie-
dlec.

Na zakończenie po-
bytu goście z Niemiec 
mieli okazję zwiedzić 
obiekt Ostoja Chobie-
nice, który wywarł na 
zwiedzających ogrom-
ne wrażenie. Teraz czas 
na rewizytę, która od-
będzie się jesienią br. 
Tym razem pojadą do 
Niemiec przedsiębiorcy 
z gminy Siedlec.
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Ogromny sukces od-
niosło sołectwo Siedlec 
i Grójec Mały w Kon-
kursie Fundusz Sołecki 
– najlepsza inicjatywa

1 lipca 2018 roku w 
Domu Pielgrzyma Arka 
w Licheniu podczas co-
rocznie organizowanej 
konferencji „Wiejska 
Polska”, odbyło się pod-
sumowanie konkursu 
„Fundusz Sołecki – naj-
lepsza inicjatywa” orga-
nizowanego przez Kra-
jowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Z Gminy Sie-
dlec zostały zgłoszone 
trzy sołectwa: Siedlec, 
który zrealizował zada-
nie „Budowa Pszczelej 
Alei w Siedlcu”, dzięki 
któremu powstało miej-
sce spotkań dla miesz-
kańców i gości. Grójec 
Mały, gdzie  zbudowa-
no  promenadę Grójec-

ką, stwarzając idealne 
miejsce do rekreacji dla 
mieszkańców  oraz tu-
rystów.  Grójec Wielki 
- stworzył centrum re-
kreacji, sportu i wypo-
czynku. Jest to zasługa 
Katarzyny Lach, która 
wyszukuje konkursy 
oraz pisze projekty, któ-
re potem uzyskują dofi-
nansowanie.  

Wszystkie zadania 
zrealizowane były ze 
środków finansowych 
funduszu sołeckiego i 
przede wszystkim dzię-
ki pracy i zaangażo-
waniu mieszkańców. 
Największy sukces od-
niosło sołectwo Siedlec, 
które zdobyło I miejsce 
otrzymując statuetkę 
„sołecka Nike” oraz na-
grodę finansową w wy-
sokości 4.300,00 zł. Za 
najciekawszy projekt 

sfinansowany ze środ-
ków funduszu sołec-
kiego w województwie 
wielkopolskim nagrody 
wręczyli Marszałko-
wie Krzysztof Grabow-
ski i Maciej Sytek oraz 
Prezes KSS Ireneusz 
Niewiarowski. Grójec 
Mały zajął natomiast III 
miejsce wśród sołectw 
z województwa wiel-
kopolskiego zdobywa-
jąc nagrodę finansową 
w kwocie 2.300,00 zł a 
Grójec Wielki otrzymał 
dyplom i podziękowania 
za udział w konkursie. 
Nagrody odebrali soł-
tysi – Pan Maciej Wita 
oraz Pan Ryszard Kluj w 
towarzystwie członów 
Rad Sołeckich i wice-
wójta Gminy Siedlec 
Pana Hieronima Birka. 

Kolejna nagroda dla sołectw
Dnia 26 czerwca 2018 

roku w gminie Siedlec 
gościł zespół dziecięcy 
„Szans” oraz chłopięca 
drużyna piłkarska z miasta 
Lityń. Młodzi mieszkańcy 
z Rejonu Winnickiego na 
Ukrainie wraz z opiekuna-
mi, przyjechali do Polski na 
zaproszenie Starostwa Po-
wiatowego w Wolsztynie, 
a tradycyjnie już od kilku 
lat jeden dzień pobytu spę-
dzili w gminie Siedlec.

W sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedl-
cu gości w imieniu Wójta 
Jacka Kolesińskiego ser-
decznie powitał Hieronim 

Birk Zastępca Wójta Gmi-
ny Siedlec. Przedstawił 
kilka istotnych informacji 
dotyczących gospodarki, 
kultury, historii, sportu i 
innych ważnych aspektów 
charakteryzujących gminę 
Siedlec. Goście zostali ob-
darowani gadżetami pro-
mocyjnymi na pamiątkę 
pobytu w gminie Siedlec. 
W podziękowaniu za za-
proszenie członkowie ze-
społu „Szans” dali pokaz 
swoich umiejętności ta-
necznych. Po spotkaniu w 
Urzędzie Gminy młodzież 
odwiedziła oddziały przed-
szkola w Siedlcu. Po od-

wiedzinach w przedszkolu 
goście udali się do obiektu 
Ostoja Chobienice, gdzie 
czekały na nich atrakcje 
przygotowane przez go-
spodarzy, a były to m.in. 
przejażdżki bryczkami, za-
bawy na basenie, zwiedza-
nie obiektu oraz smaczny 
poczęstunek. Wieczorem 
do młodych mieszkańców 
Litynia dołączył Zespół 
Horlica również z Rejonu 
Winnickiego, by oczaro-
wać publiczność barwnym 
występem wokalno-mu-
zyczno-tanecznym.

Wizyta młodzieży z Ukrainy

Sołectwo Wąchabno laureatem konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś”

Wąchabno znalazło 
się na liście rankingowej 
projektów wybranych 
do dofinansowania w 
ramach tegorocznego 
konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” or-
ganizowanego przez Sa-
morząd Województwa 
Wielkopolskiego. Celem 
konkursu jest wsparcie 
inicjatyw mieszkań-
ców na rzecz rozwoju 
własnej miejscowości, 

opartych o oddolnie 
wypracowane sołeckie 
strategie odnowy wsi. 
Dzięki dofinansowaniu 
zostanie zrealizowany 
projekt pn. „Zagospoda-
rowanie przestrzeni pu-
blicznej przy świetlicy 
wiejskiej w Wąchabnie 
oraz ścieżki rowerowo-
pieszej wokół jeziora 
Wąchabskiego”. Projekt 
dofinansowany zostanie 
również ze środków fun-

duszu sołeckiego oraz 
budżetu gminy. Ważny 
w ramach projektu jest 
wkład mieszkańców 
Sołectwa Wąchabno w 
postaci pracy mieszkań-
ców, pracy sprzętu oraz 
wkładu rzeczowego. Ter-
min zakończenia inwe-
stycji wyznaczony jest 
na październik 2018 r 

O ś r o d e k  Po m o c y  S p o ł e c z n e j  w  S i e d l c u  i n f o r m u j e , 
ż e  i s t n i e j e  m o ż l i w o ś ć  u b i e g a n i a  s i ę  o  p o m o c 

w  f o r m i e  b e z p ł a t n y c h  p o s i ł k ó w  d l a  d z i e c i 
w  p r z e d s z k o l u  o r a z  d l a  d z i e c i  i  m ł o d z i e ż y 

w  s z k o l e .  Ws p a r c i e  m o ż e  z o s t a ć  u d z i e l o n e  o s o b o m 
s p e ł n i a j ą c y m  w a r u n k i  o t r z y m a n i a  p o m o c y  w s k a z a -

n e  w  u s t a w i e  z  d n i a  1 2  m a r c a  2 0 0 4 r. 
o  p o m o c y  s p o ł e c z n e j  o r a z  s p e ł n i a j ą c y m  k r y t e r i u m 

d o c h o d o w e  o  k t ó r y m  m o w a  w  a r t . 8  w / w  u s t a w y  
t j .  w  p r z y p a d k u  r o d z i n y  1 5 0  %  k r y t e r i u m  d o c h o d o -

w e g o  n a  o s o b ę  w  r o d z i n i e  c z y l i  7 7 1 , 0 0  z ł . 
O s o b y  z a i n t e r e s o w a n e  w / w  f o r m ą  p o m o c y  m o g ą 
s k ł a d a ć  w n i o s k i  w r a z  w y m a g a n y m i  d o k u m e n t a m i 
p o t w i e r d z a j ą c y m i  d o c h ó d  r o d z i n y  n e t t o  z  m i e s i ą c a 

p o p r z e d z a j ą c e g o  z ł o ż e n i e  w n i o s k u 
o d  1  s i e r p n i a  2 0 1 8  r.

D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  m o ż n a  u z y s k a ć  p o  n r 
t e l .  6 8  3 8 4 8 5 2 1  w e w. 1 9 , 2 1  l u b  w  s i e d z i b i e 

O ś r o d k a  Po m o c y  S p o ł e c z n e j  w  S i e d l c u . 
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To już XVI odsłona ten 
wspaniałej imprezy. Jak 
zwykle przyciągnęła tłu-
my mieszkańców gminy 
Siedlec oraz gości z re-
gionu i turystów wypo-
czywających nad naszymi 
jeziorami. Większość z 
nich podśpiewywała zna-
ny wers z ludowej pieśni: 
wiła wianki i wrzucała je 
do falującej wody, wiła 
wianki……. i na pewno 
nikt nie narzekał na moc 
atrakcji, które organiza-
torzy przygotowali w tym 
dniu. Mimo, że pogoda 
nie do końca dopisała, 
to rzucanie wianków do 
wody, pokaz sztucznych 
ogni oraz gorące występy 
artystyczne mocno roz-
grzały atmosferę.

Uczestnicy pokazali, co 
naprawdę oznacza dobra 
zabawa. Integracja spo-
łeczności pod grójecką 
sceną była godna podzi-
wu. Tańczyli wszyscy, od 
przedszkolaków po naj-
starszych mieszkańców. 
Nie brakowało także plą-
sających w rytm znanych 
przebojów przedstawicie-
li władz oraz księdza pro-
boszcza z Chobienic, któ-
ry pokazał wspólnie z soł-
tys Grójca Wielkiego swój 
kunszt taneczny. Impreza 
rozpoczęła się o godz. 16. 
występami dzieci z przed-
szkoli i szkół z gminy Sie-

dlec. Pod czujnym okiem 
mam maluchy w koloro-
wych perukach odtańczy-
ły afrykańskie przeboje. 
Wszyscy z zainteresowa-
niem oglądali kilkulatków, 
tym bardziej, że podobno 
do występu przygoto-
wywali całą choreogra-
fią raptem przez… dwa 
dni. Każdy robił zdjęcia i 
klaskał. Potem przyszłą 
kolej na występy dzieci z 
formacji artystycznych z 
siedleckiego GOK-u. Nie 
zabrakło także występu 
śpiewaczy z Podmokli 
Małych oraz Orkiestry Dę-
tej OSP z Babimostu.

Euforia Ramaya 
Największą sensację 
wywołała jednak grupa 
Jambo Africa, która wy-
konywała bardzo znane i 
skoczne, taneczne prze-
boje. To już kolejny raz, 
kiedy czarnoskórzy arty-
ści rozpalili do białości 
uczestników Grójeckiej 
Nocy Świętojańskiej. Po-
dobnie było w zeszłym 
roku. Aplauz wzbudziły 
nie tylko wykonywane 
przeboje, ale także uroda 
wokalistek i pokazy ta-
neczne w wykonaniu pa-
nów. Spod sceny można 
było usłyszeć głosy po-
dziwu dla ich naturalnego 
poczucia rytmu i talentów 
wokalnych. Grupa bawi-
ła wiankowiczów ponad 

godzinę, na koń-
cu schodząc do 
mieszkańców i 
wykonując kilka 
wspólnych tańców 
i piosenek. ,,Wę-
żyk’’ w wykonaniu 
k i l k u d z i e s i ę c i u 
osób jest dowo-
dem, że skradli 
serca imprezowiczów, 
a także przykładem, że 
muzyka nie tylko łagodzi 
obyczaje, ale także inte-
gruje wszystkich. A o taką 
zabawę organizatorom 
przecież chodziło. We 
wspólnej zabawie uczest-
niczył również wójt Jacek 
Kolesiński, przewodni-
czący rady Andrzej Kaź-
mierczak, sołtys z Grójca 
Wielkiego Jadwiga Hirt, 
czy dyrektor przedszkola 
Teresa Sobkowiak. Nie za-
brakło także księdza pro-
boszcza z Chobienic Sła-
womira Ratajczaka, który 
z sołtys Grójca Wielkiego 
poddał się afrykańskim 
rytmom.
Korowód nimf
Mimo lekko padającego 
deszczu około godz. 21.30 
z terenu imprezy wyruszył 
korowód w kierunku kana-
łu. Na czele szły oczywi-
ście dziewczyny przebra-
ne za nimfy, jak tradycja 
nakazuje. A na miejscu 
odbyła się wspaniała in-
scenizacja przygotowa-
na przez dyrektor GOK-u 

Agnieszkę Kędziorę i jej 
pracowników. Były wspa-
niałe tańce, ognisko przez 
które skakali młodzieńcy, 
była panna i jej chłopak i 
historia ich nieszczęśli-
wej miłości zakończona 
rzuceniem się w odmęty 
zimnej wody, przy gorą-
cych oklaskach kilkuset 
osób. A po ,,wyłowieniu’’ 
nieszczęsnej kobiety tłu-
my podchodziły i rzucały 
do wody wcześniej zaku-
pione albo przygotowa-
ne we własnym zakresie 
wianki. To na szczęście: 
w życiu a przede wszyst-
kim w miłości – mówiły 
młode dziewczyny i te 
trochę starsze także. Po 
części artystycznej zwią-
zanej z tradycją przyszedł 
czas na występy zespołu 
Shanties Team. Wianki 
zakończyły się wspólna 
zabawą taneczną z zespo-
łem Parter, która rozpo-
częła się o godz. 23. Po-
dobno najwytrwalsi skoro 
świt śpiewali … kiedy ran-
ne wstają zorze, ale to już 
nieoficjalna informacja.

Podziękowania
Organizację i wkład pracy 
wszystkich docenił i pod-
sumował wójt Jacek Kole-
siński. – Bardzo dziękuję 
wszystkim uczestnikom 
za wspaniałą zabawę. 
Słowa uznania należą się 
przede wszystkim radzie 
sołeckiej i pani sołtys Ja-
dwidze Hirt oraz wszyst-
kim mieszkańcom. Tylko 
dzięki nim taka duża im-
preza mogła się udać. Jak 
co roku zresztą. Wszyscy 
doceniamy wielkie zaan-
gażowanie i ogrom prac 
jaki wykonaliście. Wielkie 
słowa uznania należą się 
także Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury. Ten właśnie 
zespół przygotował cho-
reografię, scenografię i 
całą oprawę przedstawie-
nia. Również nasi goście, 
ale przede wszystkim 
mieszkańcy po raz ko-
lejny pokazali, że potra-
fią wspólnie się bawić, 
współpracować ze sobą 
i czerpać korzyści z za-
bawy. Teraz zapraszamy 
wszystkich na kolejną im-
prezę – Święto Smaków. – 
powiedział wójt.

Grójeckie Wianki 2018



 WAKACYJNY PRZEWODNIK
ROWEROWY





Nasz kolega, a zarazem druh - wielolet-
ni naczelnik OSP w Siedlcu oraz funkcjona-
riusz PSP w Wolsztynie aspirant  Damian Za-
lisz spędził 2 tygodnie na gaszeniu pożarów  
w Szwecji. Jako jednostka lokalnej OSP, druhny 
i druhowie, a zarazem przyjaciele przywitaliśmy 
go po powrocie z udanej misji.

POWITANIE REPREZENTANTA POLSKI PO MISJI W SZWECJI

W imieniu społeczności gminy Siedlec wyrażamy po-
dziw i uznanie dla strażaków - Damiana Zalisza  
i wywodzącego się z Siedlca Tomasza Grelaka,  

za udział i zaangażowanie w działania ratownicze  
w Szwecji. 

Jesteśmy w Was dumni.

Przewodniczący 
Rady Gminy Siedlec

/-/ Andrzej Kaźmierczak

Wójt
Gminy Siedlec

/-/ Jacek Kolesiński
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Dnia 17 lipca 2018 roku na pięćdziesiątej 
sesji Rady Gminy Siedlec została podję-
ta uchwalao nadaniu z dniem 1 września 
bieżącego roku Szkole Podstawowej w 
Kopanicy imienia Kopanickiej Drużyny 
Powstańców Wielkopolskich. Od tego 
momentu Szkoła Podstawowaw Kopani-
cy będzie posiadać patrona. 
Ważne jest, aby szkoła miała również 
symbol patriotyzmu - sztandar, który 
czcić będą następne pokolenia dzieci i 
młodzieży. 
Szanowni Państwo!
W imieniu całej społeczności szkol-
nej zwracamy się z prośbą o finansowe 
wsparcie, które pozwoli na ufundowanie 
sztandaru i przekazanie go szkole. Każdy, 
kto będzie miał możliwość i chęć włącze-
nia się w tę niezwykle ważną akcję, może 
zostać jednym z fundatorów sztandaru.
Uroczyste przekazanie sztandaru  nastąpi 
12 październiku  2018 r. 

Zaoferowaną pomoc finansową prosimy 
kierować na konto Rady Rodziców:
Nr 02 9660 0007 0001 0474 2000 0010
Z dopiskiem : „Na sztandar”

W zamian za pomoc finansową możemy 
zaoferować:
- wyróżnienie „gwoździem honorowym” 
umieszczonym na drzewcu sztandaru fun-
datorów, którzy wpłacą kwotę 500 zł lub 
wyższą, 
- wpis do księgi pamiątkowej,
- certyfikat z podziękowaniem,
- informacja o sponsoringu w lokalnych 
mediach,
- umieszczenie nazwy firmy lub logo na 
stronie internetowej szkoły.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na na-
szą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo 
obojętni.

Społeczny Komitet Nadania Sztandaru
Dyrektor i społeczność szkoły

KOPANICKA DRUŻYNA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPANICY



19
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

ZAWODY SPORTOWO 
– POŻARNICZE REGIONU KOZŁA

Po ponad 10 letniej 
przerwie, wznowiono 
współzawodnictwo straży 
pożarnych. W tym roku 
zawody sportowo – pożar-
nicze zorganizowała gmina 
Trzciel, która zamierzała 
przeprowadzić także za-
wody dla swoich drużyn 
z terenu gminy. Impreza 
odbyła się w sobotę, 30 
czerwca, na stadionie miej-
skim w Trzcielu. W szranki 
stanęli druhowie strażacy z 
wszystkich gmin Regionu 
Kozła. Zawody poprzedził 
przemarsz przez centrum 
miasta strażaków oraz 
wozów bojowych z uru-
chomionymi syrenami. Na 
płycie boiska prowadzący 
paradę złożył meldunek 
burmistrzowi Trzciela – 
Jarosławowi Kaczmarkowi 
o gotowości do odbycia 
zawodów. Zawody prze-
prowadzono zgodnie z 

obowiązującym w strażach 
pożarnych regulaminem, 
a sędziami byli zawodowi 
strażacy z PSP z Między-
rzecza. Na ostateczną kla-
syfikację składało się zdo-
bycie punktów w dwóch 
konkurencjach- biegu 
sztafetowym oraz w części 
bojowej - dla zgromadzo-
nych widzów najbardziej 
widowiskowej. Zawodni-
cy - strażacy zaczęli swoje 
zmagania od biegu sztafe-
towego z przeszkodami, 
podczas którego musieli 
m.in. wykonać czynności 
imitujące obsługę urządzeń 
pożarniczych, przeskoczyć 
płotek, przebiec po równo-
ważni i uzyskać jak najlep-
szy czas . Potem rozegrano 
tzw. bojówkę. Zawodnicy 
musieli odpalić motopom-
py, rozwinąć strażackie 
węże oraz strącić stru-
mieniami wody pachołki 

z tworzywa sztucznego i 
wprawić w ruch obrotowy 
wiatraczek. Liczył się czas, 
ale także precyzja, gdyż za 
każdy błąd sędziowie nali-
czali zawodnikom punkty 
karne. Najlepszymi w tym 
współzawodnictwie okaza-
li się strażacy z Kargowej. 
Kolejne miejsca przypadły 
dla: Babimostu, Siedlca ( 
gminę reprezentowali stra-
żacy ze Starej Tuchorzy), 
Zbąszynka, Trzciela i Zbą-
szynia.

Puchary ufundowane 
przez Lokalną Grupę Dzia-
łania Regionu Kozła wrę-
czał starosta – Jerzy Fabiś 
w asyście prezesa LGD 
– Witolda Silskiego, który 
przekazał także najlepszej 
drużynie talon 500 złotowy 
na zakup wyposażenia.

W dniu 9 
czerwca 2018 
roku na boisku 
sportowym w 
Tuchorzy prze-
p r o w a d z o n e 
zostały Gminne 
Zawody – Spor-
towo Pożarni-
cze jednostek 
OSP gminy Sie-
dlec. W zawodach uczest-
niczyło 37 drużyn, w tym 
8 żeńskich. Drużyny ry-
walizowały między sobą 
w 6 różnych grupach.

Organizatorem zawo-
dów byli: Urząd Gminy 
Siedlec, Zarząd Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP 
w Siedlcu oraz Zarząd 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Starej Tuchorzy. 
Zawody rozpoczęły się 
zbiórką na płycie boiska, 
gdzie odbyła się krótka 
część oficjalna.

Spośród zaproszonych 
gości swą obecnością 
uroczystość zaszczycili: 
Komendant Powiatowy 
PSP w Wolsztynie – bryg. 
mgr inż. Sławomir Śnita, 
Członek ZOW ZOSP RP 
w Poznaniu – dh Hen-
ryk Żok, Przedstawiciel 
Starostwa Powiatowe-
go w Wolsztynie – Z-ca 
Przewodniczącego Rady 
Powiatu – Stanisław Pio-
sik, Wójt Gminy Siedlec 
– Jacek Kolesiński, Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Siedlec- Andrzej Kaź-
mierczak, Przedstawiciel 
Nadleśnictwa Wolsztyn – 
Wiesław Ceglarek, Sołtys 
wsi Stara Tuchorza – Ma-
ciej Brudło, Jerzy Andrze-
jak, Członkowie Zarzą-
du Oddziału Gminnego, 
Członkowie Zarządów 

OSP, strażacy z jednostek 
OSP Gminy Siedlec.

Podczas zawodów 
odznaką „ Strażak Wzo-
rowy” odznaczeni zostali 
następujący strażacy z 
jednostki OSP Stara Tu-
chorza: dh Karolina Woj-
ciechowska, dh Janusz 
Banach, dh Łukasz Rut-
ter, dh Mirosław Rutter, 
dh Zbigniew Pikuła, dh 
Albert Woga.

Nad przebiegiem za-
wodów czuwała Komisja 
Sędziowska powołana 
przez Komendanta Powia-
towego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wolsztynie 
pod przewodnictwem mł. 
bryg. mgr inż. Tomasza 
Maciejewskiego. Zawo-
dy rozegrano w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenie 
bojowe oraz sztafeta po-
żarnicza. W wyniku prze-
prowadzonych zawodów 
klasyfikacja generalna 
przedstawiała się nastę-
pująco:

Grupa CTIF dziew-
cząt: 1 miejsce – OSP 
Siedlec, 2 miejsce – OSP 
Chobienice, 

Grupa CTIF chłop-
ców: 1 miejsce – OSP Ja-
żyniec, 2 miejsce – OSP 
Siedlec I, 3 miejsce – OSP 
Jaromierz, 4 miejsce – 

OSP Kopa-
nica, 5 miej-
sce – OSP 
Chobienice, 
6 miejsce – 
OSP Reklin, 
7 miejsce – 
OSP Siedlec 
II, 8 miejsce 
– OSP Stara 
Tuchorza

Grupa „C” kobiet w 
wieku powyżej 16 lat: 1 
miejsce – OSP Stara Tu-
chorza, 2 miejsce – OSP 
Siedlec, 3 miejsce – OSP 
Jażyniec, 4 miejsce – OSP 
Boruja, 5 miejsce – OSP 
Tuchorza

Grupa „A” mężczyzn 
w wieku powyżej 16 lat: 
1 miejsce – OSP Stara Tu-
chorza I, 2 miejsce – OSP 
Siedlec, 3 miejsce – OSP 
Stara Tuchorza II, 4 miej-
sce – OSP Kopanica, 5 
miejsce – OSP Tuchorza, 
6 miejsce – OSP Chobie-
nice, 7 miejsce – OSP Ja-
żyniec, 8 miejsce – OSP 
Boruja, 9 miejsce – OSP 
Reklin, 10 miejsce – OSP 
Jaromierz, 11 miejsce – 
OSP Grójec Wielki, 12 
miejsce – OSP Wąchabno, 
13 miejsce – OSP Żodyń

Grupa Oldgirl, czyli 
kobiet powyżej 35 lat: 1 
miejsce – OSP Stara Tu-
chorza

Grupa Oldboy, czyli 
mężczyzn powyżej 40 lat: 
1 miejsce – OSP Siedlec, 2 
miejsce – OSP Jażyniec, 3 
miejsce – OSP Kopanica, 
3 miejsce – OSP Reklin, 4 
miejsce – OSP Boruja, 5 
miejsce – OSP Stara Tu-
chorza, 6 miejsce – OSP 
Chobienice, 7 miejsce – 
OSP Żodyń

GMINNE ZAWODY
 – SPORTOWO POŻARNICZE
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Od kilku lat prowadzimy w naszej szkole 
systematyczne zbiórki surowców wtórnych, 
zbieramy makulaturę, plastikowe zakrętki i 
zużyte baterie. Nasze akcje mają na celu 
wdrożenie w młodym pokoleniu nawyku 
segregowania odpadów, aby chronić 
środowisko. Corocznie zbieramy coraz 
więcej surowców wtórnych. Do akcji 
chętnie włączają się rodzice. Większe 
zaangażowanie w zbiórkę surowców 
wtórnych wykazują uczniowie z klas 
młodszych.
W bieżącym roku szkolnym zebraliśmy: 
11547 kg makulatury, ok. 230 kg zużytych 
baterii, 43worki (120 l) plastikowych 
zakrętek. Plastikowe zakrętki oraz 
baterie zbieraliśmy z przeznaczeniem 
na rehabilitację chłopca z porażeniem 
mózgowym z Babimostu.
Dla najbardziej aktywnych w zbiórce 
uczniów zorganizowano wycieczkę, w 
której wzięło udział 46 uczniów. Wycieczka 
odbyła się 30 czerwca do Poznania. Tam 
uczniowie mieli okazję zwiedzić Ogród 
Botaniczny. Uczniowie byli zachwyceni 

licznymi oczkami wodnymi, strumykami 
i mniejszymi ciekami wodnymi oraz 
fontannami. Kwitnąca roślinność, 
malownicze usytuowanie ogrodu, stawy 
dostarczyły zwiedzającym wielu miłych 
wrażeń. Następnie pojechaliśmy autokarem 
zwiedzić Stare Miasto wraz z ratuszem i 
pięknymi fontannami., a później  do Ogrodu 
Zoologicznego. Większość uczniów była 
po raz pierwszy w ogrodzie botanicznym 
i zoologicznym. Szczególnie mniejsze 
dzieci reagowały bardzo emocjonalnie 
na napotkane zwierzęta. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się flamingi, 
żyrafy, strusie, słonie, wielbłądy. A dzikie 
gęsi, które przechodziły obok zwiedzających, 
były dla wielu dzieci zaskoczeniem, że są 
tak zaprzyjaźnione z ludźmi. Dodatkową 
atrakcję stanowił przejazd kolejką po 
terenie ZOO. Wspaniała pogoda stanowiła 
dopełnienie miło spędzonego dnia. 
Opiekunkami na wycieczce były panie: 
Atleta Fryśna, Kamila Maksimów, Joanna 
Krystianz i Joanna Rostkowska.

Powiatowy Turniej 
Kół Gospodyń, który 
odbył się 7 czerwca na 
wolsztyńskim Skansenie 
pokazał, kto w powiecie 
rządzi w kuchni. 
Najlepsze okazały 
się koła z Jażyńca i 
Żodynia.

Od tego dnia kolejna wielka 
impreza, jaką będzie 
Święto Smaków nabierze 
nowego znaczenia. Każdy 
będzie chciał spróbować, 
co panie z tych dwóch wsi 
przygotują smacznego do 
zjedzenia i porównać czy 
potrawy przygotowane 
przez innych uczestników  
mogą być równie 
smaczne. Pierwsze i 
drugie miejsce na pewno 
do takiego porównania 
zobowiązuje. Słowa 
pochwały należą się także 
paniom z Reklinka, które 
otrzymały wyróżnienie. 
A konkurencja była 
naprawdę ogromna.
Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich 
odbył się 7 czerwca 
br. na wolsztyńskim 
Skansenie. W szranki o 
miano najlepszego koła 
stanęło dziewięć drużyn 
z gmin z całego powiatu. 
Konkurencje w jakich 
wystartowały nasze 

gospodynie niejednemu 
mężczyźnie sprawiłyby 
mnóstwo problemów. Ale 
nasze gospodynie sobie 
doskonale poradziły. 
Zmagały się z koleżankami 
w następujących 
k o n k u r e n c j a c h : 
rozpoznawanie smaków, 
rzut ziemniakiem do 
wiadra, wyjmowanie 
monet, najdłuższa obierka, 
quiz kulinarny oraz 
potrawa. Emocje sięgały 
zenitu a uczestniczki z 
zacięciem walczyły o 
każdy wynik.
Gotowanie z artyzmem
Tego dnia uczestnikom 
oraz licznie zgromadzonej 
publiczności czas umilały 
występy artystyczne. Jak 
na imprezę związaną z 
ludowością i wsią przystało 
można było podziwiać 
Sekcję Dziecięcą Koźlarzy 
z Siedlca, Zespół Pieśni 
i Tańca Kębłowo oraz 
wspólnie pośmiać się 
z numerów Kabaretu 
Skleroza. Turniej odbył 
się pod patronatem 
Starostwa Powiatowego 
w Wolsztynie, a wśród 
zaproszonych gości można 
było zauważyć nie tylko 
władze i przedstawicieli 
gminy Siedlec, ale 
także Przewodniczącą 
Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Zofię 
Szalczyk. Sukces 
siedleckich gospodyń 
podsumował także wójt 
Jacek Kolesiński– Zawsze 
wiedziałem, że gmina 
Siedlec ma wiele rzeczy z 
których może być dumna. 
Jesteśmy gminą w 
większości rolniczą i koła 
gospodyń stanowią istotną 
część życia na wsi. To 
właśnie nasze panie, obok 
strażaków z OSP zajmują 
się często działalnością 
związaną z integracją 
mieszkańców na wsiach. 
To one uczestniczą od 
wielu lat w naszych 
imprezach, pokazując 
doskonałe przygotowanie, 
dobrą organizację i przed 
wszystkim wspaniałe 
potrawy. Zawsze możemy 
na koła gospodyń liczyć. 
W imieniu mieszkańców i 
swoim bardzo im dziękuję 
i życzę w przyszłości 
podobnych sukcesów – 
powiedział wójt.
Komisja konkursowa 
nagrodziła następujące 
Koła Gospodyń 
Wiejskich:
I miejsce KGW Jażyniec, 
II miejsce KGW Żodyń. 
Osobne wyróżnienie 
otrzymały dzielne 
reprezentantki z KGW 
Reklin-Reklinek.

Podwójny sukces 
Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Siedlec

Lp. Rok szkolny Nakrętki Baterie Makulatura AGD

1. 2007/2008 - 68 kg 2500kg -

2. 2008/2009 - 85 kg 3536 kg -

3. 2009/2010 - 88 kg 2037? -

4. 2010/2011 40 worków 86 kg 7857 kg -

5. 2011/2012 50 worków 92 kg 11242 kg -

6. 2012/2013 83 worki 98 kg 10032 kg 52 kg

7. 2013/2014 80 worków 126 kg 12821 kg 2374 kg

8. 2014/2015 47 worków 112 kg 11420 kg 1456 kg

9. 2015/2016 36 worków 90 kg 12742 kg 1370 kg

10. 2016/2017 26 worków 102 kg 11451 kg 1150 kg

11. 2016/2017 43 worki 230 kg 11547 kg 870 kg

suma - 405 worków 1177 kg 82406 kg 5902 kg
Opr. Joanna Rostkowska

Zestawienie zbiórki surowców wtórnych w ZPSPiG w Kopanicy 

Tony papieru w szczytnym celu.
Zbiórka surowców wtórnych w ZSPiG w 

Kopanicy 2017/2018
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W tym roku z inicja-
tywy pani Edyty Gabały 
(nauczyciela biblioteka-
rza ZSPiP w Kopanicy) 
szkolna biblioteka ZSPiP 
w Kopanicy po raz pierw-
szy włączyła się do Ogól-
nopolskiej akcji „Noc Bi-
bliotek 2018”. Akcja z racji 
100 –lecia niepodległości 
Polski przebiegała pod ha-
słem „Rzeczpospoczyta”. 
W związku z tym wszyst-
ko co się w szkole działo 
było związane z tym „Jak 
to dawniej było...jak się 
wtedy żyło?” Próbowali-
śmy odpowiedzieć sobie na 
postawione wyżej pytanie, 
cofając się do roku 1918 i 
nie tylko. Na naszym szkol-
nym korytarzu pojawiła się 
rekonstrukcja izby miesz-
kalnej z tamtych lat, rekon-
strukcja klasy szkolnej oraz 
wystawa wielu przedmio-
tów pochodzących z daw-
nych lat (nie tylko z roku 
1918!). Prócz tego można 
było obejrzeć wiele wystaw 
związanych z Polską, z od-
zyskaniem niepodległości, 
z dawnymi zwyczajami, re-
klamą 100 lat temu, a także 
wystawę przeznaczoną dla 
młodzieży mającą na celu 
przestrzec przed naduży-
waniem alkoholu, narko-
tyków pt. „Nie biorę, nie 

piję więc szczęśliwie żyję”. 
Na szkolnych korytarzach 
spotykaliśmy osoby prze-
brane za ludzi z dawnych 
lat,  począwszy od 1915 
roku do lat 70 –tych. Moż-
na też było skosztować sta-
ropolskie potrawy, wypić 
herbatkę z lipy lub mięty, 
czy obejrzeć pokaz mody, 
w którym udział wzięli 
uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły. Część prze-
znaczona dla dzieci roz-
poczęła się o godz. 19.00 
. Uczennica klasy V Julia 
przeczytała najmłodszym 
„Legendę o Lechu Czechu 
i Rusie”, a pani bibliote-
karka przygotowała wraz z 
gimnazjalistami „Zagadko-
we kamishibajanie” czyli 
„Zagadki dotyczące nasze-
go kraju”, które przedsta-
wiła za pomocą teatrzyku 
kamishibai. Następnie 
dzieci przystąpiły do za-
bawy „Jesteś rad - zostaw 
ślad”, która polegała na 
podpisaniu się i narysowa-
niu czegoś, co najbardziej 
kojarzyło nam się z Polską 
na specjalnie do tego przy-
gotowanej ścianie. O 20.00 
nastąpiło losowanie nagród 
książkowych wśród uczest-
ników spotkania i wspólnie 
udaliśmy się na część arty-
styczną. Dzieci z klas IV 
zaprezentowały zebranym 

kilka staropolskich tańców 
np. klapok (owczareczek) i 
pieśni z tamtego okresu, a 
uczeń III klasy gimnazjum 
Karol zagrał nam kilka 
utworów na ukulele i har-
monijce ustnej. O 21.00 
rozpoczęła się część dla 
dorosłych „Szermierką na 
słowa” z udziałem pisar-
ki Renaty Diaków i poety 
Adama Bolesława Wierz-
bickiego. W tym czasie 
dzieci w osobnej sali oglą-
dali film pt. „Opowieści z 
Narnii”. W międzyczasie 
można było przeglądać 
przygotowane na specjal-
nej wystawie książki o na-
szym, pięknym kraju lub 
w ciszy czytelni poczytać. 
Noc Bibliotek zakończy-
liśmy o godz. 24.00 poka-
zem mody pt. „Warszawski 
szyk sprzed lat”. Pierwszy 
raz wzięliśmy udział w tej 
ogólnopolskiej akcji, ale na 
pewno nie ostatni. Serdecz-
nie dziękujemy wszyst-
kim, którzy odpowiedzieli 
na nasze zaproszenie i w 
tę wyjątkową noc nam to-
warzyszyli. Szczególne 
podziękowania składamy 
panu wójtowi Jackowi Ko-
lesińskiemu, nauczycielom, 
uczniom oraz ich rodzi-
com i już dziś zapraszamy 
wszystkich za rok na „Noc 
bibliotek 2019”.

Nasza podróż w przeszłość, 
czyli Noc Bibliotek 2018

W dniach 23-25 maj 
2018r. klasa IVa i IVb wy-
jechały wraz z wychowaw-
cami Joanną Krystianz i 
Joanną Rostkowską na 
wycieczkę. Opiekunem 
była również pani Jadwi-
ga Żak. W programie wy-
cieczki były do zwiedzenia 
ciekawe miejsca. - Naszą 
wycieczkę rozpoczęliśmy 
od zwiedzania produktów 
bolesławieckiej ceramiki, a 
następnie pojechaliśmy do 
Kowar zwiedzić sztolnie, w 
których wydobywano uran. 
Później pojechaliśmy do 
Western City, gdzie ucznio-
wie świetnie się bawili z 
wykorzystaniem przygo-
towanych tam atrakcji. I 

przyszedł czas na chwilkę 
refleksji gdy zwiedzaliśmy 
Muzeum Zabawek w Kar-
paczu.- relacjonują nauczy-
cielki.

Uczniowie byli za-
kwaterowani w Ośrodku 
Wczasowym „Kaliniec” 
w Przesiece. Super pokoje 
z łazienkami, plac zabaw 
i boisko zapewniły nam 
świetną zabawę.  Po ko-
lacji wybrali się jeszcze 
na pieszą wycieczkę, aby 
zobaczyć wodospad rzeki 
Podgórnej.

Następnego dnia zwie-
dzali Leśną Hutę – hutę 
szkła, a potem wodospady 
rzeki Szklarki i Kamień-
czyk. Trasę między wo-

dospadami przebyliśmy 
pieszo. Po kolacji była 
wspólna zabawa i mnóstwo 
śmiechu. W kolejnym już 
ostatnim dniu wybrali się 
na górę, na której znajdują 
się ruiny zamku „Chojnik”, 
a potem udali się do drew-
nianego kościółka w Kar-
paczu - Wang. W drodze 
powrotnej przyszedł czas, 
aby obejrzeć potężną tamę 
na rzece Bóbr w Pilchowi-
cach. I przyszedł czas po-
wrotu do domu. Wycieczka 
dostarczyła na pewno wielu 
niezapomnianych wrażeń i 
przeżyć i już wszyscy cze-
kają na następną.

SUDECKA ESKAPADA
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5 czerwca odbyła się 
premiera Teatru Polaki z 
Innej Paki działającego w 
Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Siedlcu ze spekta-
klem Jajo. Kury dały cza-
du i wyszło jak zwykle 
wspaniale, dziękujemy 
przybyłej publiczności za 
wspaniały, twórczy wie-

czór! A w kurnikowym 
świecie, w którym nic 
nie jest do końca takie, 
jak być powinno, było 
miejsce dla wielu praw i 
zakazów, w którym po-
jawienie się Jaja prowa-
dziło do niecodziennych 
i szalonych sytuacji. 
„Znoszenie jaj prowadzi 

do zagłady [...] dlatego 
jajom mówi nie! [...] Jajo 
przyciąga lisy, a lisy je-
dzą kurę z jajem! i jajo z 
kurą! Przypominam, że 
za zniesienie jaja grozi 
sąd jajeczny!” – opisywa-
li spektakl fragmentami 
ról uczestnicy przedsta-
wienia.

Jajo na scenie
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Pod koniec czerwca GOK zakoń-
czył uroczyście kolejny sezon artystycz-
ny w Ośrodku Kultury. Zaprezentowa-
ły się sekcje taneczne, instrumentalne i 

wokalne, a na końcu odbyło się otwar-
cie wystawy ART Kraina podsumowu-
jąca rok twórczej pracy. Wystawa była 
czynna do 5 lipca.

Zakończenie sezonu artystycznego

GOKgaleria

Za nami kolejna impreza w ra-
mach Tygodnia Kozła. Podczas 
wizyt w gminnych szkołach 
GOK promował kulturę ludową 
i regionalne tradycje.
Kopanica: 12 czerwca rozpo-
częliśmy kolejne spotkanie z 
Tygodniem Kozła. W tym roku, 
tematem przewodnim są Dzie-

cięce Zabawy Ludowe. Pierw-
szą szkołą, którą odwiedziliśmy 
był Zespół Szkół w Belęcinie.
Chobienice: Ludowe zabawy 
w pełni, po Kopanicy i Tucho-
rzy wybraliśmy się do Chobie-
nic, gdzie po prezenta-
cji artystycznej GOku i 
wspólnym odśpiewaniu 

„Świniorza” zaprezentowały się 
z zabawami Zespół Szkół. Było 
barwnie i muzycznie.
Tuchorza: W środę 13 czerwca 
razem ze szkołą Podstawową 
w Tuchorzy, przypomnieliśmy 

sobie zabawy ludowe. Na po-
czątku wystąpili uczniowie 
sekcji muzyków ludowych z 
Goku pod kierunkiem Marcina 
Szczechowiaka, potem Perły 
Sumsiodki wraz z małą Oliwią, 

a na końcu zaprezentowali się 
artyści z Tuchorzy.
Siedlec: To już czwarta ze szkół, 
którą odwiedzamy z tegorocz-
nym projektem związanym z 
Ludowymi Zabawami Dziecię-
cymi. To bardzo ciekawy temat 
i stwarza wiele różnorodnych 
form prezentacji, po naszej 
prezentacji , wystąpili artyści 
ze szkoły, pokazując tematycz-
ną inscenizację, pełną ruchu, 
kolorów i muzyki.
Belęcin: Na zakończenie Ty-
godnia Kozła przyjechaliśmy 
do Zespołu Szkół w Belęcinie. 
Zostaliśmy przywitani zasta-
wionym stołem, i ciekawym 
programem artystycznym. Do 
zobaczenia za rok.

Tydz i eń  Ko z ł a  w  czerwcu
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W dniach 1-8 lipca w 
Grójcu Wielkim odbył 
się już po raz czwar-
ty plener malarsko 
rzeźbiarski p.n. Lu-
dzie Miejsca i Kolory.  
Organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kul-

tury, Urząd Gminy 
w Siedlcu oraz So-
łectwo w Grójcu 
Wielkim zgromadził  
dwunastu artystów, 
którzy realizowali 
swoje prace na płót-
nach  w drewnie 
oraz metalu. Byli 
to: Agnieszka Kuja-

wa - Bartosik, Liwia 
Litecka, Izabela Sak 
oraz Lilianna Batory  z 
Zielonej Góry, Elżbie-
ta Kolesińska z Żody-
nia, Marian Kwaśny 
ze Zbąszynia,  Mariusz 
Sobieszek z Smolna 
Wielkiego, Tomasz 
Weiss i Rafał Mencel 
z Wolsztyna, Rafał Na-
wracała z Jaromierza, 
Wiesław i Beata Maty-
sikowie z Siedlca oraz 
Yuri Leshik z Barano-
wicz na Białorusi.  
Hasłem przewodnim 
tegorocznego pleneru 

była rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopol-
skiego. Temat w cieka-
wy sposób przybliżył 
artystom p. Dariusz 
Poszwiński. 
Podsumowaniem ple-
neru był wernisaż 
prac , który odbył się 
w sobotę 7 lipca w 
GOKGalerii w Siedl-
cu. Kilkadziesiąt prac  
obrazów i rzeźb po-
wstałych na plenerze 
można było oglądać do 
końca lipca. 

IV Międzynarodowy Plener
Malarsko Rzeźbiarski

Od piątku 8 czerwca 
do niedzieli 10 czerwca 
w gminie odbywał się 
Konkurs Muzyki Ludo-
wej. Jego ideą przewod-
nią było hasło: Szlakiem 
Koźlarzy i Powstańców. 
Artyści występowali 
podczas XVII konkursu 
w Wąchabnie, Siedlcu, 
Babimoście, Nowym 

Kramsku i Liniach. Od-
były się także warsztaty 
koźlarskie i Wąchabskie 
Wesele na powstańczą 
i ludową nutę. A na za-
kończenie imprezy w Ko-
panicy uczestnicy brali 
udział we mszy św., prze-
szli kolorowym marszem 
przez wieś i zagrali w fi-
nałowym konkursie.

Wielkopolska dudami stoi
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Głośne czytanie to 
wydarzenie w którym 
uczestniczą siedleckie 
Biblioteki. Placówki 
ochoczo przyłączają 

się do akcji głośnego 
czytania i systema-
tyczne czytają bajki 
w przedszkolach, albo 
i zapraszają grupy do 

Bibliotek. Takie ak-
cje miały miejsce w 
Kiełpinach, Tuchorzy 
i Starej Tuchorzy.

Głośne czytanie

12 czerwca 2018 r. w 
Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Siedlcu 

odbyło się pasowanie 
klas Ia i Ib SP wSiedl-
cu na czytelników. W 

uroczystości pasowa-
nia uczestniczyło 36 
uczniów. 

Pasowanie na czytelników

Od Października ruszają 
Sekcje Artystyczne w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Siedlcu, 
jak co roku zapisy rozpoczną się w po-
łowie września, wtedy to też pojawi się 
szczegółowy plan zajęciowy. Czekać na 

Was będą zajęcia: 
PLASTYCZNE, 
KULINARNE, 
TEATRALNE, 
WOKALNE, 

INSTRUMENTALNE, 
TANECZNE, 
LUDOWE, 

RZEŹBIARSKIE 
I RĘKODZIELNICZE!
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Czwartki Seniora

Członkowie Siedleckiego Koła 
Rowerowego w pełni kożystają  z se-
zonu letniego, realizując swój plan co-
miesięcznych rajdów rowerowych. W 
miesiącu czerwcu odbył się wyjazd za-
kończony w Grójcu Wielkim na Nocy 
Swiętojańskiej. Z kolei w lipcu  cykliści 
obrali za cel poożone niedaleko urokliwe 

Rudno ze swoimi malowniczymi jezio-
rami. 

Na 19 sierpnia zaplanowano już ko-
lejną trasę. Tym razem nieco dalszą bo  
liczącą ok 70 km drogę do Trzciela.  

Zapraszamy wszystkich chętnych 
już teraz. Zapisy w biurze GOK w Sie-
dlcu.

W ramach zajęć organizowa-
nych dla seniorów tym razem 
odbyły się trzy spotkania. 
14 czerwca były zajęcia z 
podstaw rzeźby i pirografii 

w drewnie, które prowadził 
Wiesław Matysik, 21 czerwca 
lepienie naczyń z gliny pod 
nadzorem Rafała Nawracały, 
a 28 czerwca seniorzy mogli 

przyglądać się i brać czynny 
udział w zajęciach z gotowa-
nia, które prowadził Adam 
Cukier.

Trasa do Rudna

W drodze do Grójca Wielkiego przystanek w Zakrzewie

Siedleckie Koło Rowerowe
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Kalendarium 
Pereł -Sumsiodek

Miesiąc lipiec 2018 r. dla 
Ośrodka Kultury, jest cza-
sem niezwykłym, bo wtedy 
odbywa się coroczna akcja 
LATO z GOK-iem. Za nami 
liczne warsztaty manualne, 
plastyczne, rękodzielnicze, 
po prostu twórcze! Odbyło 
się również osiem wyjazdów 
edukacyjno-rozrywkowych. 
Odwiedziliśmy m.in. Wro-

cław i niezwykłe Hydropolis, 
pełne ciekawych informacji 
na temat wody, byliśmy rów-
nież w Papugarni, gdzie wiel-
kie Ary chodziły nam po gło-
wach! Zwiedziliśmy ciemne 
tunele w międzyrzeckim re-
jonie umocnionym, pojecha-
liśmy do Kina, na trampoliny 
i do parku linowego do Po-
znania. Poznaliśmy również 

Park Fizyki w Nowej Soli. 
Lipiec upłynął szybko, ale 
wspomnienia ze wspólnej 
zabawy zostaną długo w pa-
mięci. Dziękujemy serdecz-
nie wszystkim zaangażowa-
nym instruktorom, artystom 
i opiekunom, którzy tworzyli 
wraz z uczestnikami, ten wa-
kacyjny miesiąc. 

Lato z GOK-iem
20-24.06 - Zespół Perły Sumsiodki gościł i wy-
stępował  na 52 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą 
7.06 - Występował na  Powiatowym Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich w Skansenie w Wolsztynie 
28-29.07 - Uczestniczył i zdobył Wyróżnienie na 
Festiwalu Współczesnej Kultury 
Ludowej w Kamieniu Pomorskim.

Kalendarium 
Tuchorzaków

12-15.04 - Wycieczka na Białoruś, koncerty:
- w kościele polskim w Baranowiczach
-w Domu Polskim w Baranowiczach
- w kościele w Starych Wasyliszkach 
Czerwiec: Wąchabno Konkurs Muzyki Ludowej,
Chobieniece występ na Święcie Ludowym
9.07. - Koncert pod Pomnikiem w Tuchorzy pod-
czas mszy św. w intencji zamorodowanych przez 
hitlerowskich okupantów polaków.   
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JAŻYNIEC
Zielone Przedszkole 
Podczas wakacyjnego dyżu-

ru, który odbył się w przedszkolu 
w dniach 2 - 13 lipca, przygoto-
wano dla przedszkolaków wie-
le niespodzianek. W pierwszym 
tygodniu dzieci brały udział w 
grach i zabawach integracyjnych, 
uczestniczyły w warsztatach mu-
zycznych, przyrządzały koktajl 
malinowy. Przedszkole gościło też 
panie dyrektor, które przygotowy-
wały wspólnie z dziećmi gofry. 
W kolejnym tygodniu przedszko-
lacy brali udział w zagadkowych 
zabawach, eksperymentowali z 

kolorami oraz przygotowywali 
wspólnie pizzę. W trakcie zielone-
go przedszkola nie zabrakło rów-
nież wycieczek integracyjnych. W 
tym roku dzieci udały się do zoo 
w Nowym Tomyślu, bawiły się w 
krainie zabawy Dinopolis i Bogi-
lu, spacerowały ulicami Wolszty-
na, poznawały zwyczaje i tradycje 
kultury indiańskiej w Nowym Ja-
romierzu. 

Koniec roku przedszkol-
nego

To już kolejne pożegna-
nie, tym razem straszaków, 
którzy już we wrześniu zasią-

dą w szkolnych ławkach oraz 
pożegnanie z przedszkolem 
na czas wakacji w grupie Ty-
grysków. Z tej okazji przy-
gotowano razem z dziećmi 
pożegnalny występ. - Zaśpie-
waliśmy nasze ulubione pio-
senki, recytowaliśmy wiersze, 
tańczyliśmy. Wszystkie mą-
dre sowy oraz tygryski otrzy-
mały dyplom i upominek. Za-
kończenie umiliła nam wizyta 
magika w naszym przedszko-
lu i pokaż czarów. Dziękuje-
my wszystkim za wspólnie 
spędzony rok. Starszakom ży-
czymy wielu sukcesów na ko-
lejnych szczeblach edukacji, a 
wszystkim dzieciom oraz ich 
najbliższym życzymy wspa-
niałych, słonecznych wakacji 
– informuje przedszkole.

Deli Park
Dzieci wybrały się do 

miejscowości Trzebaw, w 
której znajduje się Deli Park 
- park edukacyjno - rozryw-
kowy. - Tego dnia poprzez 
doskonałą zabawę wzbogaca-

liśmy swoją wiedzę o przyro-
dzie i świecie. Podziwialiśmy 
prehistoryczne zwierzęta, 
gigantyczne owady, pole la-
wendy, park miniatur, mini 
zoo, a także korzystaliśmy z 
dmuchańców. – opowiadają 
opiekunki.

Gminna Olimpiada 
Sportowa

W środowy słoneczny 
dzień (30.05.) na boisku „Or-
lik” odbyła się Gminna Olim-
piada Sportowa przedszkola-
ków. Do sportowych zmagań 
stanęło 5 drużyn: Przedszkole 

z Kopanicy i Jażyńca, Siedlca, 
Starej Tuchorzy, Chobienic 
i Belęcina. Wszyscy zawod-
nicy ukończyli konkurencje. 
Drużyny otrzymały medale, 
dyplomy i nagrody z rąk Pani 
Dyrektor, Pani Wicedyrektor i 
Pana Dyrektora J. Skrobisza.. 
Na wszystkich przedszkola-
ków czekały również niespo-
dzianki: zamki dmuchane, 
wata cukrowa, hot-dogi, stra-
żacy i policjanci.

ABeCe Strumyk Wiedzy 
W krainie pełnej przygód
Przedszkolacy z grupy „Bie-

dronki” i „Żabki” wesoło spędzi-
ły czas na zabawie w „Krainie 
Bogilu” – Wioska i „Park Kra-
snala” - Nowa Sól. W czasie każ-

dej wycieczki dzieci obserwowa-
ły niezwykle zwierzątka i ptaki 
oraz miały możliwość zapozna-
nia się z interesującymi zestawa-
mi, zamkami i urządzeniami roz-
wijającymi aktywność małego 
przedszkolaka. W tych obiektach 
zabawa każdego przedszkolaka 
jest niezwykłą przygodą.

III Festyn Rodzinny
Dnia 23.06.2018r. odbył 

się III Festyn Rodzinny w No-

wej Wsi. Tematem przewodnim 
festynu było hasło „ W rodzinie 
siła”, które pojawiło się jako logo 
na koszulkach dzieci, rodziców i 
pracowników naszego przedszko-
la. Impreza była świetną okazją 
do uczczenia Dnia Dziecka oraz 

Dnia Matki i Ojca. Trzeci rok w 
bardzo miłej, rodzinnej atmosfe-
rze bawiliśmy się razem: dzieci, 
rodzice i pracownicy przedszko-
la. Tegoroczny festyn uświetniły 
występy dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych. Na początku 
zaprezentowały się Żabki, Ryb-
ki i Sowy. Atrakcji bowiem nie 
brakowało: dmuchany zamek, 
malowanie twarzy, przejażdżki 
bryczką, grill, kawa i domowe 

wypieki, zabawy taneczne przy 
muzyce, a główną atrakcja tego 
dnia był występ zespołu Tulinki 
Band Show.

Zakończenie Roku Przed-
szkolnego

Dnia 15 czerwca 2018r. 
odbyła się w przedszkolu uro-
czystość zakończenia roku oraz 
pożegnania starszaków. Dzie-
sięć miesięcy wspólnych zabaw 
i zajęć, podróży po porach roku 
i żywiołach szybko minęło, aż 
nadszedł czas wakacji i poże-
gnań. W uroczystości zakończe-
nia roku uczestniczyli też rodzice 
absolwentów. Na początku wy-
stąpiła najstarsza grupa – Sowy. 
Absolwenci zaczęli Polonezem. 
Starszaki dostojnie prezentowały 
swoje umiejętności artystyczne, 
recytatorskie i taneczne. Wystą-
piły również dzieci z grup młod-
szych – Rybki i Żabki. Młodsi 
koledzy i koleżanki zaśpiewali 
piosenki, wierszykami pożegna-
li starszych kolegów kończących 
przedszkole oraz popisali się 
tańcem. Po występach wszyst-
kie dzieci otrzymały dyplomy 
oraz nagrody – niespodzianki, a 
dla zaproszonych gości przygo-
towany był słodki poczęstunek.

Zaszczytna nominacja
Przedszkole dostało no-

minację do Plebiscytu „Przed-
szkole na medal”. - Już sama 
nominacja była dla nas niespo-
dzianką i ogromnym wyróżnie-
niem. Z całego serca dziękujemy 
wszystkim, którzy obdarzyli nas 
zaufaniem i oddali głos na nasze 
przedszkole. To dzięki Państwa 
głosom zdobyliśmy I miejsce w 
powiecie wolsztyńskim. Chciała-
bym podziękować również swo-
im współpracownikom, to dzięki 
waszej pracy, zaangażowaniu i 
sercu, które wkładacie w swoją 
pracę tworzymy miejsce ,któ-
re jest doceniane przez innych. 
Dziękujemy Wam drodzy rodzi-
ce za oddane głosy. Dzięki wa-
szej życzliwości miłym słowom 

i gestom czujemy, że to co robi-
my jest potrzebne i wartościowe. 
Nasza radość jest podwojona 
ponieważ nie tylko Przedszko-
le zdobyło wyróżnienie. Nasza 
najmłodsza grupa przedszkolna 
„Żabki” wraz z wychowawcą z 
p. Patrycją Matysik zdobyła ty-
tuł grupy na medal w powiecie 
wolsztyńskim. Żabki z całego 
serca dziękują wszystkim, którzy 
oddali na nich głos. Szczególne 
podziękowania kierują jednak 
w stronę Rodziców, na których 
można liczyć w każdej sytuacji 
i nigdy nie zawodzą. Dziękuje-
my szczególnie tym Rodzicom, 
którzy do końca walczyli wie-
rząc, że to ich dzieci zasługują 
na MEDAL. – poinformowało 
przedszkole.

Wiadomości z przedszkoli
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Wiadomości z przedszkoli

Przedszkole Siedlec
Ludowe Tańce i wizyta w 

Ostoi
Przedszkolacy z grupy 

„Pszczółki” i „Biedronki” wzię-
ły udział w III Gminnym Między 
przedszkolnym Konkursie Tań-
ca Ludowego „Na Ludowo Jest 
Wesoło”w sali GOK Siedlec. 
Grupa „Biedronki” za zaprezen-
towany taniec ludowy otrzymała 
wyróżnienie w kategorii 4 latki, 

a grupa „Pszczółki”w kategorii 
5 latki dyplom, upominki oraz 
gorące brawa widowni. Dzieci z 
grupy „Wiewiórki” „Pszczółki” 
„Żabki” i „Biedronki” odwiedzi-
ły Ostoja Chobienice. W czasie 
pobytu dzieci podziwiały pięk-
ne fontanny, ogrody, utrzymane 
w starym stylu budynki hotelu, 
restauracji i kompleksu spa oraz 
stadniny koni. Przedszkolacy z 
wielkim zaciekawieniem słucha-
li opowieści stajennego o życiu 

każdego z koni. W podziękowa-
niu za oprowadzenia po terenie 
stajni dzieci wręczyły upominek 
– własnoręcznie namalowanego 
konia.

Piknik Rodzinny
„Święto Rodziny” było bar-

dzo dobrą okazją na wspólne 
aktywne spędzenie czasu dzieci 
z rodzicami w otoczeniu przed-
szkola. W czasie pikniku na dzie-
ci czekało dużo atrakcji tj. zamki 

dmuchane, trampoliny, zabawy z 
klaunem i animatorem, tatuaży-
sta, motocykliści na „złocistych 
maszynach”, straż pożarna OSP 
Siedlec, policjanci z Siedlca, 
wata cukrowa, różne słodkości 
oraz kolorowy upominek – pił-
ka plażowa. W kawiarence na 
każdego rodzica czekała filiżan-
ka aromatycznej kawy i pyszne, 
różnorodne ciasto. Każdy przed-
szkolak pomimo swojego święta 
pamiętał o ukochanych rodzi-

cach wręczając przygotowany 
własnoręcznie upominek. Wiele 
całusów i życzeń z okazji „Dnia 
Mamy” i „Dnia Taty”.

Kinder Park
04.06.2018r (poniedzia-

łek) przedszkolaki wyruszyły 
na wycieczkę do KinderPark-u 
w Poznaniu. Dzieciom bardzo 
podobała się nowa sala zabaw 
„podwodny świat” ,”kosmos” w 
galerii Dębiec oraz mini plaża z 
palami. Obsługa obiektu doło-
żyła wszelkich starań by uroz-
maicić nam spędzony tam czas 
poprzez zabawy taneczne, tory 
przeszkód oraz odwiedziny „MI-
NIONKA” - na którego widok 
dzieci oszalały z radości.

Wycieczki 5 i 6 - latków
Grupy „Kotki” i „Skrzaty” 

odwiedziły Port Lotniczy w Zie-
lonej Górze, Centrum Sportu i 
Rekreacji OLIMPIA – Babimost 
oraz Park Miejski w Wolsztynie. 

Natomiast grupy „Pszczółki” i 
„Wiewiórki” udały się z wizytą 
do Port 2000 Mostki, Park Kra-
snala Nowa Sól, Centrum Sportu 

i Rekreacji Zbąszyń oraz figura 
Jezusa Chrystusa w Świebo-
dzinie. Przedszkolacy oglądali 
zwierzątka, ptaki egzotyczne, 
figurki z bajek w Parku Kra-
snala „Lusia i Soluś zaprasza” , 
miło spędzali czas na zabawie w 
atrakcyjnie urządzonych placach 
zabaw. Największą atrakcją dla 
dzieci były przejażdżki na po-
duszkowcach i wydający odgło-
sy tyranozaur.

Dni Ziemi
Przedszkolaki wzięły udział 

w wiosennym sprzątaniu gminy, 
w ramach obchodów „Dnia Zie-
mi-2018”. Patrole ekologiczne 
wyruszyły do lasu pobliskiego 
przy szkole podstawowej oraz 
teren otaczający przedszkole w 
celu posprzątania ze śmieci naj-

bliższego otoczenia przedszkola-
ka. Każdy przedszkolak „Mistrz 
Segregacji” wie, jak ratować na-
szą planetę przed zaśmiecaniem 
dla dobra Ziemi.

Wizyta w Deli Park-u
Przedszkolacy z grup 

„Kotki” i „Skrzaty” gościli w 
– Parku Edukacyjno -Rozryw-
kowym Trzebaw/Rosnówko. 
Największą atrakcją dla dzieci 
były zabawy na zjeżdżalniach, 
trampolinach oraz zamkach 
dmuchanych. Chwile spędzone 
w Deli  Parku pozostaną długo 
w pamięci dzieci, a radość i do-
znania będą przyczyniać się do 
powtórnego odwiedzenia z ro-
dziną tego miejsca.

Zakończenie roku
W piątek 22.06.2018 w sali 

Gminnego Ośrodka Kultury w 
Siedlcu miała miejsce piękna 
uroczystość - zakończenie roku 
szkolnego i pożegnanie starsza-
ków z siedleckiego przedszkola. 
Podczas miały miejsce występy 
artystyczne, podziękowania dla 
pani Dyrektor, pań nauczycie-
lek, całego personelu i rodziców. 
Na koniec uroczystości mali 
absolwenci otrzymali dyplomy 
i upominki. Dzieci zaśpiewały 
swoje ulubione piosenki, recyto-
wały wiersze, tańczyły. Wszyst-
kie mądre sowy oraz tygryski 
otrzymały dyplom i upominek. 
Zakończenie umiliła wszystkim 
wizyta magika i pokaż czarów.

Tuchorza
Wycieczka do Zielonej 

Góry
19 czerwca przedszkolaki 

z Kiełpin wraz z kolegami ze 
Starej Tuchorzy wybrały się na 

wycieczkę do Zielonej Góry. 
Głównym punktem wycieczki 
była „Kraina Słodkości”, w któ-
rej dzieci wykonały własnego 
lizaka i miały okazję zobaczyć 

jak wygląda proces tworzenia 
lizaków i cukierków. Po zakoń-
czeniu „warsztatów lizakowych” 
dzieci przespacerowały się po 
zielonogórskim Rynku. Następ-
nie pojechały do „Bajkowej Za-

grody”, gdzie miały okazję zoba-
czyć zwierzątka tam mieszkające 
i pobawić się na placu zabaw.

Dostali dofinansowanie na 
,,równy start’’

W roku przedszkolnym 
2017/2018 w Zespole Publicz-
nych Przedszkoli w Tuchorzy 
realizowany był projekt „Rów-
ny start dla najmłodszych”, do-
finansowany z funduszy Unii 
Europejskiej. W ramach w/w 
projektu nie tylko rozbudowana 
została placówka w Tuchorzy, 
ale także dzieci brały udział w 
różnych zajęciach dodatkowych 
(m.in. gimnastycznych, arty-
stycznych, przyrodniczych czy 
językowych).

Dzieci i filharmonia
W minionym roku przed-

szkolnym dzieci z Zespołu Pu-
blicznych Przedszkoli w Tu-
chorzy brały udział w dwóch 
filharmoniach Mozaika z Pozna-
nia: Region Kozła oraz muzyka 
Ameryki Południowej.

Wycieczka Wyspa piratów
Dnia 22 czerwca 2018r. Gru-

py Biedronki oraz Wesołe Żabki 
z Przedszkola w Tuchorzy poje-

chały na wycieczkę do Kościa-
na. Celem naszej wyprawy była 
Wyspa Piratów NENUFAR. - Po 
dojechaniu na miejsce wszyscy 
ubraliśmy kamizelki ratunkowe i 
wraz z dwójką Piratów wypłynę-
liśmy w nieznane. Po drodze zo-

baczyliśmy kilka słynnych - mi-
niaturowych budowli na świecie, 
aż dopłynęliśmy do naszego celu 
podróży, jakim był Egipt. Każdy 

Przedszkolak  przeszedł też test 
na prawdziwego Pirata i został na 
niego pasowany. Na końcu naszej 
wspólnej wyprawy, po dotarciu 
do indiańskiej wioski oczywiście 
znaleźliśmy poszukiwany przez 
nas skarb – to, co każdy z nas za-
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Wiadomości z przedszkoli

Belęcin
Wizyta w Kluczewie
Dnia 21.06.2018r., z okazji 

powitania lata dzieci wybrały się 
na wycieczkę do „Starej Chaty u 
Kowola”, do Kluczewa w pobliżu 
Przemęckiego Parku Krajobrazo-
wego. Celem wycieczki było za-
poznanie przedszkolaków z daw-
nym życiem na wsi. Przywitano 
nas drugim śniadaniem: rogalika-
mi i plackiem drożdżowym oraz 
przepysznym kompotem. Dzieci 
miały okazję poznać od kuchni 
jak hoduje i pielęgnuje się zwie-
rzęta w gospodarstwie, czym się 
żywią i w jakich warunkach żyją. 
Mogły pobawić się z króliczka-
mi i miały możliwość wydojenia 
krowy i spróbowania świeżego 
mleczka. Miały też do dyspo-
zycji rowerki, hulajnogi, wózki, 
huśtawki oraz drewnianą chatkę 
Kubusia Puchatka. Najwięcej za-
interesowania wzbudziła prezen-
tacja prac typowo gospodarskich, 
takich jak przędzenie wełny i do-
jenie krowy, pokaz ręcznie wyko-
nanych zabawek oraz opowieści 
wujka Krzysia jak to było, kiedy 
on był mały. W kuźni z ogrom-
nym zainteresowaniem dzieci 
obserwowały jak z kawałka me-
talu kowal potrafi ,,wyczarować’’ 
podkowę. Miały możliwość pra-
sowania żelazkiem na duszę. Słu-
chały też koncertu kowala na dwa 

młotki. Wykutą podkowę malu-
chy zabrały do przedszkola na 
pamiątkę. Wiele radości sprawiły 
dzieciom zabawy na placu zabaw 
i przejażdżka na przyczepie.

Piknik Rodzinny
W piątek, 8 czerwca odbył 

się „Piknik Rodzinny na Spor-
towo”. Wydarzenie to połączyło 
dwa święta: Dzień Matki i Dzień 
Ojca. Podczas wizyty rodziców 
i gości, dzieci z grup “Krasno-
ludki”, “Sówki” oraz “Wesołe 
Króliczki” prezentowały swoje 
umiejętności aktorskie, muzycz-
ne, recytatorskie oraz plastyczne. 
Dzieci miały okazję zapoznać się 
z zespołem tanecznym „REGO” 
ze Zbąszynia, a po programie ar-
tystycznym na zgromadzonych 
czekało wiele atrakcji: tatuaże, 
wata cukrowa, balony z helem, 

konkurencje sportowe, ciasto i 
kawa, grill, bańki mydlane, moż-
liwość „kierowania” traktorem, 
koparką, tirem.

Witamy wakacje
Dnia 20.06.2018r., odbyło 

się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2017/2018. Podczas 
uroczystości dzieci dzielnie i z 
dużym zaangażowaniem prezen-
towały swoje umiejętności ta-
neczne, wokalne i recytatorskie. 
Po występach dzieci otrzymały 
gromkie brawa, pamiątkowe dy-
plomy oraz książeczki.

Z książką za pan brat
„Krasnoludki” oraz „Sów-

ki” skorzystały z zaproszenia 
pani Zyty Materny i odwiedzi-
ły bibliotekę mieszczącą się w 
naszej szkole. Przedszkolaki z 

zainteresowaniem zapoznały 
się z nowym dla nich miejscem. 
Kilkoro z nich było wcześniej w 
bibliotece ze swoimi rodzicami, 
ale dla zdecydowanej większości 
była to pierwsza wizyta wśród 
tylu książek. Pani bibliotekarka 
w przystępny sposób opowiada-
ła o bibliotece i o zbiorach znaj-
dujących się na półkach. Dzieci 

zobaczyły jak wygląda karta 
czytelnika oraz poznały zasa-
dy wypożyczania książek. Do-
wiedziały się także, jak należy 
dbać o książki i czym różni 
się biblioteka od księgarni. W 
trakcie pobytu w bibliotece, 
dzieci rozwiązywały zagadki 
oraz wzięły czynny udział w 
inscenizacji wiersza Juliana 
Tuwima „Rzepka”.

Sport to zdrowie
Dnia 30 maja, w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Przed-
szkoli w Kopanicy odbyła się 
Gminna Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaków. Przedszkole 
reprezentowała grupa “Sówki”. 
Była to wspaniała forma zachęty 
dzieci do aktywności ruchowej 
i okazja do kształtowania pozy-

tywnych cech charakteru takich 
jak wiara we własne siły, odwa-
ga, śmiałość, uczciwość. Podczas 
wszystkich konkurencji kibice 
wspaniale dopingowali sportow-
com i dodawali pozytywnego kli-
matu Olimpiadzie. Każda z dru-
żyn dzielnie walczyła, wszystkie 
dzieci były w pełni zaangażowa-
ne w zawody, a szanse wyrówna-
ne.

wsze ma przy sobie – dobre ser-
ce, mądrość i szlachetność. A na 
osłodę było coś jeszcze – wielki 
worek pysznych cukierków. Mo-
gliśmy także skorzystać z bardzo 
dużego placu zabaw i chwilkę 
pobawić się jeszcze przed drogą 
powrotną do domu. – informuje 
przedszkole.

Zakończenia roku w gru-
pach

Dnia 21 czerwca 2018r. ko-
lorowo ubrane dzieci z grupy 
Dzielne Smyki z Przedszkola 
w Tuchorzy pożegnały rów-
nie kolorowo rok przedszkolny 
2017/2018. Dzieci zaprezento-
wały swoim rodzicom krótki wy-
stęp artystyczny, za który otrzy-
mały oczywiście wielkie brawa. 
Każdy maluch otrzymał także 
swój pierwszy dyplom ukończe-
nia roku przedszkolnego oraz 
kolorową książeczkę.

W środowe popołudnie, 20 
czerwca 2018r. przedszkolaki z 
Grupy Wesołe Żabki również po-
żegnały miniony rok przedszkol-
ny. Tego dnia dzieci zaprosiły 
swoich rodziców na krótki wy-
stęp artystyczny. Każdy Przed-
szkolak otrzymał pamiątkowy 
dyplom i książkę, a także „ze-
staw małego kibica”.

Dnia 13.06.2018r. grupa 
Biedronki oficjalnie pożegnała 
już nie tylko rok przedszkol-
ny 2017/2018, ale także mury 
przedszkola, młodszych kolegów 
i koleżanki oraz wychowawcę, 
Panią Marię Szkutę. Dzieci swo-
ją część artystyczną zaczęły od 
zatańczenia Poloneza, następnie 
w wierszach i piosenkach po-
dziękowały wszystkim pracow-
nikom za wspólnie spędzone w 
naszej placówce przedszkolne 
lata. Wszystkie dzieci z rąk Pani 

dyrektor Reginy Włodarczyk 
oraz wychowawcy otrzymały 
pamiątkowy dyplom, książkę z 
ważnymi wskazówkami na dal-
szą drogę życia oraz wspólne 
zdjęcie i drobne niespodzianki. 

Dzień Rodzin
W piątkowe popołudnie 15 

czerwca 2018r. dzieci z Zespołu 
Publicznych Przedszkoli w Tu-
chorzy (czyli z Tuchorzy, Starej 
Tuchorzy i Kiełpin), wraz ze 
swoimi rodzicami i rodzeństwem, 
spotkały się na boisku sporto-
wym „Tęcza” na WIELKIM 
pikniku rodzinnym. Najpierw 
dzieci zaprezentowały wspólnie 
swoje umiejętności wokalno-
recytatorskie, a później było na 
odwrót – to rodzice wystąpili 
przed swoimi dziećmi jako akto-
rzy oraz jako zespoły muzyczne: 
rodzice dzieci ze Starej Tucho-
rzy w inscenizacji wiersza Jana 

Brzechwy „Na straganie”, rodzi-
ce z Kiełpin – także w wierszu 
Jana Brzechwy, lecz tym razem 
„Rzepka”, natomiast rodzice 
dzieci z Tuchorzy w piosenkach 
Majki Jeżowskiej „Wszystkie 
dzieci nasze są” oraz w piosence 
harcerskiej „Stokrotka”. Rodzice 
mogli uczestniczyć też w róż-
nych sportowych konkurencjach, 
natomiast dzieci w mgnieniu oka 
uciekły na dmuchane zamki i 
malowanie tatuaży. Można też 
było samodzielnie usmażyć na 
ognisku kiełbasę. Nad ich bez-
pieczeństwem przez cały czas 
czuwał ratownik medyczny, Pan 
Bartosz Kramarek, który wraz ze 
swoim kolegą „po fachu”, Panem 
Dawidem Kmiecikiem (ratowni-
kiem wodnym), zaprezentowali 
najważniejsze zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. – informuje placówka.

Spotkanie z pracownikami 
Służby Ochrony Kolei

8.06.2018r., do przedszkola 
przyjechali pracownicy Straży 
Ochrony Kolei Zbąszyń. Pan 
Piotr, wraz ze swoim kolegą, 
opowiedzieli wszystkim dzie-
ciom z Zespołu Publicznych 
Przedszkoli w Tuchorzy, jak 
bezpiecznie zachować się pod-
czas przebywania w okolicach 
dworców kolejowych, a także 
przejazdów/torów kolejowych. 
Dzieci odwiedził także jeszcze i 
trzeci pracownik – pies o imieniu 
Wojak, który wraz ze swoim pa-
nem pokazał, jak wygląda dzień 
w Ich wspólnej pracy. Niektóre 
dzieci wzięły też udział w mini 
konkursach, za co otrzymały 
drobny upominek.
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Czerwiec 2018r.:
Uczniowie kl. I odwiedzili WIO-

SKĘ INDIAŃSKĄ w No-
wym Jaromierzu.

Obchodziliśmy XVII Ogólno-
polski Tydzień Czytania 
Dzieciom pod hasłem 
,,Czytanie łączy”.

Marysia Radzimska w powia-
towym Mityngu Lekko-
atletycznym dla klas III 
SP zdobyła złoty medal 
w rzucie piłeczką palan-
tową.

Uczniowie kl. III wybrali się na 
wycieczkę do Zielonej 
Góry. Udali się do Ogrodu 
Botanicznego, potem do 
Centrum Nauki Keplera 
oraz do Centrum Przyrod-
niczego.

Wanesa Różyczka (kl.VI) zdoby-
ła wyróżnienie w XVIII 
Powiatowym Konkursie 
Młodych Talentów Lite-
rackich.

Miłośnicy czytania wzięli udział 
w akcji ,, Noc Bibliotek 
2018”, która przebiegała 

pod hasłem ,,Jak to daw-
niej było….Jak się wtedy 
żyło…”

W ramach Tygodnia Regionu 
Kozła gościliśmy w na-
szej szkole przedstawi-
cieli GOK w Siedlcu oraz 
młodych artystów, którzy 
pasjonują się muzyką lu-
dową.

W Gminnym Konkursie Języka 
Niemieckiego bardzo do-
brze wypadły uczennice 
naszej szkoły. W katego-
rii szkół podstawowych 

I miejsce zajęła Julia 
Prządka (kl. V), II miejsce 
– Odeta Adamczewska 
(kl. V). W kategorii klas 
gimnazjalnych na pozio-
mie rozszerzonym I miej-
sce zajęła Elena Doulgeris 
(kl. III), a Wiktoria Pia-
secka (kl.II b) zajęła III 
miejsce w kategorii klas 
gimnazjalnych na pozio-
mie podstawowym.

Uczniowie kl. III gimnazjum za-
prosili nauczycieli oraz 
uczniów klas II na Bal 

Gimnazjalny.
Olga Adamczewska zajęła I miej-

sce w Gminnym Kon-
kursie Matematycznym 
,,Mistrz Tabliczki mnoże-
nia” w kategorii klas III 
SP, a Karolina Szułcik - w 
kategorii kl. IV.

Paulina Rejman (kl. IVa) została 
Najlepszym Sportowcem 
Gminy Siedlec w katego-
rii szkół podstawowych.

22.06.2018r. uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego 
2017/2018.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy

Kalendarium SP Siedlec – czerwiec 
2018r.

14.- 18.05.18 - Polsko- Niemieckie 
spotkanie w Mikuszewie

22.05.18 –Udział uczniów naszej 
szkoły :Maja Wojtkowiak, 
Filip Matecki, Mateusz Za-
lisz w etapie powiatowym 
konkursu ortograficznego 
”Dyktando” w Wolsztynie

25.05.18 – Nasz kolega Jakub Tomiak 
z kl. IIa G zajął III miejsce w 
Powiatowym Konkursie Ma-
tematycznym w Mochach, a 
Kamil Napierała z Vb otrzy-
mał wyróżnienie w konkursie 
matematycznym „Kangur”

25 - 30.05.18 – Wyjazd na wyciecz-
kę kl. Va i Vb do Trójmiasta- 
Hel, Łeba

27.05- 01.06.18- Wycieczka kl.IIIb 
Gimnazjum do Paryża

29.05.18 – Gminny konkurs mate-
matyczny „Mistrz Tablicz-
ki mnożenia” kl. II- IV SP. 
Zwycięzcy: kl.II - Kornelia 
Idziejczak SP Belęcin, kl.III- 
Olga Adamczewska SP Ko-
panica, kl. IV- Karolina Szuł-
cik- SP Kopanica

30.05.18- Finał  Miejski „Czwart-
ków LA” Dawid  Fabisch  
zdobył I miejsce w skoku w 
dal, Wojciech Kotkowiak – I 
miejsce w biegu na 1000m

Krzysztof Węglarz – I miejsce w bie-
gu na 60m

03-10.06.18 – Polsko - Niemieckie 
warsztaty historyczne w Ber-
linie

06.06.18 – Wycieczka klas Ia i Ic do 
Muzeum Rolnictwa w Szre-
niawie

06 – 08.06.18 - Wycieczka klas 

VIa,VIb i IIa G do Torunia, 
Gdańska i Gdyni.

06.06.18 - Zofia Kotlarska z kl. V 
została laureatką w Powia-
towym Konkursie Młodych 
Talentów Literackich w kat. 
IV- VI , a Anna Zielonka 
zdobyła wyróżnienie w kate-
gorii II- III G

07.06.18 - Zofia Kotlarska z kl. V zo-
stała finalistką XXII Konkur-
su Wiedzy o Wielkopolsce

08.06.18 – Wycieczka kl. Ib do Po-
znania

12.06.18 – Wyjazd do Poznania kl. 
III G i ministrantów do Po-
znania- Brama Poznania, 
Malta

12.06.18 - Finał Zielonogórskiej Li-
gii Unihokeja- III miejsce 
dzieci i IV miejsce młodziki

12.06.18 – Koncert muzyczny ”Heli-

kon i sakshorn-czyli (na)dęta 
rodzina’’

12.06.18 – Pasowanie uczniów kl. Ia 
i Ib na czytelników Bibliote-
ki Gminnej w Siedlcu

12 – 13.06.18 – Wycieczka klas IVa i 
IVc do Wrocławia

14.06.18- Zabawy z folklorem w ra-
mach  obchodów Tygodnia z 
Regionem Kozła

15 – 17.06.18- Finał Ogólnopol-
skich Czwartków LA w Ło-
dzi :Wojciech Kotkowiak 19 
miejsce

w Polsce w biegu na 100m, Dawid 
Fabisch udział w skoku w 
dal

16.06.18 – Festyn „Święto Rodzi-
ny”- kl. III SP

18.06.18 – Wyjazd uczniów kl. V 
-VII SP i II G do parku lino-
wego i na kręgle do Leszna

19.06.18 - Udział kl. I-III SP w 
przedstawieniu pt.„Jajo”

20.06.18- Obchody Dnia Sportu i 
Turniej Wiedzy z języka an-
gielskiego

20.06.18 – Komers klas III Gimna-
zjum

21.06.18 - Udział we Mszy Św. - wy-
stęp chóru szkolnego

22.06.18 – Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2017/2018. 
Pożegnanie absolwentów kl. 
III Gimnazjum

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej w Siedlcu

Gimnazjaliści z III 
klasy zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola w 
Belęcinie zostali zwycięz-
cami finału XVIII edycji 
Konkursu Wiedzy o Powie-
cie Wolsztyńskim, który 
odbył się dnia 5 czerwca 
2018 r. w Zespole Szkół 
Zawodowych w Wolsz-

tynie. Uczestnicy musieli 
przygotować prezentację 
związaną ze 100 – leciem 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz Po-
wstania Wielkopolskiego, 
przejść przez test wiedzy o 
powiecie wolsztyńskim, a 
także zmierzyć się w kon-
kurencjach sportowych. 

Konkurs odbywał się pod 
patronatem Starostwa Po-
wiatowego w Wolsztynie 
oraz Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, a sponsorami 
były firmy Domex i Biba 
Party.

Sukces uczniów z Belęcina

W sobotę 19 maja 
2018r. na kanale w Grójcu 
Wielkim odbyła się XXI 
edycja Zawodów Węd-
karskich o Puchar Staro-
sty Wolsztyńskiego. W 
szranki stanęło 22 zawod-
ników, którzy po trzech 
godzinach zmagań złowili 

łącznie 75 760 kg ryb.
Zwycięzcą został An-

drzej Przybyła z wynikiem 
6 940 pkl., drugie miejsce 
zajął Leszek Dana 5 700 
pkt., trzecie Marek Madaj 
5 410 pkt., czwarte Stani-
sław Maraszek 5 390 pkt., 
piąte Marcin Andrzejew-

ski 5 370 pkt. Dziękujemy 
kolegom wędkarzom za 
udział w naszych zawo-
dach.

Zapraszamy na kolej-
ne 21 lipca 2018r. (Źródło: 
www.powiatwolsztyn.pl)

XXI edycja Zawodów Wędkarskich 
o Puchar Starosty Wolsztyńskiego
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I n fo r ac j a 
d l a  wszys tk i ch  pac j en tów.

Gab ine t  Rehab i l i t a c j i 
w  S i ed l cu  p r zy jmu je 

pac j en tów  codz i enn i e 
w  godz inach  9 -17 .

Świadczymy  us ług i 
w  zak re s i e  f i zyko t e r ap i i 

k inezy t e r ap i i  hyd ro t e r ap i i 
masażu .

Szybka  i  f a chowa  obs ługa ,
bez  cza su  oczek iwan i a .

Wszys tk i ch  chę tnych 
zap ra szamy.

Te l e fony  do  kon t ak tu :
68 -384 -23 -88

kom 505 -372 -887

I n f o r m u j ę ,  ż e  n a  t e r e n i e  g m i n y  o d  d n i a 
0 2  l i p c a  2 0 1 8 r.  r u s z a  a k c j a  „ z i e l o n e 
p r z e d s z k o l e ” .  Po s z c z e g ó l n e  p r z e d s z k o l a 
p e ł n i ą  d y ż u r y  p r z e z  c a ł e  w a k a c j e .

Te r m i n y  d y ż u r ó w  p o d a j ę  p o n i ż e j : 
 
P r z e d s z k o l e  w  C h o b i e n i c a c h  - 
1 6 . 0 7 . 2 0 1 8  r.  -  2 7 . 0 7 . 2 0 1 8  r. 

P r z e d s z k o l e  w  Ko p a n i c y  -  3 0 . 0 7 . 2 0 1 8  r. 
-  1 0 . 0 8 . 2 0 1 8  r. 

Z P P  -  P r z e d s z k o l e  w  Tu c h o r z y  - 
0 6 . 0 8 . 2 0 1 8  r.  -  1 7 . 0 8 . 2 0 1 8  r. 

Z P P  -  P r z e d s z k o l e  w  S t a r e j  Tu c h o r z y  - 
0 6 . 0 8 . 2 0 1 8  r.  -  1 7 . 0 8 . 2 0 1 8  r. 

Z P P  -  P r z e d s z k o l e  O d d z i a ł  w  K i e ł p i n a c h  - 
0 6 . 0 8 . 2 0 1 8  r.  -  1 7 . 0 8 . 2 0 1 8  r. 

P r z e d s z k o l e  w  B e l ę c i n i e  -  1 3 . 0 8 . 2 0 1 8  r. 
-  2 4 . 0 8 . 2 0 1 8  r. 

W  z w i ą z k u  z  r e m o n t e m  Pr z e d s z k o l a  
w  S i e d l c u  w  d n i a c h  o d  o d  1 3  s i e r p n i a 
2 0 1 8 r.  d o  2 4  s i e r p n i a  2 0 1 8 r.  “  z i e l o n e 
p r z e d s z k o l e ”  b ę d z i e  n i e c z y n n e .   
I n f o r m u j ę ,  ż e  d y ż u r  w  t y m  c z a s i e  p e ł n i 
P r z e d s z k o l e  w  B e l ę c i n i e .

S z c z e g ó ł o w e  i n f o r m a c j e  m o ż n a  u z y s k a ć 
w  p o s z c z e g ó l n y c h  p l a c ó w k a c h .

ZIELONE 
PRZEDSZKOLA

R
ek

la
m

a 
pł

at
na




