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W dniach od 18 do 22 września delegacja z gminy 
Siedlec przebywała w zaprzyjaźnionej gminie Stauceni  
w Mołdawii, na zaproszenie Valentina Sitnica Primara  
de Stauceni. Głównym powodem tej wizyty były ob-
chody 148-lecia założenia mołdawskiego miasta. 
Gospodarze zapewnili bardzo ciekawy program,  
który obejmował m.in. wizytę w obiektach spor-
towych, przedszkolu, szkołach (w tym, w jednej  
z trzech funkcjonujących w Europie szkole winiar-
skiej), urzędzie gminy i zakładzie mięsnym. Nasza 
delegacja wzięła również udział w „Święcie sportu” 
oraz w „Święcie dyni”. Gospodarze zorganizowa-
li wycieczkę do Cricova, nazywanego Podziemnym 
Miastem Wina, usytuowanego 80 metrów pod ziemią,  
z galeriami rozciągniętymi na długości ponad 70 km. 
W trakcie wrześniowej wizyty omówiono dalszą współ-
pracę dotyczącą głównie wymiany dzieci, młodzieży  
i sportowców. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze  
i dużej życzliwości ze strony gospodarzy.

Współpraca z Mołdawianami

MIESZKANIA 
DLA

MŁODYCH
Rozmowa Prezes Banku Spół-

dzielczego w Siedlcu  Eleonory  
Rybarczyk oraz Posła Jakuba 
Rutnickiego  z Wójtem Jackiem 
Kolesińskim w Urzędzie Gminy  
w Siedlcu.
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W praktyce często zdarza się, 
że klienci utożsamiają instytucję 
odrzucenia spadku  ze zrzeczeniem 
się dziedziczenia. W powszechnym 
odczuciu chodzi o to, aby nie dzie-
dziczyć po spadkodawcy. 

Odrzucenie spadku i zrzecze-
nie się dziedziczenia łączy to, że 
obie instytucje należą  do dziedziny 
prawa spadkowego, a ich zastoso-
wanie skutkuje wyłączeniem spad-
kobiercy  od dziedziczenia. Na tym 
jednak kończą się podobieństwa.

Spadkobierca, który doszedł 
do dziedziczenia, może zadecydo-
wać, czy chce spadek przyjąć bez 
ograniczenia odpowiedzialności za 
długi spadkowe (tzw. proste przyję-
cie spadku), bądź przyjąć spadek z 
ograniczeniem tej odpowiedzialno-
ści (tzw. przyjęcie spadku  z dobro-
dziejstwem inwentarza), czy wresz-
cie spadek odrzucić. 

Oświadczenie o odrzuceniu 
spadku czy też o jego przyjęciu, 
należy złożyć w terminie sześciu 
miesięcy od dnia, w którym spadko-
bierca dowiedział się o tytule swego 
powołania. Najczęściej jest to dzień, 
w którym dowiedział się o śmierci 
spadkodawcy lub o pozostawieniu 
ważnego testamentu. 

Kodeks cywilny przewiduje 
skutki niezłożenia przez spadkobier-
cę żadnego oświadczenia w powyż-
szym terminie.  Warto o nich wie-
dzieć. I tak dotychczas zasadą jest, 
że brak oświadczenia spadkobiercy 
w ww. terminie jest jednoznaczny 
z prostym przyjęciem spadku, czy-
li bez ograniczenia odpowiedzial-
ności za długi spadkowe. Jednakże 
prawo przewiduje wyjątek od tej 
reguły, jeśli chodzi o trzy kategorie 
spadkobierców. Jeżeli spadkobiercą 
jest osoba nie mająca pełnej zdol-
ności do czynności prawnych (np. 
osoba małoletnia, która ukończyła 
13 lat) albo osoba, co do której ist-
nieje podstawa do jej całkowitego 
ubezwłasnowolnienia, albo osoba 
prawna, to brak oświadczenia ta-
kiego spadkobiercy w terminie, jest 
jednoznaczny z przyjęciem spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza. 

Z dniem 18.10.2015 r. zmie-
niają się ww. zasady. I tak, od dnia 
18.10.2015 r. obowiązuje regulacja, 
zgodnie z którą brak oświadczenia 
spadkobiercy w terminie 6 miesięcy 
od dnia,  w którym dowiedział się  

o tytule swojego powołania, jest 
jednoznaczny z przyjęciem spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza. 

Oświadczenie o odrzuceniu 
spadku lub jego przyjęciu, można 
umieścić we wniosku  o stwierdze-
nie nabycia spadku, który adresowa-
ny jest do sądu spadku bądź przed 
sądem na posiedzeniu w przedmio-
cie stwierdzenia nabycia spadku. 
Może ono być również złożone 
przed notariuszem, który sporządzi 
akt poświadczenia dziedziczenia.

Ważne jest, iż oświadczenia  
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
nie można odwołać. Warto więc 
przed podjęciem stosownej decyzji 
przemyśleć sprawę, w  szczególno-
ści zastanowić się, czy spadkodaw-
ca pozostawił po sobie niespłacone 
długi.

Jeżeli spadkobierca odrzu-
ci spadek, zostaje wyłączony od 
dziedziczenia tak, jakby nie dożył 
otwarcia spadku. Innymi słowy nie 
dziedziczy po spadkodawcy.

Z kolei jeśli chodzi o zrzecze-
nie się dziedziczenia, warto tę kwe-
stię poprzedzić pewną uwagą.  Otóż 
generalnie zakazane jest zawieranie 
umów o spadek po osobie żyjącej. 
Co do zasady taka umowa jest nie-
ważna. Prawo przewiduje jednak 
wyjątek, jeśli chodzi o umowne 
zrzeczenie się dziedziczenia.

Umowę o zrzeczenie się dzie-
dziczenia może zawrzeć wyłącznie 
potencjalny spadkobierca ustawowy 

z przyszłym spadkodawcą. Umo-
wa taka nie wyłącza dziedziczenia 
testamentowego zrzekającego się. 
Tym samym zrzekający się może 
dziedziczyć na podstawie testamen-
tu sporządzonego zarówno przed 
zrzeczeniem, jak i po zrzeczeniu się 
dziedziczenia z mocy ustawy. Nie 
można natomiast umownie zrzec się 
dziedziczenia testamentowego.

Umowa o zrzeczenie się dzie-
dziczenia wymaga formy aktu nota-
rialnego. Co za tym idzie, nie wy-
wrze oczekiwanego skutku umowa 
zawarta w zwykłej formie pisemnej. 
Co istotne, zrzeczenie się dziedzi-
czenia obejmuje również zstępnych 
(czyli dzieci) zrzekającego się, jeże-
li strony w umowie nie postanowiły 
inaczej. Oznacza to, że jeżeli umo-
wa milczy na ten temat,  to automa-
tycznie zrzeczenie się dziedzicze-
nia przez przyszłego spadkobiercę 
dziedziczącego z ustawy, obejmuje 

jego zstępnych. Osoby te, podobnie 
jak przy odrzuceniu spadku, zostają 
wyłączone od dziedziczenia tak, jak 
gdyby nie dożyły otwarcia spadku.

Zrzeczenie się dziedziczenie 
nie jest nieodwoływalne. Zrze-
czenie się dziedziczenia może być 
uchylone przez umowę między tym, 
kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, 
po kim się dziedziczenia zrzeczono 
– czyli przez te same strony umowy  
o zrzeczenie się dziedziczenia. 
Również taka umowa wymaga for-
my aktu notarialnego.

Jak z powyższego wynika, 
czym innym jest odrzucenie spadku 
a czym innym jest umowne zrzecze-
nie się dziedziczenia. Chociaż obie 
instytucje zmierzają do tego, aby nie 
dziedziczyć  po spadkodawcy, war-
to jednak uświadomić sobie różnice 
zachodzące pomiędzy nimi.

adwokat Dominika Molińska

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Siedlec.  

Na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy w Siedlcu od września do 
listopada w drugi poniedziałek miesiąca mieszkańcy będą mogli skorzystać  

z bezpłatnych porad prawnych.

 Konsultacje prawne będą udzielane:  
 9 listopada  

 w godzinach od 17:00 do 19:00  
w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. 

Porad prawnych będzie udzielać adwokat 
Dominika Molińska, która będzie dostępna 

pod numerem telefonu 663 830 517

ODRZUCENIE SPADKU, A ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

Gabinet stomatologiczny 
w ramach umowy z NFZ  
znajduje się w Kopanicy  
przy ul. Zbąszyńskiej 33, 
nr. tel. do rejestracji 512 340 307
Godziny przyjęć:
poniedziałek 13-19
wtorek 13-19
środa 8-14
czwartek 8-14
piątek 8-14

23 sierpnia o godz. 
15.00 na boisku sportowym 
z Zakrzewie odbyła się uro-
czystość dożynkowa. Roz-
poczęła ją msza św., którą 
odprawił ks. prof. Zbigniew 
Teinert.

Poświecono wieńce do-
żynkowe z Belęcina, Godzi-
szewa, Zakrzewa i Zakrzew-
ka. Po mszy rozpoczął się II 
Bezalkoholowy Festyn Pa-
rafialny. Organizatorem im-
prezy była Rada Parafialna  
z ks. proboszczem i Rada 
Sołecka z Zakrzewa, która 
przygotowała teren i zaplecze 
gastronomiczne. Uroczystość 
zgromadziła tłum ludzi, któ-
rzy przybyli na dożynki także 
spoza parafii zakrzewskiej. 
Atrakcji było sporo, a boisko 
zakrzewskie zachęcało do 
oglądania różnych zmagań. 
Jednym z nich były mecze  
w piłkę nożną drużyn z Belę-
cina, Godziszewa, Zakrzewa, 
Zakrzewka. W innej części za-
mek dmuchany zachęcał ma-
luchów do swawoli i harców. 
Niektórzy brali udział w kon-
kursach i zawodach rekreacyj-
no – sportowych, a jeszcze inni 
słuchali koncertu kapeli Bajer 

z Nowej Soli. Kapela bardzo 
spodobała się publiczności, 
bo choć dwa razy mocniej 
zagrzmiało, a przez 10 minut 
popadało, nikt nie zrezygno-
wał ze słuchania melodyjnych 
piosenek. Byli i tacy, którzy 
odrzucili na bok kłopoty zdro-
wotne i ochoczo zatańczyli po-
leczkę oraz walczyka.

Po raz pierwszy na mu-
rawie zakrzewskiej gościł Ze-
spół Pieśni i Tańca Kębłowo. 
Młodzi artyści zachwycili tań-
cem, przyśpiewkami, stroja-
mi. Na scenie pojawili się też 
uczniowie ZSPiG w Belęcinie, 
których przygotowywała na-
uczycielka tejże szkoły Renata 
Brankowska. Franek i Zosia 
popisali się grą na akordeonie 
i skrzypcach (uczą się w PSM 
w Wolsztynie), a Jadzia, Zuzia, 
Estera i Marta super zaśpiewa-
ły. Po występach wokalno - 
muzycznych  można było obej-
rzeć zmagania uczestników  
w konkursie na najlepszą do-
jarkę. Trwała też loteria fanto-
wa. Ci, którzy zgłodnieli, mo-
gli zjeść smaczną kiełbaskę, 
posilić się kotletem oraz pysz-
ną karkówką. Były też smacz-
ne placki, kawa, herbata, zim-
ne napoje. Czas płynął szybko. 

Po godz. 20.00 proboszcz 
parafii Zakrzewo ogłosił wy-
niki meczów z piłkę nożną  
i wręczył pamiątkowe dyplo-
my. W finale zwyciężyła ekipa  
z Zakrzewa, a królem strzel-
ców okazał się wspaniały 
Tobiasz Rosiński. Kolejnym 
wydarzeniem była licytacja 
koszulek i szalików Lecha. 
Następnie odbyło się losowa-
nie nagród, które zafundowali 
wspaniali sponsorzy. Szczę-
śliwcy cieszyli się z kuchenki 
mikrofalowej, żelazek, obra-
zów, telewizora, sprzętu AGD, 
kosy do trawy, pralki automa-
tycznej i innych. W tak do-
skonałych nastrojach wszyscy 
ruszyli w tany - przygrywał 
zespół muzyczny z Wolsztyna, 
aż do rana. Wszyscy bawili się 
znakomicie i najprawdopodob-
niej będą czekali na kolejną 
imprezę w myśl sentencji G. 
de Maupassanta: „ Spotkania  
z ludźmi czynią życie warte do 
przeżycia”.

Na koniec trzeba wspo-
mnieć, że wieniec dożynkowy 
wykonany przez mieszkań-
ców Zakrzewa zajął czwarte 
miejsce w Archidiecezjalnych 
Dożynkach w Buku. Przedsta-
wiciele zakrzewskiej parafii  
z dumą odebrali wyróżnienie.

Dożynki w Zakrzewie Z ŻODYNIA 
DO STOLICY

W dniach 2-5 października odbyła 
się kolejna wycieczka zorganizowana 
przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Ochotniczą Straż Pożarną w Żodyniu. 
Tym razem organizatorzy zdecydowa-
li się odwiedzić Warszawę. Uczestnicy 
wycieczki, pod okiem przewodnika, 
mieli okazję zobaczyć wszystkie waż-
niejsze zabytki stolicy, takie jak Wila-
nów, Łazienki, Zamek Królewski, Sta-
rówkę oraz Pałac Kultury i Nauki. Była 
też przejażdżka metrem oraz odwiedzo-
no Stadion Narodowy. W przyszłym 
roku organizatorzy mają w planach ko-
lejny wyjazd, jednak miejsca kolejnej 
podróży jeszcze nie ustalono.

Wypłata 
świadczeń

Dział świadczeń rodzin-
nych i funduszu alimenta-
cyjnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siedlcu infor-
muje, że od nowego okresu 
zasiłkowego, tj. od 1 listopa-
da br., świadczenia rodzinne 
będą wypłacane w terminie 
15. dnia każdego miesiąca, 
a świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego w terminie 
20. dnia każdego miesiąca. 
Termin wypłaty świadczeń z 
decyzji obowiązujących po-
zostają bez zmian.

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych 
Sp. z o.o. przypomina, że do niebieskich  
worków przeznaczonych na makulaturę  

wrzucamy: 
• gazety, książki, zeszyty; 
• katalogi, prospekty, foldery; 
• torby i worki papierowe, papier pakowy; 
• tekturę i kartony oraz opakowanie wykonane z tych surowców; 
Opakowania kartonowe należy zwinąć przed włożeniem do pojemnika.   

nie wrzucamy: 
• fotografii, kalki, zabrudzonego i tłustego papieru, pergaminu;
• pieluch jednorazowych, podpasek;
• worków po cemencie, gipsie, klejach, tapet;
• papieru i tektury pokrytych folią metalową;
• kalki, zabrudzonego i tłustego papieru;
•  zużytej, niepotrzebnej odzieży!!!

Co kadra narodowa piłkarzy 
ma wspólnego z naszym budże-
tem, czyli rozmowa z wójtem Jac-
kiem Kolesińskim.

- Jak tam budżet gminy? Na-
dal straszy ponad 50-procentowe 
zadłużenie?

- Nie jest już tak źle, choć do 
ideału jeszcze brakuje. W styczniu 
bieżącego roku zadłużenie gminy 
wynosiło 53 procent, a po pierwszym 
półroczu spadło już do poziomu  
45 procent. Może wydawać się to 
niewiele, ale pamiętajmy, że każdy 
procent, to są dość spore pieniądze. 
Jak udało się tego dokonać? Dzięki 
chociażby wcześniejszej spłacie ob-
ligacji oszczędziliśmy na odsetkach. 
Do tego doszły też oszczędności w 
samym urzędzie gminy, gdzie na 
przykład, bez zwolnień pracowni-
czych, udało się zmniejszyć ilość 
zatrudnienia o cztery etaty. General-
nie każdą złotówkę zanim wydamy 
oglądamy ją ze trzy razy. Nie ma 
żadnych wydatków pozabudżeto-
wych i panuje ostry reżim wydat-
kowy. Tu muszę pochwalić pra-
cowników urzędu oraz skarbniczkę 
gminy Krystynę Lewandowską, bo 
naprawdę sumiennie pilnują na-
szych wydatków. Ma nasza narodo-
wa kadra piłkarzy Roberta Lewan-
dowskiego, a my w w Siedlcu naszą 
panią Krysię i też mamy efekty! 
Przekładając to na język księgowy: 
na koniec pierwszego półrocza wy-
datki zrealizowaliśmy na poziomie 
48 procent, a dochody wzrosły, bo 
ich wykonanie wyniosło 54 procent 
rocznego planu.

- Niby z budżetem jest 
wszystko w porządku i pieniędzy 
nie brakuje, to czemu gmina przy-
mierza się do sprzedaży mieszkań 
komunalnych?

- Tu wcale nie chodzi o szuka-
nie szybkich, doraźnych dochodów 
i łatanie dziury budżetowej, choć w 
pewnym stopniu z tym to się trochę 
wiąże... W naszych zasobach miesz-
kaniowych mamy w sumie około  
60 lokali komunalnych. Niestety, dla 
samorządu nie są one dochodowe. 
Po pierwsze, przepisy ograniczają 
w tych mieszkaniach maksymal-
ne stawki czynszu, a więc nie ma 
mowy, żeby samorząd na nich wy-
chodził na zero lub zarabiał, skoro 
miesięczne czynsze za mieszkania, 
w niektórych przypadkach, oscylują 
w granicy stu złotych. Po drugie, ja-
kieś 30 procent najemców naszych 
mieszkań komunalnych, z różnych 
powodów, ma zaległości w płatno-
ściach. Te zaległości wynoszą w su-
mie jakieś 100 tysięcy złotych. Tyle 
samo dokładamy też w ciągu roku 
z naszego budżetu do mieszkań ko-
munalnych. Jak widać dla gminy nie 
jest to zatem rentowne przedsięwzię-
cie. Stąd też pomysł na przegląd tak 
zwanej masy mieszkaniowej i wyty-
powanie niektórych lokali do sprze-
daży. W pierwszej kolejności będą 
sprzedawane lokale w budynkach 
wielorodzinnych, gdzie już niektó-
re mieszkania są prywatne. Dzięki 
temu będzie można łatwo założyć 
tam wspólnoty mieszkaniowe.

- No dobra, gmina sprzeda 
część mieszkań i co dalej?

- Pieniądze uzyskane ze sprze-
daży zamierzamy przeznaczyć na 
adaptację istniejących lokali na 
mieszkania socjalne. Jest możli-
wość uzyskania 40-procentowego 
dofinansowania do takiego przed-
sięwzięcia, dzięki któremu zyska-
my nowe lokale. Tak, będą miały 
charakter socjalny, czyli będą tym-
czasowe i zastępcze, ale jak powie-
działem wcześniej, mieszkalnictwo 

komunalne nie jest dla samorządu 
dochodowe i stąd ten kierunek dzia-
łań. Nie znaczy to, że nie myślimy  
o innych sposobach rozwiąza-
nia głodu mieszkaniowego. Nic  
z tych rzeczy! Przykładem niech 
będzie chociażby rządowy program 
,,Mieszkanie dla Młodych”. W tej 
sprawie kilka razy gościliśmy u sie-
bie posła Jakuba Rutnickiego oraz 

między innymi szefową naszego 
Banku Spółdzielczego z Siedlca. 
Rozmowy toczą się od kilku mie-
sięcy. Dzięki nim, choć w projekcie 
rządowym mówi się o dofinansowa-
niu na poziomie 10-30 procent, które 
jest uzależnione od liczby dzieci,w 
naszej gminie dofinansowanie może 
wynieść 20 procent, niezależnie od 
liczby dzieci.

- Dofinansowania - dofinan-
sowaniami, ale mieszkań od tego 
nie przybywa...

- Powoli. Najpierw trzeba 
przygotować grunt. Powiem tylko, 
że mamy dwóch inwestorów za-
interesowanych budową w naszej 

gminie bloków wielorodzinnych. 
Pod uwagę są brane lokalizacje  
w Chobienicach, Zakrzewie oraz 
w Kopanicy i w Siedlcu. Mówimy 
o mieszkaniach, gdzie 60 metrów 
kwadratowych ma kosztować 130 
tysięcy złotych. Dzięki tym wspo-
mnianym rozmowom z posłem Rut-
nickim oraz panią prezes banku mie-
sięczna rata dla nabywców takiego 

mieszkania może wynieść maksy-
malnie 700 złotych. Myślę, że jest 
to kwota, na którą całkiem realnie 
stać przeciętną rodzinę, gdzie dwój-
ka osób pracuje. Dla porównania,  
w sąsiednim Wolsztynie, więcej 
kosztuje samo tak zwane ,,odstępne” 
za wynajęcie lokum mieszkaniowe-
go, do którego trzeba też czasem do-
liczyć jeszcze czynsz. Myślę zatem, 
że dla naszych mieszkańców ocze-
kujących na lokum rysuje się dobra 
perspektywa. Niestety, na razie jest 
tak, że zamożni budują u nas domy 
jednorodzinne, a ci których na to stać 
kupują mieszkania, jednak poza na-
szą gminą, bo u nas do kupienia nic 
nie ma. Ale wkrótce to się zmieni... 

- To w przyszłości. A coś z bie-
żących lub bliższych inwestycji?

- Jeśli mowa o inwestycjach, to 
oczywiście najbardziej kosztowna  
i skomplikowana jest trwająca 
budowa kanalizacji ściekowej. 
Wszystko idzie zgodnie z planem,  
a nawet lepiej! Robimy już przy-
miarki do rozbudowy sieci w kolej-
nych latach i z naszych kalkulacji 
wynika, że będzie nas na to stać.  
W kolejnych etapach chcemy zająć 
się Tuchorzą, gdzie czeka nas mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków 
oraz Belęcinem, a później Zakrzewo  
i Godziszewo. W najbliższych 
trzech latach chcemy przeznaczyć 
na to z budżetu gminy milion zło-
tych. Trzy miliony dołoży ZEUK  
i jeśli otrzymamy 9 milionów ze 
środków europejskich, a wiele 
wskazuje na to, że powinniśmy je 
dostać, to będziemy dalej rozbu-
dowywać sieć kanalizacji w gmi-
nie. Cały czas na tapecie jest rów-
nież budowa ścieżek rowerowych 
wzdłuż drogi krajowej od Powodo-
wa do Żodynia oraz z Żodynia do 
Kopanicy. Mamy opracowaną do-
kumentację, zabezpieczyliśmy też 
tereny pod inwestycję. Teraz ruch 
jest po stronie generalnej dyrekcji 
dróg krajowych i autostrad, która 
ma być inwestorem. Niestety, oni 
tam takich chętnych, jak my mają 
wielu i dlatego toczymy negocja-
cje, aby przesunąć nasze ścieżki  
w planie inwestycyjnym, do szyb-
szego wykonania. Po raz kolejny 
pomocny tutaj okazał się poseł Ja-
kub Rutnicki, który także uczestni-
czył w tych rozmowach wspierając 
naszą argumentację. Dzięki temu 
jest spora szansa, że nasze ścieżki 
przesuną się wyżej w tym planie in-
westycyjnym i będą budowane prę-
dzej niż pierwotnie zakładano.

Od lewej Wójt Jacek Kolesiński, Prezes Banku Spółdzielczego w Siedlcu  Eleonora 
Rybarczyk, oraz Poseł Jakub Rutnicki

Reżim w finansach i nowe mieszkania
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Sierpień 2015
12.08. - spotkanie z sołtysem wsi Jażyniec,
16.08. - Dożynki Wiejskie w Karnie,
19.08. - narada Sołtysów / spotkanie z Zarzą-

dem Emerytów i Rencistów,
21.08. - Rada Społeczna SP ZOZ / występ 

Państwowego Chóru „Vilnius” z Wil-
na pod dyrekcją Arturasa Dambrau-
skasa w Siedlcu,

23.08. - zebranie wiejskie w Siedlcu / Rajd 
Rowerowy ,,ŻYJ ZDROWO NA 
SPORTOWO” po gminie, którego 
organizatorem była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Siedlcu / turniej w kopa  
o puchar Wójta Gminy Siedlec,

25.08. - Zarząd Związku Mię-
dzygminnego „Obra”,

26.08. - podpisanie aneksu roz-
szerzenia zakresu projek-
tu pn. „Kompleksowe za-
gospodarowanie ścieków 
zlewni rzeki Obry – Gmi-
na Siedlec”,

28-30.08. - Festyn Gminno – Dożynkowy  
w Siedlcu.

Wrzesień 2015
1.09. - rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

w placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez gminę / uczczenie  
76. rocznicy wybuchu II wojny świa-

towej i złożenie kwiatów oraz zapale-
nie zniczy na pomniku poświęconym 
pamięci Powstańców Wielkopolskich 
w Siedlcu,

10.09. - IV Gra-Festiwal w Siedlcu,
14-16.09. - objazd komisji konkurso-

wej „Piękna Wieś 2015”,
17-23.09. - wizyta delegacji z gminy Siedlec 

w gminie Stauceni Mołdawia,
19.09. - zbiórka elektrośmieci w Siedlcu,
23.09. - Zgromadzenie Związku Międzyg-

minnego „Obra”,
24.09. - pasowanie na czytelnika uczniów 

kl. I SP w Chobienicach. Ponadto,  
w miesiącu wrześniu przeprowa-
dzono inwentaryzację w świetlicach 

wiejskich celem przekazania w zarzą-
dzanie Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry w Siedlcu. Odbyły się również ze-
brania wiejskie, gdzie tematem było 
przeznaczenie środków z funduszu 
sołeckiego Gminy Siedlec na rok bu-
dżetowy 2016.
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* Biesiada z kozłami. Hasło „Co nam 
w duszy gra” przyświecało odbywającej się 
w dniach od 25 do 27 września br. w Zbą-
szyniu 41. Biesiadzie Koźlarskiej. Impre-
zie towarzyszyły różnorodne wydarzenia, 
wzbogacające te doroczne święto kultury 
i folkloru. Zaczęło się od Konkursu Pla-
stycznego pn. ,,Kontynuujemy tradycje” 
dla uczniów szkół podstawowych Regionu 
Kozła, zorganizowanego przez Bibliotekę 
Publiczną w Zbąszyniu, przy wsparciu fi-
nansowym Lokalnej Grupy Działania Re-
gionu Kozła. Na pierwszą edycję konkursu 
wpłynęły bardzo interesujące prace, poka-
zujące kreatywność i artystyczne zacięcie 
autorów, co bardzo ucieszyło organizato-
rów. Spośród 172 prac z 10 szkół podsta-
wowych z Regionu Kozła komisja konkur-
sowa oceniła 161 prac. Wręczenie nagród 
laureatom odbyło się na scenie biesiadnej 
w niedzielne popołudnie.

Drugim wydarzeniem tegorocznej Bie-
siady było zorganizowanie wystawy foto-
graficznej ,,Etnografowie”. Wystawie prac 
fotograficznych z archiwum etnograficzne-
go Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu towarzyszył wykład dr Marty 
Machowskiej, pracownika naukowego In-
stytutu Etnologi i Antropologii Kulturowej 
UAM w Poznaniu. Zwiedzający wystawę 
prezentującą badania nad kulturą ludową  
i folklorem Zbąszynia a także okolic mogli 
również posmakować regionalnych potraw 
przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Stefanowie.

Drugi dzień Biesiady roz-
począł się od konkursu mło-
dych muzyków ludowych w 
Filharmonii Folkloru Pol-
skiego. Celem konkursu było 
wyłonienie najzdolniejszych 
młodych wykonawców, 
adeptów muzyki ludowej oraz 
uhonorowanie mistrzów prowadzących 
naukę gry na instrumentach ludowych.  
W skład jury konkursu wchodzili specja-
liści od tradycji ludowej i mistrzowie: 
Henryk Skotarczyk – muzyk, nauczyciel 
i propagator folkloru regionalnego, Ber-
nard Frącek – muzyk oraz Sławomir Paw-
liński – pracownik Wojewódzkiej Bibliote-
ki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu. Jury w poszczególnych ka-
tegoriach oceniło wykonawców za dobór 
repertuaru, technikę gry na instrumencie 
ludowym, autentyczność, brzmienie oraz 
ogólne wrażenie prezentacji programu 
muzycznego. W konkursie uczestniczyło  
61 muzyków. Na koniec, trzeciego dnia 
biesiady, po koźlarskiej mszy świętej, od-
był się przemarsz korowodu muzyków tra-
dycyjną trasą pod pomnik Karola Wojtyły  
i wokół Rynku. Następnie wszyscy udali 
się w stronę namiotu i sceny na Rynku. 
Podczas niedzielnego biesiadowania przy 
muzyce regionalnej wręczone zostały na-
grody i wyróżnienia konkursu Młody Mu-
zyk Ludowy. Trzy nagrody dla muzyków 
w wieku do 14 lat (tymi nagrodami były 
tablety) ufundowała Lokalna Grupa Dzia-

łania Regionu Kozła. Nagrody te 
otrzymali: Wiktoria Olender, Łukasz 
Piątek oraz Justyna Trześniewska.

* Zmiany w statucie. We wto-
rek, 22 września w Zbąszynku od-
było się posiedzenie Walnego Ze-

brania Członków Lokalnej Grupy 
Działania. W jego trakcie podjęto szereg 
uchwał istotnych dla dalszej działalności 
Stowarzyszenia. Jedną z nich było wpro-
wadzenie zmiany w statucie określającej 
zasady reprezentacji w Radzie Decyzyjnej, 
będącej organem LGD zajmującym się 
wyborem projektów do dofinansowania. 
Ustalono, że Rada będzie liczyła siedem 
osób, a w jej składzie znajdą się trzy oso-
by reprezentujące czynnik społeczny oraz 
po dwie osoby reprezentujące czynnik 
gospodarczy  i publiczny. Konsekwencją 
tego zapisu było wybranie w skład Rady 
członków Stowarzyszenia posiadających 
doświadczenie z zakresu oceny wnio-
sków unijnych. Ustalono, że co najmniej  
50 procent członków Rady powinno speł-
niać to kryterium, a przed rozpoczęciem 
swojej działalności wszyscy zostaną pod-
dani szkoleniom zakończonym egzaminem.  
W skład Rady weszli: Brygida Wróblew-
ska – przedstawiciel czynnika społecznego, 
Grażyna Znamirowska – Szwarc – przed-
stawiciel czynnika społecznego, Stanisław 
Daszkiewicz – przedstawiciel czynnika 
społecznego, Ewa Woś – przedstawiciel 
czynnika publicznego, Katarzyna Kut-

zmann – Solarek – przedstawiciel czynnika 
publicznego, Tomasz Janeczek – przedsta-
wiciel czynnika gospodarczego oraz Jerzy 
Jaszczak – przedstawiciel czynnika gospo-
darczego. Zebrani dokonali także zmia-
ny w składzie Komisji Rewizyjnej, gdyż 
zgodnie z nowym Statutem może liczyć 
ona tylko cztery osoby. Przewodniczącym 
KR został Zdziasław Krupa, a członkami: 
Jolanta Greczyło, Jadwiga Hirt i Henryka 
Kamińczak. Zgodnie z kolejnym punktem 
obrad przyjęto także regulamin działania 
Rady Decyzyjnej.

* Masz pomysł na strategię? W związ-
ku z pracami nad nową Lokalną Strategią 
Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014–
2020 Zarząd zachęca do zgłaszania pomy-
słów, które mogłyby być realizowane przez 
LGD w ramach wspomnianej strategii. 
Zadania te muszą być zgodne z umiesz-
czonymi w strategii celami i służyć miesz-
kańcom całego Regionu Kozła, integrować 
oraz aktywizować, przyczyniać się do 
rozwoju regionu lub podnoszenia kwalifi-
kacji, tworzenia i rozwijania miejsc pracy.  
O umieszczeniu pomysłu w strategii zade-
cyduje Zarząd LGD po przeanalizowaniu 
zgodności z celami, krajowymi i unijnymi 
aktami prawnymi oraz możliwościami fi-
nansowymi. Więcej informacji na stronach:  
www.regionkozla.pl oraz www.lgdrk.pl.

Opr. Ewa Woś

W dniu 1 września odbyła się XI sesja 
Rady Gminy Siedlec V kadencji 2014 
-2018, w której uczestniczyło 12 spośród 
15 członków Rady oraz m.in. Łucja 
Olejniczak i Tadeusz Mąkosa – członkowie 
zarządu powiatu, Wojciech Wośkowiak - 
doradca senatora RP Jana Filipa Libickiego, 
Stanisław Piosik - radny powiatowy, 
Eugeniusz Konieczek - prezes ZNP oddział 
w Siedlcu, Jacek Kolesiński - wójt gminy 
Siedlec, Hieronim Birk - zastępca wójta, 
Krystyna Lewandowska - skarbnik gminy, 
a także sołtysi oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych i referatów urzędu gminy.
W punkcie interpelacje i wnioski głos 
zabrali: * Radny Maciej Wita złożył 
interpelację o następującej treści:  
„…w związku z ujawnieniem 
nieprawidłowości w naliczaniu zobowiązań 
wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pragnę uzyskać 
informację, czy w ciągu ostatnich pięciu 
lat oraz obecnie w Urzędzie Gminy jest 
osoba personalnie odpowiedzialna za 
właściwe wypełnienie deklaracji DEK-
la, na podstawie której PFRON wylicza 
kwotę należną do wpłaty? Jeżeli był 
taki pracownik proszę o podanie czyim 
to było obowiązkiem. Natomiast, jeżeli 
nie miał tego nikt w pisemnym zakresie 
obowiązków, to proszę o informację, kto 
to fizycznie przygotowywał i wysyłał oraz 
kto podpisywał deklarację co miesiąc.” 
* Radna Ilona Słowiak odniosła się do 
sprawy szkód polowych spowodowanych 
suszą i zapytała o to, czy powstała komisja 
szacująca szkody i jakie prowadzi prace w 
tym zakresie * Radna Ewa Weil skierowała 
pytania do pana Wójta: 1. Czy gmina jest 
w trakcie realizacji projektów ścieżek 
rowerowych lub je już zrealizowała?  

2. Czy jesteśmy przygotowani do 
złożenia wniosku, aby przeprowadzić 
termomodernizację budynków 
komunalnych? * Radny Ryszard Kluj 
nawiązał do wcześniej złożonej interpelacji 
dotyczącej uporządkowania terenu na 
działce nr 713 w miejscowości Chobienice, 
pytając jaki jest dalszy los zrobienia 
porządku na tej działce. W dalszej części 
swego wystąpienia złożył wniosek, by w 
rocznicę 76. napaści Niemców na Polskę w 
hołdzie ofiarom tej agresji ogłosić minutę 
ciszy * Radny Maciej Wita skierował 
pytanie do p. Jacka Kąkolewskiego, 
przedstawiciela Powiatowego Zarządu 
Dróg, dotyczące wycięcia krzaków w 
kierunku Nieborzy z uwagi na słabą 
widoczność i utrudniony wyjazd z pól 
pytając: ,,kiedy zostanie to wykonane?”.
W dalszej części obrad przystąpiono 
do podjęcia następujących uchwał: * 
uchwała nr XI/44/2015 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2015 rok (na 
12 radnych obecnych została przyjęta 
jednogłośnie) * uchwała nr XI/45/2015 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Siedlec w roku 2015” 
(przyjęta jednogłośnie) * uchwała nr 
XI/46/2015 w sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławników 
(przyjęta jednogłośnie) * uchwała nr 
XI/47/2015 w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Siedlec z dnia 27 maja 
2014 r. nr XLIII/106/2014 w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół, przedszkoli i form 
wychowania przedszkolnego zakładanych 
i prowadzonych przez inne podmioty niż 

jednostki samorządu terytorialnego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania tych dotacji na obecność  
(8 głosów – za, 2 – przeciw, 2 - 
wstrzymujące) * uchwała nr XI/48/2015 w 
sprawie zmiany uchwały nr XVIII/106/2012 
Rady Gminy Siedlec z dnia 24 kwietnia 
2012 roku w sprawie nadania tytułu 
Zasłużony dla Gminy Siedlec (11 - za, 
1 – przeciw) * uchwała nr XI/49/2015  
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Siedlec (przyjęta jednogłośnie) * uchwała 
nr XI/50/2015 w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Siedlec (przyjęta 
jednogłośnie).
Kolejna wrześniowa sesja odbyła się  
29 września. Uczestniczyło w niej 15 
radnych spośród 15 członków Rady 
oraz m.in. Janusz Frąckowiak - starosta 
wolsztyński, Piotr Krajewski - wicestarosta, 
Andrzej Wita - wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu, Łucja Olejniczak i Tadeusz Mąkosa 
– członkowie zarządu powiatu, Eugeniusz 
Konieczek - prezes ZNP oddział w Siedlcu, 
Jacek Kolesiński - wójt gminy Siedlec, 
Hieronim Birk - zastępca wójta, Krystyna 
Lewandowska – skarbnik oraz sołtysi, 
kierownicy jednostek organizacyjnych 
i referatów urzędu gminy. W punkcie 
interpelacje i wnioski głos zabrali:  
* Radny Andrzej Skiba zapoznając komisję 
gospodarki komunalnej z pismem w sprawie 
przydzielenia mieszkania dla pielęgniarki 
środowiskowej * Radny Wiesław Brudło 
złożył słowną interpelację w sprawie 
wycięcia krzaków na drodze relacji Belęcin 
– Tuchorza, które uniemożliwiają dobrą 
widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo 
* Sołtys wsi Boruja Paweł Kardaszewski 
wniósł o odpowiedź na pytanie ze strony 
mieszkańców dotyczące wprowadzenia 

ograniczenia prędkości do 40 km/h przez 
miejscowość Boruja * Przewodniczący Rady 
A. Kaźmierczak w imieniu mieszkańców 
Starej Tuchorzy i Nowej Tuchorzy, wniósł 
o odpowiedź na pytanie dotyczące budowy 
drogi relacji Powodowo – Kiełpiny ze 
względu na złe wyprofilowanie poziomu 
asfaltu, co stwarza zagrożenie w ruchu  
* Radny Eugeniusz Piątek złożył 
interpelację o następującej treści: ,,...Bardzo 
proszę o zapoznanie Rady Gminy, na jakiej 
podstawie została podpisana umowa z 
obecnym przewoźnikiem. W jakim stopniu 
odnosi się przewoźnik do specyfikacji 
przetargowej na przewozy szkolne.”
Podczas obrad wysłuchano też informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Siedlec za I półrocze 2015 roku, która 
została przyjęta przez aklamację. 
Ponadto podjęto następujące uchwały:  
* uchwała nr XII/51/2015 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Wolsztyńskiemu (przyjęta jednogłośnie)  
* uchwała nr XII/52/2015 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 
(14 – za, 1 – wstrzymujący) * uchwała nr 
XII/53/2015 w sprawie wypłacania diet 
radnym (przyjęta jednogłośnie) * uchwała 
nr XII/54/2015 w sprawie przygotowania 
propozycji Planu Aglomeracji Tuchorza 
(przyjęta jednogłośnie) * uchwała nr 
XII/55/2015 w sprawie objęcia udziałów 
na obecność (9 – za, 1 – przeciw,  
5 - wstrzymujących).
Protokoły z poszczególnych sesji, po 
przyjęciu ich przez Radę Gminy Siedlec, 
dostępne są na stronie www.siedlec.bip.
net.pl, w zakładce Rada Gminy/protokoły 
z sesji.

Jolanta Żurek
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Pod koniec sierpnia, w siedzibie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, został 
podpisany aneks do umowy o dofinanso-
wanie projektu pod nazwą „Kompleksowe 
zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki 
Obry – Gmina Siedlec”. Zmiany wprowa-
dzone przez wspomniany aneks dotyczą 
zakresu projektu oraz wartości dofinan-
sowania, które zwiększyło się z poziomu  
15 mln 196 tys. 123,44 zł do poziomu  
18 mln 710 tys. 306,89 zł, a więc wzrosło 
o 3 mln 514 tys. 183,45 zł. Tak korzystny 
wzrost dofinansowania jest wynikiem prze-
prowadzenia ponownej analizy finansowej 
projektu przez ZEUK sp. z o. o. - Zwiększe-
nie dofinansowania o ponad 3,5 miliona zło-
tych umożliwi częściową spłatę już zacią-
gniętych pożyczek, a tym samym otworzy 
nam drogę do kolejnych inwestycji – tłuma-
czy Maciej Brudło, prezes Zarządu Zakła-
du Eksploatacji Urządzeń Komunalnych  
Sp. z o. o. w Siedlcu.

Miliony dla gminy!
Koncert z Wilna

W piątek, 21 sierpnia wieczorem, w koście-
le pw. św. Michała Archanioła w Siedlcu wystąpił 
Państwowy Chór „Vilnius” z Wilna pod dyrekcją 
Arturasa Dambrauskasa. Artyści przyjechali do 
Polski, aby wziąć udział w II Międzynarodowych 
Spotkaniach z Muzyką Cerkiewną, które odbywa-
ły się w dniach od 20 do 23 sierpnia na terenie po-
wiatów: poznańskiego, nowotomyskiego, wolsz-
tyńskiego oraz grodziskiego.

Gmina Siedlec w swoim 
zasobie mieszkaniowym posiada 
mieszkania komunalne, miesz-
kalnia socjalne i mieszkania 
przeznaczone pod wynajem na 
czas trwania stosunku pracy, któ-
rych ogólna liczba to 53 lokale o 
łącznej powierzchni użytkowej 
3.376,10 m2.

W ogólnej liczbie mieszkań, 
lokale komunalne to 48 mieszkań o 
łącznej powierzchni 3.112,68 m2 , 
2 mieszkania socjalne o po-
wierzchni 96,16 m2 i 3 lokale 
przeznaczone pod wynajem na 
czas trwania stosunku pracy o 
łącznej powierzchni 167,26 m2.

Gmina Siedlec jako wła-
ściciel powyższych lokali zobo-
wiązany jest zapewnić sprawne 
działanie istniejących instalacji 
i urządzeń znajdujących się w 
budynkach,  dokonywanie bieżą-
cej konserwacji i re-
montów budynków 
oraz dokonywanie 
okresowych  prze-
glądów budowla-
nych, przeglądów 
instalacji gazowych 
oraz przewodów 
kominowych a tak-
że instalacji elek-
trycznych i pioru-
nochronnych.

Gmina Siedlec zamierza 
zwiększyć zasób lokali socjal-
nych, poprzez zagospodarowanie 
pustych budynków użytkowych 
oraz przeznaczyć na lokale so-
cjalne nieużytkowane  poddasza 
w istniejących budynkach miesz-
kalnych.

W tym celu Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński wspól-
nie z pracownikiem urzędu gmi-
ny Lidią Żuchowską w miesiącu 
wrześniu br. dokonali objazdu 
wyżej wymienionych lokali.

Gmina Siedlec jest w trak-
cie opracowywania Wieloletnie-
go Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gmi-
ny Siedlec na kolejne 5 lat oraz 
nowych zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
Siedlec.

Ponadto należy podkreślić, 
że w bieżącym roku  wybudo-
wano 150 mb drogi gminnej 
w Kiełkowie, 150 mb drogi w 
Kiełpinach oraz 140 mb drogi na 
osiedlu w Siedlcu. Na wyżej wy-
mienione drogi gmina pozyska-
ła środki zewnętrzne z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w ramach 
budowy dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. 

MIESZKANIA I DROGI
Do końca listopada 2015 r. 

Rada Gminy Siedlec zobowiązana 
jest przyjąć – w drodze uchwa-
ły – Program współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na rok 
2016. Program ten, przyjmowa-
ny corocznie, jest podstawowym 
dokumentem określającym zasa-
dy współpracy organów gminy  
z organizacjami pozarządowymi  
i pozostałymi, wskazanymi w ww. 
ustawie podmiotami. Określa on 
cele, zasady i formy współpracy, 
a także priorytetowe zadania pu-
bliczne. Stanowi on podstawę do 
ogłaszania otwartych konkursów 
ofert na realizację zadań publicz-
nych. Zanim Rada Gminy Sie-
dlec podejmie uchwałę w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy 
na przyszły rok, musi być on pod-
dany konsultacjom z organizacja-
mi pozarządowymi i podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy. W tym celu Wójt Gminy 
Siedlec wyda Zarządzenie w spra-

wie przeprowadzenia konsultacji.  
W ich trakcie – do umieszczonego 
w BIP-ie i na stronie internetowej 
Urzędu Gminy projektu Programu 
– będzie można zgłaszać pisemne 
opinie i uwagi. Ponadto, aby roz-
poznać potrzeby społeczne i zain-
teresowanie współpracą zostanie 
przeprowadzone otwarte spotka-
nie z przedstawicielami organiza-
cji pozarządowych. Wszelkie nie-
zbędne informacje dotyczące m.in. 
terminów zostaną przedstawione 
w Zarządzeniu Wójta Gminy Sie-
dlec, które będzie opublikowane 
na stronie internetowej Urzędu 
oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Wyniki konsultacji Wójt 
przedstawi Radzie Gminy wraz  
z projektem Programu współpracy. 

Zapraszamy organizacje po-
zarządowe oraz pozostałe pod-
mioty uprawnione na podstawie 
ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, dzia-
łające na terenie naszej gminy, do 
wzięcia udziału w konsultacjach 
Programu współpracy.

Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi 

w roku 2016

Budynek w Karnie

Budynek w Jaromierzu
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Firma DOMEX
poszukuje pracowników  

na stanowisko:

zastępca kierownika marketu
kasjer – sprzedawca

Miejsce pracy: Siedlec

Wszelkie informacje 
pod nr tel: 661 976 149

Aplikacje składać 
drogą elektroniczną na adres: 

waldek@domex.leszno.pl

Wójt Gminy Siedlec informuje, że posiada kilka. bezpańskich psów, któ-
re zaginęły, bądź zostały porzucone przez poprzednich opiekunów na terenie 
Gminy Siedlec. Wszystkie pieski są czyste, zadbane i zdrowe. 

W związku z powyższym poszukujemy dla nich nowych właścicieli. 
Osoby, które zechciałyby przygarnąć psa i stworzyć mu nowy dom proszone 
są o kontakt z tut. Urzędem pod numerem telefonu: (68) 384-85-21 wew. 24 
lub mail: ug@siedlec.pl

CZAREK
Młody samczyk;
Niewielki psiak bardzo dobrze nastawiony do ludzi;
Zadbany i spokojny.

RULONIK 
Samczyk, w wieku około 4 lat. 
Spokojny, bardzo smutny. 
2 lata czeka już na dom.

ZEUS 
Samczyk, w wieku około 5 lat. 
Większy psiak, który b ładnie poczuwa się 
do pilnowania terenu i stróżowania. Może zamieszkać 
w kojcu z ocieplaną budą.

ARES 
Samczyk, w wieku około 2 lat. 
Większy psiak, w typie owczarka. 
Ładnie pilnuje terenu i stróżuje. 
Może zamieszkać w kojcu z ocieplaną budą.

SZORSTEK 
Samczyk, w wieku około 3 lat. 
Większy psiak, w typie sznaucera. 
Ładnie pilnuje terenu i stróżuje. 
Może zamieszkać w kojcu z ocieplaną budą.

Miejscowość Zadanie Kwota ok. (zł)

Belęcin
Przebudowa drogi gminnej 18.000

Prace naprawcze 4.000

Boruja Zakup kostki 15.000

Jaromierz Budowa chodnika 20.000

Jażyniec Modernizacja sali wiejskiej 13.900

Karna
Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej 6.400

Oświetlenie uliczne 10.000

Kiełkowo

Równanie dróg 5.000

Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej 2.000

Zakup kostki 3.000

Chobienice

Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej 1.000

Budowa drogi 15.000

Wyposażenie sali wiejskiej 2.500

Grójec Mały Budowa drogi 9.500

Grójec Wielki Modernizacja sali wiejskiej 9.830

Godziszewo Zakup kostki 9.681

Kiełpiny

Budowa boiska sportowego 10.000

Remont przedszkola 4.000

Zagospodarowanie parku 5.000

Przebudowa dróg 5.000

Kopanica Rozbudowa świetlicy wiejskiej 27.500

Mała Wieś Zakup kostki 10.000

Mariankowo Przebudowa drogi gminnej 9.000

Nieborza

Zakup zestawów biesiadnych 4.300

Kosa spalinowa 1.300

Ocieplenie stropu świetlicy 5.600

Reklin
Zagospodarowanie terenu wokół sali 11.000

Ogrodzenie placu zabaw 4.000

Tuchorza
Zakup kostki 20.000

Wyposażenie sali 2.500

Siedlec

Budowa placu rekreacyjno-piknikowego 15.000

Zagospodarowanie terenów w Siedlcu 5.000

Ogrodzenie boiska sportowego 5.500

Nowa Tuchorza
Budowa chodnika 7.100

Wyposażenie sali wiejskiej 2.900

Stara Tuchorza

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 8.000

Odwodnienie terenu 1.000

Remont sali 6.600

Zakup wyposażenia dla OSP 2.000

Wąchabno Powiększenie plaży 4.000

Wielka Wieś

Zakup ławostołów 2.800

Zakup oświetlenia ulicznego 5.000

Zakup nagłośnienia 4.000

Wojciechowo
Remont sali 7.500

Zakup wyposażenia do sali 3.000

Zakrzewo
Projekt drogi 10.000

Chodnik 2.500

Żodyń

Wykonanie płotu przy sali wiejskiej 3.000

Modernizacja boiska sportowego 10.000

Budowa dróg 10.000

Wraz z końcem września zakończył się także cykl zebrań wiejskich na terenie na-
szej gminy. Ich głównym celem był podział środków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. 
Chodzi o kwotę 437 tys. 150,83 zł. Na co będą wydane te pieniądze? Poniżej zestawienie 
najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku z tych środ-
ków. Dodatkowo, większość miejscowości przeznaczyła mniejsze kwoty na organizację 
spotkań wiejskich oraz zakup tablic i drobnego sprzętu.

Fundusz Sołecki podzielony!

Na terenie gminy Siedlec zbiórkę 
żywności pod hasłem ,,Podziel się posił-
kiem” koordynował Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Siedlcu. W dniach 25-26 wrze-
śnia zebrano w sumie 350 kg żywności. 
W akcji wzięły udział następujące sklepy: 
sklep spożywczo-przemysłowy mini bar 
E. Brudło w Starej Tuchorzy, sklep LEDI 

w Siedlcu, delikatesy ,,Sobkowiak” w Sie-
dlcu, sklep ,,Asia” w Belęcinie, sklep ,,Od  
i do” K. G. Birk w Karnie oraz sklep spo-
żywczo-przemysłowy M. Furman w Za-
krzewie. Serdecznie dziękujemy wolon-
tariuszom ze szkół w Siedlcu i Belęcinie 
oraz pozostałym osobom zaangażowanym  
w przeprowadzenie zbiórki.

Zbiórka żywności

Dla strażaków OSP Stara Tuchorza, nie-
dziela 11.10.2015r. okazała się bardzo bogata 
w niespodziewane wydarzenia.  Po południu 
druhowie ochotnicy wspólnie z kolegami  
z PSP Wolsztyn uczestniczyli w gaszeniu 
płonących traw zagrażających obiektom GS 
Stara Tuchorza. Po zlikwidowaniu zagro-
żenia powrócili do remizy gdzie czekała na 
nich niespodzianka. Kandydat na senatora 
RP w nadchodzących wyborach Pan Jerzy 

Andrzejak przekazał tutejszej jednostce wy-
sokiej klasy sprężarkę. Ten specjalistyczny 
sprzęt znacznie usprawni służbę strażaków  
i umożliwi szybszy wyjazd z remizy na ak-
cję. W imieniu wszystkich mieszkańców 
strażacy podziękowali za przekazany sprzęt 
i życzyli zwycięstwa w wyborach.

Janusz Banach
Prezes OSP Stara Tuchorza

Prezent dla strażaków

W ostatnim dniu września miała 
miejsce wizja lokalna projektów zgło-
szonych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Siedlcu i przez Urząd Gminy Siedlec 
do konkursu pod nazwą „Działania pro-
ekologiczne i prokulturowe w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich”, których 
organizatorem jest departament środowi-
ska Urzędu Marszałkowskiego w Pozna-
niu. Projekty pn. „Wielkopolska Tradycja 

SIWKI w Gminie Siedlec” oraz „Prome-
nada Grójecka w cieniu wierzby głowia-
stej, jako miejsce rekreacji mieszkańców 
sołectwa i okolic – rewitalizacja”, po 
przeanalizowaniu i wstępnej kwalifika-
cji pod względem spełnienia wymogów 
formalnych, zostały zakwalifikowane do 
kolejnego etapu Konkursu. Ogłoszenie 
wyników nastąpi w listopadzie br. Trzy-
mamy kciuki!

Nasze projekty w konkursie
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W ostatnią sobotę sierpnia,  
a w pierwszy dzień Festynu Gmin-
no – Dożynkowego, mieszkańcy 
gminy Siedlec wraz z przybyłymi 
gośćmi i turystami pożegnali lato.

Jeszcze nie tak dawno witali-
śmy lato, ale teraz przyszło nam je 
pożegnać. Jednak nikt z tej okazji 
się nie smucił, ponieważ zabawa w 
czasie festynu była przednia. Do-
pisała pogoda, było bardzo dużo 
atrakcji oraz dobre nastroje licznie 
przybyłych mieszkańców i turystów. 
Imprezę otworzył wójt gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński w towarzystwie dy-
rektorki GOK Siedlec, Agnieszki Kę-

dziory. Na początek, na siedleckiej 
scenie wystąpiła, Magda Femme  
z programem dla dzieci. Artystka po-
rwała małych i dużych do wspólnej 
zabawy. Następnie, dla swoich kole-
żanek i kolegów, zatańczyły dziew-
czyny z sekcji tanecznej GOK Sie-
dlec. Swój talent wokalny i taneczny 
zaprezentowały dzieci ze świetlicy 
środowiskowej z Siedlca. Odbyły się 
również koncerty zespołów: Chaos 
Consume Us z Wolsztyna i Cen-
sored z Chobienic. Podczas, gdy 
na scenie trwały koncerty, na bo-
isku toczył się Turniej Sołectw wraz  
z Konkursem Grillowania. Osiem 

miejscowości: Belęcin, Boruja, Żo-
dyń, Nieborza, Jaromierz, Chobieni-
ce, Siedlec i Wielka Wieś przystąpiła 
do rywalizacji o zwycięstwo. Druży-
ny musiały wykazać się umiejętno-
ściami strzelania z wiatrówki, rzutem 
snopkiem czy biegiem z workiem 
ziemniaków. Było również przecią-
ganie liny, sikawka konna oraz gril-
lowanie najlepszej potrawy. Spośród 
ośmiu drużyn najlepszy okazał się 
Jaromierz. Drugie miejsce przypa-
dło w udziale sołectwu Chobienice, 
a trzecie miejsce na podium zajęła 
drużyna z Nieborzy. Również w kon-
kursie grillowania najlepszą drużyną 

okazał się Jaromierz. Ten niezwykły 
czas był przykładem integracji oraz 
wspaniałej rywalizacji między sołec-
twami przy pięknej pogodzie. Kiedy 
Turniej powoli się kończył wszyscy 
udali się przed scenę, gdzie zespół 
After Party rozpoczął koncert. Tuż 
po After Party odbył się koncert ze-
społu ŻUKI. I żeby zabawy nie było 
mało - wystąpił jeszcze Dj Disco i Mc 
Polo z przebojem „Szalona Ruda”, 
a na koniec można było potańczyć 
i pobawić się z zespołem Power Hit. 
To było wspaniałe pożegnanie lata.

Pożegnanie Lata
W ostatnią niedzielę sierpnia, 

w czasie drugiego dnia Festynu 
Gminno – Dożynkowego, obcho-
dziliśmy święto plonów gminy 
Siedlec.

Świętowanie rozpoczęło się od 
mszy świętej w kościele pw. Micha-
ła Archanioła. Później barwny koro-
wód z Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
z Rostarzewa na czele przeszedł 
ulicą Leśna na siedlecki stadion.  
W gronie maszerujących nie zabra-
kło starostów Dożynek: Mieczysła-
wa Piątyszka i Beaty Stachowiak 
oraz zaproszonych gości. Za nimi 
jechały barwne platformy z uczest-

nikami konkursu na prezentację 
tradycji dożynkowych. Pochód za-
mykał przegląd sprzętu rolniczego. 
Cały korowód został witany przez 
mieszkańców gminy oraz zaproszo-
nych gości. Kiedy wszyscy dotarli na 
stadion rozpoczął się obrzęd dożyn-
kowy w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca z Kębłowa. Po obrzędzie 
obtańczenia wieńców Starostowie 
Dożynkowi uroczyście przekazali 
bochen chleba dożynkowego go-
spodarzowi dożynek - wójtowi gmi-
ny Siedlec Jackowi Kolesińskiemu. 
Po staropolskim zwyczaju dzielenia 
się chlebem gospodarze dożynek 
serdecznie podziękowali wszystkim 

obecnym rolnikom w imieniu spo-
łeczności gminy Siedlec za ich trud 
i gospodarność, życząc obfitych plo-
nów w przyszłym roku.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na występy artystyczne.  
Na scenie zagrała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Rostarzewa. Póź-
niej zaprezentowała się młodzież 
szkolna z gminy Siedlec i sekcja 
wokalna GOK Siedlec oraz zespo-
łów Perły Sumsiodki i zespół Tucho-
rzacy. Następnie przyszedł czas na 
ogłoszenie wyników konkursu „Naj-
piękniejsza platforma dożynkowa”. 
Pierwsze miejsce zdobyła platforma 
przygotowana przez KGW w Żody-

niu. Następnie na scenie pojawił się 
zespół Shantes Team, który zabawiał 
publiczność w rytm muzyki żeglar-
skiej. Nie był to jednak koniec atrak-
cji na ten dzień. Na scenie pojawiła 
się gwiazda wieczoru, czyli Tatiana 
Okupnik. Jej koncert był widowisko-
wy i pełen energii, a sama wokalistka 
oczarowała wszystkich widzów. Pod-
sumowując dwudniową imprezę - do 
Siedlca przybyło szerokie grono wi-
dzów. Wspaniałe koncerty, konkursy 
i inne atrakcje na długo zostaną nam 
w pamięci. Dziękujemy wszystkim 
za wspólną zabawę.

Dożynki Gminne
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Po wakacyjnej przerwie Gminny Ośrodek Kul-
tury w Siedlcu ruszył z ofertą zajęć dla dzieci, mło-
dzieży oraz osób dorosłych. W nowym sezonie kon-
tynuowane są zajęcia plastyczne i sekcja modelarska 
oraz rzeźbiarska z Wiesławem Matysikiem, zajęcia 
teatralne z Grzegorzem Śmiałkiem i zajęcia kulinar-
ne z Danutą Nawracałą. Dalej będą również zajęcia 
taneczne, które poprowadzą Teresa Glapińska i Jakub 
Glapiński. Oprócz dzieci i młodzieży zapraszamy 
na naukę tańca również dorosłych, w każdy piątek  
o godz. 19.00. Nowością w tym roku szkolnym są za-

jęcia nauki gry na gitarze i keyboardzie, które prowa-
dzi Grzegorz Thiel, odpowiedzialny także za przebieg 
zajęć wokalnych. Kolejną nowością w ofercie GOK
-u są zajęcia z rękodzieła artystycznego prowadzone 
przez Martę Pawlicką. Oprócz tego, odbywają się 
również zajęcia wyjazdowe, o których na bieżąco in-
formowani są sołtysi poszczególnych miejscowości. 
Szczegółowy plan zajęć znajduje się na stronie www.
goksiedlec.pl. Zapraszamy do odwiedzin, nie tylko 
naszej strony!

Do końca października można nadsy-
łać prace na konkurs plastyczny Gminnego 
Ośrodka Kultury.

,,Jesienne stworki”, to nazwa konkursu, 
któy jest kierowany do dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu 
gminy Siedlec. Zadanie polega na wykonaniu 
dowolną techniką ludzików lub zwierzątek  
z wykorzystaniem darów jesieni. Komisja do-
kona oceny prac w cztrech kategoriach: katego-
ria pierwsza - przedszkola (ludziki i zwierzątka 
wykonane na makiecie, praca wykonywana 
wspólnie przez oddział przedszkolny, każdy od-
dział wykonuje jedną pracę, format i technika 
dowolna); kategoria druga - uczniowie kl. I-III 
szkół podstawowych; kat. trzecia – uczniowie 
klas IV-VI SP; kategoria czwarta – uczniowie 
gimnazjó. W ocenie prac wzięta zostanie pod 
uwagę m.in. estetyka wykonania, zaangażo-
wanie oraz zgodność z tematem konkursu. Wa-
runki uczestnictwa: * w konkursie biorą udział 
prace wykonanie samodzielnie, indywidualne 
(z wyjątkiem kategorii pierwszej, gdzie przed-
szkolacy wykonują prace grupową z pomocą 
wychowawczyni) * praca wykonana może być 

w dowolny sposób z 
darów jesieni, ta-
kich jak: kasztany, 
żołędzie, orzechy, 
liście itp. (prosimy 
nie używać warzyw 
i owoców, gdyż 
są one nietrwałe i 
szybko się psują) * 
prace należy opatrzyć metryczką zawierającą 
dane: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, 
klasa i kategoria, imię i nazwisko opiekuna oraz 
kontakt * organizatorzy nie zwracają nadesła-
nych na konkurs prac. Prace nagrodzone prze-
chodzą na własność organizatora * przekazanie 
prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu 
konkursu * prace należy składać do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu lub Biblioteki Pu-
blicznej w Siedlcu do 30 października 2015 r. * 
organizator powoła komisję, która oceni prace 
i przyzna nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną 
wręczone podczas spotkania, o którym laureaci 
zostaną powiadomieni * kontakt telefoniczny  
z organizatorem - 68 384 80 69.

W Bibliotekach Publicznych naszej gminy 
wciąż wiele się dzieje. I tak, w Bibliotece Pu-
blicznej w Siedlcu odbywa się akcja Głośnego 
Czytania, a także odwiedziły ją przedszkolaki 
z Belęcina. Natomiast sześciolatki z Tuchorzy 
po raz pierwszy przekroczyły próg Biblioteki 
Publicznej w Tuchorzy. Dzieci zapoznały się z 
księgozbiorem znajdującym się na półkach oraz 
poznały zasady wypożyczania książek. Biblio-
tekarka Lidia Rybarczyk pokazała, jak należy 
zachować się w bibliotece i na co zwrócić uwa-
gę, aby książki nie uległy zniszczeniu. Z kolei 
w Bibliotece Publicznej w Chobienicach miało 
miejsce głośne czytanie bajek. Na zaproszenie 
bibliotekarki Marii Jędrzejczak do biblioteki 

zawitały przedszkolaki z Chobienic. Odbyło się 
również pasowanie na czytelnika uczniów kl. I 
SP w Chobienicach. Miło jest nam również po-
informować, iż wszystkie Biblioteki Publiczne 
naszej gminy zakupiły nowości wydawnicze. 
Zakup zrealizowano ze środków finansowych 
Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakupiono 
literaturę dla dzieci i dla dorosłych, takie po-
zycje, jak m.in. „Perska żona” L. Fitzgeralda, 
„Macocha” J. Czajkowskiej oraz kontynuacja 
„Millenium” napisana przez D. Lagercrantza. 
Zapraszamy do odwiedzin wszystkich naszych 
placówek, gdzie każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie.

Zapraszamy na zajęcia!

INFORMATOR
www.goksiedlec.pl

Plastyczne zmagania
Konkurs „Jesienne stworki”

Ruch w Bibliotekach

Teatralna 
wyprawa

Pierwszy wyjazd w ramach akcji 
GOKwTeatrze, mamy za sobą. W sobo-
tę, 10 października liczną grupą odwie-
dziliśmy Teatr Lubuski, aby obejrzeć 
spektakl pt. ,,Przyjazne dusze”. Było 
teatralnie i wesoło. Dziękujemy bardzo 
za wspólną zabawę i już dziś zaprasza-
my całe rodziny na KOPCIUSZKA. 
Wyjazd 25 października, o godz. 10.35.  
Zapisy w biurze GOK Siedlec lub pod nr 
tel. 68 384 80 69.

Marcin Sobieszek
„Moja Kopanica”

W czwatek, 10 września 
rozpoczęła się czwarta edycja 
GraFestiwal.

Impreza odbywała się przez 
kilka dni. Na początku uczest-
niczki warsztatów współcze-
snych zaprezentowały swoją wy-
stawę. Następnie wystąpił Teatr 
Parawan z Siedleca ze spekta-
klem ,,Denat”, a tuż po nich, na 
siedleckiej scenie, zaprezentował 
się Biały Teatr z Olsztyna. Aktor-
ki z olsztyńskiego teatru zagrały 
spektakl ,,Po nitce do pępka”, 
któy powstał na podstawie poezji 
Anny Świrszczyńskiej. Pomimo 
deszczowej pogody frekwen-
cja dopisała, a na zmokniętych 
i zmarzniętych czeka również 
ciepła kawa, herbata i pyszne 
ciasto.Drugi dzień tegorocznej 
edycji GraFestiwal rozpoczął się 
od spektaklu ,,Kolebka do wyna-
jęcia”, w wykonaniu Białego Te-
atru z Olsztyna. Spektakl powstał 
na podstawie ,,Opowieść pod-
ręcznej” Margaret Atwood. Po 
pięknej sztuce nadszedł czas na 
trochę muzyki. W GOK Siedlec 
zaprezentowała się młoda artyst-
ka LUZY z Niemiec. Przepiękne 
gitarowe brzmienia połączone z 
niezwykłym głosem spodobały 
się zgromadzonej widowni. W 
trzeci dzień siedleckiego festi-

walu był carving, czyli rzeźbie-
nia w warzywach i owocach. 
Pod okiem intruktorki Martyny 
Kimstacz z Wolsztyna powstały 
przepiękne rzeźby. Następnie na 
scenie wystąpił teatr realistycz-
ny ze spektaklem ,,Manifes”. 
Ostatni dzień tegorocznego Gra-
Festiwal rozpoczął się od poran-
ku dla najmłodszych. Wystąpił 
teatr ASY z NASZEJ KLASY 
ze Świętna, potem były zabawy 

z Teatrem TIK, a na koniec po-
warsztatowy pokaz spektaklowy 
w towarzystwie niesamowitych 
pacynek. Wieczorem Teatr Para-
graf -2 zaprosił na swój spektakl 
muzyczny pt. ,,Ameryka”. Sztu-
ka, która powstała na podstawie 
powieści Franza Kafki trafiła 
w gusta widzów, za co aktorzy 
otrzymali gromkie brawa i tym 
samym tegoroczny GraFestiwal 
przeszedł już do historii. Dzię-

kujemy wszystkim za obecność, 
a wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji GraFestiwa-
lu, za pomoc. Do zobaczenia za 
rok!

Organizatorami festiwalu 
byli: Stowarzyszenie Kulturalno 
- Społeczne Teatr Paragraf-2 oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Sie-
dlcu. Partnerzy: samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego, sa-
morząd powiatu wolsztyńskiego, 

firma Zyguła. Projekt był współ-
finansowany ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Starostwa 
Powiatu Wolsztyńskiego, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Siedlcu 
oraz Firmy Zyguła.

Alicja Brudło
foto. www.fotodiamonds.pl

www.goksiedlec.pl

Denat i Ameryka w Siedlcu czyli

Wraz z początkiem roku szkol-
nego, w Bibliotece Publicznej w Sie-
dlcu, rozpoczęła się akcja głośnego 
czytania. Polega ona na propago-
waniu codziennego głośnego czy-
tania dzieciom, gdyż jak wiadomo 
nawyk czytania i miłość do książek 
musi powstać już w dzieciństwie. Z 
tego też powodu bibliotekę odwie-
dziły m.in. grupy przedszkolne z 
Przedszkola Publicznego w Siedlcu 
oraz Niepublicznego Przedszkola A 
Be Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu. 

Uczestnicy z wielkim zaintereso-
waniem słuchali bajek czytanych 
przez bibliotekarkę Annę Nitschke. 
W ramach kampanii przedszkolaki 
miały również możliwość wysłu-
chania pięknych i wartościowych 
bajek, baśni oraz opowiadań i wier-
szy. Dzieci mogły także zapoznać 
się z zbiorem biblioteki, a zwłasz-
cza z książkami dla najmłodszych. 
Dziękujemy za udział w akcji Gło-
śnego Czytania i zapraszamy do 
kolejnych odwiedzin.

Po wakacyjnej przerwie Gminny Ośro-
dek Kultury w Siedlcu zaprasza do udziału 
w konkursach. Jeden z nich odbędzie się 
29 października. W ten dzień, w sali wido-
wiskowej GOK Siedlec, odbędzie się VIII 
edycja festiwalu „Siedleckie Nutki”. W 
konkursie udział biorą dzieci i młodzież z 

gminy Siedlec: soliści w kategorii dziecię-
cej, młodzieżowej i starszej młodzieży oraz 
zespoły w kategorii dziecięcej, młodzieżo-
wej i starszej młodzieży. Zgłoszenia można 
dostarczyć w terminie do 23 październi-
ka, do biura GOK Siedlec.Zapraszamy do 
udziału i na widownię.

Na początku października do 
GOK-u Siedlec w gości przyjecha-
ły przedszkolaki z gminy Siedlec. 
Powodem wizyty był spektakl o 
Baba Jadze. Aktorzy z Teatru Kra-
kowskiego przedstawili historię 
Jasia i Małgosi, a przy tej okazji 

uczyli najmłodszych, że ważny jest 
zdrowy tryb życia. Aktorzy prze-
brani za postacie śpiewem i tańcem 
podrywali widownię do wspólnej 
zabawy. Była to pierwsza sztuka w 
tym roku w tym roku szkolnym i 
wszyscy bawili się znakomicie.

Konkurs Siedleckie Nutki

Baba Jaga i jej goście

Głośno czytali
4 października Siedleckie Koło Ro-

werowe zakończyło sezon wypraw ro-
werowych wycieczką do Rudna. 50 kilo-
metrową trasę pokonało 25 uczestników.  
SKR Siedlec w tym roku zorganizowało 
cztery wyjazdy połączone z piknikiem 
pod chmurką. Serdecznie dzikujemy 
uczestnikom i osobom zaangażowanym 
w organizację wyjazdów. Zapraszamy w 
przyszłym roku. Relacje fotograficzne 
z wyjazdów można zobaczyć na stronie 
www.facebook.com/Siedleckie-Koło-
Rowerowe

Od 9 do 30 października w Galerii Siedlec-
kiego Domu Kultury mozna oglądać wystawę fo-
tografii autorstwa Marcina Sobieszka z Kopanicy. 
W godzinach od 8 do 20 zapraszamy do odwiedze-
nia naszej galerii. 

Już teraz zapraszamy na kolejną wystawę  
6 listopada o godz. 18 na wernisaż prac „Piwnicy 
Artystycznej” z Kargowej.



W związku ze zbliżającym się sezonem 
grzewczym, przypominamy o szkodliwości 
spalania śmieci w  piecach domowych. 

CZY WIESZ, ŻE: 
Ten, kto spala odpady, truje siebie i najbliższe 

otoczenie!
Paleniska domowe z powodu niskiej tempera-

tury spalania nie są dostosowane do spalania 
wszystkich odpadów wytwarzanych w gospodar-
stwach domowych!

Podczas spalania odpadów wydzielają się 
bardzo niebezpieczne dla zdrowia i środowiska 
substancje, takie jak: tlenek węgla, nieorganicz-
ne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, 
tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie, 
dioksyny, furany!

Stężenia zanieczyszczeń wydobywających się 
z domowych kominów wielokrotnie przewyższa-
ją dopuszczalne stężenie tych substancji w po-
wietrzu!

Toksyczne działanie zanieczyszczeń polega na 
powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narzą-
dów wewnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdze-
nia kręgowego lub kory mózgowej, są odpowie-
dzialne za częste występowanie nowotworów! 
Niecałe 2 mg dioksyn może zabić 80 kilogramo-
wego człowieka!

Spalając 1 kg pianki poliuretanowej (występuje 
np. w odzieży i obuwiu) wytwarza się 50 litrów 
cyjanowodoru, który w połączeniu z wodą tworzy 
jedną z najsilniejszych trucizn – kwas pruski!

Spalając 1 kg polichlorku winylu PCW wytwa-
rzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, 
który z parą wodną tworzy niszczący kwas sol-
ny!

Kominy domów znajdują się na niedużej wyso-
kości, co uniemożliwia wyniesienie zanieczysz-
czeń na duże odległości i ich rozproszenie przez 
wiatr. Skutkiem tego jest wzrost zanieczyszczeń 
w powietrzu w naszym najbliższym otoczeniu!

Według danych z raportu Komisji Europejskiej, 
co roku na choroby wywołane złym stanem po-
wietrza umiera 28 000 Polaków!

Spalane w domowych piecach śmieci powodują 
osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach 
kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej 
nadmiar może spowodować zapalenie się prze-
wodu kominowego bądź nawet pożar domu!

PAMIĘTAJ!!! 

W gospodarstwach domowych można spalać 
tylko takie odpady jak: 
· papier, tekturę, drewno,
· opakowania z papieru, tektury i drewna,
· odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia 

i opakowania z tworzyw sztucznych,
· odpady z kory i korka,
· trociny, wióry i ścinki (ale nie zanieczyszczone 

chemikaliami!),
· mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury.

Nie wolno spalać: 
· butelek plastikowych, opakowań i reklamówek 

plastikowych, worków plastikowych,
· starych mebli, ponieważ zawierają szkodliwe 

kleje, farby i lakiery,
· laminatów,
· butów,
· sprzętu AGD i RTV,
· baterii,
· farb, lakierów i klejów,
· pieluch jednorazowego użytku - tzw. „pampersów”,
· kolorowych gazet,
· starych opon,
· odpadów z płyt wiórowych,
· olejów.
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Goście przyjechali do Polski na zapro-
szenie wójta Siedlca Jacka Kolesińskiego, 
z okazji odbywającego się w dniach 29-30 
sierpnia Festynu Gminno – Dożynkowego. 
W skład delegacji, której przewodniczył  
Valentin Sîtnic Primar de Stǎuceni, weszli 
także radni i pracownik urzędu. W trakcie 
pobytu w Siedlcu Mołdawianie spotkali się 
z wójtem i radnymi gminy, pracownikami 
naszego urzędu oraz z z delegacją Związ-
ku Gmin Unterspreewald z Niemiec, która 
również uczestniczyła w uroczystościach. 
Rozmowy dotyczyły dalszej współpracy 

dotyczącej m.in. wymiany dzieci i młodzie-
ży oraz stosunków gospodarczych. Dzięki 
uprzejmości Joanny Dutkiewicz, dyrektorki 
niepublicznego przedszkola Zakładów Mię-
snych Sobkowiak ABC Strumyk Wiedzy, 
delegacja mogła obejrzeć obiekt i poznać 
warunki, w jakich najmłodsi mieszkańcy 
Siedlca i okolic będą spędzać czas, podczas 
gdy ich rodzice pracują. W niedzielę rano 
mołdawska delegacja powróciła do swoje-
go kraju, by zdążyć na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego.

W ostadnich dniach sierpnia (28-30.08.) gościliśmy w gminie Siedlec delegację  
z gminy Stauceni w Mołdawii.

Goście z dalekiej Mołdawii

We wtorek, 1 września minęła 76. rocznica wybuchu II wojny światowej.  
Dla uczczenia tego wydarzenia i upamiętnienia wszystkich jej ofiar, zastępca wójta 
gminy siedlec Hieronim Birk wraz z pracownikami Urzędu Gminy złożyli kwiaty 
oraz zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci Powstańców Wielkopol-
skich w Siedlcu.

Kwiaty i pamięć

Wybory do Sejmu i Senatu
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Szkodliwość spalania śmieci w piecach domowych

Narodowa Loteria Paragonowa to kolej-
na akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów. Ma 
ona uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią  
w uczciwym obrocie gospodarczym i pokazać, że 
branie paragonu to wspieranie uczciwych przed-
siębiorców i uczciwej konkurencji między nimi.  
A w efekcie – że to właśnie pamiętanie o paragonie 
na zakupach, w restauracji, u fryzjera czy mecha-
nika przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale 
poprawia funkcjonowanie kraju. Większość przed-
siębiorców, którzy sprzedają towary i świadczą 
usługi, ma obowiązek stosowania kas fiskalnych. 
Niestety część z nich uchyla się od tego obowiązku. 
Są również i tacy, którzy mimo tego, że posiadają 
kasę fiskalną, nie rejestrują obrotów za każdym ra-
zem. W ten sposób ukrywają swoje obroty, a co za 
tym idzie konsument nie otrzymuje paragonu. Przez 
to są zaniżane wpływy do budżetu państwa z tytułu 
podatku od towarów i usług (VAT), a podatek VAT 
stanowi prawie połowę wszystkich dochodów bu-
dżetu państwa. 

Aby wziąć udział w loterii należy w okresie 
od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. 
dokonać zakupu towarów lub usług za min. 10 zł 
brutto potwierdzonych paragonem fiskalnym i w 
miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednic-
twem strony internetowej www.loteriaparagonowa.
gov.pl.  Rejestracji paragonu można dokonać tyl-
ko w miesiącu zakupu towaru lub usługi. W loterii 
mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat  
i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz są konsumentem. Do rejestracji potrzebne są 
dane z paragonu fiskalnego: Numer Identyfikacji Po-
datkowej (NIP) podatnika wystawiającego paragon 

fiskalny, unikatowy numer kasy fiskalnej, kolejny 
numer wydruku, data sprzedaży oraz kwota brutto 
sprzedaży. Konto w loterii powstaje automatycznie 
przy rejestracji pierwszego paragonu fiskalnego. 
Loginem jest adres e-mail, a hasłem numer zgło-
szenia otrzymany na maila po zarejestrowaniu 
pierwszego paragonu fiskalnego. Do loterii moż-
na zgłosić dowolną liczbę paragonów fiskalnych. 
Prawdziwość paragonów będzie weryfikowana,  
a oryginał paragonu potrzebny będzie do odebrania 
nagrody, dlatego szczególnie ważne jest aby prze-
chowywać zarejestrowane paragony.

Terminy losowań dostępne są w Kalenda-
rium losowań na stronie loterii. Do wygrania jest 
co miesiąc: nagroda główna I stopnia – Opel Astra, 
nagrody II i III stopnia – laptopy Lenovo ThinkPad, 
tablety – Ipad Air 2 oraz wyróżnienie przedsiębiorcy 
– tablet, dla osoby która wystawiła paragon, które-
go posiadacz wygrał nagrodę I stopnia, natomiast 
raz na kwartał nagroda specjalna: samochód wyż-
szej klasy niż nagroda I stopnia – Opel Insignia - 
losowana tylko dla paragonów z wybranej branży 
usługowej premiowanej w danym kwartale. Loteria 
jest bowiem przewidziana na 12 miesięcy, jednakże 
z uwzględnieniem co kwartał jednej, szczególnie 
premiowanej branży. Przewidywane są następują-
ce branże: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosme-
tyczne; prywatna praktyka lekarska i dentystyczna, 
konserwacja i naprawa samochodów osobowych, 
sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojaz-
dów samochodowych; restauracje i inne placówki 
gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napo-
jów.

Weź paragon, 
zarejestruj na stronie www 
i wygrywaj w Narodowej  
Loterii Paragonowej 

W połowie października, przy ośrod-
ku zdrowia w Siedlcu,  zaparkował mam-
mobus z ofertą bezpłatnych badań. To  
w bezpłatnych badań dla kobiet w wieku  
40-75 lat, jakie prowadziła dla chętnych fir-
ma z Gdańska. Przypomnijmy, że paździer-
nik jest miesiącem walki z rakiem piersi,  
ale kontrolne badania warto zrobić nie tylko 
w październiku!

Bezpłatne badania
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REIMANN JANINA  2015-08-21 lat 80 Kiełkowo
KLACZYŃSKA BEATA  2015-08-23 lat 39 Wielka Wieś
PRZĄDKA BERNARD  2015-08-24 lat 55 Siedlec
PABICH IRENEUSZ  2015-08-25 lat 49 Jaromierz
WEIL ROMAN   2015-08-28 lat 58 Wojciechowo
BUDA HALINA  2015-08-28 lat 69 Tuchorza
OLEJNIK AGNIESZKA  2015-08-31 lat 91 Kiełpiny
DZIOCH MARIAN  2015-09-06 lat 50 Jażyniec
SIP MAREK   2015-09-09 lat 56 Belęcin
HAJDUK WALTRAUD JADWIGA 2015-09-10 lat 77 Kopanica
KUBACZYK KAZIMIERZ  2015-09-16 lat 65 Jażyniec
STADTLER GERD REINHARD 2015-09-19 lat 71 Stara Tuchorza
MUNKO GRZEGORZ  2015-09-21 lat 40 Wielka Wieś
KĘDZIORA WALERIAN  2015-09-28 lat 75 Godziszewo
WYRWA KAZIMIERA  2015-09-29 lat 71 Reklin
ŚMIAŁEK ALFONS   2015-09-30 lat 74 Siedlec
TKACZYK ANDRZEJ   2015-10-01 lat 58 Siedlec
PLUSKOTA WŁADYSŁAWA 2015-10-01 lat 85 Godziszewo
MERDA ANNA  2015-10-02 lat 82 Kiełpiny
WOROCH LESZEK   2015-10-12 lat 77 Chobienice

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

1.09 - uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego,
8.09 - wycieczka rowerowa klasy VI nad jezioro 

Liny z wychowawcą Sebastianem Tomy-
sem i Martyną Wołek,

16.09 – wyjazd klasy III SP wraz z wychowawcą 
Ewą Muńko na przedstawienie teatralne 
pt. „Awantura w lesie’” które odbyło się  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu,

22.09 – naszych najmłodszych wychowanków od-
wiedził policjant sierż. szt. Damian Go-
rzelniak, który opowiedział o zawodzie 
policjanta i o zasadach bezpieczeństwa na 
drodze,

23-24.09 – to dwa pracowite dni w przedszkolu. 
Najpierw, 23 września przedszkolaki po-
witały Panią Jesień, a następnego dnia 
wybrały się do gospodarstwa agrotury-
stycznego „ Pod Modrzewiem” w Grójcu 

Małym, gdzie czas upłynął im na zabawie 
w ogrodzie i poszukiwaniu pierwszych 
oznak jesieni,

29.09 – klasy II i III SP wraz z wychowawczyniami 
udały się na wycieczkę do lasu. Po lesie 
oprowadził ich leśniczy Artur Malikowski, 
który w czasie spaceru opowiedział o swo-
jej pracy i mieszkańcach lasu,

30.09 – jak co roku, w tym dniu cała szkoła ob-
chodziła „Dzień chłopaka”. Były zabawy, 
konkursy i prezenty dla chłopców; klasa 
VI wraz z wychowawcą wybrała się do 
kina na film pod tytułem „Klub włóczy-
kijów”.

Opr. Martyna Wołek

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

01.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2015/2016,

08.09 – udział chłopców kl. IV-VI w turnieju piłki 
nożnej,

11.09 – wyjazd klas pierwszych nauczania zintegro-
wanego na teatrzyk do Siedlca,

17.09 – miting LA kl. I gimnazjum,
18.09 – rajd rowerowy kółka ekologicznego,
23.09 – Wyjazd dla kl. VI i Ia gimnazjum do Bory-

szyna do MRU,
24.09 – miting LA gimnazjum. Wyniki naszych 

najlepszych uczniów: Weronika Przybyła 
(bieg na 100 m) – 3. miejsce, Weronika 
Przybyła (skok w dal) – 2. miejsce, Julia 
Sawicka (bieg na 300 m) – 2. miejsce, 
Jakub Monkiewicz (bieg na 100 m) – 3. 
miejsce, Karol Skrzypek (bieg na 2.000 
m) – 2. miejsce,

25.09 – rajd rowerowy „Szlakiem żurawim”, klasa 
VI,

28.09 – sztafeta biegi przełajowe – powiat Wolsz-
tyn,

30.09 – wojewódzkie zawody LA szkół wiejskich 
w Żerkowie. Udział wzięły: Julia Sawicka 
(bieg na 300 m) oraz Aneta Pigłas (skok 
w dal),

30.09 – wyjazd klas Ib i IIb gimnazjum do Kaławy 
do MRU,

30.09 – Dzień Chłopaka, szkolny wolontariat roz-
dawał chłopakom upieczone ciasteczka,

01.10 – wyjazd klas IVa i IVb do Sanktuarium Św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach,

01.10 – udział zespołu nauczania zintegrowanego 
w spotkaniu nauczycielek kl. 1–3 z gminy 
Siedlec w Zespole Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Tuchorzy,

02.10 – rajd rowerowy uczniów klasy Vb nad jezio-
ro Kuźnickie,

07.10 – pasowanie uczniów klas pierwszej gimna-
zjum,

09.10 – nocka w szkole dla klasy Ia gimnazjum,
09.10 – szkolny etap wojewódzkiego konkursu bio-

logicznego,
12.10 – koncert Filharmonii Zielonogórskiej pt. 

„Bębenek i jego przyjaciele” dla klas 1-3 
nauczania zintegrowanego,

13.10 – wybory do Samorządu Uczniowskiego  
w gimnazjum.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

5.09 - mistrzostwa okręgu w LA młodzików. Bar-
dzo dobry start W. Czerniak,

8.09 - gminne rozgrywki w piłkę nożną „Orlik 
2015 – chłopcy szkół podstawowych 2005 
-2004”. Drużyna ZSPiG Siedlec zajęła 
trzecie miejsce,

9.09 - gminne rozgrywki w piłkę nożną „Orlik 
2015 – chłopcy szkół podstawowych 2003 
-2002”. Drużyna naszej szkoły zajęła 
czwarte miejsce,

10.09 - odbyły się pierwsze zawody sportowe w ra-
mach tzw. „Czwartków LA” dla uczniów 
szkoły podstawowej (kolejne edycje 
,,Czwartków” rozegrano 18, 22 i 30 wrze-
śnia),

12.09 - mistrzostwa makroregionu młodzików w 
LA. Srebrny medal dla Wiktorii Czerniak 
na 3.000 metrów przez płotki,

17.09 - miting klas pierwszych gimnazjów w LA 
w Wolsztynie. Dobry start J. Przymuszały 
– pchnięcie kulą, K. Wiśniewskiej – rzut 
piłeczką palantową oraz M. Maciaszczyk 
– bieg na 1.000 metrów,

20.09 - udział w V Pieszym Rajdzie „Żurawim 
Szlakiem” w Wolsztynie. Uczestniczyły 
dwie drużyny sześcioosobowe ze szko-
ły podstawowej i gimnazjum. Drużyna 
z gimnazjum w składzie M. Budzyń, M. 
Młynarz, D. Hoffmann, O. Radna, K. Sip 
i K. Dolata zajęła drugie miejsce. Jeszcze 
lepiej wypadła drużyna ze szkoły podsta-
wowej, która była pierwsza. Skład zwy-

cięskiego zespołu: Z. Brudło, R. Przybyła, 
A. Mikołajczyk, A. Jędrzejczak, K. Weiss 
i S. Patan,

24.09 - otwarte mistrzostwa Wolsztyna w LA gim-
nazjum. Dobry start W. Czerniak i S. Ma-
tysik,

25.09 - wyjazd klasy II a gim. do Poznania, do 
Teatru Wielkiego na balet pt. „Alicja w 
Krainie Czarów”, w ramach współpracy  
z fundacją „Odzew”,

26.09 - Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego – 
Mistrzostwa Polski Młodzików. Start Wik-
torii Czerniak, która zajęła 15. miejsce,

27.09 - udział dzieci klas I–III w konkursie pla-
stycznym dla uczniów szkół podstawo-
wych Regionu Kozła „Kontynuujemy Tra-
dycje”, z okazji 41. Biesiady Koźlarskiej 
w Zbąszyniu. Uczennica kl. IIIa - Roksana 
Wojtkowiak zajęła pierwsze miejsce,

28.09 - odbyły się mistrzostwa powiatu w drużyno-
wych biegach przełajowych w Wolsztynie. 
Drużyny szkoły podstawowej i gimnazjum 
zajęły szóste miejsce,

29.09 - wybory do Małego i Dużego Zarządu Sa-
morządu Uczniowskiego; wyjazd klas IVa 
i IVb do skansenu w Wolsztynie na lekcję 
muzealną „Zajęcia w gospodarstwie do-
mowym”,

30.09 - mistrzostwa województwa wielkopolskiego 
w LA w Żerkowie. Złoty medal w skoku 
w dal dla Patrycji Walczak. Dobry start K. 
Kowalewskiej i M. Maciaszczyk.

Siedlec
* Po wakacjach nastał czas na zabawę 

z kolegami i koleżankami już poznanymi  
w przedszkolu publicznym w Siedlcu. Każ-
dy z przedszkolaków tęsknił za swoją pa-
nią i rówieśnikami ze swojej grupy przed-
szkolnej. W grupie zawsze jest wesoło! 
Przedszkolacy wspominali piękne wakacje 
z rodzicami, ale teraz z wielką radością 
zaczęli się bawić ulubionymi zabawkami  
w kącikach zainteresowań, śpiewać po-
znane piosenki i tańczyć różne układy ta-
neczne poznane do utworów wakacyjnych. 
Znowu jest wspaniale, a nasze panie co-
dziennie przygotowują nam niespodzian-
ki baloniki, bańki mydlane, kolorowanki, 
piłeczki, świecące bransoletki, abyśmy 
byli widoczni. Warto wrócić do swojej gru-
py przedszkolnej na wspólną, atrakcyjną 
przedszkolną zabawę. (Teresa Sobkowiak, 
dyrektorka przedszkola w Siedlcu)

* W piątek, 11 września dzieci z gru-
py starszaków ,,Kotki” i ,,Skrzaty” wybrały 
się na salę zabaw Dinopolis do Wolsztyna. 
Dzieci spędziły tam czas na szalonej zaba-
wie. Układały niezwykłe budowle z kloc-
ków, a najwięcej radości sprawiło skakanie 
w basenie z piłkami, skakanie na trampo-
linie oraz zjeżdżanie tunelami do basenu 
z piłkami. Pokonywanie torów przeszkód, 
zabawy zwinnościowe wpłynęły również 
na rozwój sprawności ruchowej: koordy-
nację ruchów, umiejętność toczenia pił-
ki, przechodzenia przez przeszkody itp.  
W czasie przerwy przedszkolaki mogły od-
począć i nabrać sił w bajkowej sali. Wszy-
scy wrócili na obiad do przedszkola bardzo 
zadowoleni i szczęśliwi. (Teresa Sobko-
wiak)

* W szczególny dzień „Pożegnanie 
Lata – powitanie Jesieni” przedszkolaki  
z Siedlca wyruszyły dwoma autokarami na 
spotkanie z pięknej i pełnej ciekawostek 
przygody. W wiacie na Nowym Młynie na 
dzieci czekali leśnicy Andrzej Pulikow-
ski, Wiesław Ceglarek oraz Robert Hybsz 
z Nadleśnictwa Wolsztyn. Każdy przed-
szkolak zabrał koszyczek na dary Jesieni. 
Wycieczkę do lasu prowadziła Agnieszka 
Kaczmarek opowiadając dzieciom o zwie-

rzątkach, grzybach, roślinkach i drzewach 
spotkanych w pobliskiej okolicy. Dzieci 
zbierały dary jesieni do koszyków, a panie 
odnajdywały grzyby, lecz ku zaskoczeniu 
tylko trujące. Wreszcie na polanie pokazały 
się sowy. I wszyscy krzyknęli „Mamy na 
ciebie smakę!”. Dziękujemy Nadleśnic-
twu Wolsztyn za wielką przygodę w lesie, 
smaczną kiełbaskę, upominki dla każdego 
dziecka oraz za miłą zabawę i wiele wra-
żeń. (Teresa Sobkowiak)

* Nasi „najmniejsi” stawiają pierwsze 
kroki na wycieczkę do sali zabaw „Fala 
Park” w Wolsztynie. Przejazd autokarem 
na wspaniałą zabawę to była nie lada grat-
ka! Później bawiono się wesoło w sali za-
baw. Po zabawie przedszkolacy udali się 
nad jezioro, aby nakarmić chlebkiem ka-
czuszki i łabędzie. Pierwsza wycieczka dla 
maluchów była wielkim przeżyciem, ale 
pozytywnym. (Teresa Sobkowiak)

* Przedszkolaki z grup młodszych 
„Jeżyki” i „Wiewiórki” wybrały się na wy-
cieczkę do gospodarstwa rolnego Renaty 
i Adama Szukalskich w Nieborzy. Dzieci 
dowiedziały się na czym polega praca rol-
nika, jakie maszyny i zwierzęta są w gospo-
darstwie. Przy pomocy gospodarzy dzieci 
mogły również nakarmić zwierzątka. Naj-
większą atrakcją dla przedszkolaków były 
maszyny rolnicze. Gospodarze zaprosili 
dzieci na plac zabaw przy sali wiejskiej, 
gdzie czekał na nich pyszny świeżutki 
placek. Po zabawie na placu zabaw dzieci 
przeszły do sali, gdzie czekał na nich cie-
pły posiłek - kiełbaska, bułeczka i soczek. 
Zadowoleni i pełni wrażeń przedszkolacy 
wrócili do przedszkola. Państwu Renacie 
i Adamowi Szukalskim dziękujemy za tak 
miłe i ciepłe przyjęcie. (Teresa Sobko-
wiak)

* W piękny słoneczny dzień „starsza-
cy” wyruszyli na wycieczkę do zaciszne-
go Skansenu Budownictwa Ludowego w 
Wolsztynie. Na przedszkolaków czekały 
kózki, barany, owieczki w zagrodzie. Każ-
dy przedszkolak w plecaku przygotował 
niespodziankę dla zwierzątek – suchy chle-
bek do karmienia. Panie z dziećmi zwiedza-
ły dawną kuźnie, wiatrak, chatę z Reklinka, 

Belęcin
* W czwartek, 24 września przedszko-

laki z Belęcina wybrały się na wycieczkę 
do pobliskiego lasu, w celu sprawdzenia, 
czy pani Jesień już do niego zawitała. Dzie-
ci poznawały przyrodę słuchając, patrząc  
i dotykając. Uważnie słuchały odgłosów 
lasu, a do kącika przyrodniczego przywio-
zły mnóstwo leśnych skarbów. Wycieczka 
wzbogaciła wiedzę przedszkolaków oraz 
miała również walory zdrowotne. Dzieci 
miło spędziły czas na świeżym i zdrowym 
powietrzu w otoczeniu pięknej i malow-
niczej przyrody leśnej. Był to dzień pełen 
niezapomnianych wrażeń. (Dorota Wasiek)

* W pierwszy dzień października 
przedszkolaki wyjechały na wycieczkę do 
Zbąszynia. Celem było przybliżenie dzie-
ciom środowiska przyrodniczego, jakim 
jest park i zwrócenie uwagi na zmiany za-
chodzące w przyrodzie wczesną jesienią. 
Podczas spaceru alejkami parku dzieci za-
chwycały się ogromnymi dębami i grabami 
oraz pozostałościami po zamkowej twier-

dzy. Była też okazja zaobserwować zwinną 
wiewiórkę i powiększyć zasoby jesiennego 
kącika przyrodniczego o kolejne skarby. Po 
spacerze grupa udała się w odwiedziny do 
zwierząt przebywających w mini zoo. Naj-
więcej radości sprawiła dzieciom możli-
wość karmienia króliczków, kózek, kucyka 
i osiołka. Do przedszkola wszyscy wrócili 
nieco zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. 
(D.Wasiek)

* Przedszkolaki z Belęcina serdecznie 
dziękują policjantom z Komendy Powia-
towej Policji w Wolsztynie, którzy 7.10. 
odwiedzili ich placówkę. Dzięki Wam 
utrwaliliśmy sobie wiedzę na temat bez-
pieczeństwa na drodze. Wiemy jak zacho-
wać się w obecności agresywnego psa oraz 
zgodnie stwierdziliśmy, że nie będziemy 
ufać obcym. Dziękujemy!

* W poniedziałek, 6 października Bi-
bliotekę Publiczną w Siedlcu odwiedziły 
dzieci z Przedszkola w Belęcinie. Przed-
szkolacy dowiedziały się, jak wygląda bi-
blioteka i jak można wypożyczać książki.

Wiadomości z przedszkoli

Jażyniec
* W czwartek, 17 września obchodzili-

śmy w naszym przedszkolu Święto Pieczo-
nego Ziemniaka. Z tej okazji przygotowa-
liśmy dla dzieci dzień pełen niespodzianek 
i niepowtarzalnych wrażeń. Przedszkolacy 
obejrzeli przedstawienie pt. „Niech żyje 
Król Ziemniak”. Rozmawialiśmy także  
o ziemniaczanych potrawach, a największą 
atrakcją były wspólne zabawy i konkuren-
cje sportowe na placu przedszkolnym. Tra-
dycyjnie odbyły się poszukiwania ukrytych 
ziemniaków. Wybraliśmy też króla i królo-

wą święta oraz degustowaliśmy upieczone 
kartofle.

* Na początku października przed-
szkolaków odwiedził aspirant Wojciech 
Adamczyk z KPP w Wolsztynie. Policjant 
zapoznał dzieci z zasadami bezpiecznego 
poruszania się na drodze, sprawdził znajo-
mość znaków i sygnalizatorów drogowych, 
uczył jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. 
Dzieci dowiedziały się również, jak zacho-
wać się w razie kontaktu z agresywnym 
psem. (Joanna Hałuszczak)

karczmę i stodołę z maszynami rolniczymi. 
Największą frajdę dzieciom sprawiły drew-
niane zabawki w izbie z tradycjami. Dzieci 
dowiedziały się, jak to dawno, dawno temu 
żyli ludzie. Dzieciom bardzo podobało się 
także karmienie kózek, owiec i szukanie 
„złota” w historycznej studni w Skansenie. 
Wycieczkę zakończyliśmy w parowozowni 
w Wolsztynie. Zachęcamy do zwiedzania 
tak ciekawych miejsc w Wolsztynie. (Tere-
sa Sobkowiak)

* W środę, 16 września w sali  
GOK-u w Siedlcu odbyło się przedstawie-
nie teatralne dla przedszkolaków pt.,,Afera 
Leśna” teatr Kultureska. Bohaterami byli 

Dzik – Patryk, Sarenka – Helenka i Mu-
chomorek – Marek, którzy sprawili naszym 
przedszkolakom z grup starszych wiele ra-
dości i uśmiechu na twarzach. Organizato-
rem spektaklu ekologicznego był Związek 
Międzygminny Obra. (Teresa Sobkowiak)

* Na początku października, w akcji 
Głośnego Czytania Bibliotekę Publiczną 
w Siedlcu odwiedzili przedszkolacy z grup 
,,Jeżyki” i ,,Wiewiórki” z Przedszkola w 
Siedlcu. Przedszkolaki z wielkim zaintere-
sowaniem i ciekawością wysłuchały bajek. 
Wcześniej, pod koniec września, w po-
dobnym spotkaniu brały udział ,,Skrzaty” 
i ,,Kotki”.



Realizacja projektu pn. „Kom-
pleksowe zagospodarowanie 
ścieków w zlewni rzeki Obry 
– Gmina Siedlec”, którego bu-
dowę rozpoczęto w 2009 roku, 
dobiegła końca, obecnie trwają 
prace porządkowe w miejsco-
wościach objętych ostatnim 
etapem prac.

W przełomowym roku tj. 
2012, w którym podpisana 
została umowa na dofinanso-
wanie w/w projektu przyznają-
ca 85% refundacji wydatków 
kwalifikowanych, prace nabrały 
tempa. W trakcie 6 lat ogłoszo-
no 10 przetargów na realizację 
poszczególnych zadań budow-
lanych, w tym 7 po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie. Ska-
nalizowano następujące miej-
scowości: Grójec Mały, Grójec 
Wielki, 

Chobienice, Wojciechowo, 
Nieborza, pozostałą cześć 
Siedlca, Żodyń, Jażyniec, 
Jaromierz, Kopanica, Mała 
Wieś. Obok prac związanych 
z budową kanalizacji sanitarnej 
prowadzone były prace odtwo-
rzeniowe dróg gminnych jak i 
powiatowych. 

Łącznie w ramach projektu 
wybudowano:

-  75,52 km sieci
-  31 szt. przepompowni 
   ścieków
-  3 szt. tłoczni ścieków
- 1043 szt. przykanalików, tj. 

odcinków łączących sieć z stu-
dzienką zlokalizowaną przy gra-
nicach prywatnych posesji.

Równocześnie prowadzone 
są prace przyłączeniowe, które 
potrwają do III kwartału przy-
szłego roku.

Obecnie po zakończeniu rze-
czowej realizacji projektu trwają 
prace związane z jego rozlicze-
niem oraz uzyskaniem efektu 
ekologicznego czyli wspomnia-
nych wcześniej przyłączeń jak 
największej liczby mieszkań-
ców.

Uzyskane dofinansowanie na 
realizację projektu jest ogrom-
nym sukcesem Gminy. Budo-
wa tak dużego przedsięwzięcia 
ze środków własnych trwałaby 
długimi latami. Dotychczasowa 
wartość projektu obejmująca 
budowę, nadzory, doradztwo, 
projekty, działania informa-
cyjno-promocyjne, itp. wynosi 
26.172.680,87 zł netto.

ul. Stary Rynek w Kopanicy

Kompleksowe zagospodarowanie ścieków 
w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec

Tłocznia ścieków w Jaromierzu ul. Drzymały w Kopanicy

W przedostatnią niedzielę 
sierpnia Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Siedlcu zorganizowała  
I Rajd Rowerowy pod hasłem  
„Żyj zdrowo na sportowo”.

Celem rajdu było propagowanie 
zdrowego stylu życia bez uzależ-
nień, znajomości zasad ruchu dro-
gowego wśród dzieci i młodzieży, 
upowszechnianie jazdy na rowerze, 
jako formy aktywności fizycznej oraz 
poznawanie walorów krajoznawczych 
gminy Siedlec. Uczestnicy, wśród 
których znalazły się także dzieci, 
pokonali ok. 25 km. Rajd zakończył 
się spotkaniem w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Sielankowa za-
groda pod Modrzewiem” w Grójcu 

Małym, gdzie można było posilić się 
kiełbaską z ogniska oraz ciastem  
i kawą. Każdy uczestnik mógł zało-
żyć tzw. alkogoogle, dzięki którym 
mógł zbadać, jak reaguje jego orga-
nizm po spożyciu jednego promila 
alkoholu. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy upominek, a niektórzy 
szczęśliwcy nagrody. Ponadto, Jan 
Fila i Grzegorz Adamczak z wolsz-
tyńskiego WOPR-u przeprowadzili 
prelekcję na temat bezpieczeństwa 
nad wodą, szkodliwości spożywania 
alkoholu i zażywania narkotyków,  
a także w zakresie ćwiczeń resuscy-
tacji – każdy mógł sprawdzić swoje 
umiejętności ratownicze na fantomie 
medycznym.

Zdrowy rajd


