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W dniach od 07 do 08 września 2017 r. delegacja 
emerytów i rencistów zrzeszona w siedleckim kole 
udała się z wizytą do zaprzyjaźnionego związku eme-
rytów ze Związku Gmin Unterspreewald (Niemcy). 
W programie wyjazdu była wizyta w ratuszu w Gols-
sen, a następnie wyjazd do miasteczka Luckau, gdzie 
emeryci zwiedzili kościół ewangelicki i wysłucha-
li przepięknego koncertu organowego. Następnym 
punktem programu było zwiedzanie dawnego wię-

zienia dla więźniów politycznych, obecnie pełniące-
go funkcję muzeum. Wieczorem odbyło się wspólne 
spotkanie obu zaprzyjaźnionych grup w trakcie któ-
rego rozmawiano o sprawach bieżących i planach na 
przyszłość.

W kolejnym dniu zwiedzono skansen oraz młyn, 
który ma bogatą, wielopokoleniową tradycję tłocze-
nia oleju. Wizytę siedleckich emerytów w Niemczech 
zakończył spływ dzikimi kanałami Spreewy.

Siedleckie Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów z wizytą w Golssen

Do końca 2017 roku w gminie Siedlec 
kilkakrotnie odbędą się bezpłatne badania 

mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały 

z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.

Ambulans medyczny zostanie ustawiony 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu 

w następujących terminach:
Dnia 05.10.2017 r. (czwartek) badania przeprowadzi NS 

ZOZ DIAGNOSTYK Zielona Góra
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 – 15:00
pod nr 68 45 277 96, 68 452 77 17, 605 596 655, 

605 598 077

W dniach: 06.10.2017 r. (piątek) i 07.11.2017 r. (wtorek) 
badania przeprowadzi NZOZ DIAGNOSTYKA – LARGO 

Poznań
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00 – 16:00 pod nr 61 222 37 00, 61 222 37 01.

Dnia 20.10.2017 r. (piątek) badania przeprowadzi 
LUXMED DIAGNOSTYKA Gdynia .

Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną pod 
numerem: 58 666 2 444.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych 
badań profilaktycznych.

Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty.

Bezpłatne 
badania

mammograficzne

GRUNT TO RODZINA
Pod tym, jakże trafnym hasłem w dniu 19.08.2017 w 

Sali wiejskiej w Tuchorzy odbył się zjazd rodzinny Siku-
cińskich – w prostej linii od Teodora i Anastazji z Kramska 
Starego. Byli to moi pradziadkowie, którzy mieli pięcioro 
dzieci – Jana, Wincentego, Teodora, Franciszka i Jadwigę. 
Z czasem te dzieci pozakładały swoje rodziny, mieli dzie-
ci, wnuków, prawnuków itd.  Na zjeździe obecnych było 
pięcioro żyjących jeszcze wnuków Teodora i Anastazji. Są 
to osoby w przedziale wiekowym od 82 – 98 lat. Osób w 
tak pięknym wieku było ośmioro. Zostali oni uhonorowa-
ni złotymi  medalami „Senior rodu”, ufundowanymi przez 
ich dzieci oraz wnuków. Dziękujemy im za to, że są tak 
po prostu. Spotkanie było doskonałą okazją do bliższego 
poznania się bliższych  i dalszych krewnych. Rodzina po-
rozrzucana jest po Polsce i poza jej granicami – Niemcy, 
Kanada, Wielka Brytania. Niestety, nie wszyscy mogli 
być na zjeździe, a szkoda, bo są lub były wśród nas osoby 
o bardzo bogatej, ciekawej historii. Trudno tu nie wspo-
mnieć chociażby o Wincentym Sikucińskim (to akurat był 
mój dziadek), wielki patriota, który przed, w czasie i po II 

wojnie walczył o utrzymanie języka polskiego i polskich 
szkół na terenie Kramska i przyległych terenów. Zresztą, 
z tego co nam wiadomo, wszyscy Sikucińscy to ludzie od-
dani Polsce.

Jest w rodzinie młoda dziennikarka, pracująca w jednej 
ze stacji radiowych, która pamiętnego 10-go kwietnia mia-
ła lecieć z delegacją rządową do Smoleńska. W ostatecz-
ności dziennikarze polecieli innym samolotem. Dostała od 
życia drugą szansę. Jest z nami Władysław Kozakiewicz 
(wszedł do rodziny Sikucińskich), skoczek o tyczce, który 
po swoim słynnym geście stał się kultowym bohaterem.

Jest wielu innych, o których można długo i ciekawie 
opowiadać. Mamy nadzieję, że stanie się tak na następnym 
zjeździe za kilka lat, że będzie nas jeszcze więcej.  Spotka-
nie było bardzo udane. Było trochę historii, dobre jedzenie, 
tańce, wspomnienia i rozmowy, którym nie było końca. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zjazdu. Do zobacze-
nia i pamiętajmy, że Rodzina to jest Siła.

Halina Przybyła
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BEZPŁATNE BADANIA 
CYTOLOGICZNE

Dnia 28 września 2017 roku (czwartek) 
w ambulansie medycznym ustawionym 

przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu, 
w godzinach od 9:00 – 13:00 odbędą się bezpłatne 

badania cytologiczne dla Pań w wieku 
od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat 

nie korzystały z profilaktycznej cytologii 
opłacanej przez NFZ.

Badania przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. 

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań.

Rejestracja na badania w cytobusie pod 
nr telefonu: 61 855 75 28, 61 851 30 77.
Zapraszamy do skorzystania z możliwości 

bezpłatnych badań profilaktycznych. 

Poseł na dyżurze
Poseł na Sejm RP obecnej ka-

dencji przyjechał do gminy Siedlec 
11 września. Tego dnia odbył w ra-
mach dyżuru poselskiego spotkania 
z mieszkańcami. Rozmawiał także o 
bieżących problemach z wójtem Jac-
kiem Kolesińskim. W tym spotkaniu 
uczestniczyła także Skarbnik Krystyna 
Lewandowska. Omawiano między in-
nymi sprawy subwencji oświatowych, 

sposoby i opóźnienia w odzyskiwaniu 
podatku VAT. Poseł po spotkaniu z 
wójtem udał się do siedziby GOK-u, 
gdzie w miłej atmosferze rozmów z 
dyrektor Agnieszką Kędziorą dostał 
zaproszenie od członkiń zespołu Perły 
Sumsiodki na coroczną biesiadę, która 
odbędzie się w październiku. Tak mi-
nęła kolejna z zaplanowanych przez 
posła wizyt w naszej gminie.

E-usługi już wkrótce trafią 
pod strzechy

W czwartek 20 lipca 2017 roku 
Wójt Jacek Kolesiński oraz Skarbnik 
Gminy  Krystyna Lewandowska w 
siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu podpisali umowę na dofinan-
sowanie projektu pn. „Wdrożenie e-u-
sług publicznych w Gminie Siedlec”. 
Projekt realizowany w ramach Osi 
Priorytetowej 2. Społeczeństwo Infor-
macyjne, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych” 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Wielkopolskiego 2014 
– 2020. W ramach realizacji projektu 
wdrożonych zostanie 13 e-usług. Po-

nadto wdrożona zostanie platforma 
GIS, Elektroniczne Biuro Obsługi In-
teresanta (EBOI). Ponadto stworzone 
zostanie odpowiednie zaplecze infor-
matyczne konieczne do świadczenia e-
usług, w szczególności zakup sprzętu 
komputerowego oraz odpowiedniego 
oprogramowania.

Wartość projektu: 945 414,50 zł
Kwota pozyskanego dofinansowania: 
803 602,32 zł

Wzorem roku ubiegłego Gmina Siedlec planuje  
przeprowadzić  akcję darmowych szczepień 
przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 

70 roku życia.  
Aby określić stopień zapotrzebowania 

na szczepienia, prosimy o zapisy w sekretariacie 
Urzędu Gminy telefonicznie lub osobiście.

Sczepienia rozpoczną się po 25.09.2017 
i przeprowadzone zostaną w Ośrodkach Zdrowia: 

Belęcin, Kopanica, Siedlec.
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29.05.17 - Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Obra”,

31.05.17 - narada z dyrektorami szkół/ 
arkusze organizacyjne,

1.06.17 - finał XVII Konkursu 
Wiedzy o Powiecie 
Wolsztyńskim,

3.06.17 - uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanej drogi w 
Godziszewie,

7.06.17 – Powiatowy konkurs 
matematyczny w ZSP i G w 
Siedlcu, XIII Gminny Konkurs 
Języka Niemieckiego, w 
którym wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych oraz 
gimnazjów z terenu naszej 
gminy,

9-11.06.17 - XVI Konkurs Muzyki 
Ludowej w 80-tą rocznicę  
I konkursu w 1937 r.,

10.06.17 - udział zespołu śpiewaczego 
‘Tuchorzacy” w Jubileuszu  
150 – lecia „Chóru

Męskiego” z Golssen,
11. 06.17 - Zawody Sportowo-

Pożarnicze Gminy Wolsztyn,
12.06.17 - Tydzień Kozła w szkołach,
13.06.17 - Biały wtorek w Siedlcu/

mieszkańcy gminy mogli 
skorzystać z darmowych 
badań,

17.06.17 - Gminne Zawody Sportowo 

– pożarnicze i 
90-lecie OSP 
Tuchorza,

18.06.17 - Dzień Dziecka 
w Jażyńcu,

19.06.17 - Walne 
Zgromadzenie 
ZEUK,

20.06.17 - Zarząd Związku 
Międzygminnego „Obra”,

22.06.17 - posiedzenie Komisji 
Ochrony Środowiska SGiPW/
Poznań,

24.06.17 - XV Grójecka Noc 
Świętojańska,

25.06.17 - Powiatowe Zawody 
Sportowo-pożarnicze w 
Tuchorzy,

28.06.17 - goszczenie w gminie 
Siedlec młodzieży i opiekunów 
z rejonu Lityńskiego na 
Ukrainie,

29.06.17 - Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Obra”, 
Kapituła Regionu Kozła / 
Kargowa,

1.07.17 - obchody 90-lecia powstania 
jednostki  OSP Jaromierz i 
zawody Sikawek Konnych, 
V Marsz Nordic Walking 
Sołectwa Grójec Mały „ Wokół 
Kątów”,

2.07.17 - plener malarsko – 
rzeźbiarski w Grójcu Wielkim,

4.07.17 - zebranie wiejskie w 
Żodyniu,

6.07.17 - posiedzenie Rady 
Sołeckiej wsi Jażyniec,

7.07.17 - otwarcie nowo 
wybudowanej drogi w 
Chobienicach,

- Walne Zebranie LGD „Wodna 
Kraina” w Bojadłach,

- dyżur przedstawiciela Biura 
Poselskiego Killiona Munyamy 
w Urzędzie Gminy,

9.07.17 - uczczenie 75 rocznicy 
zbrodni hitlerowskiej w 
Tuchorzy, rozstrzygnięcie 
konkursu „ Fundusz Sołecki 
– najlepsza inicjatywa” w 
Licheniu, w którym to II 
miejsce zajęło Sołectwo 
Wąchabno za projekt pn: 
„Powiększenie plaży w 
Wąchabnie, jako miejsca 
rekreacji mieszkańców 
sołectwa i okolic”. Natomiast 
Sołectwo Siedlec otrzymało 
wyróżnienie za projekt pn: „ 
Budowa placu rekreacyjno – 
piknikowego w Siedlcu”.

15.07.17 - Turniej piłki nożnej w 
Kopanicy,

19.07.17 - spotkanie z 
przedstawicielami 
przedsiębiorców z gminy 
Siedlec – sprawa drogi 
Powodowo – Tuchorza,

20.07.17 - podpisanie umowy w 
Urzędzie Marszałkowskim 
na dofinansowanie projektu 
pn. „Wdrożenie e-usług 
publicznych w Gminie 
Siedlec”,

02.08.17 - narada Sołtysów ,
11.08.17 - wizyta przedstawiciela 

Biblioteki Narodowej w gminie 
Siedlec,

25-29.08.17 - goszczenie delegacji z 
gminy Staucenia w Mołdawi,

26-27.08.17 - Święto Smaków,
27.08.17- zawody wędkarskie 

strażaków gminy Siedlec – 
Kuźnica,

30.08.17 - Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Obra”,

3.09.17 - III rajd rowerowy pn. „Żyj 
Zdrowo na Sportowo”, którego 
organizatorem była Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
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Informacje z Regionu Kozła
Dnia 29 czerwca 2017 roku w 

kargowskim ratuszu odbyło się po-
siedzenie Kapituły Regionu Kozła. 
Obecni byli przedstawiciele wszyst-
kich sześciu gmin. Obrady po raz 
pierwszy poprowadził nowy starosta 
RK Jerzy Fabiś. 

W pierwszym punkcie zapropo-
nował prezentację pierwszego albu-
mu RK, który przygotowuje trójka 
autorów z Poznania i Zielonej Góry. 
Pozycja ta ma być gotowa w końcu 
bieżącego roku lub na początku przy-
szłego. Składać się będzie z infor-
macji tekstowych, w pewnej mierze 
mówiących o historii, ale głównym 
składnikiem będą ilustracje w po-

staci starych i współcze-
snych zdjęć, starych map. 
Zamieszczone tematy będą 
dotyczyły oczywiście kozła 
i muzyki ludowej, ale też 
granic Regionu, archeologii, 
gospodarki, komunikacji, w 
sumie ponad 10 rozdziałów. 
Prezentacji dokonał pierwszy z au-
torów albumu, Wojciech Olejniczak 
z Poznania, który zaprezentował do-
tychczasowy dorobek pracujących 
nad tym dziełem, co wywołało potem 
dyskusje Kapituły. Drugi z autorów, 
Eugeniusz Kurzawa, komentował w 
tym czasie dotychczas zgromadzone 
treści.

W kolejnym punkcie 
wyjaśniono sprawę opłacenia 
składek przez samorząd zbą-
szyński na rzecz Stowarzy-
szenia Gmin RP RK.

Dalej w porządku ob-
rad była sprawa spotkania 

„Tęgich Głów”, czyli burzy mózgów 
osób związanych z poszczególnymi 
gminami, ale od dawna w nich nie 
mieszkających. Ich zadaniem – jeśli 
się zgodzą spotkać i współpracować – 
byłoby wspieranie Kapituły, rzucanie 
nowych, oryginalnych pomysłów.

Następnie starosta Jerzy Fabiś 
zasugerował zmiany w statucie Sto-
warzyszenia Gmin: roczną kadencję 

starosty i zastępcy, a także wprowa-
dzenie do Konferencji Regionu dy-
rektorów domów kultury. Pomysłów 
nie dyskutowano i nie głosowano, 
przyjęto tylko do wiadomości.

W ostatnim punkcie prezes Lo-
kalnej Grupy Działania RK Witold 
Silski przekazał informację o sytuacji 
finansowej LGD i prawdopodobnej 
konieczności zmian w strategii LGD. 
Zapowiedział informacje w tej kwe-
stii w najbliższej przyszłości.

Więcej informacji na www.re-
gionkozla.pl, www.lgdrk.pl,

Opracowała: Ewa Woś 

Pożegnanie z przedszkolami
Na ostatniej sesji rady gminy 
uroczyście pożegnano długolet-
nie dyrektorki przedszkoli w Ja-
żyńcu i Starej Tuchorzy. Przed-
szkola po ostatniej, planowej 
reorganizacji zostały włączone 
do zespołów i stanowią teraz 
wraz z nimi jedną organizację. 
Kwiaty paniom Halinie Ceblow-
skiej z placówki w Starej Tu-
chorzy i Bogumile Rychłej z Ja-

żyńca wręczył wójt gminy Jacek 
Kolesiński oraz przewodniczący 
rady Andrzej Kaźmierczak wraz 
z wiceprzewodniczącym Rady 
Robertem Winiarzem. Dzięku-
jąc za dobrą pracę w siedleckiej 
edukacji i tak długą współpracę 
wójt życzył obu odchodzącym 
powodzenia w dalszej karierze 
zawodowej i życiu osobistym.
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W dniu 27 czerwca 2017 r.  
odbyła się XXXVII sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014 
-2018, w której uczestniczyło 12 
radnych spośród 15 członków 
Rady. Ponadto uczestniczyli: 
Andrzej Wita Przewodniczący 
Rady Powiatu, Krzysztof Piasek 
Prezes Związku Międzygminnego 
„Obra”, Mariusz Matysik Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w 
Wolsztynie, Eugeniusz Konieczek 
Przewodniczący Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Jacek 
Kolesiński Wójt Gminy, Hieronim 
Birk Zastępca Wójta, Krystyna 
Lewandowska Skarbnik Gminy, 
sołtysi, kierownicy Urzędu Gminy.
 Podczas obrad przez 
aklamację przyjęto sprawozdanie 
z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siedlcu za 2016 
rok. Przedstawiono też „Analizę 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w roku 2016r.”, oraz 
nie wniesiono sprzeciwu do zmian 
przyjętych uchwałą Nr XII/43/2017 
z dnia 29 maja 2017 roku w 
sprawie zmian w statucie Związku 
Międzygminnego „Obra”, które 
przyjęto jednogłośnie.

Ponadto podjęto następujące 
uchwały:

- uchwała Nr XXXVII/170/2017 w 
sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2017 rok na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 13 – za, 0 – przeciw, 
0 – wstrzymujących,

- uchwała Nr XXXVII/171/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2017 – 2026 na 
obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 13 – za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących,

- uchwała Nr XXXVII/172/2017 
w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatków stanowiących 
dochód budżetu Gminy Siedlec 
instrumentem płatniczym na 
obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 13 – za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących,

- uchwała Nr XXXVII/173/2017 
w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków 
dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu 
na okres od dnia 30 lipca 2017 r. do 
dnia 29 lipca 2018 r. na obecność 
12 radnych została przyjęta 
zwykłą większością głosów 7 –za, 
5 wstrzymało się od głosu, 0 – 
przeciw,

- uchwała Nr XXXVII/174/2017 
w sprawie ustalenia dopłat dla 
wszystkich odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków na obecność 12 radnych 

została przyjęta zwykłą większością 
głosów 10 –za, 2 - wstrzymało się 
od głosu, 0 – przeciw,

- uchwała Nr XXXVII/175/2017 w 
sprawie określenia górnych stawek w 
zakresie opłat za usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 
na obecność 11 radnych została 
przyjęta zwykłą większością głosów 
7 –za, 2 - wstrzymało się od głosu, 
2 – przeciw,

- uchwała Nr XXXVII/176/2017 
w sprawie ogłoszenia konkursu 
„Piękna Wieś Gminy Siedlec 2017” 
na obecność 11 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała Nr XXXVII/177/2017 
w sprawie w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Siedlcu 
oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania na obecność 
11 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,

- uchwała Nr XXXVII/178/2017 
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 11 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała Nr XXXVII/179/2017 
w sprawie Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Siedlec na obecność 11 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,

- uchwała Nr XXXVII/180/2017 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Siedlec 
na obecność 11 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, 

 W dniu 5 września 2017 
r. odbyła się XXXVIII sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014 
-2018, w której uczestniczyło 12 
radnych spośród 15 członków Rady. 
Ponadto uczestniczyli: Janusz 
Frąckowiak Starosta Wolsztyński, 
Andrzej Wita Przewodniczący Rady 
Powiatu, Stanisław Piosik Zastępca 
Przewodniczącego Rady Powiatu, 
Łucja Olejniczak członek Zarządu 
Rady Powiatu, Mariusz Matysik 
Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Wolsztynie ,Eugeniusz 
Konieczek Przewodniczący 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
Jacek Kolesiński Wójt Gminy, 
Hieronim Birk Zastępca Wójta, 
Krystyna Lewandowska Skarbnik 
Gminy, sołtysi, kierownicy Urzędu 
Gminy.

Podczas obrad 
wysłuchano informacji w sprawie 
przeprowadzenia bezpłatnych 
szczepień przeciw grypie dla 
seniorów w gminie Siedlec, oraz w 
sprawie stanu wdrożenia reformy 
oświaty w placówkach oświatowych 
w gminie Siedlec.
W interpelacjach i wnioskach na 
wstępie głos zabrał mjr Dariusz 
Piekarz Zastępca Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w 
Nowym Tomyślu wręczając 
Hieronimowi Birk podziękowanie 
za zaangażowanie i czynny udział 
w przedsięwzięciach związanych 
z promocją obronności, 
zabezpieczeniem mobilizacyjnego 
rozwinięcia jednostek wojskowych 
oraz współdziałaniem w zakresie 
zarządzania kryzysowego.

Następnie kolejno zabierali głos: 

- radny A. Skiba podniósł sprawę 
przyłącza wody dla Wielkiej Wsi, 
oraz sprawę zorganizowania 
spotkania dotyczącego 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków,

- radny R. Winiarz nawiązał do 
budowanej przez gminę ścieżki 
pieszo-rowerowej Belęcin – 
Zakrzewo, gdzie znajduje się 
odcinek należący do powiatu 
pytając: czy jego realizacja będzie 
w tym roku?

- radny K. Makowiak podniósł 
sprawę ogromnych wyrw na 
zjeździe do Jaromierza,

- radna E. Weil podniosła sprawę 
drogi Powodowo – Kiełpiny pytając 
na jakim etapie redagowany jest 
wniosek , który ma być złożony 
do 15 września; jakie ewentualnie 
są problemy. Ponadto podniosła 
sprawę ścieżki rowerowej pytając, 
czy będzie realizowana na całej 
długości tak jak zakłada projekt, 
czy w części?

- Sołtys wsi Nowa Tuchorza 
podniósł sprawę postawienia 
znaku pierwszeństwa przejazdu 
na drodze Tuchorza – Nowa 
Tuchorza,

- Sołtys W. Wsi podniosła sprawę 
„padłej” zwierzyny pytając, kto to 
ma usuwać. Podniosła również 
sprawę zasypania rowu przez 
rolnika.

- Sołtys wsi Jaromierz podniósł 
sprawę pobocza, na którym 
znajdują się akacje pytając, kto o 

to ma dbać? Odniósł się również 
do sprawy oświetlonego Wolsztyna 
w godzinach nocnych uważając, 
że powinny być światła pulsujące.

- Sołtys wsi Belęcin podniósł 
sprawę biegających psów w 
miejscowości, którymi nikt się nie 
interesuje. 

- radny A. Kaźmierczak widział 
pilną potrzebę likwidacji wyrw na 
drodze Stara Tuchorza – Siedlec, 
które zagrażają bezpieczeństwu.

Ponadto podjęto 
następujące uchwały:
- uchwała Nr XXXVIII/181/2017 w 
sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Wolsztyńskiemu na 
realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3793P Stara 
Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, 
odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia 
gazu” na obecność 12 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,

- uchwała Nr XXXVIII/182/2017 
w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2017 rok na 
obecność 12 radnych została 
przyjęta zwykłą większością 11- za, 
1 – wstrzymujący, o- przeciw,

- uchwała Nr XXXVIII/183/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2017 na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,

- uchwała Nr XXXVIII/184/2017 
w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z 
terenu Gminy Siedlec na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,

- uchwała Nr XXXVIII/185/2017 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Wolsztyńskiemu na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza 
– Kiełpiny – Powodowo, odcinek od 
rozdzielni gazu przez miejscowość 
Kiełpiny” na obecność 12 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,

- uchwała Nr XXXVIII/186/2017 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Siedlec dla terenów 
położonych w południowej części 
miejscowości Siedlec na obecność 
12 radnych została przyjęta zwykłą 
większością głosów 9 – za, 1- 
przeciw, 2 – wstrzymujące.
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Dnia 28 czerwca 2017 roku gościliśmy 
w gminie Siedlec młodzież i opiekunów z 
rejonu Lityńskiego na Ukrainie. Goście z 
Ukrainy przyjechali do Polski na zapro-
szenie Starostwa Powiatowego w Wolsz-
tynie, które już od wielu lat współpracuje 
z rejonem Lityńskim i zaprasza młodzież 
na tygodniowy pobyt w powiecie wolsz-
tyńskim. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
również i w tym roku jeden dzień wizyty 
młodych Ukraińców przebiegł w gminie 
Siedlec. Po przyjeździe do Urzędu Gmi-
ny, gości serdecznie powitał zastępca 
Wójta Gminy Siedlec pan Hieronim Birk.  
W czasie spotkania opowiedział o gminie 
Siedlec, porozmawiał z młodzieżą, a także 
wręczył materiały promocyjne. Po powi-
taniu młodzież obejrzała wystawę w holu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu,  
a następnie odbyła krótki spacer po Sie-
dlcu. W czasie spaceru spotkała się z pra-
cownikami i dziećmi z publicznego przed-
szkola w Siedlcu. Po wizycie w Siedlcu 

młodzi Ukraińcy udali się do Ostoi Cho-
bienice, gdzie czekał na nich bardzo atrak-
cyjny program pobytu przygotowany przez 
pracowników obiektu. Młodzież bardzo 
dobrze spędziła czas w trakcie zabaw na 
basenie, przejażdżek konnych, zwiedzania 
obiektów i całego terenu, a także zakładu 
firmy Onix w Zakrzewie. Po wielu atrak-
cjach goście spożyli pyszny posiłek w re-
stauracji, a na dalszą drogę zostali obdaro-
wani owocami. Pobyt młodzieży z Ukrainy 
w gminie Siedlec zakończył się wizytą w 
gospodarstwie ogrodniczym państwa Mał-
gorzaty i Zdzisława Brudło z Jaromierza. 
Bardzo dziękujemy pani dyrektor publicz-
nego przedszkola w Siedlcu, właścicielom 
i pracownikom Ostoi Chobienice oraz 
właścicielom Gospodarstwa Ogrodnicze-
go z Jaromierza za okazaną życzliwość  
i pomoc w przygotowaniu atrakcyjnego 
pobytu młodych Ukraińców na terenie na-
szej gminy.

MŁODZI UKRAINCY Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ

1 lipca 2017 roku był dniem świę-
towania jubileuszu 90-lecia powstania 
jednostki OSP Jaromierz. Uroczysto-
ściom towarzyszyło przeprowadzenie 
Otwartych Zawodów Sikawek Konnych 
zorganizowanych przez Wójta Gminy 
Siedlec, ZOG ZOSP RP w Siedlcu oraz 
Zarząd OSP w Jaromierzu. Zanim roz-
poczęły się strażackie zmagania, od-
było się uroczyste otwarcie i defilada 
przy akompaniamencie Powiatowej 
Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej. Główne 
uroczystości miały miejsce na placu 
przy remizie jednostki OSP Jaromierz. 
Rozpoczęto je Mszą Św. polową odpra-
wioną w intencji strażaków i ich rodzin 
przez kapelana Wojciecha Ruszniak. 
Część oficjalną uroczystości otwo-
rzył Prezes OSP Jaromierz dh Bogdan 
Raszke przywitał wszystkich zgroma-
dzonych gości. Wydarzenie zaszczycili 
swoją obecnością miedzy innymi: Pre-
zes ZOG ZOSP RP w Siedlcu dh Maciej 
Tomalik, Przewodniczący Rady Powiatu 
Wolsztyn Andrzej Wita, Komendant 
Powiatowy PSP w Wolsztynie mł. bryg. 
Rafał Kociemba, Wójt Gminy Siedlec Ja-
cek Kolesiński, Zastępca Wójta Gminy 
Siedlec Hieronim Birk, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Siedlec Andrzej Kaź-
mierczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Wolsztyn Andrzej Popko, Emerytowany 
Komendant PSP w Wolsztynie mł. bryg. 
w stanie spoczynku Kazimierz Wojciski, 
Skarbnik ZOG ZOSP RP w Siedlcu dh 
Józef Mikulski, przedstawiciele jedno-
stek OSP z terenu Gminy Siedlec, pocz-
ty sztandarowe oraz grono przyjaciół 
i sponsorów OSP Jaromierz. Impreza 
była ponadto okazją do wręczenia za-
służonym strażakom z OSP Jaromierz 
odznaczeń „Za Wysługę Lat”.

Uchwałą Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP odznaczeni zostali:

• Za Wysługę 50 Lat: dh Franciszek 
Kokociński

• Za Wysługę 45 Lat: dh Teresa 
Raszke, dh Julianna Kaczmarek

• Za Wysługę 40 Lat: dh Zdzisław 
Brudło, dh Ryszard Moder

• Za Wysługę 35 Lat: dh Wojciech 
Latusek

• Za Wysługę 30 Lat: dh Marek 
Duda, dh Wiesław Jokś

• Za Wysługę 25 Lat: dh Michał 
Bielawski, dh Krzysztof Flieger, dh Artur 
Maszner, dh Tomasz Przybyła

• Za Wysługę 20 Lat: dh Jarosław 
Kamczycki

• Za Wysługę 15 Lat: dh Przemy-
sław Frysztyniak

• Za Wysługę 10 Lat: dh Monika 
Duda, dh Dariusz Duda

• Za Wysługę 5 Lat: dh Damian 
Duda, dh Mateusz Jokś, dh Patryk Ka-
zimierczak, dh Robert Lupa, dh Szymon 
Staniszewski

Zmagania na Otwartych Zawo-
dach Sikawek Konnych rozpoczął start 
jedynej startującej w turnieju kobiecej 
drużyny pożarniczej reprezentującej 
OSP Jaromierz. W kategorii męskiej ry-
walizowało ze sobą 10 drużyn. Nad pra-
widłowym przebiegiem zawodów czu-
wała komisja sędziowska w składzie: 
mł. bryg. Rafał Kociemba, mł. bryg. w 
stanie spoczynku Kazimierz Wojciski, 
Nadleśniczy Andrzej Popko. 

Klasyfikacja końcowa przeprowa-
dzonych zawodów przedstawiała się 
następująco:

W kategorii kobiecej I miejsce za-
jęła OSP Jaromierz. W kategorii męskiej 
I miejsce - OSP Przyprostynia, II miej-
sce - OSP Jaromierz II, III miejsce - OSP 
Grójec Wielki, IV miejsce - OSP Osłonin, 
V miejsce - OSP Jaromierz I, VI miej-
sce - OSP Chobienice, VII miejsce - OSP 
Jażyniec, VII miejsce - OSP Reklin, VIII 
miejsce - OSP Żodyń, IX miejsce - OSP 
Siedlec.

Zwycięzcy turnieju otrzyma-
li puchary oraz nagrody. Wszystkim 
startującym uczestnikom wręczono 
pamiątkowe dyplomy i upominki. Do-
datkowymi atrakcjami przygotowanymi 
przez organizatorów był pokaz sztuki 
walk TAEKWONDO, pokaz ratownictwa 
medycznego i technicznego przygoto-
wany przez strażaków z OSP Siedlec i 
OSP Chobienice, a także występ zespo-
łu „Shanties Tiem”. Uroczystość zakoń-
czyła wspólna zabawa taneczna, która 
trwała do późnych godzin wieczornych. 
Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy razem z nami świę-
towali obchody Jubileuszu 90-lecia OSP 
Jaromierz połączonego z Otwartymi Za-
wodami Sikawek Konnych. Dziękujemy 
sponsorom i wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do orga-
nizacji festynu.

Zawody sikawkowe na 90 – lecie 
OSP w Jaromierzu
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INFORMACJA
w sprawie przeprowadzenia 

bezpłatnych szczepień
przeciw grypie dla seniorów w gminie Siedlec

 Jak podają źródła medyczne 
najskuteczniejszą metodą zapobiega-
nia zachorowaniu przeciw grypie są 
ochronne szczepienia profilaktyczne, 
do których przekonują lekarze. Wg 
niektórych badań ich skuteczność się-
ga od 75% do 95%, co oznacza, że taki 
odsetek osób zaszczepionych przed se-
zonem grypowym nie zachoruje. 
 W 2016 roku na wniosek rad-
nego Gminy Siedlec, Pana Stanisława 
Jedlińskiego, została uruchomiona i 
przeprowadzona akcja bezpłatnych 
nieobowiązkowych szczepień przeciw 
grypie dla mieszkańców gminy Siedlec 
powyżej 70 roku życia. Po przeprowa-
dzonej analizie w 2016 roku na terenie 
naszej gminy zameldowanych było 925 
mieszkańców w takim przedziale wie-
kowym, w tym 581 kobiet i 344 męż-
czyzn. Przygotowując się do tej akcji 
szczepień przeprowadzono spotkanie z 
Zarządem Koła Emerytów w Siedlcu, 
traktując to jako źródło informacji w 
tym temacie. Następnie przeprowadzo-
ne zostało rozeznanie rynku i podjęto 
decyzję o zamówieniu 300 sztuk szcze-
pionek w trzech transzach, przy czym 
każda następna miała być dostarcza-
na po wykorzystaniu poprzedniej. W 
pierwszej transzy zakupiono na ten cel 
97 sztuk szczepionek VAXIGRIP za  
kwotę 3.395,00 złotych.

Bezpłatne szczepienia dla seniorów 
zostały przeprowadzone w trzech 
ośrodkach zdrowia na terenie gminy 
tj. w Kopanicy, w Siedlcu i Belęcinie, 
a mieszkańcy mogli z nich skorzystać 
zgłaszając ten fakt w sekretariacie 
Urzędu Gminy lub zapisując się bez-
pośrednio w najbliższym miejsca za-
mieszkania ośrodku zdrowia. 
W poszczególnych  placówkach  za-
szczepiono ogółem 85 osób, w tym:

• Ośrodek Zdrowia w Siedlcu 
  -  39 osób, 
• Ośrodek Zdrowia w Kopanicy  
   - 32 osoby ,
• Ośrodek Zdrowia w Belęcinie 
   - 14 osób.

Informacje o bezpłatnych szczepieniach 
zostały ogłoszone na stronie interneto-
wej Gminy Siedlec oraz w czasopiśmie 
„Gminne Wieści”. W „Gminnych Wie-
ściach” zamieszczony został również 
artykuł Pana Stanisława Jedlińskiego 
zatytułowany „Dlaczego warto szcze-
pić się przeciwko grypie”.

Sporządził: Hieronim Birk

Wąchabno i Siedlec 
w finale konkursu 
na fundusz sołecki

Finał kolejnej edycji konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa” odbył się 9 
lipca 2017 r. w Domu Pielgrzymka Arka w 
Licheniu, podczas corocznie organizowanej 
konferencji „Wiejska Polska”. Konkurs po 
raz piąty realizowany był przy współpracy 
z Samorządem Województwa Wielkopol-
skiego. Witając gości Ireneusz Niewia-
rowski, prezes KSS podsumował ostatnie 
lata funkcjonowania funduszu sołeckiego. 
Poinformował m.in, że obecnie korzysta z 
niego blisko 70 procent polskich gmin.
- Fundusz sołecki jest pierwszym masowo 
realizowanym budżetem partycypacyjnym 
w Polsce, buduje umiejętność współpracy, 
kooperacji. Wywołuje również dyskusję i 
pokazuje sposób i kondycję zarządzania w 
gminie. W 2009 roku mieliśmy 1178 gmin 
realizujących fundusz, a obecnie mamy już 
ich 1510, będzie ona zatem realizowany w 
ponad 27 600 sołectwach. Łącznie na reali-
zację inicjatyw sołeckich gminy przezna-
czą w 2017 r. 445 mln zł. Te dane pokazują 
skalę i zarazem wskazują na naszą odpo-
wiedzialność za to, żeby były umiejętnie 
pomnażane i przyczyniały się do budowa-
nia kapitału społecznego – mówił prezes. 
Następnie podsumowania kolejnej edycji 
konkursu dokonała tradycyjnie Przewod-
nicząca Komisji Konkursu Pani Arleta Ja-
śniewicz, która podkreślała, że inicjatywa 
ta daję szansę prezentacji przykładów ini-
cjatyw i aktywności mieszkańców, którzy 
w sposób bezinteresowny podejmują się 
działań rozwijających aktywność lokalną, 
poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbu-
dowują poczucie własnej wartości i dumy z 
miejscowości, w której mieszkają. Konkurs 
przyczynia się do poznania historii miejsca 
zamieszkania i regionu, tradycji ludowych, 
tradycji kulinarnych, a co najważniejsze po-
budza mieszkańców do aktywnego uczest-
nictwa w realizacji zadań na rzecz rozwoju 
swojej małej ojczyzny.
Konkurs realizowany jest w dwóch katego-
riach:
I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze 
środków funduszu sołeckiego,
II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.
W pierwszej kategorii wygrał projekt pn.: 
„Kiermasz umiejętności, dziedzictwa i ta-
lentów”. Inicjatywę tą zrealizowali miesz-
kańcy sołectwa Spławie w gminie Golina. 
Dyplom, statuetkę „Sołecka NIKE” oraz 
nagrodę finansową o wartości 4 300 zł 
przekazano członkom rady sołeckiej z Pa-
nią Sołtys Anną Kapturską na czele, która 
przypomnijmy, za swoją działalność na 
rzecz sołectwa i mieszkańców otrzymała 
w zeszłorocznej edycji zaszczytne, pierw-
sze miejsce w kategorii Najaktywniejszy 
mieszkaniec wsi.
II miejsce przypadło w udziale sołectwu 
Wąchabno, w gminie Siedlec za projekt 
pn.: „Powiększenie plaży w Wąchabnie, 
jako miejsca rekreacji mieszkańców so-
łectwa i okolic”. Dyplom i nagrodę w 
kwocie 3 300 zł wręczono sołtysowi Panu 
Zdzisławowi Kasprzakowi.
III miejsce zajął projekt pn.: „Nasze miejsce 
na Bielawach” zrealizowany w sołectwie 
Modła w gminie Rzgów. Dyplom i nagrodę 
o wartości 2 300 zł przekazano sołtysowi 
Panu Jerzemu Szymczakowi i towarzyszą-
cym mu mieszkańcom. Dwa równorzędne 
wyróżnienia otrzymały projekty:

„Święto Korbola” – ciekawe przedsięwzię-
cie z dynią w roli głównej, zrealizowane 
przez mieszkańców sołectwa Śródka w 
gminie Kleszczewo oraz projekt pn. „Bu-
dowa placu rekreacyjno- piknikowego w 
Siedlcu” sołectwa Siedlec w gminie Sie-
dlec. Wsie również otrzymały nagrody 
finansowe o wartości 1 700 zł każda.
Nagrody finansowe były współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej, Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
Ogłaszanym zwycięzcom towarzyszyła 
przygotowana prezentacja multimedialna, 
która w pigułce prezentowała zdjęcia laure-
atów obu kategorii. Uzupełnienie prezenta-
cji stanowił krótki opis nagrodzonych, naj-
ciekawszych inicjatyw, którego dokonała 
przewodnicząca Komisji Konkursowej.
Nagrody, dyplomy dla laureatów i po-
dziękowania dla wszystkich sołectw, któ-
re wzięły udział w konkursie wręczył Pan 
Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Ireneusz 
Niewiarowski, Prezes Krajowego Stowa-
rzyszenia Sołtysów. Marszałek przekazał 
sołectwom słowa uznania i podziękowanie 
za wkład i zaangażowanie przy realizacji 
inicjatyw sołeckich, które służą aktywizacji 
mieszkańców wsi, wzajemnej współpracy i 
rozwojowi naszych małych ojczyzn. – Cie-
szę się, że tak wiele się dzieje na polskiej 
wsi, że staje się ona coraz piękniejsza i 
za sprawą środków, z których korzysta a 
przede wszystkim ludzi którzy pracują na 
jej rzecz. Sam jestem członkiem rady so-
łeckiej, dobrze się czuje w gronie sołtysów 
i jestem blisko naszych wspólnych spraw. 
To jeszcze bardziej angażuje mnie do pracy 
na rzecz środowisk wiejskich i małych oj-
czyzn – podkreślał Wicemarszałek.
Przykłady dobrych praktyk, niezwykłych 
sołeckich inicjatyw, które owocnie reali-
zowane są na terenie województwa ma-
zowieckiego przedstawiła uczestnikom w 
bardzo żywiołowej i niezwykle ciekawej 
prezentacji Pani Grażyna Jałgos-Dębska, 
prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza 
wspólnie z Panem Leszkiem Majczyną 
Wiceprezesem Stowarzyszenia. Wiado-
mym jest, że nic tak nie mobilizuje ludzi do 
działania, jak dobry przykład u sąsiada oraz 
zadowolenie mieszkańców, którzy wspól-
nie współdecydują o sprawach sołectwa. 
Promując małe ojczyzny, mieszkańców, 
dobre relacje z samorządem lokalnych i in-
nymi partnerami chcemy dowieść i utwier-
dzić środowiska wiejskie, że mimo wielu 
trudności, przeciwności można osiągnąć 
ogromny sukces.
Spotkanie przebiegło w miłej i niezwykle 
ekscytującej atmosferze. W związku z tym, 
iż konferencja była wydarzeniem towarzy-
szącym XXV Jubileuszowej Krajowej Piel-
grzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich 
uczestnicy konferencji otrzymali wydaną 
przez KSS, specjalnie na tą okazję broszu-
rę pt.: „25 lat pielgrzymowania sołtysów i 
środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki 
Bolesnej w Licheniu”.
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W niedzielne przedpołudnie 3 września 
2017 roku w trasę wyruszyli uczestnicy 
III Rajdu Rowerowego „Żyj zdrowo na 
sportowo” organizowanego przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Siedlcu. Na starcie stanęło 
kilkudziesięciu miłośników rowerowych 
wycieczek (ponad 60 osób). Cyklistów 
przywitał Przewodniczący GKRPA w Sie-
dlcu Wojciech Piątyszek oraz Z-ca Wójta 
Gminy Siedlec Hieronim Birk. Trasa te-
gorocznego rajdu obejmowała pętlę 42 
km i wiodła spod budynku Urzędu Gminy 
w Siedlcu przez Nieborzę, Wojciechowo, 

Chobienice, Grójec Wielki, Babimost, 
Kargowę, Jaromierz Stary, Jaromierz, 
Żodyń, Siedlec. W miejscowości Stary 
Jaromierz na uczestników rajdu czekały 
kiełbaski z grilla, kawa i ciasto. Wśród 
uczestników rowerowych zmagań rozlo-
sowano upominki i rozdano pamiątkowe 
gadżety. Członkowie GKRPA w Siedlcu 
serdeczne dziękują za pomoc i zaangażo-
wanie w organizacji rajdu Państwu Kuhn-
ke z Nieborzy oraz członkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siedlcu.

ROWEROWA NIEDZIELA

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych 
Sp. z o.o. w Siedlcu, 

wynajmie na terenie Siedlca 
w okresie od 15 listopada 2017r. 

do 15 marca 2018r., 
garaż lub pomieszczenie dla ciągnika 

z beczkowozem. 
Wymagana dostępność w godz.  700 - 1700

Oferty proszę składać 
pod nr tel. 603 934 832  - Maciej Brudło

ZEUK  Sp. z o.o. w Siedlcu 
zatrudni pracownika na stanowisko 

konserwator-operator  stacji uzdatniania wody
Wymagania:

wykształcenie średnie techniczne lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B

Mile widziane:
�uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

podstawowa znajomość automatyki
Oferujemy:

wynagrodzenie min. 3600,00 zł brutto po okresie próbnym,
pakiet socjalny

Podania oraz kopię świadectwa szkoły średniej 
prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta 

- Siedlec,  ul. Zbąszyńska 15. 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się 

z p. Maciejem Brudło pod nr tel. 603 934 832.  

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcu

We wtorek, dnia 10 października 2017 r. w godzinach od 12:00 do 14:30, 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Siedlcu (pokój nr 24). będzie pełnił dyżur 

pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu. 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad w zakresie ubiegania się oraz 

rozliczania środków z Unii Europejskiej.

W piątek, 7 lipca 2017r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej drogi 
w Chobienicach. Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński, 
Przewodniczący Rady Gminy Siedlec Andrzej Kaźmierczak, Radna Gminy Siedlec 
Róża Olejniczak, Radny Gminy Siedlec Ryszard Kluj oraz Sołtys Chobienic Łucja 
Olejniczak.

Po wielu latach 
doczekali się drogi
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Grójec Wielki i Siedlec
dostały prawie 40 tys.

Powiatowy Inspektorat Sanitar-
ny w Wolsztynie zwraca się z prośbą 
o każdorazowe przekazywanie na pi-
śmie informacji o planowanych wysta-
wach, festynach, targach, kiermaszach 
i tym podobnych, organizowanych na 
terenie gminy Siedlec, na których bę-
dzie sprzedawana żywność w ramach 
rolniczego handlu detalicznego. Po-
wyższa prośba spowodowana jest ko-
niecznością zwiększenia kontroli nad 
sprzedawaną żywnością prowadzoną 
na terenie powiatu w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumenta końcowe-
go. Podczas organizowania w/w imprez 
należy każdorazowo poddać weryfika-
cji, czy zgłaszający się podmiot posia-
da uprawnienia do produkcji żywności. 
Taka weryfikacja musi nastąpić w ter-
minie 7 dni przed planowaną imprezą. 

W przypadku wykrycia niezgodności 
polegających np. na próbie sprzedaży 
wędlin, dań garmażeryjnych (gołąbki, 
krokiety, pierogi, bigos itp.), mięsa, 
mleka i produktów mlecznych, sprze-
daży jaj, miodu, tuszek drobiowych, 
ryb, ślimaków i innych produktów, na-
leży o tym fakcie niezwłocznie powia-
domić organ, podając dane podmiotu, 
co do którego zaistniało podejrzenie 
prowadzenia nielegalnej działalno-
ści. Rolnicy, którzy prowadzą RHD 
czyli rolniczy handel detaliczny po-
winni każdorazowo oznakować miej-
sce sprzedaży poprzez umieszczenie  
w widocznym miejscu napisu RHD 
oraz danych podmiotu wraz z numerem 
weryfikacyjnym – informuje Dominika 
Kmet, powiatowy lekarz weterynarii w 
Wolsztynie.

Chcesz sprzedać? Musisz zgłosić

Gmina Siedlec uzyskała dofinan-
sowanie projektu pt.: „Równy start 
dla najmłodszych”. Projekt wdrażany 
jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Wielko-
polskiego, Działanie 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany jest już od sierpnia 
2017 r. aż do sierpnia 2018 r. Głównym 
celem projektu jest zwiększenie stop-
nia upowszechnienia edukacji przed-
szkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat 
w Gminie Siedlec w wyniku utworze-
nia 25 dodatkowych miejsc wychowa-
nia przedszkolnego w Przedszkolu w 
Tuchorzy. W ramach projektu zaplano-
wano realizację zajęć dodatkowych dla 
dzieci, studia podyplomowe oraz kursy 
dla kadry pedagogicznej, a także dopo-
sażenie przedszkola w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. Projekt zakłada zorgani-
zowanie 480 h zajęć dodatkowych:

- Realizacji dodatkowych zajęć 
rozwijających artystycznych

- Realizacja dodatkowych zajęć 
rozwijających językowych

- Realizacja dodatkowych zajęć 
rozwijających przyrodniczych

- Realizacja dodatkowych zajęć 
rozwijających korekcyjno-ruchowych

- Indywidualne zajęcia logope-
dyczne

- Indywidualne zajęcia z psycho-
logiem

- Indywidualne zajęcia surpedago-
giczne

Planowane efekty: Realizacja po-
wyższych celów bezpośrednio wpłynie 
na osiągnięcie celów szczegółowych 
podziałania 8.1.1 WRPO 2014+ po-
przez wzrost o 25 liczby miejsc wy-
chowania przedszkolnego dla dzieci w 
wieku 3 i 4 letnich na terenie Gminy 
Siedlec.

Planowanym efektem projek-
tu jest również podniesienie wiedzy i 
kompetencji 70 dzieci uczestniczących 
w edukacji przedszkolnej, w tym o spe-
cjalnych potrzebach w ramach udziału 
w zajęciach dodatkowych i indywidu-
alnych. Projekt zakłada również pod-
niesienie wiedzy i kompetencji 5 na-
uczycielek biorącej udział w kursach 
oraz studiach podyplomowych.

Wartość projektu: 265 375,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 

225 568,75 zł

Miło jest nam poinformować, że 
dwie miejscowości z naszej gminy: 
Siedlec i Grójec Wielki znalazły się 
na liście rankingowej projektów wy-
branych do dofinansowania w ramach 
corocznego konkursu „Pięknieje wiel-
kopolska wieś” organizowanego przez 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego. Celem konkursu jest wsparcie 
inicjatyw mieszkańców na rzecz roz-
woju własnej miejscowości, opartych 
o oddolnie wypracowane sołeckie stra-
tegie odnowy wsi.

W ramach zadania mieszkańcy 
najpierw wraz z moderatorami z UM 
opracowali strategię rozwoju swojej 
miejscowości a następnie przy pomocy 
pracowników Urzędu Gminy Siedlec 
sołectwa złożyły następujące projekty, 
które dostały dofinansowanie:

Sołectwo Siedlec – projekt pn. „Bu-
dowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela 
aleja” w Siedlcu”” - kwota dotacji to 
13 550,00 zł.

Sołectwo Grójec Wielki - projekt 
pn. „Wiejskie Centrum Rekreacji, 
Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wiel-
kim” - kwota dotacji to 22 480,00 zł.

Projekty dofinansowane zostaną 
również ze środków funduszu sołec-
kiego oraz budżetu gminy. Ważny w 
ramach projektu jest wkład mieszkań-
ców Sołectwa Siedlec i Grójec Wielki 
w postaci pracy mieszkańców, pracy 
sprzętu oraz wkładu rzeczowego. Ter-
min zakończenia inwestycji wyznaczo-
ny jest na październik 2017 r.

Równy start dla najmłodszych gwarantowany

W niedzielę, dnia 09 lipca 2017 r. w 75. 
rocznicę zbrodni hitlerowskiej dokona-
nej na 15 Polskich Patriotach w czasie 
drugiej wojny światowej, została od-
prawiona uroczysta Msza święta. Za 
pomordowanych oraz w intencji ojczy-
zny modlili się proboszcz parafii Tu-
chorza – ksiądz Tomasz Tomczak oraz 
ksiądz Dziekan Zbigniew Piotrowski. 
Po zakończeniu Mszy świętej członko-
wie rodzin pomordowanych, przedsta-
wiciel WKU z Nowego Tomyśla, dele-
gacje samorządowców, kombatantów, 

emerytów, mieszkańców Tuchorzy i 
okolicznych miejscowości, nauczycieli 
i młodzieży złożyły kwiaty pod pomni-
kiem. Następnie przy szubienicy, zosta-
ła odmówiona modlitwa za zmarłych. 
W uroczystości udział wzięły poczty 
sztandarowe Ochotniczych Straży Po-
żarnych z gminy Siedlec oraz poczet 
Rady Gminy Siedlec. W czasie Mszy 
świętej śpiewał zespół śpiewaczy "Tu-
chorzacy" z Tuchorzy.

Uczcili pamięć zamordowanych w Tuchorzy

Nowa szefowa OPS-u 
Wójt Gminy Siedlec informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru 
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej, wybrana do zatrudnienia na w/w stanowisku została 

pani Beata Wieczorek zamieszkała w Siedlcu.
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W miesiącu sierpniu Urząd Staty-
styczny w Poznaniu prowadzał badania 
ankietowe na terenie całego wojewódz-
twa wielkopolskiego. Przychylność 
wobec ankieterów statystycznych oraz 
czas im poświęcony może zapewnić 
wysoką jakość uzyskanych danych 
statystycznych – informują statystycy. 
Jaki mają charakter statystyczne bada-
nia rolne? Badaniami rolnymi objęte 

są wylosowane indywidualne gospo-
darstwa rolne na terenie województwa 
wielkopolskiego. Przeprowadzane one 
są metodą wywiadu telefonicznego lub 
bezpośredniego spotkania z rolnikiem. 
Ankiety rolne można także wypełnić 
samodzielnie wykorzystując aplikację 
dostępną na stronie internetowej pod 
adresem https://rolnictwo.stat.gov.pl/

W niedzielę 27 sierpnia odbyły się II Spła-
wikowe Zawody Wędkarskie Strażaków Ochot-
ników z terenu Gminy Siedlec. Do rywaliza-
cji przystąpiło 10 zespołów, łącznie na wielką 
rybę nad brzegiem kuźnickiego stawu, czyha-
ło 30 uczestników wędkarskich zmagań. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali 
druhowie Waldemar Prządka i Damian Zalisz. 
Największą rybę w tym dniu ważącą 10,92 kg 
złowił Kamil Frączak z OSP Karna, łączna waga 
wszystkich złowionych ryb podczas zawodów 
to 72 kg.
Wyniki klasyfikacji drużynowej przedstawiały 
się następująco:
Miejsce I – OSP Reklin
Miejsce II – OSP Karna
Miejsce III – OSP Jażyniec
Miejsce IV – OSP Boruja
Miejsce V – OSP Zakrzewo
Miejsce VI – OSP Żodyń
Miejsce VII – OSP Stara Tuchorza
Miejsce VIII – OSP Siedlec
Miejsce IX – OSP Tuchorza
Miejsce X – OSP Jaromierz

Najlepszymi uczestnikami kategorii indywidu-
alnej okazali się:
Miejsce I – Kamil Frączak OSP Karna
Miejsce II – Marcin Krajewski OSP Reklin
Miejsce III – Mateusz Wawrzyniak OSP Reklin
Miejsce IV – Zenon Lentowczyk OSP Jażyniec
Miejsce V – Eugeniusz Jobke OSP Jażyniec
Miejsce VI – Dawid Lorenc OSP Zakrzewo
Miejsce VII – Rafał Parlak OSP Boruja
Miejsce VIII – Andrzej Imbierowicz OSP Boruja
Miejsce IX – Bartosz Kaczmarczyk OSP Żodyń
Miejsce X – Piotr Koza OSP Karna

Laureaci kategorii indywidualnej będą 
uczestnikami IX Drużynowych Zawodów Węd-
karskich Strażaków Powiatu Wolsztyńskiego 
organizowanych w dniu 9 września 2017 roku. 
Kończąc niedzielne wędkowanie wszyscy 
uczestnicy imprezy zaproszeni zostali pod wia-
tę przy akwenie, gdzie podano ciepły posiłek. 
Najlepszym uczestnikom wręczono dyplomy, 
puchary i nagrody rzeczowe w postaci akceso-
riów wędkarskich. Organizatorem zawodów był 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Siedlcu.

Strażacka taaaka ryba
1 września 2017 r. minęła 

78 rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Dla upamiętnienia 
wszystkich jej ofiar, przedsta-
wiciele Urzędu Gminy Siedlec 

złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze na pomniku - kamie-
niu poświęconym pamięci 
Powstańców Wielkopolskich  
w Siedlcu.

Urzędnicy i mieszkańcy
pamiętali o ofiarach

ZUS informuje
Już od początku września br. można składać wnioski  
o przyznanie emerytury w obniżonym wieku emerytal-
nym. Osoby, które mają przyznaną rentę mogą starać 
się o przejście na wcześniejsze świadczenia emerytalne.  
O to, czy takie rozwiązanie się opłaca, należy się do-
wiedzieć bezpośrednio u doradców w ZUS-ie – infor-
mują urzędnicy. Taka możliwość spotkania z doradcą 
będzie miała miejsce w UG Siedlec. Doradca ZUS-u 
będzie przyjmował mieszkańców w dniu 26.09.2017  
w godz. od 10:00  do 13:00

Statystyka w gminie

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Siedlcu informuje, że istnieje możli-
wość ubiegania się o pomoc w formie 
bezpłatnych posiłków dla dzieci w 
przedszkolu oraz dla dzieci i młodzie-
ży w szkole. Wsparcie może zostać 
udzielone osobom spełniającym wa-
runki otrzymania pomocy wskazane 
w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej oraz spełniającym 
kryterium dochodowe o którym mowa 
w art.8 w/w ustawy tj. w przypadku ro-

dziny 150 % kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie czyli 771,00 zł. 

Osoby zainteresowane w/w formą 
pomocy mogą składać wnioski wraz 
z wymaganymi dokumentami po-
twierdzającymi dochód rodziny netto 
z miesiąca poprzedzającego złoże-
nie wniosku. Dodatkowe informacje 
można uzyskać po nr tel. 68 3848521 
wew.19,21 lub w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Bezpłatne posiłki w OPS

Wielkie sprzątanie po pupilach
Wójt Gminy Siedlec informuje, iż obowiązkiem właścicieli psów jest 
niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy 
z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności 
z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów i zieleńców.
Jednak przypomina się wszystkim właścicielom psów, iż wyprowa-
dzanie ich na teren użytku publicznego jest dozwolone wyłącznie 
na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie 
w miejscach niezagospodarowanych poza terenami zamieszka-
łymi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a jego po-
siadacz ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 
jego zachowaniem. Ponadto na terenie nieruchomości należycie 
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający dostęp do osób trzecich.

Kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Podstawa prawna:
- § 15 pkt 2, 7 i §16 uchwały nr XXX/156/13 Rady Gminy Siedlec 
z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Siedlec,
- art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
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Po raz drugi z rzędu w gminie 
Siedlec odbyła się wielka impreza. 
Zamiast ,,świni’’ mieszkańcy polubili 
jej ,,smak’’. A wszystko to za sprawą 
największego letniego festynu w re-
gionie – Święta Smaków. Zabawa była 
naprawdę przednia. Świadczy o tym 
ogromna frekwencja i świetna atmos-
fera.

Sołectwa na placu boju
Każdy dzień obfitował w mnóstwo 

atrakcji. W sobotni dzień – 26 sierpnia 
- najbardziej emocjonujący okazał się 
organizowany już po raz kolejny turniej 
sołectw. Drużyny z większości gmin-
nych wsi walczyły dzielnie o miano tego 
najlepszego. A konkurencji było napraw-
dę sporo. Jednak najważniejsza tego dnia 
była po prostu dobra zabawa i mnóstwo 
radości, której rywalizującym nie bra-
kowało. Konkurencje nie należały do 
najłatwiejszych. Odbyły się zawody w 
przenoszenie wody gąbką, jazda w go-
glach na rowerze, szereg zmagań zręcz-
nościowych a także lanie wody sikawką. 
Jednak sama nazwa święta do czegoś zo-
bowiązywała. I to właśnie konkurencja 
z przygotowywaniem jedzenia na grillu 
okazała się tą najważniejszą i najbardziej 
emocjonującą. Uczestnicy dwoili się i 
troili, żeby wnieść się na wyżyny kunsz-
tu kulinarnego i przygotować potrawy z 

warzyw, ryb, mięsa. Nie brakowało też 
popisów kulinarnych zaproszonych gości 
z Niemiec – partnera z Golsen. Najtrud-
niejsza rola przypadła jednak jury, które 
musiało wyłonić zwycięzcę. W tym rok 
została nim ekipa z Nieborzy, na drugim 
miejscu znalazł się Belęcin a zaszczytne 
trzecie przypadło Chobienicom. Festyn 
to nie tylko pokazy kulinarne, ale i wielka 
zabawa. Dlatego w międzyczasie na sce-
nie pojawiali się rozmaici wykonawcy: 
dzieci z przedszkola publicznego w Sie-
dlcu, ZSPiG, zespół Shanties Team, czy 
zespół Bajer. Jednak prawdziwą gwiazdą 
tego wieczoru był dobrze wszystkim zna-
ny zespół disco polo MIG. A zakończenie 
tego dnia odbyło się w trakcie wspólnej 
zabawy tanecznej z zespołem Lawa.

Niebo smakowało sztucznymi 
ogniami

Sobota to nie był jednak koniec im-
prez. Drugi dzień – niedziela 27 sierpnia, 
prezentował się równie okazale i emo-
cjonująco. Wspaniały występ zespołu 
Perły Sumsiodki, który jak zwykle był w 
znakomitej formie, do tego Kargowiacy 
i Tuchorzacy a na deser występ kabaretu 
Kopydłowo. Jednak wszyscy czekali na 
wieczorny koncert największych gwiazd 
- Ewy Kuklińskiej i wykonawcy Mrozu. 
Oba koncerty były bardzo energetyczne 
i pokazały, że mieszkańcy potrafią zna-
komicie się bawić. Po zakończeniu wy-
stępów artystów tysiące osób z zapartym 
tchem spoglądało w niebo i podziwiało 
wspaniały kilkunastominutowy pokaz 
sztucznych ogni. Pogoda dopisała, więc 
było na co popatrzeć. W te dwa sierp-
niowe dni każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Dla najmłodszych przygotowano 

wiele atrakcji przeznaczonych specjalnie 
dla nich: przejażdżki konne, dmuchane 
zamki, kolorowe zjeżdżalnie i mnóstwo 
lodów, waty cukrowej i słodyczy. Ich 
rodzicom natomiast przypadło do gustu 
jedzenie - w końcu to było święto sma-
ków. Jednak najważniejsza była sama 
obecność mieszkańców gminy Siedlec 
oraz przybyłych gości. Pokazano, że 
gmina potrafi nie tylko doskonale zorga-
nizować tak wielką imprezę, ale również 
doskonale się wspólnie bawić.

Zmiana na lepsze
Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiń-

ski nie musiał długo przekonywać miesz-
kańców do swojego pomysłu. Zmienił 
poprzednie święto na Święto Smaków. I 
był to strzał w dziesiątkę. - To już druga 
odsłona. Jestem przekonany, że zmia-
na nazwy była nie tylko zabiegiem ko-
smetycznym, ale też jakościowym. Jako 
gmina zajmujemy się przede wszystkim 
przetwórstwem rolnym i ten fakt nale-
życie należało zaakcentować. Element 
smaków i to w całym przekroju, wystę-
puje w gminie Siedlec w każdej postaci. 
Taką rolno-przetwórczą mamy po prostu 
specyfikę. Nie chodzi tutaj tylko o samą 
produkcję zwierzęcą i wytwarzanie pło-
dów rolnych, ale także o przetwórstwo 
na przykład ryb, grzybów, wyrobów 
alkoholowych i produkcję na potrzeby 
rolnictwa. W naszej gminie jest bardzo 
dużo dobrze prosperujących podmiotów 
związanych z rolnictwem i na tej solid-
nej podstawie możemy budować nasz 
wizerunek na zewnątrz, tak aby kojarzo-
no nas z wielkopolską gospodarnością. 
To także doskonały chwyt marketingo-
wy, który zauważają już nasi sąsiedzi, 
mimo, że to dopiero druga edycja tego 

święta. Jestem także bardzo zadowolony 
ze współzawodnictwa podczas turnieju 
sołectw. Nic tak nie łączy i nie integruje 
jak wspólna rywalizacja, a jeśli są to nie 
tylko konkurencje sportowe czy zręczno-
ściowe, ale i te polegające na gotowaniu, 
to już naprawdę jest ciekawie. Wszystko 
odbywało się u nas z wielkim uśmie-
chem i wesołym współzawodnictwem, 
ale także z pewną dozą zaciętości. Efekt 
końcowy mogliśmy zobaczyć na taler-
zach. A było co smakować. Mamy wśród 
mieszkańców naprawdę utalentowanych 
kucharzy. Chcieliśmy także pokazać, że 
przynajmniej raz w roku możemy zorga-
nizować weekend specjalnie dla naszych 
mieszkańców, bo to przede wszystkim 
dla nich było to święto. Z mojej strony 
bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy 
z ogromnym zaangażowaniem włączyli 
się w organizację tego festynu. Lista jest 
bardzo długa. Dziękuję też moim współ-
pracownikom z urzędu gminy, pracow-
nikom ZEUK-u i GOK-u, wszystkim 
tym, którzy pomagali, wielu gminnym 
firmom, bez których nie udałoby się tego 
święta sfinansować. Nie było w tym roku 
imprezy dla elit. Każdy – również zapro-
szeni goście – dostali to samo co wszy-
scy. Zakładaliśmy około 120 tysięcy 
złotych budżecie za całość i w tej kwo-
cie się zmieściliśmy. Mam nadzieję, że 
impreza była naprawdę udana. A opinie 
mieszkańców, które otrzymywaliśmy po 
jej zakończeniu tylko potwierdzają fakt, 
że dla Was – mieszkańcy gminy Siedlec 
i nasi drodzy goście, warto było przejść 
przez ten cały trud organizacyjny. Do zo-
baczenia już za rok. Zapraszamy też na 
nasze inne letnie, sztandarowe wydarze-
nia już teraz. – powiedział wójt gminy 
Jacek Kolesiński.

To święto ma smak !

W dniu 24 sierpnia 2017 roku Za-
rząd Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Siedlcu w ramach nagrody „najlepsza 
drużyna na gminnych zawodach spor-
towo-pożarniczych” zorganizował dla 
młodzieży Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w Siedlcu wyjazd do naj-
starszego i najbardziej znanego ogro-
du zoologicznego w Polsce. Wrocław 
przywitał wszystkich piękną pogodą, 
dlatego uczestnicy z przyjemnością 

spacerowali i obserwowali zwierzęta. 
Dla młodych uczestników bezcenny 
okazał się spacer po oceanarium, gdzie 
wielkie akwaria spowodowały iluzję 
przebywania w głębinach. Po kilku go-
dzinach spędzonych w Zoo udaliśmy 
się na wspólny posiłek.

Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za udział w wyjeździe, za wspólnie 
spędzony dzień i dobrą zabawę.

Młodzi strażacy podziwiali
oceanarium Ostatnie posiedzenie Zarządu Od-

działu Gminnego ZOSP RP w Siedlcu 
odbyło się gościnnie w remizie OSP Wą-
chabno w dniu 12 września. Na spotkaniu 
złożono sprawozdania m.in. z działalności 
jednostek OSP oraz z realizacji budżetu na 
działalność za I półrocze. Podsumowano 
również przebieg oraz udział jednostek 
OSP m.in. w Powiatowych Obchodach 
Dnia Strażaka, Gminnych i Powiatowych 
Zawodach Sportowo - Pożarniczych a tak-
że Zawodach Sikawek Konnych i zawo-
dach wędkarskich. Omówiono także zasa-
dy eliminacji gminnych OTWP „Młodzież 

zapobiega pożarom”, które odbędą się w 
Szkole w Tuchorzy na przełomie stycznia 
i lutego 2018 r. Oprócz powyższego po-
ruszono również kwestię inwentaryzacji 
wyposażenia w jednostkach OSP, doposa-
żenia jednostek w niezbędny sprzęt z bu-
dżetu gminy w 2018 r., a także przeanali-
zowano kalendarz imprez na przyszły rok. 
Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Siedlcu składa podziękowanie 
jednostce OSP Wąchabno oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie 
ww. posiedzenia.

Strażacy gminni podsumowali półrocze
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Słoneczne wakacje  
z  GOKiem

Czas letniego wypoczynku już za nami, 
jednak warto wspomnieć coroczną ak-
cję Gminnego Ośrodka Kultury, jaką 
jest Lato z GOK-iem, czyli coroczna 
lipcowa akcja skierowana do dzieci, a 
często i całych rodzin. W lipcu odby-
ło się aż 11 warsztatów dla dzieci i 8 
wycieczek. Warto wspomnieć wyjazd 
do Karpacza i wejście na Śnieżkę, co 
prawda pogoda była pochmurna, ale 
za to humory słoneczne! Uczestnicy 
Lata z GOK-iem odwiedzili również 
Biskupin i muzealne rekonstrukcje 
archeologiczne, do których dostali się 
dzięki kolejce wąskotorowej. Pod ko-
niec miesiąca miał miejsce również 
wyjazd do Ogrodu Zoologicznego we 
Wrocławiu. Uczestnicy akcji szukali 
również z piratami skarbu czyli Białe-
go Nenufaru w Kościanie i dwukrot-
nie byli w kinie na animacjach. Poza 
wyjazdami, w czasie warsztatów arty-
stycznych, dzieciaki mogły stworzyć 
własne mydło, żel do kąpieli, jak rów-

nież pobawić się gipsem lub koloro-
wym piaskiem, z którego powstawały 
niezwykłe obrazy. Pod koniec lipca 
odbyła się ciekawa Gra Terenowa, w 
którą zaangażowani byli mieszkańcy 
Siedlca. W czasie zabawy uczestnicy 
mieli za zadanie, przy pomocy zdoby-
tej mapy odnaleźć skarb, jakim była 
Czapla Siwa. W czasie gry należało 
rozwiązać kilka zagadek, wykonać 
kilka zadań, dzięki którym mogli zdo-
być kolejne wskazówki, które pozwa-
lały odnaleźć miejsce ukrycia Czapli. 
Na zakończenie akcji Lata z GOK-iem 
odbyły się zajęcia multimedialne, w 
czasie których uczestnicy tworzyli 
własne, krótkie filmiki i umieszczali je 
w sieci. Zabawa była podsumowaniem 
i zwieńczeniem miesięcznych wojaży! 
W czasie akcji Lata z GOK-iem z 
Ośrodkiem współpracowali: Ewa 
Piosik, Alicja Brudło, Tomasz Weiss, 
Wiesław Matysik, Marta Springer i 
Aleksandra Kasperska.

Aleja Pszczela spod 
pędzla i dłuta artystów

W dniach 2-9 lipca odbył się w 
naszej gminie III Międzynarodo-
wy Plener Malarsko- Rzeźbiar-
ski organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Siedlcu oraz 
Urząd Gminy w Siedlcu.
Nowa formuła pleneru obejmo-
wała oprócz sztuki malarskiej 
także rzeźbę oraz kowalstwo.
W plenerze uczestniczyło 15 arty-
stów zarówno miejscowych jak i 
zagranicznych.
Obrazy malowali: Ewa Piosik z 
Wolsztyna, Liwia Litecka - Zielo-
na Góra, Bettina Lidzba -Berlin, 
Alicja Wolska - Żary, Izabela Sak 
- Zielona Góra, Elżbieta Kolesiń-
ska - Żodyń, Agnieszka Kujawa - 
Bartosik - Zielona Góra, Mateusz 
Kaźmierczak - Wolsztyn, Yury 
Leshik - Białoruś , Tomasz Weiss 
- Wolsztyn.
Rzeźby wykonali: Wiesław Ma-
tysik - Siedlec, Piotr Grzegorek - 

Stara Tuchorza, Rafał Nawracała 
- Jaromierz, Mariusz Sobieszek 
- Smolno Małe oraz Tomasz We-
iss z Wolsztyna. Oryginalne pra-
ce kowalskie w przenośnej kuźni 
wykonał Marian Kwaśny ze Zbą-
szynia.
Artyści zakwaterowani byli w 
Grójcu Wielkim, gdzie również 
tworzyli swoje dzieła.
W czasie pleneru powstały obrazy 
inspirowane naszym regionem, 
oraz seria 7 rzeźb nawiązujących 
do motywów przyrodniczych 
(rzeźby: Sowy, Ławka z lisem i 
zającem), Grójeckiej Nocy Świę-
tojańskiej (Dziewczyna w wian-
ku, Marynarz) oraz nowo powsta-
jącej Alei Pszczelej w Siedlcu 
(Bartnik, Niedźwiedź).
Efekty pleneru można było oglą-
dać w lipcu i sierpniu w siedlec-
kiej galerii GOK- oraz na parkin-
gu przed Urzędem Gminy.
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NA LUDOWO 
JEST WESOŁO

Perły Sumsiodki - Kalendarium

4 sierpnia 2017 GOKgaleria po 
raz kolejny zaprosiła na otwarcie wy-
stawy, tym razem, było to spotkanie 
z fotografią. Fotografią niezwykłą, 
bo przedstawiającą dobrze, wszyst-
kim znane i lubiane, wolsztyńskie 
parowozy. Autorem prac jest Pan Je-
rzy Hirowski, który zaprezentował w 

Siedlcu prace lokomotywy w wielu 
odsłonach i porach roku. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziły zdjęcia 
parowozów wykonane w scenerii zi-
mowej, pełne lodu i śniegu, stworzy-
ły niemal baśniowy świat żelaznych 
machin. Wystawa była prezentowana 
do 30 września 2017 r.

Jerzy Hirowski - Parowozy

8 września gościliśmy w sie-
dleckiej GOKgal.erii malarkę Lilian-
nę Lilu Lazarską. Urodzona w 1962 
roku w Małomicach. Ukończyła Li-
ceum Sztuk Plastycznych we Wro-
cławiu oraz studia w PWSSP w Po-
znaniu (1986-1991) w pracowniach 
Piotra C. Kowalskiego i Andrzeja 
Leśnika. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w 1992 roku.

„(...) Bo przecież nawet Jej koty 
spoglądają po ludzku. Bo w końcu, 
jeśli nawet nie ma nic poza maską, to 
zawsze jest ktoś poza nią. Ten, co ją 
zdejmuje i zakłada. I ten, który przez 
nią patrzy… na ślad anioła w wirują-
cych w powietrzu piórach.”

Wystawę można oglądać do 
końca września.

Lilianna Lilu Lazarska
„Wędrówka Piór”
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Wiła wianki w Noc Świętojańską
Jak co roku 24 czerwca 2017 r. odbyła się w 
Grójcu Wielkim Grójecka Noc Świętojańska. 
Było to już piętnaste spotkanie z muzyką, za-
bawą i obrzędem, który do Grójca Wielkiego 
przyciąga rzesze ludzi. Na przybyłych gości 
czekały wianki, które obowiązkowo należa-
ło rzucić do rzeki. Wiąże się to z pomyślno-
ścią i zerowaniem liczników, nie tylko mło-
dych i niezamężnych panienek, ale każdego, 
kto tylko będzie tego chciał. To magiczny 
czas przesilenia, czas radości i zabawy przy 
wspólnym ogniu. Poza występami artystycz-
nymi młodych artystów ze szkół podstawo-
wych i przedszkoli, na scenie zaprezentował 
się również dobrze już znany publiczności 
Dixie Kings z bogatym repertuarem filmo-
wo - rozrywkowym. Była też Wolsztyńska 
Powiatowa Orkiestra Dęta, która uświetniła 
przemarsz nad rzekę, pełny panien w bieli i 
pochodni. Ale zanim rozpoczęła się insceni-
zacja, na grójeckiej scenie zaprezentowała 
się gwiazda wieczoru zespół JAMBO AFRI-
CA, który gorącymi afrykańskimi rytmami 
porwał do tańca zebraną publiczność. Około 
godziny 22. rozpoczęła się inscenizacja nad 

Obrą, pełna tańca, muzyki i kulminacyjnego 
momentu, czyli rzucenia się do wody pięknej 
dziewczyny, ale jak to co roku bywa, wszyst-
ko skończyło się dobrze, bo znalazł się mary-
narz, który wyciągnął ukochaną dziewczynę z 
topieli. Po inscenizacji przygotowanej wspól-
nie przez Gminny Ośrodek Kultury i miesz-
kańców Grójca Wielkiego, odbył się koncert 
zespołu Shanties Team, który zabrał publicz-
ność w dług rejs. To było jubileuszowe spo-
tkanie nad Obrą, kolejne już za rok! \

17

Z życia Pereł-Sumsiodkek
7 lipca Szprotawa  festiwal Ziemia i 

Pieśni gdzie zespół został laure-
atem konkursu.

22 lipca wystepowały u górali cza-
deckich w Brzeźnicy na jubileuszu 
tamtejszej parafii. 

6 sierpna na festiwalu Sabałowe Baj-
nie w Bukowinie Tatrzańskiej na-
sze Peły Sumsiodki otrzymały wy-
różnienie spośród  40 zgłoszonych 
zespołów. 

20 sierpnia uświetniły swoim wystę-
pem Dożynki Gminno Parafial-
ne w Dolnej Obrze.

27 sierpnia  nie zabrakło zespołu na 
scenie Śwęta Smaków.

9  września zaśpiewały wraz z Tucho-
rzakami na Dożynkach Gminno 
Parafialnych w Tuchorzy

10 września zajęły II miejsce na Woje-
wódzkim Wielkopolskim Przeglą-
dzie Folklorystycznym  w Dzieka-
nowicach 

17 września wystąpiły na Jarmarku 
Jesiennym w skansenie w Wolsz-
tynie. Teatr Paragraf -2  obchodzący w tym roku 

15 lat działalności artystycznej  przygotowuje 
kolejną premierę, 

spektakl "Pociąg do Hotelu"
Grzegorza Śmiałka, a w reżyserii teatru. 

Będzie to wykwintna opowieść o pewnym małym 
i podupadającym hotelu,

który nieoczekiwanie dostaje szanse, żeby 
wybrnąć z kryzysu. 

Premiera przewidziana jest 
na początek listopada 
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Bieszczadzka integracja sołtysów
W dniach 13 – 17 września br. Sołtysi 

i Radni naszej gminy wraz z pracownika-
mi Urzędu Gminy wyjechali na szkolenie 
połączone ze zwiedzaniem Bieszczad. 
Koszty wyjazdu pokrywali sami uczest-
nicy. Pierwszego dnia odwiedzili Zespół 
Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie – jeden 
z największych skarbów polskiej architek-
tury renesansowej.

Drugiego dnia z samego rana wyje-
chali zwiedzać Ogród Biblijny w Mycz-
kowcach oraz zaporę. Następnie przeje-
chali nad Solinę do Polańczyka i płynęli 
statkiem po Jeziorze Solińskim. Po powro-
cie do hotelu odbyło się szkolenie, które 
poprowadziła pani skarbnik K. Lewandow-
ska, a sprawy bieżące omówił Wójt Jacek 
Kolesiński. Szkolenie dotyczyło Funduszu 
Sołeckiego oraz zmian jakie zostały wpro-
wadzone przy jego realizacji. Szkolenie 

trwało bardzo długo – wymiana doświad-
czeń, ogrom pytań i odpowiedzi. Trzeciego 
dnia sołtysi z głową pełną pomysłów na 
realizację funduszu sołeckiego wybrali się 
na wycieczkę w Bieszczady z przewodni-
kiem. W programie był: Baligród, Cisna, 
przejazd Kolejką Leśną, Zagroda Żubrów 
i Cerkiew w Górzance. Czwartego dnia w 
godzinach porannych wszyscy w dobrych 
humorach wybrali się w podróż powrotną, 
podczas której wspomnień nie było koń-
ca. Wyjazd był bardzo udany, uczestnicy 
oprócz szkolenia mieli możliwość zwie-
dzania, wymiany poglądów i doświadczeń, 
a co najważniejsze możliwość integracji – 
co wpływa pozytywnie na relację pomię-
dzy sołtysami, radnymi, pracownikami i 
dalszą ich współpracę z radą gminy.

Jak już wcześniej pisaliśmy dwa  nasze 
sołectwa: Siedlec i Grójec Wielki otrzymały 
dofinansowanie w ramach VII edycji kon-
kursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Dzię-
ki realizacji projektów w miejscowościach 
powstaną nowe, atrakcyjne miejsca integru-
jące społeczność lokalną. W związku z tym 
prace już trwają aby na koniec października 
móc  odwiedzić „Pszczelą Aleję” w Siedlcu 
oraz skorzystać z siłowni zewnętrznej i no-
wego placu zabaw w Grójcu Wielkim. Nad 

wszystkim czuwają sołtysi wsi. Jednak aby 
w pełni zrealizować projekt niezbędna jest 
pomoc mieszkańców. Wspólna praca pogłębi 
integrację społeczną a jej efekty będą podzi-
wiane przez długi czas. Każdy kto chciałby 
pomóc i przyczynić się do powstania nowych 
atrakcyjnych miejsc w naszej gminie może 
zgłosić się do sołtysów: Pani Jadwigi Hirt – 
sołtys wsi Grójec Wielki oraz Pana Macieja 
Wity – sołtys wsi Siedlec. 

Prace trwają

Trzy sołectwa z naszej Gminy: Belęcin, 
Grójec Wielki i Wąchabno zostały zgłoszo-
ne do konkursu „Jeden dzień w sołectwie 
– przyroda, kultura i tradycja”. Konkurs or-
ganizowany jest przez Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego a 
jego celem jest zaprezentowanie potencjału 
przyrodniczego, kulturowego i turystycz-
nego małych jednostek, jakimi są sołectwa. 
Sołtysi sołectw zaproponowali plan dnia 
spędzenia w ich miejscowości w sposób ak-
tywny i poznając ich najlepsze walory. Gró-

jec Wielki zaprosił do udziału w Grójeckiej 
Nocy Świętojańskiej, Wąchabno do udziału 
w Szlaku Koźlarskim a Belęcin do udziału w 
grze wiejskiej prezentującej historię i walo-
ry przyrodnicze miejscowości. Oprócz tego 
każde z sołectw przygotowało przepis kuli-
narny na tradycyjne danie. Wyniki konkursu 
będą znane w październiku. Mamy nadzieję, 
że projekty zyskają uznanie w oczach komi-
sji oceniającej gdyż nasze miejscowości są 
warte ich odwiedzenia.

“Jeden dzień w sołectwie”

Moje marzenia rozwiał wiatr
Kto jest za to odpowiedzialny
A może nie byłam zbyt uparta
I winą chcę kogoś obarczyć

Może nie dążyłam uparcie do celu
Może nie byłam zdecydowana

Dzisiaj jedno jest pewne
Marzenia już nie do odzyskania

O jak trudno się z tym pogodzić
To jednak da się z tym żyć

Nie można wciąż walić głową o mur
I w milczeniu wciąż wyć

Więc schowałam głęboko moje marzenia
I całe życie je pielęgnuje

I tylko nie raz na wielkiej Sali
Z nimi się dogaduję

Julianna Kaczmarek 
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

• 09.07.2017 – delegacja uczniów i nauczy-
cieli naszej szkoły uczestniczyła w uroczy-
stej mszy poświęconej pomordowanym 
więźniom na Pomniku w Tuchorzy 
• 26.06.2017 – 31.08.2017 - pomalowaliśmy 
wspólnymi siłami 9 klas, toaletę chłopców, 
wejście do szkoły, kantorek pań sprzątaczek, 
przeprowadziliśmy generalny remont dachu 
budynku głównego. Udało się nam stworzyć 
pracownie przedmiotowe. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie zaangażowanie naszych 
kochanych rodziców.
• 04.09.2017 – uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2017/2018.
• 04.09.2017 – wizyta delegacji na 
pomniku by złożyć wiązankę kwiatów i za-
palić znicz ku czci bohaterów naszej narodo-
wej historii.
• 07.09.2017 – współpraca z GOK w Siedlcu 
- przygotowanie kotylionów przez uczniów i 
pracowników GOK na dożynki.
 • 09.09.2017 – występy uczniów szkoły na 
dożynkach gminnych.

• 13.09.2017 – uczniowie przygotowali kart-
ki urodzinowe dla chorej 10-letniej Adrian-
ny, której marzeniem jest otrzymać nieskoń-
czoną ilość życzeń.
 
• 14.09.2017 – zebrania wychowawców klas 
z rodzicami. Wybór trójek klasowych i ze-
branie rady rodziców.
• Do 30.09.2017 – prowadzimy zbiórkę kar-
my dla porzuconych gminnych zwierząt do-
mowych.

Sławni olimpĳczycy w Kopanicy
9. września na boisku „Orlik” w Ko-

panicy odbył się Dzień Sportu. Rozegrany 
został międzypokoleniowy turniej piłki 
siatkowej oraz tor przeszkód dla najmłod-
szych. Jednak punktem kulminacyjnym 
całej imprezy było spotkanie z panią Anitą 
Włodarczyk - dwukrotną złotą medalistką 
igrzysk olimpijskich, trzykrotną mistrzynią 
świata oraz wielokrotną rekordzistką świa-
ta, Europy i kraju w rzucie młotem. Można 
było z bliska zobaczyć niepodważalną kró-
lową lekkoatletyki, zadać Jej pytanie, zro-
bić zdjęcie, wziąć autograf, zobaczyć złoty 
medal Mistrzostw Świata zdobyty w Lon-
dynie oraz… poczuć ciężar młotu, którym 
rzuca nasza mistrzyni. Były to niezwykłe 
chwile i zaszczyt dla naszej miejscowości. 
Na koniec p. Anita grała z dziećmi w ko-
szykówkę pokazując, że nie tylko z mło-
tem sobie świetnie radzi.

 Wraz z naszą rekordzistką przy-
jechały Jej koleżanki ze studiów- Mag-

dalena Szczurek oraz Agnieszka Bryl, 
medalistki Mistrzostw Europy w hokeju na 
trawie. To nie jedyne gwiazdy sportu, które 
odwiedziły w tym roku Kopanicę. W maju 
nasza szkoła miała szczęście gościć Panią 
Magdalenę Fularczyk - Kozłowską. Pani 
Magda jest złotą medalistką Igrzysk Olim-
pijskich w Rio de Janeiro oraz brązową 
medalistką Igrzysk Olimpijskich w Lon-
dynie w wioślarstwie. Opowiadała naszym 
uczniom o drodze do sukcesu, wytrwałości 
w sporcie, o marzeniach i trudach spor-
towca. Każdy z nas mógł dotknąć medali 
olimpijskich, tego co dane jest zdobyć nie-
licznym. Pozostaje nam mieć nadzieję, że 
może pewnego dnia, dzięki motywacji na-
szych gości, w Kopanicy też „narodzi się” 
wielki sportowiec. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem,
Magdalena Zwirn

 W 2008r. rozpoczęliśmy zbiórkę ma-
kulatury, plastikowych nakrętek i zuży-
tych baterii. Nasze akcje mają na celu 
wdrożenie w młodym pokoleniu nawyku 
segregowania odpadów, aby chronić śro-
dowisko. Do akcji chętnie włączają się ro-
dzice. Większe zaangażowanie w zbiórkę 
surowców wtórnych wykazują uczniowie 
z klas młodszych. 

 W tym roku szkolnym do zbiórki ma-
kulatury włączyło się 88 uczniów.

Najwięcej makulatury aż 975,5 kg ze-
brała z pomocą rodziców Julia Prządka 
z klasy IV szkoły podstawowej. Drugie 
miejsce zajęła Wiktoria Jon z klasy V – 
594,8 kg, a trzecie miejsce zajęła jej sio-
stra Maja Jon z klasy II szkoły podstawo-
wej – 589 kg. 

W bieżącym roku szkolnym zebrali-
śmy:

• 11451 kg makulatury
•  102 kg zużytych baterii
• 26 worków (120 l) plastikowych 

nakrętek
Zużyte baterie i plastikowe nakrętki 

zbieraliśmy z przeznaczeniem na rehabili-
tację chłopca z gminy Babimost. 

Dla uczniów zbierających makula-
turę zorganizowano wycieczkę na basen 
do Zielonej Góry oraz Muzeum Etnogra-

ficznego w Ochli. Na terenie basenu nasi 
uczniowie mieli możliwość korzystania z 
wielu atrakcji wodnych, szczególnym za-
interesowaniem cieszył się balon, na który 
chętnie się wspinano i zjeżdżano. Rów-
nież znacznym powodzeniem cieszyły się 
zjeżdżalnie. W skansenie mieliśmy możli-
wość skorzystania z ogniska, przy którym 
uczniowie piekli kiełbaski. Następnie z 
paniami przewodniczkami udaliśmy się 
na zwiedzanie chałup i ich wyposażenia. 
W jednej z chałup była urządzona szkoła 
z okresu przedwojennego, która wzbudzi-
ła w naszych uczniach spore zainteresowa-
nie. 

Po kilkugodzinnej wycieczce  zmęczo-
ne, ale zadowolone dzieci wróciły pełne 
sympatycznych wrażeń do domu.  Wspa-
niała pogoda stanowiła dopełnienie miło 
spędzonego dnia.

Wyjazdy motywują uczniów do syste-
matycznej zbiórki surowców wtórnych.

 Warto segregować odpady!
W wycieczce wzięło udział 46 uczniów 

z różnych klas. Opiekunkami wycieczki 
były Panie: Elżbieta Kolesińska, Joanna 
Krystianz, Dorota Merda, Joanna Rost-
kowska oraz Pan Mieczysław Błoszyk.

Joanna Rostkowska 

Zbiórka surowców wtórnych w ZPSPiG 
– Kopanica, 

w roku szkolnym 2016/2017
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Jak najlepiej rozpocząć sierpień, 
czyli ostatni miesiąc wakacji? 

Odpowiedź jest prosta- od wyjazdu 
nad morze. Dlatego młodzież ze szko-
ły w Siedlcu, Chobienicach i Tuchorzy 
pod opieką pań: Krystyny Zwirn, Be-
aty Janczewskiej, Magdaleny Zwirn, 
pana Przemysława Strażyńskiego oraz 
dwóch wolontariuszek Wiktorii Czer-
niak oraz Natalii Lupy wyjechała do 
Rewala na obóz rekreacyjno- sporto-
wy. Każdy z uczestników miał oba-
wy, czy pogoda dopisze, ale okazały 
się bezpodstawne, ponieważ wszyscy 
wrócili opaleni i wykąpani w Bałtyku.

Wyjazd był naprawdę dobrze 
zaplanowany. Nawet leniuszki prze-
konały się do wczesnego wstawania 
i porannego rozruchu na plaży. Na 
życzenie uczestników zostały zorga-
nizowane podchody, które do dziś są 
wspominane z uśmiechem na twa-
rzy. Oczywiście nie obyło się też bez 
konkursu pt. „Niesamowita budowla 
z piasku”. Wyobraźnia naszych mło-
dych artystów nie zna granic. Popisali 
się ogromnym talentem. Powstawały 
raki, delfiny, statki, barany i inne wy-
jątkowe cuda.

Dla urozmaicenia pobytu zostały 
zorganizowane dwie piesze wycieczki. 
Pierwsza z nich miała metę w Trzę-
saczu, gdzie znajduje się zabytkowa 
ściana kościółka zniszczonego przez 
fale morskie. Druga wędrówka pro-
wadziła do Niechorza. Tam młodzież 
zwiedziła muzeum figur woskowych i 
weszła na latarnię morską, z której wi-
doki zapierały dech w piersiach! Od-
wiedziliśmy także motylarnię, gdzie 
zobaczyliśmy rzadkie okazy motyli. 
Zwieńczeniem obozu było ognisko, 
przy którym dzieciaczki pokazały 
swoje umiejętności artystyczne. Nikt 
się nie nudził. Śpiewom i zabawom 
towarzyszył uśmiech od ucha do ucha. 
Aby marzenia wszystkich się spełniły, 
ostatniego wieczoru udaliśmy się na 
plażę, by wypuścić lampiony. Każdy 
„Bąbelek” wracał do domu bardzo za-
dowolony. Zdarzały się przypadki, że 
pojawiły się łezki w oczach z powodu 
zakończenia tak świetnego wyjazdu. 
Uczestnicy tego obozu już czekają na 
kolejne wakacje! 

LuPka

Gromadką nad morze!

Mowa o Michale Maciaszczyku i 
Filipie Kozinie oraz ich trenerce Pani 
Krystynie Zwirn. W Goleniowie 10 
września 2017 roku został zorgani-
zowany Makroregion Młodzików w 
Lekkiej Atletyce. Są to ćwierćfinały 
Mistrzostw Polski. Chłopcy przygo-
towywali się bardzo długo do naj-
ważniejszych zawodów w swojej 
dotychczasowej karierze. W wakacje 
wyjechali do Rewala wraz ze swoim 
klubem WMLKS NADODRZE PO-
WODOWO, aby wykuwać życiową 
formę na te właśnie zawody.

Michał Maciaszczyk zadebiutował 
w biegu na 2000 m z rewelacyjnym 
czasem 6:03.13, zdobywając srebrny 
medal i zapewniając sobie udział na 
Mistrzostwach Polski. Michał prze-
grał złoty medal z chłopakiem, który 
zajmuje obecnie pierwsze miejsce w 
tabelach w Polsce na tym dystansie, 
ale wierzymy, że Michał się odegra za 

dwa tygodnie w Białej Podlaskiej (to 
właśnie tam odbędą się najważniejsze 
zawody dla młodzików).

Filip Kozina w swojej koronnej 
konkurencji jaką jest pchnięcie kulą, 
ustanowił nowy rekord życiowy, posy-
łając kulę na odległość 13.52 m. Tym 
pchnięciem zagwarantował sobie złoty 
medal, wygrywając z przewagą ponad 
2 metrów nad drugim zawodnikiem. 
Filip ma nadzieję, że już niedługo uda 
mu się pokonać granicę 14 m. 

Mistrzostwa Polski odbędą się 
23-24 września w Białej Podlaskiej. 
Chłopcy nie zwalniają tempa, trenują 
dalej, aby wypaść jak najlepiej na tych 
zawodach. Gratulujemy dotychcza-
sowych osiągnięć zawodnikom i ich 
trenerce. Trzymamy mocno kciuki i 
życzymy dalszych sukcesów!!!

LuPka

Wykonali plan i jadą na
Mistrzostwa Polski

Uczniowie Szkoły w Kopanicy na 
wykopaliskach archeologicznych

W Kopanicy w połowie sierpnia roz-
poczęły się wykopaliska archeologicz-
ne w miejscu w którym prowadzono je 
piętnaście lat temu. Prowadzą je Dr Iwo-
na Sobkowiak-Tabaka i Dr Przemysław 
Bobrowski. Te poprzednie zainicjował p. 
Krzysztof Kotlarski pracujący w Nadle-
śnictwie Wolsztyn. Opisał je w artykule 
„Wykopaliska w Kopanicy” , który moż-
na przeczytać w internecie. Pan Kotlarski 
poinformował i znaliezionych narzędziach 
z krzemienia Archelogów z Instytutu Ar-
cheologii i Etnonologii Polskiej Akademii 
Nauk. Ponieważ w tym miejscu władze 
naszej gminy planowały budowę oczysz-
czalni ścieków, należało przeprowadzić 
badania archeologiczne, którymi kierował 
p.Bobrowski, a pieczę sprawował p.Prof. 
zw. dr hab Michał Kobusiewicz. W wy-
koaliskach pomagała również młodzież ze 
szkoły w Kopanicy z nauczycielem historii 
p.Dariuszem Poszwińskim, z którym już 
wcześniej nawiązali współpracę.

W wyniku badań odkryto znaleziska z 
okresu w dziejach nazwanego Mezolitem 
czyli środkową epoką kamienia, a sięgają-
cą 8000 lat temu. Ludzie żyjący wówczas 

trudnili się łowiectwem, rybołówstwem  
i zbieractwem. Swoje narzędzia wykony-
wali z małych narzędzi zwanych mikroli-
tami, które umiejętnie odłupywali z krze-
miennych kamieni. Kilka tysięcy narzędzi 
odkryto wówczas na wykopaliskach a na-
wet ślady szałasu, w którym żyli, co ilu-
strują archiwalne fotografie dołączone do 
tego artykułu.

Obecne badanie prowadzone są tym 
samym i planowane są kolejne sezony wy-
kopaliskowe. Do rozpoczęcia roku szkol-
nego w pracach uczestniczyli absolwen-
ci naszej szkoły. Uczniowie koapnickiej 
szkoły pod opieką nauczycieli p.Jarosława 
Tomysa i Dariusza Poszwińskiego, od-
wiedzili teren wykopalisk. Archeolodzy 
ciekawie opowiedzili o wykopaliskach,  
a młodzież z zainteresowaniem ich słu-
chała. P. Iwona i p.Przemysław obiecali 
przyjechać do naszej szkoły z prelekcją  
i opowiedzieć o wykopaliskach. Z radością 
czekamy na to spotkanie.

(Dariusz Poszwiński)
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Zielono mi czyli wakacyjne atrakcje przedszkolaków już za nami

Siedlec
Atrakcyjne wycieczki i spotkania z 

przyrodą
Tak jak każdego roku w miesiącu lipcu 

zorganizowane zostało „Zielone Przedszko-
le” w Przedszkolu w Siedlcu. Jest to wspa-
niała forma spędzania czasu przedszkolaków 
i najlepsza forma na zawieranie nowych 
znajomości z rówieśnikami. W czasie „Zielo-
nego Przedszkola” dzieci wyjeżdżały w cie-
kawe miejsca, takie jak: „Park Krasnala” w 
Nowej Soli, ZOO i Muzeum Wikliniarstwa w 
Nowym Tomyślu, Rynek i Parafia Rzymsko-
Katolicka w Zbąszyniu, ośrodek rekreacyj-
no- wypoczynkowo - sportowy nad jezio-

rem Błędno, ośrodek rekreacyjno-sportowy 
„Olimpia” w Babimoście, szlak edukacyjny 
nad jeziorem Wolsztyńskim, Fala Park, Molo 
i plaża nad jeziorem w Wolsztynie oraz Paro-
wozownia Wolsztyn. Atrakcyjne wycieczki, 
spotkania z przyrodą i sztuką przyczyniały 
się do przeżywania niezwykłych chwil, któ-
re pozostaną w pamięci na zawsze. Lato to 
najpiękniejszy czas na ciekawą przygodę, ra-
dosną, beztroską zabawę z przyjaciółmi oraz 
zwiedzanie naszej „Małej Ojczyzny”.

Dyrektor Przedszkola
Teresa Sobkowiak

Belęcin
Indianie w Bogilu
Przedszkole w Belęcinie pełniło wa-

kacyjny dyżur w dniach 31.07-11.08.2017r.  
W tym czasie dzieci uczyły się współdziała-
nia w grupie rówieśniczej, stawiały pierwsze 

kroki w nauce samodzielności, oraz integro-
wały się we wspólnej zabawie. Ponieważ 
pogoda nam dopisywała, większość czasu 
spędzaliśmy na świeżym powietrzu, korzy-
stając ze sprzętu zgromadzonego w naszym 
ogrodzie. Aby uatrakcyjnić dzieciom pobyt 

w naszym Przedszkolu zorganizowaliśmy 
wycieczki. Dnia 03.08 odwiedziliśmy zwie-
rzątka zamieszkujące ogród zoologiczny w 
Nowym Tomyślu. Następnego dnia byliśmy 
w sali zabaw „Dinopolis” w Wolsztynie i 
przy okazji zwiedziliśmy parowozownię. 

Dnia 07.08 udaliśmy się do Wioski Indiań-
skiej, mieszczącej się w Nowym Jaromie-
rzu, a 10.08 bawiliśmy się w Krainie Zabaw 
„Bogilu” w Wiosce. Mamy nadzieję, że ten 
wspólnie spędzony czas wakacyjny na długo 
pozostanie dzieciom w pamięci.

Kopanica
Maluchy w hawajskich strojach
Tegoroczne Zielone Przedszkole 

odbyło się w dniach od 10 do 21 lipca.  
W trakcie jej trwania, dzieci miały możli-
wość uczestniczenia w kilku wycieczkach. 
Odwiedziliśmy Parowozownię, Państwową 
Straż Pożarną, a także kręgielnię w Wolsz-
tynie. Byliśmy w Krainie Zabaw „Bo-
gilu” w Wiosce, oraz na bajce pt: „Sing”  
w Mediatece w Kargowej. Odbyły się także 
warsztaty kulinarne, podczas których dzie-
ci wykonywały czekoladowe ciasteczka, 
a także kolorowe desery z owocami. Nie 
zabrakło podchodów, warsztatów plastycz-
nych, podczas których dzieci z pomocą pań 

wykonały wakacyjne słoiki. Było też wiel-
kie grillowanie w ogrodzie przedszkolnym 
oraz Hawaii Party, gdzie każdy prezento-
wał swój strój hawajski. Tego dnia oprócz 
świetnej zabawy na dzieci czekały słodkie 
niespodzianki. Przez cały czas trwania Zie-
lonego Przedszkola każdy dzień był pełen 
wrażeń i niespodzianek. Oprócz wycieczek, 
zajęć kulinarnych, czy plastycznych, dzieci 
w różnym wieku integrowały się podczas 
wspólnych zabaw w przedszkolu, na placu 
zabaw, czy na świeżym powietrzu. Dzię-
kujemy wszystkim dzieciom za tak liczne 
przybycie i wspólną zabawę. Zapraszamy 
już za rok.
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Zielono mi czyli wakacyjne atrakcje przedszkolaków już za nami
Jażyniec
Piraci na Czekoladowej Wyspie
W tym roku ponownie przygotowali-

śmy dla chętnych dzieci bogatą ofertę rozry-
wek. W pierwszym tygodniu pobytu dzieci w 
przedszkolu przygotowaliśmy ciekawe zaję-
cia integracyjne. Wykonywaliśmy wspólnie 
desery owocowe, doskonaliliśmy sprawność 
manualną podczas zabaw ciastoliną domową, 
którą dzieci przygotowały samodzielnie, z 
niewielką pomocą pań. Atrakcją pierwszego 
tygodnia był wyjazd do Wolsztyna na kręgle, 
spacer po parku oraz konsumpcja lodów. Jed-
nak najbardziej oczekiwaną niespodzianką był 
wyjazd do krainy zabawy Bogilu w Wiosce, 
gdzie korzystaliśmy z dmuchanych zamków 
oraz rowerków. Drugi tydzień zapoczątkował 
Dzień Pirata, podczas którego udaliśmy się 
w rejs na Czekoladową Wyspę, zmagaliśmy 
się z żywiołem, uciekaliśmy przed rekinami i 

szukaliśmy ukrytego skarbu. Po takich atrak-
cjach przyszła pora na posiłek – pieczone na 
ognisku kiełbaski. Dużą niespodzianką był 
dla dzieci dzień eksperymentów. Obserwo-
waliśmy m.in. nurkujące rodzynki, barwili-
śmy sól, wytwarzaliśmy pole magnetyczne, 
badaliśmy ciecz nienewtonowską. Zorgani-
zowaliśmy również dzień wspólnych zabaw i 
gier, udaliśmy się do Mini Zoo w Zbąszyniu, 
spacerowaliśmy nad jeziorem, korzystaliśmy 
z placu zabaw w pobliżu plaży. Finalną atrak-
cją tegorocznego Zielonego Przedszkola był 
wyjazd do kina w Zielonej Górze na film pt. 
„Gru, Dru i Minionki”. Dzieci z zaciekawie-
niem oglądały seans, po którym udaliśmy się 
na poczęstunek do restauracji MC Donald’s. 
Dziękujemy wszystkim dzieciom za czynny 
udział i życzymy słonecznego wypoczynku. 
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

J.H.

Rodzice pomagają i… malują

Chobienice
Noc Odważniaka z latarkami
Wakacje w przedszkolu wcale nie mu-

szą kojarzyć się z nudą. W czasie „zielone-
go przedszkola” w Chobienicach działo się 
naprawdę sporo. Był to czas pełen radości 
i dobrej zabawy. Dużą niespodzianką była 
wizyta strażaków z OSP Chobienice i pokaz 
ich sprzętu. Dzieci z wielką radością i zain-
teresowaniem  zajmowały miejsca w wozie 
strażackim, dotykały sprzętu i przymierzały 
hełmy strażackie. Były także zajęcia kulinar-
ne, które zakończyły się wspólnym wyko-
nywaniem i konsumpcją deserów lodowych  
z bitą śmietaną i owocami. Dla dzieci zorga-

nizowano również zabawy na zamkach dmu-
chanych oraz moc zabaw integracyjnych. 
Główną atrakcją „zielonego przedszkola” 
była niewątpliwie „Noc Odważniaka”, czyli 
wielka przygoda i test na samodzielność. Ba-
wiliśmy się w podchody i szukanie skarbu, 
szykowaliśmy kolację, zwiedzaliśmy przed-
szkole z latarkami, urządziliśmy piżama-par-
ty, wysłuchaliśmy bajek i poszliśmy dzielnie 
spać. Na drugi dzień z dyplomem i bagażem 
miłych wspomnień wróciliśmy do rodziców. 
Dziękujemy dzieciom za przybycie i wspólną 
zabawę.

O.M i A.K. 

Przez ostatnie kilka miesięcy w Przed-
szkolu w Kopanicy trwały prace porządkowe 
przy nowym placu zabaw. Z pomocą rodzi-
ców udało nam się wymienić ogrodzenie wo-
kół placu. Ostatnio również zostały wycięte 
drzewa.

W świeżo po-
malowanych sa-
lach powstały ma-
lunki na ścianach. 
Wszystkie te prace 
mają na celu upięk-
szenie naszej pla-
cówki, by naszym 
przedszkolakom 
było przyjemnie  
i bezpiecznie.

Pragniemy przy tej okazji podziękować 
wszystkim rodzicom za pomoc i czas, który 
poświęcili by nasze przedszkolaki mogły ko-
rzystać z nowego placu.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Siedlcu – przypomina, że osoby 
pobierające świadczenia rodzin-
ne, świadczenie wychowawcze  
(500+) oraz świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego, oprócz po-
siadanych praw mają również obo-
wiązki.
Zgodnie z zapisami zawartymi  
w ustawie o świadczeniach rodzin-
nych, w ustawie o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci oraz 
w ustawie o funduszu alimenta-
cyjnym w przypadku wystąpienia 
zmian mających wpływ na prawo 
do ww świadczeń osoba otrzymu-
jąca świadczenie wychowawcze 
jest obowiązana do niezwłocznego 
powiadomienia o tym organu wła-
ściwego wypłacającego świadcze-
nie.
Przede wszystkim należy nie-
zwłocznie poinformować organ 
o zmianach w sytuacji rodzinnej  
(zmianie liczby członków rodziny, 
utracie statusu niepełnosprawne-
go ) i dochodowej, a w szczegól-
ności o zakończeniu urlopu wy-
chowawczego, o uzyskaniu prawa 
do zasiłku lub stypendium dla 
bezrobotnych; uzyskaniu zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej; 
uzyskaniu zasiłku przedemery-
talnego lub świadczenia przed-
emerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, 
a także emerytury lub renty, ren-

ty rodzinnej lub renty socjalnej,; 
rozpoczęciu pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej; uzyskaniu 
zasiłku chorobowego, świadcze-
nia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących 
po utracie zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej; uzyskaniem 
świadczenia rodzicielskiego; wy-
jeździe członka rodziny poza gra-
nice Rzeczypospolitej Polskiej 
(oprócz wyjazdu turystycznego  
i w celach leczenia). uzyskaniem 
zasiłku macierzyńskiego, o którym 
mowa w przepisach o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, uzyska-
niem stypendium doktoranckiego 
określonego w art. 200 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym.
Niepoinformowanie organu właści-
wego prowadzącego postępowanie 
w sprawie świadczeń rodzinnych  
o zmianach, o których mowa powy-
żej, może skutkować powstaniem 
nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych, a w konsekwencji – 
koniecznością ich zwrotu.
Kwoty świadczeń nienależnie po-
branych podlegają zwrotowi łącz-
nie z odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie na rachunek bankowy 
wskazany przez organ właściwy. 
Odsetki są naliczane od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego 
po dniu wypłaty świadczeń rodzin-
nych do dnia spłaty.

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCU
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Nagrody w konkursie z nr 03/187
Wylosowały:

Wiktoria Biniak (Łąkie)
Tomasz Tomaszewski (Boruja)

Wiktor Początek (Mariankowo)

KONKURS DLA DZIECI 
z nagrodami

Pokoloruj obrazek, po czym wytnij go wraz z kuponem konkursowym i dostarcz do Urzędu 
Gminy Siedlec osobiście (do sekretariatu) lub prześlij pocztą na adres Urząd Gminy Siedlec ul. 
Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec z dopiskiem „Konkurs”, w  nieprzekraczalnym terminie do 16 
października 2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Zwycięzcy zostaną powiadomeni 
telefonicznie lub listownie. Regulamin konkursu dostępny jest  w siedzibie Organizatora oraz na 
www.siedlec.pl. 

KUPON KONKURSOWY        04/188

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regulamin konkursów jest dostępny w siedzibie Organizatora 
i na stronie www.siedlec.pl
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Środki funduszu sołeckiego mogą zostać przeznaczone na realizację przed-
sięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 
życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Jeśli mieszkańcy danego sołectwa uznają, że warto np.:
- zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
- zbudować lub wyremontować miejsce spotkań mieszkańców,
- promować miejscowość organizując lokalne imprezy,
- naprawiać chodniki,
- wyposażyć świetlicę wiejską,
- zadbać o porządek (np. postawić dodatkowe kosze na śmieci),
- posadzić drzewa lub krzewy,
- wyremontować wiatę przystankową,
- zamontować lampy.
To właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.
Środki z funduszu przyznawane są w danym roku budżetowym. Warunkiem 
ich przyznania jest złożenie przez sołectwo wniosku do wójta. Ustawa o fun-
duszu sołeckim określa elementy, które powinien zawierać wniosek. Są to:
- wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego 
sołectwa,
- oszacowanie kosztów przedsięwzięć, wraz z uzasadnieniem.
Wniosek sołectwa uchwalany jest na zebraniu wiejskim z inicjatywy:
- sołtysa,
- rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Ustawa o funduszu sołeckim wskazuje termin na przekazanie wniosku przez 
sołtysa wójtowi. Wniosek ten jest przekazywany do 30 września roku po-
przedzającego rok budżetowy w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu 
gminy.
Obecnie na terenie naszej gminy odbywają się zebrania wiejskie, na których 
podejmowane są uchwały o przyjęciu wniosku do realizacji budżetu na 2018 
rok. Zachęcamy więc mieszkańców do udziału w tych zebraniach, które się 
jeszcze odbywają do końca września.
Informacja o zebraniu przekazywana jest w formie ogłoszeń na terenie sołec-
twa. Ponadto wszyscy mieszkańcy, którzy zarejestrowali swój telefon w bazie 
serwisu sms Urzędu Gminy taka informację otrzymają na swój telefon.

Pamiętajcie, to Wy, mieszkańcy naszego sołectwa, 
zdecydujecie na co te środki będą wydane.

Mieszkańcy zdecydują sami czego chcą
Informacja o funduszu sołeckim w Gminie Siedlec


