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Na początku września br. od-
było się oficjalne otwarcie siłowni 
zewnętrznej w Siedlcu zbudowa-
nej w ramach zadania „Poprawa 
infrastruktury turystycznej i re-
kreacyjnej w miejscowości Sie-
dlec poprzez budowę siłowni ze-
wnętrznej”. Oficjalnego otwarcia 
dokonali członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siedlcu wraz 
z Wójtem Gminy Siedlec Panem 
Jackiem Kolesińskim. Bliźniaczy 
projekt powstał również w Kopa-
nicy, gdzie mieszkańcy również 
mogą już korzystać z siłowni na 

świeżym powietrzu. Wszystko 
to dzięki inicjatywie strażaków z 
Siedlca i Kopanicy. W kwietniu 
2017 r. OSP Siedlec i OSP Ko-
panica złożyli wnioski do LGD 
Regionu Kozła o przyznanie 
pomocy na budowę siłowni ze-
wnętrznych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Oba wnioski zy-
skały uznanie dzięki czemu zosta-
ły podpisane umowy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego o przyznanie pomo-
cy na realizację danych zadań. 

Wsparcie zostało udzielone w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
z wyłączeniem projektów gran-
towych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności go-
spodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Realizacja 
zadań pozwoliła na stworzeniu 
atrakcyjnych miejsc w Kopanicy 
i w Siedlcu, z których korzystać 
mogą mieszkańcy i turyści. Zo-

stała zagospodarowana przestrzeń 
publiczna poprzez utwardzenie 
terenu, zakup elementów małej ar-
chitektury z wykorzystaniem eko-
logicznych rozwiązań oraz zostały 
zamontowane elementy siłowni 
zewnętrznej, z której korzystanie 
to nowoczesny sposób aktywnej 
dbałości o zdrowie oraz wygląd 
zewnętrzny. Gratulujemy człon-
kom OSP Kopanica i OSP Siedlec 
podjętej inicjatywy. 

Wartość projektów: 
1.„Poprawa infrastruktu-

ry turystycznej i rekreacyjnej w 
miejscowości Kopanica poprzez 
budowę siłowni zewnętrznej” – 
wartość projektu 54.186,40 zł. z 
czego kwota dofinansowania wy-
niosła 48.767,00 zł. 

2. „Poprawa infrastruktury tu-
rystycznej i rekreacyjnej w miej-
scowości Siedlec poprzez budowę 
siłowni zewnętrznej” – wartość 
projektu 54.917,16 zł. z czego 
kwota dofinansowania wyniosła 
49.425,00 zł. 

Siłownie zewnętrzne w ramach PROW 2014 - 2020 już działają!
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Informacje z Regionu Kozła
We wtorek, dnia 14 sierp-
nia 2018 r. na zaproszenie 
redakcji popularnego, po-
rannego programu pt. PY-
TANIE NA ŚNIADANIE, w 
TVP 2 wystąpiła rodzina 
koźlarzy                     i jed-
nocześnie budowniczych 
kozłów w składzie: Domi-
nik Brudło, Jarosław Mai 

i Stanisław Mai. W czasie 
programu prezentowali in-
strument z Regionu Kozła, 
opowiadali o jego budowie 
i muzyce. Program prowa-
dzili Monika Zamachowska 
i Michał Olszański, który 
sam spróbował gry na koźle 
weselnym. Była to sympa-
tyczna promocja Regionu 

Kozła i jego kultury.

Zapraszamy do obej-
rzenia programu: (http://
p y t a n i e n a s n i a d a n i e .
t v p . p l / 3 8 5 0 3 4 1 5 / 3 -
p o k o l e n i o w a - r o d z i n a -
kozlarzy)

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

pl

Opracowała: Ewa Woś

17.07.18 -posiedzenie Zarządu Związku 
Międzygminnego Obra,
19.07.18 -zebranie wiejskie Kopanica,
24.07.18 -Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego Obra,
28.07.18 -festyn wiejski w Karnie,
30.07.18 -wizyta Senatora Jana Filipa 
Libickiego w gminie,
10.08.18 -wystawa rysunku Piotra 
Pogonowskiego, 
19.08.18 -III Mistrzostwa Wędkarskie 
Strażaków Ochotników Gminy Siedlec- 
Kuźnica Zbąska,
22.08.18 -posiedzenie Rady Nadzorczej 
ZEUK,
24.08.18 -wizyta delegacji z Mołdawii w 

gminie,
25-26.08.18 -Święto 
Smaków,
26.08.18 -Dożynki Parafialne /
Siedlec,
28.08.18 -posiedzenie Zarządu 
Związku Międzygminnego Obra,
1.09.18 - otwarcie siłowni zewnętrznej 
w Siedlcu,
2.09.18 - IV Rajd Rowerowy pod 
hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”,
5.09.18 - spotkanie z emerytami/
rencistami / GOK Siedlec,
7.09.18 - wystawa Tomasza Weissa pt. 
„Kwiaty”,
9.09.18 - Dożynki Gminne/Jażyniec,

10.09.18 - otwarcie siłowni 
zewnętrznej w Kiełpinach,
15.09.18 -udział OSP Stara 
Tuchorza w Wojewódzkich 
Zawodach Sportowo-
Pożarniczych /Wągrowiec,

19.09.18 - podpisanie umowy o 
przyznaniu pomocy w ramach PROW 
na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury 
kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez 
poprawę stanu sali wiejskiej w 
Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy”,
- otwarcie drogi w Wojciechowie,
27.09.18 - podpisanie umowy na 
realizację zadań z funduszu pomocy 

pokrzywdzonych oraz pomocy 
postpenitencjarnej – funduszu 
sprawiedliwości,
28.09.18 - wizyta Marszałka Marka 
Woźniaka w gminie,
- udział w spotkaniu „Liderzy 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi” w 
Pakosławiu – wyróżnienie sołectwa 
Grójec Wielki  w II edycji konkursu 
„Aktywna Wieś Wielkopolska”,
29.09.18 - zbiórka zużytego sprzętu rtv, 
AGD, przeterminowanych leków, baterii 
, żarówek w zamian za krzewy, nasiona 
,

Kalendarium Gminy Siedlec

W dniu 18 września 
2018 r. odbyła się LI sesja 
Rady Gminy Siedlec V 
kadencji 2014 -2018, w której 
uczestniczyło 15 radnych 
spośród 15 członków Rady. 
Ponadto uczestniczyli: kpt 
Robert Janczewski Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w 
Nowym Tomyślu,Andrzej Wita 
Przewodniczący Rady Powiatu, 
Łucja Olejniczak członek 
Zarządu Powiatu, Eugeniusz 
Konieczek Prezes ZNP Oddział 
w Siedlcu, Jacek Kolesiński 
Wójt Gminy, Hieronim Birk Z-ca 
Wójta, Krystyna Lewandowska 
Skarbnik Gminy, oraz sołtysi i 
kierownicy Urzędu Gminy.
Na wstępie obrad wysłuchano 
informacji przedstawiciela 
Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Nowym Tomyślu 
nt. ochotniczych form służby 
wojskowej.
W punkcie interpelacje i wnioski 
głos zabierali:
-  radny M. Wita złożył 
zapytania w brzemieniu:
„ którzy sołtysi przypisują 
sobie zasługi osoby w urzędzie 
odpowiedzialnej za pisanie 
projektów o zewnętrzne 
dofinansowania i na podstawie 

czego wysuwane są takie 
oskarżenia”;
„ na jakim etapie jest trójstronne 
porozumienie między Gminą 
Siedlec – Gminą Wolsztyn – 
Strażą Miejską w Wolsztynie 
dot. Spalania odpadów na 
terenie Gminy Siedlec”.
- radny A. Skiba pytał : kiedy 
rozpocznie się inwestycja 
– doprowadzenie wody – w 
kierunku Dolnej Wsi?;
- radny R. Winiarz podniósł 
sprawę naprawy drogi w 
Belęcinie;
- radna R. Olejniczak pytała: 
co z wieżą telefoniczną w 
rejonie Chobienic?
W dalszej części obrad podjęto 
następujące uchwały: 
- uchwala Nr LI/275/2018 
w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2018 rok na 
obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 15 – 
za, 0 – przeciw, 0 – głos 
wstrzymujący,
- uchwała Nr LI/276/2018 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2018 – 2026 na 
obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 15 – 
za, 0 – przeciw, 0 – głos 

wstrzymujący,
- uchwala Nr LI/277/2018 
w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania 
ścieków, obowiązującego na 
terenie Gminy Siedlec na 
obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – 
za, 0 – przeciw, 0 – głos 
wstrzymujący,
- uchwala Nr LI/278/2018 
w sprawie nadania nazwy 
ulicy drodze wewnętrznej w 
miejscowości Kopanica na 
obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – 
za, 0 – przeciw, 0 – głos 
wstrzymujący
-  uchwala Nr LI/279/2018 
w sprawie nadania nazwy 
ulicy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Żodyń na 
obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – 
za, 0 – przeciw, 0 – głos 
wstrzymujący
- uchwala Nr LI/280/2018 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 
ewid. 372, 388, 418/5 i części 
dz. nr ewid.378 – miejscowości 

Żodyń na obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie 
14 – za, 0 – przeciw, 0 – 
głos wstrzymujący,
- uchwala Nr LI/281/2018 
w sprawie zarządzenia 
konsultacji z mieszkańcami 
sołectwa Tuchorza w 
sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowości Tuchorza na 
obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – 
za, 0 – przeciw, 0 – głos 
wstrzymujący
- uchwala Nr LI/282/2018 
w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIV/72/2015 Rady Gminy 
Siedlec z dnia 24 listopada 
2015 r. w sprawie Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 
Siedlec na obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie 
14 – za, 0 – przeciw, 0 – 
głos wstrzymujący.

Ponadto Wójt Gminy J. 
Kolesiński w formie prezentacji 
multimedialnej przedstawił 
sprawozdanie z działalności za 
czteroletni okres.
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Nikt dotychczas z Gminy Siedlec nie 
był Starostą naszego powiatu. Cztero-
krotnie pełnił tę funkcję Ryszard Kurp 
z Wolsztyna, a ostatnio Janusz Frącko-
wiak z Gminy Przemęt. Nadszedł czas 
na Starostę z Gminy Siedlec. Jest na 
to olbrzymia szansa ponieważ w ostat-
nich wyborach do Senatu wyborcy z 
naszej gminy i powiatu solidarnie po-
parli mnie jako kandydata na Sena-
tora RP.Było nas wtedy razem ponad 
8,5 tysiąca! Jeśli zachowamy tę soli-
darność i nie rozproszymy głosów to 
Jerzy Andrzejak mieszkaniec Starej 
Tuchorzy ma realne szanse zostania 
Starostą Powiatu Wolsztyńskiego. Zy-
ska na tym cała nasza gmina. Gołym 
okiem widać co ustępujący Starosta 
zrobił dla Gminy Przemęt i czego nie 
zrobił dla Gminy Siedlec. Podział środ-

ków nie był równy, nie był sprawiedli-
wy. Jeszcze jedna taka kadencja i z 
prężnej, bogatej gminy staniemy się 
najbiedniejszą gminą naszego powia-
tu mimo pracowitości i zaangażowa-
nia mieszkańców oraz wysiłków Wójta. 
Powiat musi współpracować z gminą i 
wspierać finansowo gminne inicjatywy. 
Podział środków między gminy musi 
być sprawiedliwy, a dotychczasowe 
nierówności zrekompensowane.

Po wyborach do Senatu w 2015 
roku, w których zdobyłem blisko 34 ty-
siące głosów złożyłem obietnicę na ła-
mach lokalnej prasy, że „ Nie zmarnuję 
oddanych na mnie głosów! To dla mnie 
sprawa honoru”. Wypełniając to zobo-
wiązanie, z pomocą wielu zaangażowa-
nych osób stworzyliśmy „Porozumie-
nie dla Powiatu Jerzego Andrzejaka” 
by zjednoczyć wszystkich tych, którzy 
w ostatnich wyborach poparli mnie i 
moją ideę apolityczności, lokalnego 
patriotyzmu i służenia ludziom. Wiem, 
że wielu z Państwa pokłada we mnie 
nadzieję, że po wygranych wyborach 
zmienię sposób zarządzania powia-
tem, że skończy się czas zadłużania, 
bezmyślnych inwestycji, nie szanowa-
nia ludzi, niesprawiedliwego podziału 
publicznych pieniędzy. Słusznie ocze-
kujecie Państwo by decyzje odnośnie 
spraw powiatu zapadały w Wolsztynie 
w budynku Starostwa, a nie na niefor-
malnych partyjno-koleżeńskich forach 

poza Wolsztynem. Starosta musi być 
odpowiedzialnym menedżerem, a to 
wymaga wiedzy i doświadczenia. Ro-
zumiejąc to ukończyłem niedawno po-
dyplomowe studia na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Jeśli oddacie 
Państwo głosy na nasze porozumienie 
w efekcie czego mnie przypadnie peł-
nienie zaszczytnej funkcji Starosty to 
będą ją pełnił odpowiedzialnie z peł-
nym zaangażowaniem i skromnie, bez 
żadnych diet, ekwiwalentów za urlop, 
delegacji, premii, trzynastych pensji, 
nagród itd. Wszystkie takie pieniądze 
przekażę w całości na cele społecz-
ne. Zadbam również o to, by w Radzie 
Powiatu i komisjach skończył się czas 
kłótni a rozpoczął czas wspólnej pracy, 
oparty na wzajemnym szacunku. Nie 
będę traktował zrealizowanych zadań 
jako swoich zasług, gdyż spełnienie 
obowiązku nie jest zasługą, a na osią-
gnięty sukces składa się praca wielu 
osób, obywateli naszej gminy i powia-
tu. Jeśli zgadzacie się Państwo z taką 
wizją pełnienia obowiązków Starosty 
proszę oddajcie na mnie swój głos. 
Kandydatów do Rady Powiatu jest wie-
lu, szansa na starostę z Gminy Siedlec 
tylko jedna.    

KWW Porozumienie dla Powiatu 
Jerzego Andrzejaka.

Lista nr 13. 

czas na STAROSTĘ
z GMINY SIEDLEC!

Jerzy Andrzejak inwestuje w Gminie Siedlec. Nowy parking przed marketem w Siedlcu.
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Wójt gminy Siedlec Jacek Kole-
siński po czterech latach będzie 
się ubiegał o ponowny wybór. Na 
koniec kadencji przyszedł czas na 
podsumowanie dokonań i pytania 
o jego dalsze plany
Mam pomysł na rozwój gminy i 
plan do zrealizowania

Koniec kadencji to czas podsumo-
wań. Jak Pan ocenia te cztery lata 
rządzenia w gminie Siedlec?

To nie tyle rządy, ale bardziej kiero-
wanie gminą. Podstawą jest stworze-
nie grupy osób z którymi się dobrze 
współpracuje. Mam na myśli przede 
wszystkim pracowników urzędu. War-
to zdać sobie sprawę, że ten pierwszy 
okres po wyborze czyli dwa lata, to 
czas na dostosowanie się. W pierw-
szym roku realizuje się budżet po-
przedniej rady, w drugim roku zaczy-
na się planowanie i przede wszystkim 
tworzenie grupy współpracowników z 
którymi można skutecznie realizować 
założenia budżetu. A to wszystko wy-
maga czasu. Cieszę się, że udało się 
w tym okresie wypracować dobre re-
lacje z radą gminy. Dzisiaj mamy bar-
dzo dobrą sytuację finansową, spłaci-
liśmy ponad 40% naszego zadłużenia. 
Określiliśmy podstawowe założenia i 
je z sukcesem realizujemy. Są to trzy 
główne zadania: poprawienie sytuacji 
finansowej, drogi wewnątrz miejsco-
wości i zmiana wizerunku. Staramy 
się pokazać gminę Siedlec jako miej-
sce, które ma własną historię i trady-
cję. Cieszy mnie to, że przygotowa-
liśmy do tego podstawy. Zaczynając 
od Kopanicy, Jagiełły i wszystkich 
wydarzeń z tym związanych. Kolejno 
Mielżyńscy, sprawy niepodległościo-
we, współpraca z Cegielskim, czap-
ki maciejówki legionów polskich i to, 
co jest dla nas bardzo ważne, czyli 
Powstanie Wielkopolskie, w którym 
przypomnę brało udział ponad 200 
naszych mieszkańców.

Podczas spotkań z mieszkańcami 
pokazuje Pan prezentację z osią-
gnięciami gminy. Czy ona do nich 
przemawia?
Założyłem sobie umacnianie kontak-
tów z mieszkańcami i składanie rze-
telnych sprawozdań z prac gminy. 
A sposób pokazywania osiągnięć w 
sposób matematyczny jest najuczciw-
szy. Liczby nie kłamią. Mamy prawie 
trzydzieści sołectw i nie każdy widzi 
całość problemów, rozległości zadań 
i osiągnięć gminy, patrząc przez pry-
zmat swojej miejscowości.

Żeby nie było tak różowo. Wyzwa-
niem budżetowym jest w gminie 
oświata?

Oświata jest bardzo ważnym elemen-
tem. W końcu chodzi o nasze dzieci. 
Rozumiemy ją szeroko, zaczynając od 
przedszkola, a kończąc na szkołach 
podstawowych czy jeszcze niedawno 
placówek z klasami gimnazjalnymi. To 
trudny temat. Wprowadziliśmy więc 
inny sposób zarządzania szkołami. 
Niestety w Wielkopolsce wszystkie 
samorządy muszą dopłacać do oświa-
ty. Nam koszty utrzymania wzrosły z 
6,5 mln do prawie 10 mln. Tyle dopła-
camy z naszego budżetu, natomiast 
całość kosztów to 20 mln. Ogromna 
kwota niestety, ale konieczna. Z tych 
pieniędzy przeprowadzamy remonty, 
utrzymujemy szkoły, pracowników, 
całą infrastrukturę i realizujemy nie-
które zadania oświatowe. Zmieniliśmy 
kilka rzeczy, szczególnie dotyczą-
cych podejścia personelu, wzajemnej 
współpracy, pobudziliśmy środowisko 
edukacji do działalności. Poprawiło 
się bezpieczeństwo, atmosfera w pla-
cówkach. Oceniam to bardzo wysoko. 
Moim zamierzeniem jest organizacja 
w szkołąch jednego dnia w tygodniu, 
gdzie po południu dzieci będą miały 
możliwość uczestniczyć w zajęciach 
pozalekcyjnych typu praca-techni-
ka czy zajęcia z gotowania. To tylko 
oczywiście przykład.

Gmina Siedlec zaistniała ostatnio 
w przestrzeni całego województwa. 
Skuteczna promocja czy przypa-
dek?

Jednym z ważnych elementów naszej 
strategii rozwoju gminy jest zaistnienie 
w przestrzeni publicznej wojewódz-
twa. Współpraca z Urzędem Marszał-
kowskim układa się znakomicie, mó-
wię o konkursach, dobrych relacjach 
i pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Dużo inwestycji, na przykład 
droga wojewódzka jest realizowana 
wspólnie. Tutaj akurat z Wojewódz-
kim Zarządem Dróg. Jesteśmy ulo-
kowani na granicy z województwem 
lubuskim, dlatego musimy bardziej i 
intensywniej zabiegać i pokazywać 
się, żebyśmy byli dostrzeżeni. Cieszy 

mnie, że nasza gmina kwalifikuje się 
do konkursu Piękna Wieś, że budo-
wane i remontowane są drogi i chod-
niki. Przypomnę, że obecną kadencję 
rozpoczęliśmy od wizyty prezydenta 
Bronisława Komorowskiego a koń-
czymy wizytą Marszałka Marka Woź-
niaka, posłów i radnych Sejmiku. To 
świadczy o tym, jak jesteśmy odbiera-
ni. To są rzeczy nie do przecenienia. 
Czekamy w tej chwili zatwierdzenie 
projektu ścieżki rowerowej na którą 
otrzymaliśmy 50% dofinansowania. 
Chodzi o ścieżkę Siedlec-Powodowo. 
Rzeczywiście Urząd Marszałkowski 
skutecznie nam pomaga, a chodzi o 
procedury tzw. ZRID i trzymanie do-
finansowania przez dwa lata. Takie 
postawienie sprawy powoduje, że 
nie musimy ponownie występować 
do nich z kolejnymi pismami. Poza 
tym taka wizyta Marszałka i posłów 
związana z oficjalnym odbiorem drogi 
jaka odbyła się kilka dni temu to dla 
nas ogromny zaszczyt. Niewiele jest 
w województwie miejsc, do których 
na odbiór inwestycji przyjeżdża Mar-
szałek, dwóch posłów, radni Sejmiku, 
włodarze okolicznych gmin. Tym bar-
dziej jestem dumny, że mogliśmy w 
takim gronie zaprezentować nie tylko 
tę inwestycję ale także pokazać cało-
kształt osiągnięć i przedstawić gminę. 
To była znakomita okazja do zacieśnie-
nia kontaktów z władzami wojewódz-
kimi, pokazania, że jest taka mała ale 
bardzo skuteczna gmina na granicy z 
sąsiednim województwem lubuskim, 
która doskonale sobie radzi.

Gmina Siedlec pozyskuje sporo 
środków zewnętrznych.

Skupiliśmy się na początku kadencji 
na spokojnej pracy i reorganizacji. 
Przesunęliśmy pracowników na inne 
stanowiska, zmieniliśmy zakres obo-
wiązków. Mamy młodą kadrę. To dało 
konkretne efekty. Zatrudniliśmy też 
niektórych doświadczonych pracow-
ników z zewnątrz, spoza naszej gmi-
ny. Mówię o Panu Michale Nowaku i 
Panu Andrzeju Rogozinskim. W ten 
sposób wnieśliśmy sporo nowości, 
inne spojrzenie na wiele spraw. Nie 
da się niektórych zmian wprowadzić, 
jeśli będą się opierały tylko i wyłącz-
nie na ,,samych swoich’’. Wieloletnie 
znajomości i kontakty są wspaniałe i 
ja tego nie neguję, ale w niektórych 
sprawach mogą przeszkadzać. Stąd 
te zmiany. Składamy oczywiście wie-
le projektów, praktycznie na wszyst-
kie konkursy z których mamy szansę 
uzyskać dotacje. Jednak w porówna-
niu z Polską Wschodnią nie jest wcale 
takie łatwe uzyskanie dotacji. Nam w 
dużej części się to udaje.

Startuje Pan w kolejnym wyborach. 
Uważa Pan, że wygra?
Startuję się po to, bo mam przed sobą 
konkretne zadania do dokończenia i 
wykonania. Miałem pomysły, co trze-
ba zrobić, aby gmina się rozwijała. 
Teraz przyszła pora na dokończenie 
kilku projektów i skuteczne realizowa-
nie tego, co sobie w gronie współpra-
cowników założyliśmy. To działania 
długofalowe i nie da się ich wykonać 
w czasie jednej kadencji. Uważam, że 
jestem to winien naszym mieszkań-
com. Chcę rozbudować, zmienić tę 
gminę. Jeżeli zależy nam na naszym 
własnym miejscu i zrealizowaniu po-
mysłów, które powinny być dokoń-
czone to te cztery lata nie wystarczą. 
Patrząc z perspektywy całej kadencji 
śmiało mogę powiedzieć, że ostat-
nie dwa lata były najskuteczniejszym 
okresem. To wtedy pozyskaliśmy do-
skonałych pracowników, poukładali-
śmy zespół, podzieliliśmy zadania, ale 
i ja sam dokładnie poznałem gminę, jej 
warunki. Nabyłem też doświadczenia 
w kontaktach z innymi samorządami, 
władzami powiatowymi i wojewódzki-
mi. Teraz to wszystko procentuje. Mój 
start w wyborach wynika z przekona-
nia, że mieszkańcom może się w tej 
małej ojczyźnie żyć jeszcze lepiej. 
Rozpoczęliśmy też wiele zadań, któ-
re są obciążone wieloletnią perspek-
tywą. Począwszy od przebudowy 
oświaty, idąc przez ścieżki rowerowe, 
infrastrukturę. To chciałbym dokoń-
czyć w następnej kadencji.

Jest pan bardzo aktywny na wsiach. 
Wszędzie Pana widać. Czy mieszkań-
cy to doceniają? Słyszałem, że tak.

To dobre pytanie. Nie jestem osobą i 
od razu to przyznaję, która ma łatwy 
charakter. Po pierwsze jestem ojcem 
dużej rodziny, bo mam piątkę dzieci. 
Prowadziłem także przez wiele lat z 
sukcesami działalność gospodarczą. 
Zdaję sobie sprawę jak bardzo waż-
ną rzeczą jest pilnowanie dyscypliny 
finansów. Nie podobają mi się próby 
wymuszania decyzji, które będą lub 
mogą się okazać niekorzystne dla ca-
łej gminy. Chodzi na przykład o niektó-
re usługi czy inne rzeczy, które gmina 
miałaby zrobić. Może to przewrażli-
wienie, ale jestem zdania, że należy 
traktować gminę jak kawałek własne-
go domu i pilnować finansów, aby 
faktury nie były zawyżane, aby każ-
dy uczciwie miał zapłacone za swo-
ją pracę. Nigdy nie zamykałem się w 
urzędzie, nie stroniłem od kontaktów 
z mieszkańcami. Staram się uczest-
niczyć w ich życiu, słuchać co mają 
do powiedzenia i wyciągać wnioski. 
Pewnie nie wszystkim taka postawa 
przypada do gustu i jak każdy mam 
też przeciwników. Jednak tych zwo-
lenników mam nadzieję jest więcej

DUŻO ZROBILIŚMY, ALE STAĆ NAS NA WIĘCEJ
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W piątek 28 września w Sali 
GOK w Siedlcu odbyło się 
uroczyste spotkanie przed-
stawicieli władz samorządu 
wojewódzkiego, lokalnych 
włodarzy, posłów na Sejm 
RP i radnych Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
Tego dnia oficjalnie otwarto 
drogę wojewódzką nr 303 
pomiędzy Chobienicami a 
Grójcem Wielkim. Dla gmi-
ny była to także dobra oka-
zja do pokazania potencjału 
gminy Siedlec przybyłym 
gościom.

Spotkanie rozpoczęło się od 
złożenia symbolicznych wią-
zanek kwiatów przez delegację 
oficjeli pod pomnikiem ku czci 
Powstańców Wielkopolskich. 
Następnie sala GOK-u wypeł-
niła się wieloma  znamienity-
mi gośćmi. Przybyli między 
innymi Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 

Woźniak, posłowie Killion 
Munyama i Jakub Rutnicki z 
PO, Przewodnicząca Sejmiku 
Zofia Szalczyk, radni Sejmi-
ku, przedstawiciele okolicz-
nych samorządów i instytucji. 
Wśród nich nie zabrakło także 
lokalnych przedsiębiorców. 
Wójt gminy Jacek Kolesiński 
przedstawił prezentację i po-
wiadał o osiągnięciach gminy 
i jej planach na przyszłość. 
Docenił to w swoim przemó-
wieniu Marszałek, mówiąc o 
znakomitym zarządzaniu, za-
deklarował dalszą pomoc dla 
Siedlca i zachęcał do brania 
udziału w konkursach pro-
jektów unijnych. Po zakoń-
czonym spotkaniu Marszałek 
wraz z wójtem i przedstawi-
cielami Wielkopolskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich 
udali się do Grójca Wielkiego 
na otwarcie drogi. – Jesteśmy 
jedną z nielicznych gmin, które 
goszczą tak ważnych polityków 

w naszym regionie. Na po-
czątku kadencji przyjechał do 
nas Prezydent Bronisław Ko-
morowski, a teraz pod koniec 
czteroletniej pracy w samorzą-
dzie odwiedził nas Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
wraz z posłami. To przykład 
naszej dobrej współpracy z 
władzami na szczeblu woje-
wódzkim i realizacji planów, 
które zakładają zaistnienie 
Siedlca w przestrzeni publicz-
nej nie tylko powiatu ale także 
województwa. Poza tym nie 
ukrywam, że każdy samorząd, 
w tym nasz, musi bardzo do-
brze współpracować z władza-
mi wyższego szczebla. A jeśli 
są one częściowo odpowie-
dzialne za podział pieniędzy 
w samorządach, to już nie ma 
o czym więcej mówić. W ten 
sposób można nawiązać dobre 
kontakty, rozpocząć wspólne 
projekty i po prostu przypomi-
nać, że taka gmina jak Siedlec 

zasługuje na uwagę, pienią-
dze i inwestycje. Przykładem 
dobrej współpracy jest droga 
wojewódzka numer 303– po-
wiedział Jacek Kolesiński wójt 
gminy.

Droga po remoncie
Z uwagi na zły stan nawierzch-
ni WZDW w Poznaniu w 
ostatnich latach wyremonto-
wał drogę na odcinku 3,9 km 
od granicy województwa do 
Chobienic. Wybudował też 
nowy chodnik w Grójcu Wiel-
kim i wyremontował istnieją-
cy w Siedlcu. Łączna wartość 
tych trzech zadań wyniosła 
3,9 mln złotych. Remont trwał 
od 2017 roku i zakończył się 
rok później położenie nowej 
nawierzchni wraz z udową 
chodnika w Grójcu Wielkim. 
Zakres wszystkich robót obej-
mował odnowę nawierzchni, 
umocnienie poboczy i zjaz-

dów, wykonanie oznakowania, 
wykonanie kanalizacji desz-
czowej i chodnika w Grójcu 
oraz montaż barier ochron-
nych i wyspy spowalniającej 
na dojeździe do mostu.
Ale to jeszcze nie koniec. 
WZDW planuje bowiem ko-
lejne inwestycje we współpra-
cy z siedleckim samorządem. 
Niedługo ma się rozpocząć 
kolejna rozbudowa tej drogi. 
Tym razem w grę wchodzi 
długo oczekiwana budowa 
mostu. Następną propozycją 
w planach jest budowa ścieżki 
rowerowej w ciągu grogi 303 
na odcinku od Siedlca do Po-
wodowa. W tej chwili trwają 
przygotowania materiałów do 
ogłoszenia przetargu – infor-
muje WZDW z Poznania.

Marszałek na otwarciu drogi wojewódzkiej
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-13 września przybył do 
nas pan policjant – aspirant 
Miśko, który opowiedział 
dzieciom jak należy zacho-
wać się na drodze, dbać o 
bezpieczeństwo własne i 
innych oraz unikać zagro-
żeń w domu i w szkole. Po-
kazał też uczniom wyposa-

żenie policjanta oraz motor, 
którym przyjechał.

 
- 21 września powitali-

śmy ,,Panią Jesień” stroja-
mi w jesiennych barwach, 
zabawami i słodyczami, 
którymi Pani Jesień i jej 
pomocnice poczęstowa-

ły wszystkie dzieci. Klasy 
trzecie wykonały przepysz-
ne jesienne przekąski: sa-
łatki owocowe i warzywne, 
szaszłyki oraz dekoracyjne 
cuda- ,,owocowe jeżyki”.

                            
B. Kaczmarek 
– R. Sawicka

,,Mały Samorząd Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy” – informuje…

19 września udaliśmy się na rajd ro-
werowy Kółka Ekologicznego. 

W tym roku szkolnym na Kółku reali-
zujemy między innymi: projekt edukacyj-
ny, pt.,,Poznajemy swoje środowisko i w 
ramach którego zajmiemy się następują-
cymi zagadnieniami.

1.Nasza miejscowość i jej walory 
   przyrodnicze.
2.Warunki życia ludzi w naszej okolicy.
3.Najpiękniejsze miejsca.
4.Poznanie flory i fauny.
5.Pomniki przyrody na naszym terenie.

-Dzięki rajdom rowerowym możemy 
realizować nasze zadania w terenie.

Najpierw udaliśmy się pod Pomnik-
Miejsce Pamięci Narodowej w Tuchorzy.
Tam pani Bogumiła Kaczmarek- opie-
kunka Kółka Ekologicznego-przedstawi-
ła nam mało znane fakty dotyczące mordu 

na polskich patriotach w 1942 roku i jakie 
skutki wywierał na okolicznych miesz-
kańców jeszcze wiele lat po zakończeniu 
wojny.

Następnie pojechaliśmy do Belęcina 
i Mariankowa , gdzie pani opowiedziała 
nam dlaczego w dawnych czasach przed 
małymi malowniczymi osadami -położo-
nymi wśród pól i lasów stawiano krzyże.

Kolejnym etapem nasze przejażdżki 
był stary,poniemiecki cmentarz w Borui, 
o który dbają nasi wolontariusze ze szko-
ły.

Na zakończenie udaliśmy się do nowo 
- otwartej siłowni w Borui- gdzie wyko-
naliśmy podstawowe ćwiczenia.

Następnie ruszyliśmy w drogę powrot-
ną.Wróciliśmy zadowoleni, ponieważ 
dużo radości daje nam kontakt z naturą i 
rekreacją na świeżym powietrzu.

Rajd Rowerowy Kółka Ekologicznego 
Szkoły Podstawowej w Tuchorzy

8 września 2018 r. przy 
sali wiejskiej w Tuchorzy 
odbył się festyn. Jak co roku 
tak i tym razem uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy mieli możliwość 
wystąpienia na scenie mię-
dzy innymi przed swoimi 
rodzicami i znajomymi. 
Nasze koleżanki, koledzy 
i my wystąpiliśmy z popi-
sami wokalnymi i tanecz-
nymi. Szkoła włączyła się 

także w narodowe czytanie 
pod patronatem pary pre-
zydenckiej „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego. Roz-
poczęła Małgorzata Sobel 
- dyrektor szkoły, kolejne 
fragmenty w wyjątkowym 
wykonaniu przedstawiły: 
Agnieszka Kędziora – dy-
rektor Biblioteki Publicznej 
w Siedlcu, absolwentka na-
szej szkoły – Julia i uczen-
nice: Oliwia i Julia. 

Podczas trwania festy-
nu zbieraliśmy pieniądze 
na  pomoc chorym: dla 
Małgosi i Maika oraz na 
szafki na korytarz w szkole. 
Dziękujemy wszystkim za 
wspaniałą zabawę, za mile 
spędzony czas i za każdą 
złotówkę.

Emilia i Julia

Festyn w Tuchorzy

03.09.2018 – uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego.

12.09.2018 –  ks. Biskup Grzegorz Bal-
cerek udzielił naszej młodzieży 
sakramentu bierzmowania

13.09.2018 – odbyła się Rada Pedago-
giczna oraz zebranie z rodzicami, 
podczas którego ukonstytuowała 
się Rada Rodziców,

19.09.2018 – odbyły się wybory Rady 
Samorządu Uczniowskiego,

19.09.201 – uczniowie naszej szkoły 
udali się na wycieczkę do kina w 
Zielonej Górze by obejrzeć film 
„Diwizjon 303”.

27.09.2018 – klasy I – III szkoły podsta-
wowej uczestniczyły w warsz-
tatach edukacji przyrodniczo – 
leśnej prowadzonej przez pana 
Macieja Basińskiego z Nadle-
śnictwa w Wolsztynie.

Kalendarium Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie

Wrzesień 2018r.:                 
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2018/2019.
2. Zebranie z rodzicami.
3. W ramach realizacji projektu gimna-
zjalnego uczennice klasy III a : Klaudia 
Kędziora, Julia Prządka i Julia Walawko 
z pomocą opiekuna projektu – panią Mał-
gorzatą Merdą przygotowały i przepro-
wadziły  wybory na przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego. W wyniku 
głosowania ( 136 osób) przewodniczącą 
SU została Alicja Stasik. 
4. Z okazji Dnia Chłopca Samorząd 
Uczniowski zorganizował dyskotekę 
szkolną. Pod czujnym okiem nauczycie-
li – opiekunów uczniowie bawili się w 
rytm porywającej do tańca muzyki oraz 
uczestniczyli w grach i zabawach przy-
gotowanych przez uczennice kl. III gim-
nazjum.
5. Pani Joanna Rostkowska zorganizowa-
ła pierwszą w tym roku szkolnym zbiór-
kę makulatury i zużytego sprzętu AGD.
6. Uczniowie kl. I – III SP oraz dzieci z 
oddziałów  przedszkolnych uczestniczyli 
w spotkaniu z policjantami Powiatowej 
Komendy Policji w Wolsztynie. Spotka-
nie miało na celu nie tylko poznanie spe-
cyfiki pracy policjanta, ale było również 
okazją do przypomnienia zasad bezpiecz-
nego poruszania się na drodze.

7. W ramach ,,Europejskiego Tygodnia 
Sportu”  uczniowie kl. I-III SP uczest-
niczyli w zorganizowanych na boisku 
szkolnym zawodach i zabawach między-
klasowych.
8. Uroczyście obchodziliśmy Dzień 
Chłopca. Dziewczynki z poszczególnych 
klas przygotowały niespodzianki dla kla-
sowych kolegów. 

Październik 2018r.:
1.Uczniowie pod opieką nauczycieli 
brali udział w akcji ,,Sprzątania świata”. 
Porządkowanie wyznaczonych terenów 
było okazją do rozmowy na temat ko-
nieczności segregowania odpadów i spo-
sobu ich wykorzystania. 
2. Szachiści mieli okazję wykazać się 
swoimi umiejętnościami  w  Mistrzo-
stwach Powiatu  Wolsztyńskiego w 
Szachach Drużynowych. Drużyna SP 
w składzie: Kamil Rosiński, Oskar Na-
wrocki, Patryk Zmuda i Karolina Szułcik 
zajęła 1 miejsce, drużyna SP i gimnazjum  
w składzie: Dawid Górski, Hubert Rze-
pa, Kacper Nawracała, Zuzanna Brudno 
oraz Zuzanna Zmuda uplasowała się na 
2 miejscu. Obie drużyny awansowały do 
drużynowych mistrzostw Wielkopolski.
3.Odbyło się uroczyste pasowanie  pierw-
szoklasistów na uczniów naszej szkoły.

Kalendarium Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kopanicy
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Szkoła Podstawowa w 
Tuchorzyw tym roku przy-
stąpiła do akcji NARODO-
WE CZYTANIE PRZED-
WIOŚNIA, nad którą 
honorowy patronat objęła 
Para Prezydencka.

11 września w kla-

sach IV-VIII  i III gimna-
zjum wychowawcy swoim 
uczniom przeczytali frag-
ment lektury Stefana Że-
romskiego. Zajęcia miały 
charakter pikniku czytelni-
czego, który odbywał się w 
pobliskim parku.

Najmłodszym dzieciom 
wychowawcy w ramach tej 
akcji przeczytali wybraną 
baśń.

Wszystkim uczniom 
naszej szkoły odbito pa-
miątkową pieczęć.

Narodowe czytanie „Przedwiośnia”
Wakacje trzeba ce-

lebrować, bo niestety 
szybko się kończą. Lato 
to także czas podróży, 
zwiedzania, poznawania 
kraju i nabywania tężyzny 
fizycznej. Dlatego dzie-
ciaczki ze szkół w Cho-
bienicach, Tuchorzy oraz 
Siedlca wyjechały do Re-
wala na obóz rekreacyj-
no - sportowy pod opieką 
pań: Krystyny Zwirn, Be-
aty Janczewskiej, Natalii 
Lupy i pana Przemysława 
Strażyńskiego. 

Nigdy dotąd nie było 
aż tak pięknej pogody! 
Codzienne kąpiele mor-
skie dawały naszym “bą-
belkom” mnóstwo szczę-
ścia. Nie ma osoby, która 
nie wróciłaby z obozu nie 
muśnięta słońcem :)

Myślę, że uczestni-
cy nie mogli narzekać na 
nudę podczas wyjazdu. 
Na przykład pewnego 
dnia iluzjonista starał się 
nauczyć młodzież ma-
gicznych sztuczek,  a z 
racji tego, że nasi młodzi 
są bardzo zdolni, okazało 
się, że w niektórych sytu-
acjach uczniowie przero-
śli mistrza! 

Trochę nowości też 
być musiało. Należał do 
nich wyjazd do Janowa - 
wioski artystycznej, gdzie 
działa Teatr Improwiza-
cyjny. Po zjawiskowej 
i niecodziennej sztuce, 
jaką aktorzy stworzyli 
razem z nami jako widza-
mi, wszyscy wyszliśmy 
bardzo zadowoleni. Nasi 
podopieczni popisali się 
dużą kreatywnością i wy-
obraźnią. 

Na obozie nie mogło 
zabraknąć ogniska, które-
mu towarzyszyło smaże-
nie kiełbasek, uśmiech od 
ucha do ucha oraz śpiew i 
zabawa. Uważam, że jest 
to jedna z lepszych form 
integracyjnych dla mło-
dych ludzi. Tradycją stały 
się gry terenowe. Bez pod-
chodów obóz chyba byłby 
nieudany! Zaangażowanie 
oraz radość uczestników 
podczas przeróżnych gier 
i zabaw była nie do opi-
sania… ZŁOTA MŁO-
DZIEŻ! 

Nasi młodzi i ambitni 
polubili nawet poranne 
rozruchy na plaży. Nie 
było ani jednego leniusz-
ka i śpiocha - wszyscy 
chętnie wstawali i ćwiczy-

li. Oczywiście nie obyło 
się bez tradycyjnego kon-
kursu, pt. „Niesamowita 
budowla z piasku”. Oka-
zało się, że wyobraźnia 
naszych młodych artystów 
nie zna granic. Na plaży 
pojawiły się nagle hipo-
potamy, żółwie, syrenki, 
ananasy, zamki i dzbanki 
z kwiatkami.

Najwięcej szalonych 
przeżyć dała jednak wi-
zyta w parku rozrywki. 
Diabelski młyn, kolorowe 
karuzele i inne kolorowe 
cuda przyniosły mnóstwo 
radości uczestnikom.

 Na obozie był 
także czas na jedzenie 
pysznych lodów i gofrów, 
które nad morzem smaku-
ją najlepiej, a przed wyjaz-
dem uczestnicy ruszyli na 
zakupy, bo chcieli zabrać 
ze sobą jakieś pamiątki.

Chyba najlepszym do-
wodem na to, że obóz się 
udał były łzy w oczach 
wysiadających z autokaru, 
a także chęć zapisania się 
na następny wyjazd. Po 
prostu WAKACJE JAK 
MARZENIE! 

LuPka

WAKACJE JAK MARZENIE

    Dnia 18 września 
2018 na godzinie wycho-
wawczej, w ramach współ-
pracy z Policją, odbyło się 
spotkanie klas czwartych 
z funkcjonariuszami  Po-

licji. Tematyka spotkania 
poświęcona była w głów-
nej mierze „ Bezpiecznej 
drodze do szkoły” i zwią-
zanymi  z tym zasadami. 
W trakcie spotkania Pano-

wie Policjanci odpowiadali 
na liczne pytania uczniów 
dotyczące ich pracy i obo-
wiązków zawodowych.

WWP.

Spotkanie z policjantami

W przyszłym tygodniu od 24 -28 września dołączyliśmy do akcji 
„Światowy Tydzień Aktywności Fizycznej”.
Zaplanowaliśmy następujące działania:
- 18.09- rajd rowerowy do Grodziska w miejscowości Karna
- 21.09 - rajd rowerowy do Boruji i Zakrzewa
- 24.09 - zaprawa poranna o godz. 8.10 dla kl. I, II - na boisku
- 25.09 - o godz. 11.00 - wszyscy maszerują wokół stadionu
- 26.09 - o godz. 11.50 - aerobik na boisku
- 28.09 - zaprawa poranna o godz. 8.10 dla kl. 0,III na boisku
Na lekcjach w.f. realizujemy testy sprawności fizycznej. Kl. IV grają  

     w dwa ognie, kl. V, VI grają w ringo, kl. VII, VIII I III G. w plażową.

Światowy Tydzień Aktywności Fizycznej 
w Szkole Podstawowej w Tuchorzy

1.09.2018 Mistrzostwa Wielkopolski w 
LA młodzików;

3.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2018/2019

8.09.2018 Mistrzostwa Makroregionu w 
LA młodzików wyróżnił się Jan 
Jankowiak (VIII a) w skoku w 
dal;

13.09.2018 I edycja mitingu „Czwartki 
LA” w Wolsztynie;

18.09.2018 Otwarty miting LA w Wolsz-
tynie;

19.09.2018 II edycja „Czwartków LA” 
w Wolsztynie;

24.09.2018 III edycja „Czwartków LA” 
w Wolsztynie;

25.09.2018 Żerków, Mistrzostwa Wiel-
kopolski LZS w LA.              

      Jan Jankowiak- skok w dal – VII m
27.09.2018 Mistrzostwa Powiatu Wolsz-

tyńskiego w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych w Wolszty-
nie;

4.10.2018 Klasy I-III wzięły udział w 
przedstawieniu „Małe śledztwo 
w wielkiej sprawie” organizo-
wanym przez Związek Międzyg-
minny Obra

Kalendarium Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu
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Od 38 lat mieszkam w Siedlcu, gdzie prowadzę własną 
działalność gospodarczą. Posiadam wykształcenie wyższe. 
Ponad 13 lat byłem kierownikiem biura powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wolsztynie. 
W minionej kadencji pełniłem funkcję Przewodniczącego 
Rady Powiatu Wolsztyńskiego, gdzie reprezentowałem spra-
wy dotyczące Naszej Gminy. Staram się zawsze być pomoc-
ny mieszkańcom zarówno pełniąc funkcję Radnego jak i ak-
tywnie uczestnicząc w oddolnych inicjatywach społecznych. 
Radnym Powiatu Wolsztyńskiego jestem nieprzerwanie od 
3 kadencji, w trakcie których dwukrotnie pełniłem funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a przez ostatnie trzy 
lata Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego.  

Mając na uwadze dobro i rozwój naszej Gminy, które 
można mierzyć jedynie pomyślnością oraz stałą poprawą 
warunków życia, po konsultacjach z wieloma mieszańcami 
postanowiłem kandydować na Wójta Gminy Siedlec. Za-
miast jednak mówić o przeszłości i dokonaniach dla powia-
tu i gminy patrzę w przyszłość tak jak Nasi Mieszkańcy. Bo 
wiele jest w naszej gminie do zrobienia! Pragnę Państwu 
przedstawić program, będący efektem pracy zespołu osób, 
którym leży na sercu dobro Naszej Gminy. Wspomniany ze-
spół to przede wszystkim osoby, które zdecydowały się na 
kandydowanie do Rady Gminy Siedlec czy też Rady Powiatu 
Wolsztyńskiego.   

Zachęcam do poznania naszych planów na najbliższą  
5 - letnią kadencję, które będę wprowadzał w życie z zaanga-
żowaniem, determinacją i pasją.

Jako wójt będę pozostawał w stałym kontakcie z 
mieszkańcami m.in. poprzez osobiste uczestnictwo w zebra-
niach wiejskich oraz cotygodniowe dyżury Wójta dla miesz-
kańców. Mój program wyborczy tworzony był dzięki współ-
pracy z naszymi kandydatami do Rady Gminy Siedlec oraz 
do Rady Powiatu Wolsztyńskiego. Cieszę się, że naszą dru-
żynę tworzą zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem 
samorządowym oraz osoby młode ze świeżym spojrzeniem 
dzięki czemu nasze założenia są odpowiedzią na najważniej-
sze potrzeby Gminy Siedlec jednocześnie będąc zbilanso-
wane finansowo względem budżetu naszej Gminy. Pełniąc 
funkcję Wójta wykorzystam swoje doświadczenie samorzą-
dowe nadal będąc otwarty na Państwa uwagi w trakcie całej  
kadencji.

Szanowni mieszkańcy 
Gminy Siedlec!

OŚWIATA
�  Utworzenie gminnego żłobka po zaadaptowaniu byłego Ośrodka Zdrowia w Siedlcu.
�  Zagwarantowanie dostępności do przedszkoli publicznych dla każdego dziecka z gminy.
�  Większe wsparcie remontowe szkół.
�  Budowa sali gimnastycznej przy każdej szkole.
�  Budowa placów zabaw w miejscowościach, gdzie ich nie ma, i remont istniejących.
�  Wydłużenie czasu pracy przedszkoli publicznych.

ROLNICTWO
�  Utworzenie gminnej spółki wodnej. W jej skład wejdą przedstawiciele rad sołeckich,     
   urzędnik gminny,  który będzie  odpowiadać za koordynację.
�  Coroczna konferencja rolnicza Gminy Siedlec. 
�  Szkolenia specjalistyczne dla producentów rolnych.
�  Coroczne warsztaty polowe w gospodarstwach rolnych z terenu gminy.

INFRASTRUKTURA
�  Budowa ścieżek bezpieczeństwa i chodników.
� Wspieranie strategicznych inwestycji drogowych – gminnych i powiatowych.
�  Dokończenie kanalizacji zbiorczej.
�  Analiza aktualnych projektów infrastrukturalnych i niedopuszczenie do utraty 
    ich ważności.

SENIORZY
�  Utrzymanie i zwiększenie wsparcia dla istniejącej na terenie gminy organizacji 
    emerytów i rencistów.
�  Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
�  Utworzenie gminnego punktu dziennego pobytu dla osób chorych, wymagających  
   stałej opieki. (Dalsza adaptacja budynku po Ośrodku Zdrowia w Siedlcu).

OCHRONA ZDROWIA
�  Biała niedziela – co najmniej raz w roku darmowe konsultacje ze specjalistami 
   dla mieszkańców gminy.
�  Opieka dentystyczna dla młodzieży szkół podstawowych z gminy.
� Rozszerzenie darmowych szczepień dla osób 60+ i ich  promocja.

KULTURA
�  Święto Smaków – dostępne ceny.
�  Utworzenie Gminnego Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 
    – nowy duch i nowe możliwości dla KGW.
�  Reaktywacja świetlic środowiskowych. 
�  Letnia plenerowa biesiada folkowa.

SPORT
�  Reorganizacja sportu gminnego:
   - zmiana systemu finansowania klubów w gminie.
   - Doprowadzenie co najmniej jednego boiska w gminie do wysokiego standardu. 
�  Przebudowa boiska w Siedlcu.

MŁODZIEŻ
� Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy. 
� Utworzenie miejsc do spotkań młodzieży.

SAMORZĄD
�  Zwiększenie i uwolnienie Funduszów Sołeckich – dodatkowe 10 zł na mieszkańca. 
�  Podwojenie środków pozyskanych przez sołectwa w konkursach zewnętrznych.
�  Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców.
�  Współpraca między samorządami.

OCHRONA ŚRODOWISKA
�  Coroczne zabezpieczenie środków na dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne. 
�  Racjonalne podejście do uciążliwych inwestycji. 

Dnia 28 września już po 
raz trzeciw Szkole Podsta-
wowej w Tuchorzyobcho-
dziliśmyŚwiatowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Ta 
edukacyjna akcja pod ha-
słem „Młodsi sprawdzają 
czy starsi tabliczkę mno-
żenia znają…” miała na 
celu zachęcić wszystkich 
do jej przypomnienia.

 Przez cały dzień na te-
renie szkołyoraz poza nią 
można był spotkać Patro-

le Egzaminacyjne. Prze-
pytywani byliuczniowie, 
nauczyciele i inni pracow-
nicy szkoły. Młodzi egza-
minatorzy sprawdzili także 
umiejętności pań fryzje-
rek, kuriera, ekspedientek 
oraz klientów okolicznych 
sklepów.Większość napo-
tkanych osób reagowało 
bardzo przyjaźnie, chętnie 
podchodząc do egzaminu. 
Patrole rozdały mnóstwo 
odznak Eksperta Tabliczki 

Mnożenia, które dla doro-
słych są miłą pamiątkąa 
dla wielu uczniów moty-
wacją do dalszej nauki. 

Podczas dużych przerw 
dzieci mogły wziąć udział 
w konkurencjach z wyko-
rzystaniem kart Grabow-
skiego i zdobyć drobne 
nagrody.Wszyscy bawili 
się wyśmienicie, a my je-
steśmy przekonani, że w 
Tuchorzy tabliczka mno-
żenia jest  znana. 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

W dniu 27.09.2018 r. Gmina 
Siedlec, którą reprezentowali 
Wójt Jacek Kolesiński i Skarb-
nik Krystyna Lewandowska 
podpisała umowę z Minister-
stwem Sprawiedliwości na 
powierzenie realizacji zadań z 
Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości, w zakresie 
wsparcia i rozwoju systemu 
instytucjonalnego pomocy 

osobom pokrzywdzonym prze-
stępstwem i świadkom oraz 
likwidacją skutków pokrzyw-
dzenia przestępstwem – na-
bycie wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa, niezbędnych do 
udzielenia pomocy poszkodo-
wanym bezpośrednio na miej-
scu popełnienia przestępstwa. 
W ramach powyższego zadania 
zaplanowano zakup parawa-
nów do osłony miejsca wypad-
ku i zasłaniania ofiar wypad-

ków, zestawów do oznaczania 
terenu akcji,  defibrylatorów, 
rozpieracza ramieniowego z 
akcesoriami oraz przenośnych 
zestawów oświetleniowych.
Wartość nowego sprzętu ra-
towniczego jaki trafi do jed-
nostek OSP z terenu gminy 
Siedlec wynosi 78 687,70 zł, 
wkład własny Gminy - 1 % tj. 
786,88 zł.

Dzieci z Szkoły Podstawowej w Tuchorzy bio-
rą udział w zawodach – Czwartki LA dla KL. 
IV – VI
I Miting Czwartków LA odbył się 13.09.2018 r., 
brali w nim udział:
- w biegu na 60 m. – Weronika Nitschke – 10,78;  
Maja Skorupińska – 9,86; Julia Zaklika – 11.02;  
Igor Górny – 9,56; Hubert Rybicki – 9,95; Ni-
kodem Chojnacki – 9,25; Krystian Tomiak – 
10,40
- w biegu na 300 m. – Olga Janczewska- 36,43
- w biegu na 600 m. – Kornelia Kowalewska
- w biegu na 1000 m. -  Stanisław Kryś – 4.01,25; 
Wiktor Maszner – 4.36,61
- w skoku w dal – Olga Janczewska – 4.08; Mar-
cel Benysek – 4.41; Igor Górny – 4.25; Hubert 
Rybicki – 3.51
- w rzucie piłeczką palantową – Maja Skorupiń-
ska – 33.90
 

II Miting Czwartków LA dla kl.     IV – VI 
24.09.2018
- w biegu na 60 m. – Weronika Nitschke – 10,24; 
Maja Skorupińska – 9.70; Julia Zaklika – 10,50;  
Wiktoria Kryś – 10,46;  Zuzanna Fligier – 11,83;  
Julita Pacyna – 10,65; Olga Janczewska – 4,0; 
Hubert Rybicki – 9,86; Nikodem CHojnacki – 
9,75
- w skoku w dal – Weronika Nitschke – 3,26; 
Julia Zaklika – 3,10; Wiktoria Kryś – 3,36; Zu-
zanna Fligier – 2,86; Julita Pacyna – 3,07; Hu-
bert Rybicki – 3,45; Nikodem Chojnacki – 3,29; 
Wojciech Gwardzik – 3,36
- w rzucie piłeczką palantową – Maja Skorupiń-
ska – 35 m.
- w Biegu na 300 m. – Olga Janczewska – 
58,27

Zawody w Tuchorzy

Podpisanie umowy
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Dla upamiętnienia wszystkich ofiar II wojny światowej, w 79 rocznicę wybuchu, 
Wójt Gminy Siedlec oraz pracownicy Urzędu Gminy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze 
na pomniku - kamieniu poświęconym pamięci Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu.

79 rocznica wybuchu II wojny światowej
Sezon lekkoatletyczny 

dla najmłodszych spor-
towców jeszcze się nie 
zakończył, gdyż biorą oni 
udział w cyklu mityngów 
nazwanych Czwartkami 
Lekkoatletycznymi. Uwa-
żam, że to jeden z naj-
lepszych pomysłów dla 
naszych milusińskich, po-
nieważ widok rywalizu-
jących na bieżni „małych 
walczaków” naprawdę za-
piera dech w piersiach. Ich 
wola walki, determinacja i 
chęć pokazania sportowe-
go talentu jest ogromna! 

18 września 2018 r. 
po raz kolejny pod opie-
ką pań: Magdaleny Krze-
mień oraz Zdzisławy Ło-
puszyńskiej uczniowie w 
składzie: Natalia Węglarz, 
Zosia Heinrich, Zuzia 
Materna, Zosia Cegla-
rek, Gabrysia Babińska, 
Paulina Bronka, Nikola 
Stachowiak, Marysia Ki-
sielewicz, Ania Maćko-

wiak,Roksana Krzyżan, 
Wiktoria Piątek, Marika 
Nadobnik, Maja Durczak, 
Elwira Przybyła, Marika 
Krauze, Alicja Krawczyk, 
Klaudia Jagiełło, Karolina 
Reimann, Olga Ososiń-
ska, Maciej Jaworski, Ka-
mil Napierała, Maks Ra-
tajczak, Oliwier Szmańda, 
Dawid Kaczmarek, Niko-
dem Woźny, Wojtek Kot-
kowiak, Mateusz Kozłow-
ski, Norbert Żok, Joachim 
i Dawid Fabisch, Maciej 
Matysiak, Eryk Pytel, Ka-
rol Ceglarek  reprezento-
wali siedlecką szkołę na 
stadionie w Wolsztynie. 

Przepiękna pogoda po-
mogła naszym najmłod-
szym osiągać jeszcze lep-
sze rezultaty niż tydzień 
wcześniej. Świetnym 
przykładem są wyniki 
wszystkich dziewczynek 
startujących w biegu na 
60 m, ponieważ okazało 

się, że każda z nich, uży-
wając sportowego żargo-
nu, urwała kilka cennych 
dziesiętnych sekundy, co 
w sprincie jest nie lada 
wyzwaniem. Oznacza 
to, że na naszych oczach 
rosną nowi mistrzowie! 
Młodzi zawodnicy są bar-
dzo zadowoleni i z nie-
cierpliwością czekają na 
kolejne starty, które odbę-
dą się już 24 września.

Poniższe zdjęcia uka-
zują niesamowitą ener-
gię i wolę walki małych 
sportowców! Z ogromną 
przyjemnością ogląda się 
tak młodych ludzi i im ki-
bicuje. Ich zaangażowanie 
i chęć działania jest niesa-
mowita i godna podziwu! 

Myślę, że naprawdę 
warto wspierać naszych 
milusińskich w tej sporto-
wej przygodzie! 

LuPka

Mali bohaterowie na bieżni!

27 września w Pako-
sławiu obyło się spotkanie 
„Liderzy Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi”, którego 
organizatorem był Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, w 
którym uczestniczyli przed-
stawiciele sołectw z Gminy 
Siedlec. W jego trakcie 
wręczano również wyróż-
nienia i nagrody w II edycji 
konkursu „Aktywna Wieś 
Wielkopolska”. Nagrody 

przyznane zostały sołec-
twom, które odznaczały się 
szczególna aktywnością w 
działaniach na rzecz od-
nowy i rozwoju wsi. Miło 
jest nam poinformować, 
że jednym z wyróżnionych 
sołectw jest Grójec Wielki. 
Dyplom z rąk Wicemar-
szałka Województwa Wiel-
kopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego oraz Prze-
wodniczącej Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskie-

go Zofii Szalczyk, odebrała 
Sołtys Grójca Wielkiego 
Pani Jadwiga Hirt. 

Za zdobyte wyróżnie-
nie, a w szczególnie wszyst-
kim mieszkańcom za pracę 
na rzecz Grójca Wielkiego 
serdecznie gratulujemy, 
życząc jednocześnie kolej-
nych pomysłów i jeszcze 
bardziej prężnego rozwoju 
sołectwa. 

Liderzy Odnowy Wsi

P r o g r a m 
Wielkopolska 
Odnowa Wsi 
p r o w a d z o -
ny jest przez 
Urząd Mar-
s z a ł k o w s k i 
Województwa 
Wielkopolskiego a Gmina 
Siedlec już od kilku lat stara 
się w nim aktywnie uczest-
niczyć. W tym roku w kon-
kursach organizowanych 
w ramach programów dwa 
nasze sołectwa otrzymały 
dofinansowanie. ”. Celem 
konkursów jest wsparcie 
inicjatyw mieszkańców 
na rzecz rozwoju własnej 
miejscowości, opartych 
o oddolnie wypracowane 
sołeckie strategie odnowy 
wsi. W pierwszym z nich 
„Pięknieje Wielkopolska 
Wieś” dofinansowanie 
otrzymało sołectwo Wą-
chabno na realizacje pro-
jektu pn.: ”Zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej 
przy świetlicy wiejskiej w 
Wąchabnie oraz ścieżki 
rowerowo pieszej wokół 

jeziora Wąchabskiego”.  W 
ramach projektu plac przy 
Sali wiejskiej zostanie upo-
rządkowany i zagospodaro-
wany po przez rozlokowa-
nie takich elementów jak: 
ławki z oparciem, altanka 
rekreacyjna, ławostoły czy 
stojaki na rowery. Teren 
przy świetlicy zostanie 
utwardzony i będzie punk-
tem początkowym i końco-
wym odrestaurowanej trasy 
rekreacyjnej wokół jeziora 
Wąchabskiego. Dofinan-
sowanie z UMWW wyno-
si 14.500,00 zł natomiast 
resztę kosztów zostanie 
pokryta ze środków fun-
duszu sołeckiego i budżetu 
gminy. 

W drugim konkursie 
– Odnowa wsi szansą dla 
aktywnych sołectw, dofi-
nansowanie otrzymało So-

łectwo Grójec 
Mały. Projekt 
pn. „Grójeckie 
Aleje piesze i 
rowerowe 

– zakup 
wyposażenia 
przestrzeni pu-

blicznej” zyskał uznanie 
w oczach komisji konkur-
sowej i otrzymał wspar-
cie z UMWW w kwocie 
4.000,00 zł. 

W ramach Wielkopol-
skie Odnowy Wsi w listo-
padzie odbędą się także 
warsztaty z moderatorami 
w celu stworzenia sołec-
kich strategii. W warszta-
tach udział wezmą cztery 
sołectwa a dzięki napisa-
nym strategią, będą mogły 
one udział wziąć w konkur-
sach organizowanych w na-
stępnym roku.  Gratuluje-
my sołectwom pomysłów i 
zaangażowania w działania 
na rzecz swojej małej oj-
czyzny i czekamy na efekty 
realizowanych projektów. 

Wielkopolska 
Odnowa Wsi w Gminie Siedlec
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W dniu 2 września 2018 
r. Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych w Siedlcu 
zorganizowała IV Rajd Ro-
werowy pod hasłem „Żyj 
zdrowo na sportowo”. Jego 
celem rajdu było propago-
wanie zdrowego stylu życia 
bez uzależnień, propagowa-
nie zasad ruchu drogowego 
wśród dzieci i młodzieży, 
propagowanie jazdy na ro-

werze, jako formy aktywno-
ści fizycznej i poznawanie 
walorów krajoznawczych 
gminy Siedlec oraz gmin 
sąsiednich. Uczestnicy, 
wśród których znalazły się 
także dzieci, pokonali ok. 
42 km. Na półmetku rajdu 
w Rudnie wszyscy mogli 
się posilić i wziąć udział w 
konkursie profilaktycznym 
o uzależnieniach, przepro-
wadzonym przez Panią 

Jolantę Obuchanicz – te-
rapeutkę z Punktu Konsul-
tacyjnego w Siedlcu oraz 
Chobienic. Każda osoba, 
która prawidłowo odpowie-
działa na pytanie otrzymała 
drobny upominek. Wszy-
scy uczestnicy poszerzyli 
swoją wiedzę m.in. na te-
mat FAS i picia alkoholu w 
ciąży, palenia papierosów, 
dopalaczy, narkotyków 
oraz alkoholu.

Żyj zdrowo na sportowo

W dniu 15 września 
2018 roku na stadionie 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Wągrowcu odbyły 
się VI Wojewódzkie Za-
wody Sportowo – Pożar-
nicze OSP w grupie A i C. 
W zawodach wzięło udział 
28 Kobiecych Drużyn Po-
żarniczych i 31 Męskich 
Drużyn Pożarniczych z 
32 powiatów Wielkopol-

ski. Zawody rozegrano 
w dwóch konkurencjach: 
ćwiczenie bojowe i sztafeta 
pożarnicza. Drużyna mę-
ska z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starej 
Tuchorzy, która zwyciężyła 
podczas zawodów szczebla 
gminnego i powiatowe-
go, reprezentowała powiat 
wolsztyński. W rezultacie 
nasi strażacy ochotnicy 

zajęli 26 miejsce w swojej 
grupie. Wśród zaproszo-
nych gości był Hieronim 
Birk – Wicewójt Gminy 
Siedlec. Jednym z sędziów 
oceniających zawody był 
członek ZOG ZOSP RP w 
Siedlcu, członek OSP Cho-
bienice – dh Andrzej Wie-
czorek.

OSP Stara Tuchorza na IV Wojewódzkich 
Zawodach  Sportowo – Pożarniczych OSP 

w Wągrowcu

W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku na 
stawie hodowlanym w Kuźnicy Zbąskiej 
odbyły się III Mistrzostwa Wędkarskie 
Strażaków Ochotników Gminy Siedlec. 
Organizatorem zawodów był Zarząd Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Siedlcu. 
Wsparcia udzielili również sponsorzy tj.: 
Urząd Gminy Siedlec, Przewodniczący 
Rady Gminy Siedlec, Sklep Wędkarski 
Maraszek i Waldemar Prządka z Tuchorzy. 

W zawodach uczestniczyło 36 przed-
stawicieli z 12 jednostek OSP. Rywalizacja 
odbywała się w dwóch kategoriach: indy-
widualnej i drużynowej. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czuwała Komisja 
Sędziowska w składzie: dh Damian Zalisz 
– Sędzia Główny i Sebastian Szymański – 
Sędzia Pomocniczy. 

Po kilkugodzinnym wędkowaniu przy-
stąpiono do ważenia ryb i ustalania wyni-
ków. Klasyfikacja przedstawiała się nastę-
pująco: 

Kategoria indywidualna: 
I miejsce    Rafał Parlak    OSP Boruja 
II miejsce    Marcin Krajewski    OSP 

Reklin 
III miejsce    Mateusz Wawrzyniak    

OSP Reklin 
IV miejsce    Mateusz Zalisz    OSP 

Siedlec 
V miejsce    Filip Szarłata    OSP Tu-

chorza 
VI miejsce    Bartosz Karczmarczyk    

OSP Żodyń 
VII miejsce    Piotr Ludwiczak    OSP 

Kopanica 

VIII miejsce    Marcin Suszek    OSP 
Wąchabno 

IX miejsce    Waldemar Prządka    OSP 
Tuchorza 

X miejsce    Tomasz Piątyszek    OSP 
Siedlec 

Kategoria drużynowa: 
I miejsce    OSP Reklin 
II miejsce    OSP Żodyń 
III miejsce    OSP Boruja 
IV miejsce    OSP Siedlec 
V miejsce    OSP Tuchorza 
VI miejsce    OSP Kopanica 
VII miejsce    OSP Wąchabno 
VIII miejsce    OSP Jażyniec 
IX miejsce    OSP Jaromierz 
X miejsce    OSP Zakrzewo 
XI miejsce    OSP Karna 
XII miejsce    OSP Stara Tuchorza 
Nagrody zwycięzcom wręczyli przy-

byli na zawody przedstawiciele lokal-
nych władz: Wójt Gminy Siedlec – Jacek 
Kolesińki, Przewodniczący Rady Gminy 
Siedlec – Andrzej Kaźmierczak, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Siedlec – Robert 
Winiarz, Radny Rady Gminy Siedlec – Sta-
nisław Jedliński oraz Prezes ZOG ZOSP 
RP w Siedlcu – dh Maciej Tomalik. 

Wyróżnienie za złowienie największej 
ryby (3,52 kg) otrzymał Marcin Krajewski 
z jednostki OSP Reklin. Nagroda pociesze-
nia za złowienie najmniejszej ryby trafiła 
do Jakuba Dudy z OSP Jażyniec. A upo-
minek dla najmłodszego uczestnika trafił w 
ręce Huberta Zgrzeba z OSP Jażyniec. 

III Mistrzostwa Wędkarskie Strażaków 
Ochotników Gminy Siedlec
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 W dniach od 2 do 4 paź-
dziernika 2018 roku Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński dokonał 
uroczystego mianowania wszyst-
kich uczniów klas pierwszych 
szkół podstawowych na Obywate-
li Gminy Siedlec. W trakcie spo-
tkania Wójt opowiedział na czym 

polega praca urzędników i jakie 
sprawy można załatwić w urzę-
dzie.

 W tej podniosłej chwili dzie-
ciom towarzyszyli wychowawcy 
oraz rodzice. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych w uroczystości uczestni-

czyli funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Wolsztynie i 
Komisariatu         w Siedlcu oraz 
Wiceprezes Zarządu BS pani Han-
na Jaskulska. 

Policjanci przypomnieli zasa-
dy bezpiecznego poruszania się po 

drodze i założyli każdemu ucznio-
wi kamizelki odblaskowe. Pani 
Wiceprezes Banku Spółdzielcze-
go wręczyła dzieciom książeczki 
oszczędnościowe SKO z wkładem 
pieniężnym ufundowanym przez 
BS oraz zachęcała do oszczędza-
nia.

Na zakończenie wszystkie kla-
sy udały się na parter holu Urzędu 
Gminy Siedlec, gdzie wykonano 
pamiątkowe zdjęcia. 

Dzieci serdecznie podziękowa-
ły za przygotowanie uroczystości. 

Przyjęcie uczniów klas pierwszych w Poczet Obywateli Gminy Siedlec

SP Belęcin SP Chobienice

SP Kopanica SP Siedlec kl. I A

SP Siedlec kl. I B SP Siedlec kl. I C

SP Tuchorza kl. I A SP Tuchorza kl. I B
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Za nami II Święto Smaków, które od-
było się w dniach 25 i 26 sierpnia 2018 r. 
Było to bardzo energetyczne spotkanie, 
pełne smaków, zapachów, koncertów i 
rywalizacji podczas Turnieju Sołectw, 
który jak co roku przyciągnął rzesze za-
interesowanych. Tegoroczne Święto obfi-
towało w artystów najwyższego formatu. 
Na zbudowanej scenie wystąpili: Sylwia 
Grzeszczak z zespołem, Zespół Piękni i 
Młodzi i rozkręcający się na polskiej sce-
nie kabaretowej Kabaret Weźrzesz. Nie 
należy zapominać również o lokalnych 

artystach, szkołach i przedszkolach, któ-
re zaprezentowały się szerokiej publicz-
ności. 

To dwudniowa impreza, w czasie 
której każdy znajdzie coś dla siebie. Poza 
kuchnią i koncertami, na wszystkich sta-
dionowych gości czekało również We-
sołe miasteczko, które oferowało szereg 
atrakcji, szczególnie, świetnie prezento-
wało się w godzinach wieczornych, bły-
skając neonami i zachęcając do różnego 
rodzaju karuzel. 

Podczas Święta Smaków odbyły się 
również konkursy. Najważniejszy z nich, 
wspomniany już wcześniej, to coroczny 
Turniej Sołectw, który w tym roku, po 
emocjonującej walce wygrało Sołectwo 
Reklin-Reklinek, na drugim miejscu był 
zdobywca tytuły w tamtym roku, czyli 
Sołectwo Nieborza, a na trzecim Sołec-
two Żodyń.

Odbył się również Konkurs grillo-
wania i tutaj faworytem została grupa z 
Żodynia, która ugrillowała najlepszą kar-
kówkę, kaszankę i warzywa. Nie należy 

zapominać również o konkursie strzelec-
kim o puchar Wójta Gminy Siedlec i o 
Puchar Prezes Banku Spółdzielczego w 
Siedlcu, którego mistrzami zostali Agata 
Cicha i Piotr Grelak. Natomiast dla dzie-
ci, odbył się konkurs plastyczny, którego 
faworytami zostali: Zuzanna Konieczek, 
Wiktoria Leśnik, Julia Sobel, Ewelina 
Pawlyta i Franciszek Szczechowiak. 

Święto zakończyło się zapewnieniem 
kontynuacji, jak również hucznymi fajer-
werkami

Święto Smaków
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W piątek 10 sierpnia 2018 r.  
w GOKgalerii  odbyło się 
otwarcie wystawy rysun-
ku Piotra Pogonowskie-
go,. Prace pełne damsko 
- męskich odniesień stały 
się sposobem na wyraże-
nie siebie. W operowaniu 
ołówkiem stał się mi-
strzem, prezentując szkice 
i rysunki na najwyższym 
poziomie artystycznym.  W 
2010 roku ukończył studia 
z tytułem licencjata na Wy-
działe Artystcznym w Wyż-
szej Szkolne Umiejętności 

Społecznych w Poznaniu, 
kierunek: wzornictwo, spe-
cjalność: grafika użytkowa. 
Pasją Piotra Pogonowskie-
go stały się: film krótkome-
trażowy i film reklamowy. 
Jest zafascynowany komik-
sem, co pozwoliło mu zdo-
być 2 miejsce w Konkursie 
Wielkopolskim Komiksu w 
2008 roku. Swoje prace pre-
zentował na wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą.

Wystawa Piotra Pogonowskiego 
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GOKgaleria

9 września 2018 r. w 
Jażyńcu odbyły się Dożyn-
ki Gminne. To szczególna 
impreza, która co roku or-
ganizowana jest w hołdzie 
rolnikom i ich pracy. Święto 
dożynkowe rozpoczęło się 
mszą Świętą, po której od-
był się obrzęd dożynkowy 
przygotowany przez Zespół 
Pieśni i Tańca Kębłowo. Na 

scenie w Jażyńcu wystąpiły 
dzieci i młodzież szkolna, a 
gwiazdą wieczoru był zespół 
Coctail Boys, który zachęcił 
uczestników zabawy do tań-
ca, współczesnymi aranża-
cjami discopolowych hitów. 
Dożynki nie mogłyby się 
odbyć bez konkursów na naj-
piękniej przystrojoną posesję 
i na najlepsza Platformę Do-

żynkową. Najpiękniejszymi 
posesjami mogą poszczycić 
się mieszkańcy domów pod 
numerami 64, 35 i 88, którzy 
zdobyli wyróżnienia, nato-
miast najpiękniejszą platfor-
mę przygotowało KGW z 
Żodynia, na drugim miejscu 
uplasował się Jażyniec, a 
trzecie zajął Reklin-Rekli-
nek.

Dożynki Gminne
w Jażyńcu
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Kalendarium 
Pereł -Sumsiodek

7 września 2018 r. w 
GOKgalerii odbył się 
wernisaż prac Tomasza 
Weissa, który gościł 
w siedleckiej galerii 
już po raz drugi. Tym 
razem artysta zapre-
zentował wystawę te-
matyczną poświęconą 
kwiatom. Na cztery ty-
godnie, hol w Ośrodku 

Kultury stał się kwie-
cisty, wiosenny i ko-
lorowy, co wzbudziło 
zainteresowanie wielu 
oglądających. Tomasz 
Weiss, ma za szereg 
wystaw w Polsce i 
za granicą, jest także 
wielokrotnym uczest-
nikiem plenerów ma-
larskich. 

Wernisaż Tomasza Weissa
GOKgaleria

26.08 - Występ w Ochli na imprezie plenerowej 
„Lato plonami bogate”
26.08 - Występ na „Święcie Smaków”
16.09 - Zespół uczestniczy w Wojewódzkim 
Przeglądzie Folklorystycznym w Szreniawie
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Siedleckie Koło Rowerowe na wycieczce do Trzciela 
19.08.2018 r.

Rusza nabór do XI edycji 
Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

SIEDLECKIE NUTKI 
zapraszamy serdecznie do zapoznania się

 z regulaminem i do uczestnictwa!   
szczegóły, regulamin 

i karta zgłoszenia  konkursu na stronie 
www.goksiedlec.pl

Rusza kolejna edycja konkursu 

Jesienne Stworki. 
Zapraszamy do uczestnictwa dzieci i młodzież z 

Gminy Siedlec. Na wasze prace czekamy 
do 19 października.

szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia na stronie 
www.goksiedlec.pl

UWAGA KONKURSY

Zapraszamy wszystkie dzieci przedszkolne do 
II Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków RECE PECE, 
który odbędzie się 20 listopada 2018 r.
Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia na stronie www.goksiedlec.pl 
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14.09.2018- Międzynarodowy 
Dzień Kropki
20.09.2018- Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka
17-21.09.2018- Tydzień pod 
hasłem „Bezpieczna droga do 
przedszkola”. Wizyta policjantów 

z Wydziału Ruchu Drogowego z 
KPP w Wolsztynie
25.09.2018- Bal Owoców i Wa-
rzyw- powitanie Jesieni
27.09.2018- Grzybobranie
28.09.2018- Europejski Tydzień 
Sportu

09.09.2018 – Występy z okazji Gminnych 
Dożynek w Jażyńcu. 

20.09.2018 – Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. 

17- 21.09.2018 -Tydzień pod hasłem ,, 
Bezpieczna droga do przedszkola’’. Wi-
zyta  policjantów z Wydziału Ruchu Dro-

gowego z KPP w Wolsztynie.
24.09.2018- Powitanie Jesieni.

24- 27.09.2018 – Europejski Tydzień 
Sportu - zajęcia sportowe w sali i na świe-
żym powietrzu.

28.09.2018 - Dzień Chłopca

Wiadomości z przedszkoli

JAŻYNIEC 

KOPANICA
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Wiadomości z przedszkoli

03.09.2018 -  Uroczyste rozpoczę-
cie roku szkolnego 2018/2018
12.09.2018 – Międzynarodowy 
dzień Kropki
13;14;26.09.2018r – wyjazd grup 
przedszkolnych do sali zabaw „Di-
nopolis” w Wolsztynie
20.09.2018r – Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka
21.09.2018r – warsztaty kulinarne 
w Pizzerii Mafia w Wolsztynie

25.09.2018r – Przywitanie pani 
Jesień  z korowodem
27.09.2018r -  Realizacja projektu 
„zdrowo jem, więcej wiem”
18;20.09.2018r – Wizyta policjan-
tów w ramach projektu „Bezpiecz-
na droga do przedszkola”
22.09.2018r – Sprzątanie świata 
28.09.2018 – Dzień chłopaka

SIEDLEC

W październiku i listopadzie 2018 r. 
przeprowadzone zostaną bezpłatne badania 

mammograficzne w ambulansie medycznym 
ustawionym przy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Siedlcu.

Bezpłatne badania mammograficzne dotyczą 
Pań w wieku 

50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch 
lat nie korzystały 

z profilaktycznej mammografii opłacanej 
przez NFZ, wymagany PESEL.

Dnia: 11 października 2018 r. (czwartek) 
w godzinach od 8:00 do 16:00, badania 

przeprowadzi Niepubliczny Specjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk” 
Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. 

Zielona Góra.
Rejestracja telefoniczna na badania od 

poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 16:00

pod nr 68 452 77 96, 68 452 77 17, 605 596 
655, 605 595 077.

Dnia: 24 października 2018 r. (środa) w 
godzinach od 14:00 do 17:00, badania 

przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów OPEN 

Poznań.
Rejestracja telefoniczna na badania od 

poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 18:00

pod nr: 61 855 75 28; 61 851 30 77; 
800 160 168.

Dnia: 25 października 2018 r. (czwartek) 
i 6 listopada (wtorek) w godzinach  od 

9:00 do 16:00, badania przeprowadzi 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

DIAGNOSTYKA – LARGO Poznań.
Rejestracja telefoniczna na badania od 
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 

16:00 
pod nr: 61 222 37 00; 61 448 13 84, 

510 137 571. 
 
Zapraszamy do skorzystania z możliwości 

bezpłatnych badań profilaktycznych.

Bezpłatne badania mammograficzne
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Do końca październi-
ka powstanie oczekiwany 
przez mieszkańców chod-
nik prowadzący do Ośrod-
ka Zdrowia. Zaczynał się 
będzie w miejscu, gdzie 
kończy się istniejący chod-

nik a kończyć się będzie 
przy dużym parkingu koło 
ośrodka zdrowia. Szero-
kość chodnika wyniesie 1,5 
metra a długość 274 metry. 
Wykonawca przejął plac 
budowy 28 września, więc 

prace ruszą lada dzień.  
Zdjęcia oraz krótkie filmy z 
prac budowlanych dostęp-
ne będą na naszej stronie 
internetowej www.siedlec.
pl oraz na naszych profilu 
FB.

Piesi pacjenci coraz bezpieczniejsi! Remont przedszko-
la trwa w najlepsze. Już 
z drogi widać efekty – na 
ukończeniu jest nowy dach, 
powstaje nowa elewacja a 
wymienione brązowe okna 
nadają elegancji. Kolejnym 
etapem będzie wymiana 

drzwi. Ruszają tez prace 
na poddaszu, gdzie znajdo-
wać się będzie drugi dom 
naszych seniorów – Dom 
Dziennego Pobytu. Remont 
poddasza zakończyć się ma 
do końca listopada 2018 
roku. Nowe wyremontowa-

ne przedszkole oraz Dom 
Dziennego Pobytu gotowe 
będą w połowie lutego 2019 
roku. Przebieg prac remon-
towych możecie śledzić na 
naszych profilu FB oraz na 
naszej stronie internetowej 
www.siedlec.pl

Pięknieje Przedszkole

R
ek

la
m

a 
pł

at
na



In
fo

rm
ac

ja
 p

ła
tn

a



23
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

Redaguje zespół: Anna Nitschke (red. naczelny), Marcin Czubkow-
ski, Anna Cebulska, Joanna Domin, Teresa Sobkowiak, Katarzyna Lach,  
Julianna Kaczmarek, Dariusz Poszwiński, Grzegorz Śmiałek, Wiesław Matysik, Jolanta Żurek, Ewa Woś.

Nakład: 3.500 egz.  Wydawca: Rada Gminy Siedlec;  Ogło-
szenia i reklamy: Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 
tel. 68 384 85 21 wew. 15,  728 347 356
Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia 
Poznań, ul. Malwowa 158, 60 - 175 Poznań/Skórzewo
Redakcja zastrzega sobie prawo doboru i skrótów tekstu

www.facebook.com/urzadgminysiedlec/

Miejscowość Data Godzina
Grójec Mały 2.10.2018 18:30

Godziszewo 2.10.2018 20:00

Reklin 3.10.2018 18:30

Siedlec 3.10.2018 20:00

Jaromierz 4.10.2018 18:30

Jażyniec 4.10.2018 20:00

Wojciechowo 5.10.2018 18.30

Karna 5.10.2018 20:00

Zakrzewo 6.10.2018 18:30

Belęcin 6.10.2018 20:00

Boruja 8.10.2018 18:30

Mariankowo 8.10.2018 20:00

Nowa Tuchorza 9.10.2018 18:30

Tuchorza 9.10.2018 20:00

Chobienice 10.10.2018 19:30

Wąchabno 11.10.2018 18:30

Wielka Wieś 11.10.2018 20:00

Stara Tuchorza 15.10.2018 18:30

Kiełpiny 15.10.2018 20:00

Nieborza 16.10.2018 18:30

Grójec Wielki 16.10.2018 20:00

Mała Wieś 17.10.2018 18:30

Kopanica 17.10.2018 20:00

Kiełkowo 18.10.2018 18:30

Żodyń 18.10.2018 20:00

Terminarz zebrań.

Porządek zebrań:
1. Sprawozdanie Wójta z działalności za 
okres kadencji
2. Wystąpienie Komitetów Wyborczych
3. Wolne głosy i wnioski  

Mobilny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Siedlcu

W piątek, dnia 12 października 2018 r. 
w godzinach od 8:30 do 11:00, 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 i rozliczania środków z UE, 
szkoleń, kursów oraz unijnego budżetu na lata 2014 – 2020.  

Mia s to  –  l udz i e  sp i e szą  do  p r acy
Pe łne  i ch  t r am wa j e
Mi l czą  –  j akby
Jeden  d rug i ego  n i e  zna j e

 Wieś  -   ch ł op  co  z i emi ę  o r ze 
 Zamyś l ony  j akby  chc i a ł  powi edz i eć
 Wca l e  m i  n i e  j e s t  l ekko 
 Widz i s z  t o  Boże

I  kap l i c zka  i  k r zyż  p r zyd rożny
Spowi ty  powo j em
Sze roko  rozpos t a r ł  r ami ona
Nie s fo rna  na  n i m  us i ad ł a  wrona
 
 I  ł ąk i  ukwi ec ione 
 W kaczeńce  z łoc i s t e
 Łany  zbóż  s i ę  ko ł y szą
 J akby  ba l e tn i ce

I  l a sy  i  po l a  i  rwące  r zek i
I  ska l i s t e  po t ok i  i  l en i we  ob ł ok i
I  w ie r zba  p ł acząca  w  s t awi e  s i ę  p r zeg l ąda
I  boc i an  nad  b r zeg i em  żabk i  wyg l ąda

 W odda l i  z ł oc i s t e  ł any  r zepaku
 Tu  dywan i k  konwa l i i  t am  chab ry  i  m ak i
 I  p r zep i ękny  zachód  s ł ońca
 Taka  m oże  być  t y l ko  Po l ska .

 Ju l i anna  Kaczmar ek
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