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Z końcem października br. zakończy-
ły się w Kopanicy i Kiełpinach realizacje 
projektów dofinansowanych ze środków 
Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego w ramach VI edycji konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś”. W ich 
efekcie w Kopanicy dokończono rozbu-
dowę świetlicy wiejskiej, tj, wykończono 
dobudowane wcześniej pomieszczenia 
sanitariatów i hall wejściowy, założono 
niezbędne instalacje – elektryczną i wod-
no-kanalizacyjną, położono posadzki, 
okładziny ścienne, zamontowano drzwi 
wewnętrzne, ocieplono i pomalowano 
elewację zewnętrzną. Od teraz zaplecze 
sanitarne świetlicy, w tym toaleta dosto-
sowana do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, mieścić się będzie na parterze. 
Zwiększy to w dużym stopniu funkcjo-
nalność świetlicy, podniesie jej atrakcyj-
ność poprzez łatwy dostęp do toalet za-
równo wewnątrz budynku, jak również 
podczas wszelkich uroczystości i imprez 
plenerowych. Projekt zakładał poprawę 
lokalnej infrastruktury poprzez dostoso-
wanie istniejącej świetlicy wiejskiej do 
potrzeb mieszkańców, zwłaszcza star-
szych i niepełnosprawnych. Jego reali-
zacja ma się przyczynić do aktywizacji 
różnych grup formalnych i nieformal-
nych, które chętniej będą korzystać ze 
świetlicy i organizować życie społeczne 
i kulturalne miejscowości.

Ogólna wartość projektu „Rozbudo-
wa świetlicy wiejskiej w Kopanicy” wy-
niosła 75.831,76 zł, z czego 30.000,00 zł 
stanowi dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego, 27.048,82 zł to środki z funduszu 
sołeckiego wsi Kopanica, a 2.912,94 zł 

- środki własne gminy. Pozostałe koszty 
(niekwalifikowalne) to m.in. zadekla-
rowana praca społeczna mieszkańców, 
praca sprzętu i wkład rzeczowy do pro-
jektu. 

W ramach projektu realizowanego 
w Kiełpinach wybudowane i urządzone 
zostały alejki spacerowe, które połączy-
ły boisko wielofunkcyjne z placem za-
baw. Przy alejkach postawiono ławeczki 
ogrodowe i ściankę wspinaczkową dla 
dzieci. Celem projektu było utworzenie 
miejsca do rekreacji i wypoczynku, które 
posłuży większej integracji społeczności 
wiejskiej, podniesie jakość życia i będzie 
promować ideę odnowy wsi.

Ogólna wartość projektu „Zagospo-
darowanie otoczenia dworku w Kiełpi-
nach poprzez wykonanie alejek space-
rowych - etap I” wyniosła 28.973,90 zł, 
z czego 14.500,00 zł pochodzi z dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego. 5.000,00 zł 
przeznaczono z funduszu sołeckiego, 
1.483,90 zł ze środków gminy. Pozostałe 
koszty (niekwalifikowalne) to zadeklaro-
wana praca mieszkańców, praca sprzętu 
oraz wkład rzeczowy w postaci zakupu 
ławek i ścianki wspinaczkowej.

Podkreślić należy duże zaangażowa-
nie mieszkańców, którzy w tzw. czynie 
społecznym wykonali szereg prac przy 
realizacji projektów, zarówno w Kopani-
cy, jak i Kiełpinach. Deklarowany udział 
mieszkańców miał wpływ na punktację 
wniosków podczas oceny wniosków, a 
ponad to stał się elementem większej in-
tegracji i wzmocnienia poczucia przyna-
leżności do wspólnoty sołeckiej. 

Wykończone sanitariaty w sali wiejskiej w Kopanicy

Alejka spacerowa w Kiełpinach
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Majątek spadkowy 
odziedziczony przez kilku 
spadkobierców można 
podzielić między wszystkimi 
uprawnionymi.  Aby osiągnąć ten 
cel właściwe jest postępowanie o 
dział spadku.

Sądowy dział spadku to 
kolejne zagadnienie – po 
opisywanym stwierdzeniu 
nabycia spadku i zachowku – 
z jakim w praktyce przyjdzie 
się zmierzyć niemal każdemu 
z nas. Dział spadku może mieć 

miejsce wtedy, gdy zmarły 
pozostawił majątek, który 
został odziedziczony przez 
kilku spadkobierców. Pomiędzy 
spadkobiercami powstaje 
wówczas węzeł współwłasności. 
Aby go rozwiązać koniecznym 
jest zainicjowanie sprawy 
o dział spadku. Praktyczny 
walor działu spadku jest 
znaczny. Zlikwidowanie 
współwłasności, która powstaje 
z tytułu spadkobrania, eliminuje 
konieczność podejmowania 
wspólnych decyzji dotyczących 
tej samej masy majątkowej przez 
wszystkich współwłaścicieli, a 
tym samym wyklucza potencjalne 
spory o prawo własności i 
sposoby jego wykonywania.

Skład i wartość spadku 
ulegającego podziałowi ustala 
sąd. Tutaj często pojawiają się 
problemy dotyczące oszacowania 
majątku spadowego. Zwykle 

konieczne staje się zasięgnięcie 
opinii biegłego rzeczoznawcy. 
Komplikacje mają miejsce 
również przy sporze o sposób 
podziału spadku. Przepisy prawa 
wyróżniają kilka sposobów 
działu spadku. Pierwszym 
z nich jest podział rzeczy w 
naturze. Drugim sposobem jest 
przyznanie rzeczy jednemu ze 
współwłaścicieli z obowiązkiem 
spłaty pozostałych. Ostatnim, 
najmniej atrakcyjnym sposobem 
działu spadku jest sprzedaż 
rzeczy w drodze licytacji 
publicznej i podział uzyskanej 
sumy pomiędzy spadkobierców.

Często występującą 
komplikacją przy dziale spadku 
jest konieczność wcześniejszego 
(lub równoczesnego z działem 
spadku) przeprowadzenia sprawy 
o podział majątku wspólnego 
małżonków. Dzieje się tak 
wówczas, gdy zmarły w chwili 

śmierci pozostawał w związku 
małżeńskim, w którym panował 
ustrój małżeńskiej wspólności 
ustawowej, a małżonkowie 
dorobili się majątku wspólnego. 

W takiej sytuacji w skład 
spadku po zmarłym wchodzi 
jego udział w majątku wspólnym. 
Aby dokonać działu spadku 
należy uprzednio przeprowadzić 
postępowanie o podział majątku 
wspólnego.

Innym problemem 
przy dziale spadku jest 
konieczność rozstrzygnięcia 
dodatkowych sporów między 
współwłaścicielami. W razie 
takiej potrzeby, sąd spadku może 
rozstrzygać spory o istnienie 
uprawnienia do żądania działu 
spadku, jak również spory 
między współspadkobiercami o 
to, czy pewien przedmiot należy 
do spadku.

Kolejną mogącą się pojawić 
trudnością w postępowaniu 
działowym jest rozstrzyganie 
przez sąd  o istnieniu 
zapisów zwykłych, których 
przedmiotem są rzeczy lub 
prawa należące do spadku, 
jak również o wzajemnych 
roszczeniach pomiędzy 
współspadkobiercami z tytułu 
posiadania poszczególnych 
przedmiotów spadkowych, 
pobranych pożytków i innych 
przychodów, poczynionych na 
spadek nakładów i spłaconych 
długów spadkowych.

Choć w pewnych sytuacjach 
opisane powyżej zawiłości są 
nieuniknione, tym niemniej 
powodują wydłużenie sądowego 
postępowania o dział spadku.

adwokat Dominika Molińska 
(tel. 663 830 517)

Komplikacje przy podziale spadku

Projekty współfinansowane  przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”



ROBOTY W ZAKRZEWIE
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W gminie przybędzie  
kolejna nowa droga. Cho-
dzi o kilometrowy odcinek 
drogi w Grójcu Małym wraz 
z kanalizacją deszczową. 
Roboty podzielono na dwa 
etapy. W pierwszym było do 
wykonania 600 metrów dro-
gi z betonowej kostki wraz z 
kanalizację deszczową. Wy-
konawcą robót jest Z.P.H.U. 
„KOSTKA” Zakład Ogól-
nobudowlany – Brukarski 
Krzysztof Maćkowiak z 
Żodynia (wartość robót brut-
to: 832 tys. 395,99 zł). Drugi etap, to 
budowa 400-metrowego odcinka drogi 
z płyt betonowych, a w wykonawcą ro-
bót jest Zakład Usługowo-Produkcyj-
ny, Spółka z o.o., Damian Matysiak, 
Marcin Wołk ze Zbąszynia (wartość 
robót brutto: 168 tys. 305,33 zł). Jak 
łatwo policzyć, za kilometr zmoderni-

zowanej drogi i kanalizację deszczową 
przyjdzie zapłacić ok. miliona złotych. 
Ale nie wszystko pójdzie z gminnej 
kasy! Gmina Siedlec uzyskała bo-
wiem na całe zadanie 50-procentowe 
wsparcie finansowe z Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019

Już nie trzeba jeździć w błocie! 
Nowa droga w Mariankowie została 
wykonana z płyt betonowych, a pas 
pomiędzy płytami wyłożono betono-
wą kostką. Takim sposobem zmoder-
nizowano 430-metrowy odcinek drogi 
o szerokości czterech metrów. Wyko-
nawcą robót, w wyniku zapytania ofer-
towego, była firma Zakład Budowlano 
- Drogowy „BAR-BET” Andrzej Bar-
ski z Chobienic. Zadanie zostało wyko-
nane za kwotę 95 tys. 280,82 zł, ale nie 
wszystko było zapłacone z gminnych 
pieniędzy. Gmina Siedlec pozyskała 
bowiem na te zadanie 40-procentowe 
wsparcie finansowe z Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach tzw. remontów 
dróg dojazdowych do gruntów rol-

nych. Oprócz tego, od początku istnie-
nia funduszu sołeckiego, tj. od 2010 
roku, każdego roku mieszkańcy wsi 
Mariankowo przeznaczali pieniądze na 
wykonanie remontu tej drogi (kupno 
betonowej kostki i płyt, opracowanie 
dokumentacji projektowej). - Tym spo-
sobem widać, że jak tylko połączy się 
siły, to można zrobić dużo więcej. Ow-
szem budżet gminy nie jest z gumy, ale 
wystarczy poszukać tak zwanych pie-
niędzy zewnętrznych i nagle okazuje 
się, że inwestycje, na które mieszkańcy 
czekają latami, udaje się zrealizować 
szybciej – komentuje wójt Jacek Ko-
lesiński.

NOWA DROGA W MARIANKOWIE

Wzorem lat ubiegłych Związek 
Międzygminny „Obra” w Wolsztynie 
przeprowadził zbiórkę odpadów nie-
bezpiecznych powstałych na posesjach. 
Przedsięwzięcie realizowano w ra-
mach programu edukacyjnego „Wolsz-
tyńskie sposoby na segregację odpa-
dów”, który otrzymał dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Na terenie naszej 

gminy zbiórka odbyła się w sobotę, 24 
września na parkingu przed Urzędem 
Gminy. Mieszkańcy przynosili i odda-
wali za darmo zepsuty lub niepotrzeb-
ny sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
niewykorzystane leki, zużyte baterie 
oraz m.in. przepalone świetlówki. Każ-
dy zdający te odpady, w zależności od 
ich gabarytu i ilości, otrzymał ozdobne 
drzewko, krzew lub cebulki kwiatów. 
Chętnych nie brakowało!

Zakończono inwestycję  dotyczącą przebudowy 117 metrów drogi w miej-
scowości Zakrzewo.

Przed miesiącem, 11 października w 
Urzędzie Gminy w Siedlcu dyżur pełniła 
Natalia Hewczuk, specjalista ds. funduszy 
europejskich, pracownica Lokalnego Punk-
tu Informacyjnego Funduszy Europejskich 
z Nowego Tomyśla. Zainteresowani w Sie-

dlcu mieli w czasie tego dyżuru możliwość 
uzyskania informacji m.in. o tym, jak po-
zyskać wsparcie z funduszy europejskich, 
jak prawidłowo sporządzić dokumenty 
aplikacyjne oraz, czy dane przedsięwzięcie 
ma szanse wsparcia. 

Drzewka i krzewy za odpady

Wielka 
inwestycja 
w Grójcu 
Małym

BEZPŁATNE PORADY



W ostatni wtorek września naszą 
gminę odwiedził poseł RP Błażej Parda, 
który brał udział w pierwszej części obrad 
Sesji Rady Gminy Siedlec, z uwagą przy-
słuchując się podejmowanym tematom  
i problemom, które nurtują naszą społecz-
ność. Następnie odbyło się spotkanie po-
sła z przedstawicielami samorządu gminy 
Siedlec oraz powiatu wolsztyńskiego, na 
którym samorządowcy poruszyli najbar-
dziej nurtujące ich kwestie. - Wizyta parla-
mentarzysty jest zawsze cenna. Niejako z 

pierwszej ręki możemy dowiedzieć się nad 
czym obecnie lub wkrótce będą pracować 
parlamentarzyści, bo to przecież przekła-
da się również na rzeczy, które dzieją się 
w gminie. Przykładem niech będzie cho-
ciaż pomysł z wygaszaniem gimnazjów. 
Niestety, w tym temacie wciąż jest więcej 
niewiadomych, a przecież to właśnie na 
gminy spadnie cały ciężar organizacyjny 
no i koszty tego przedsięwzięcia – mówi 
wójt Jacek Kolesiński.

Poselska wizyta
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Wrzesień 2016
9-11.09. - wyjazd szkoleniowy 

Sołtysów,
12.09. - spotkanie z przedstawicielem 

INEA w sprawie sieci 
światłowodowej,

13.09. - spotkanie wójta Jacka 
Kolesińskiego z Prezesem BS 
Siedlec,

14.09. - narada z dyrektorami szkół i 
przedszkoli,

17.09. - drużynowe Zawody 
Wędkarskie Strażaków 
Powiatu Wolsztyńskiego w 
Grójcu Wielkim,

20.09. - posiedzenie Zarządu Związku 
Międzygminnego „Obra”; 
wizyta grupy seniorów 
z zaprzyjaźnionej gminy 
Unterspreewald z siedzibą w 
Golssen,

23-24.09. - zbiórka 
żywności pod 
hasłem „Podziel 
się posiłkiem”, 
w którą włączyły 
się sklepy z 
miejscowości Siedlec, Stara 
Tuchorza, Karna oraz Belęcin,

24.09. - zbiórka zużytego sprzętu 
AGD, przeterminowanych 
leków, baterii, żarówek, itp., 
podczas której rozdawane były 
ozdobne krzewy, drzewka i 
cebulki kwiatów.

27.09. - wizyta posła RP Błażeja 
Pardy w naszej gminie; XXVII 
sesja Rady Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym numerze 
– red.),

28.09. - spotkanie w sprawie projektu 
Strategii Rozwoju Gminy 

Siedlec na lata 2016-2030,
30.09. - otwarcie wystawy 

malarstwa Izabeli Sak z 
Zielonej Góry.

Październik 2016
3.10. - narada z dyrektorami szkół,
12.10. - zakończenie przebudowy 

drogi gminnej w Mariankowie 
i jej otwarcie,

13.10. - spotkanie przedstawicieli 
stowarzyszeń i klubów 
z pełnomocnikiem ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi,

14.10. - pasowanie przedszkolaków z 
przedszkola w Siedlcu,

16.10. - V Biesiada Siedlecka,
19.10. - obchody Dnia Edukacji 

Narodowej w Chobienicach 
i wręczenie nagród wójta dla 

nauczycieli i pracowników,
21.10. - turniej brydżowy o puchar 

wójta Siedlca,
24.10. - debata społeczna pod hasłem 

„Decydujemy wspólnie – 
bezpieczeństwo w miejscu 
zamieszkania”,

25.10. - XXVIII sesja Rady Gminy 
Siedlec (relacja w bieżącym 
numerze – red.),

26.10. - Przegląd Piosenki 
Młodzieżowej „SIEDLECKIE 
NUTKI”.
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Informacje z Regionu Kozła
* Nasi na festiwalu. W dniach od 9 

do 11 września Adam Knobel i Kapela 
Koźlarska „Kukaweczki spod Babimo-
stu” uczestniczyli w 17. Międzynarodo-
wym Festiwalu Gajdoszy - „Gajdovačka” 
w Orawskiej Polhorze na Słowacji.

* Koźlarska biesiada. W dniach 23-
24 września, w Zbąszyniu odbywała się 
42. Biesiada Koźlarska. Imprezę zainau-
gurowano w Muzeum Ziemi Zbąszyń-
skiej otwarciem wystawy pt. „Sięgając 
do korzeni. Pierwsze Biesiady Koźlar-
skie”. Odbyła się też degustacja potraw 
regionalnych, ogłoszono również wyniki 
drugiej edycji konkursu plastycznego pt. 
„Kontynuujemy tradycje”, którego hasło 
przewodnie brzmiało: „Z Małym Kolber-
giem po Regionie Kozła”. Tego samego 
dnia, po południu w Filharmonii Polskie-
go Folkloru w Zbąszyniu rozpoczęły się 
przesłuchania młodych muzyków ludo-
wych. Głównym dniem imprezy była so-
bota, 24 września. Najpierw, przez stare 
miasto, przeszedł korowód, a następnie w 
wielkim namiocie ustawionym na środku 
Rynku uczestników wydarzenia powitał 
burmistrz Tomasz Kurasiński. W kolej-
nych godzinach na scenie królowała już 
tylko muzyka i taniec ludowy w wykona-
niu kapel i zespołów tanecznych: Wesele 
Przyprostyńskie, Koziołki Przyprostyń-
skie, a także gościnnie występującego 
zespołu - Estrada Regionalna Równica ze 
Śląska Cieszyńskiego. Istotnym punktem 

programu było ogłoszenie wyników kon-
kursu Młodego Muzyka Ludo-
wego, w którym wzięło udział 
50 uczestników. Organizato-
rem konkursu było Zbąszyń-
skie Centrum Kultury, a jego 
celem wyłonienie najzdolniej-
szych młodych wykonawców, 
adeptów muzyki ludowej oraz 
uhonorowanie mistrzów pro-
wadzących naukę gry na instrumentach 
ludowych.

* Biegowy półmaraton. W niedzielę, 
25 września wystartował w Zbąszyniu 29. 
Ogólnopolski Bieg Zbąskich - 10. Półma-
raton, zaliczany do Grand Prix Wielko-
polski w Półmaratonie 2016 oraz do IV 
Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w 
Otwartych Biegach Ulicznych.

* Literacka nagroda. Pan Eugeniusz 
Kurzawa z Zielonej Góry, poeta, edytor, 
dziennikarz, prezes zielonogórskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich 
za zasługi w upowszechnianiu literatury 
pięknej został uhonorowany nagrodą im. 
Jarosława Iwaszkiewicza. Pan Eugeniusz 
od samego początku związany jest z Re-
gionem Kozła, skąd pochodzi i o którym 
napisał wiele artykułów i informacji, a 
obecnie redaguje pismo „Podkoziołek”. 

* Walne zebranie. W poniedziałek, 
24 października, w Zbąszynku 
odbyło się Walne Zebranie LGD 
RK. Głównym powodem jego 
zwołania była pilna konieczność 
naniesienia poprawek i zmian 
w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Poza tym należało uzupełnić 
skład Rady Opiniującej, gdyż 
rezygnację z prac w jej składzie 

złożyła Katarzyna Kutzmann-Solarek ze 
Zbąszynia. W jej miejsce do Rady została 
jednogłośnie przegłosowana kandydatura 
pani Moniki Toboły ze Zbąszynia. Z ko-
lei prezes Witold Silski ogłosił, iż nabór 
wniosków na działalność gospodarczą 
zostanie przeprowadzony w dniach 31 
listopada – 16 grudnia, do godz. 15:00. 
Do podziału w pierwszej transzy jest 1 
milion zł. Natomiast wnioski na projekty 
dotyczące integracji społecznej (do po-
działu 600 tys. zł.), jak też działalności 
turystycznej (do podziału jest również 
600 tys. zł) będą rozpatrywane w pierw-
szej połowie nowego roku. Został już 
ogłoszony kalendarz szkoleń przyszłych 
beneficjentów. Szkolenia zostaną prze-
prowadzone w każdej z gmin RK wg wy-
znaczonego harmonogramu.

* Powstańcza pamięć. Lokalna Gru-
pa Działania Regionu Kozła realizowała 
projekt współpracy „Powstanie Wielko-
polskie 1918/19: Pamiętamy - Kontynu-
ujemy”. Uczestnikami tego przedsięwzię-

cia były trzy sąsiadujące ze sobą lokalne 
grupy działania: Stowarzyszenie KOLD, 
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Le-
ader oraz LGD Regionu Kozła. Jeden z 
elementów projektu przewidywał ozna-
kowanie mogił powstańców specjalnym 
medalionem „Powstaniec Wielkopolski”. 
Zaprojektowano i wytłoczono metalo-
wy medalion, którego centralnym punk-
tem był Krzyż Powstańczy. Zamiarem 
organizatorów było upamiętnienie tych 
postaci, które brały udział w Powstaniu 
Wielkopolskim i zostały pochowane na 
terenie Regionu Kozła lub poza jego ob-
szarem, ale można było udokumentować, 
że byli kiedyś naszymi mieszkańcami i 
brali udział w walkach na  tzw. froncie 
zachodnim. Akcja nie obejmowała zbio-
rowych grobów poległych w walkach 
powstańców lub miejsc, które opatrzono 
już wcześniej innymi oznaczeniami. Wa-
runkiem ubiegania się o ten medalion jest 
przedłożenie dokumentu uwiarygodniają-
cego udział w Powstaniu Wielkopolskim. 
Po odbiór medali można zgłaszać się do 
biura Regionu Kozła w Kargowej, ul. Ry-
nek 16 (tel. 68  35 25 230) oraz do Biura 
Promocji w Urzędzie Gminy w Siedlcu 
pokój nr 20 (tel. 68 384 85 21 wew. 32). 
Więcej bieżących informacji z Regionu 
Kozła na stronach: www.regionkozla.pl 
oraz www.lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś



Szczepienie p/grypie jest 
bezpieczne. Szczepić się po-
winny osoby powyżęj 65 roku 
życia, ponieważ w tym wieku 
następuje spadek odporności or-
ganizmu na infekcje. 

Po szczepieniu można 
przeziębić się,objawy grypopo-
dobne, ale nie grożą powikła-
niami,natomiast zachorowanie 
na grypę grozi powikłaniami 

ze strony układu oddechowe-
go,układu krążenia, centralnego 
układu nerwowego. Najczęstrze 
powikłania po grypie to:zapale-
nie płuc,zapalenie oskrzeli,zato-
k,ucha środkowego,niewydol-
ność krążenia.

Na powikłania pogrypowe 
narażeni są szczególnie chorują-
cy na cukrzycę. Okres grypowy 
typowy dla Polski to styczeń-

marzec,ale w tym roku odnoto-
wano już 15 tys.zachorowań.

Po szczepieniu nabiera się 
odporności w przeciągu 7-10 
dni,w 1-2 dniu mogą wystąpić 
objawy złego samopoczucia-
,stan podgorączkowy, bóle mię-
śniowe, to stan normalny, re-
akcja na szczepionkę,świadczy 
o nabieraniu odporności przez 
organizm. Warto zaszczepić się 
nawet w grudniu.

Nasza gmina jako nieliczna 
w Polsce, a jedyna w powiecie 
refunduje szczepienia miesz-
kańcom w wieku 70+.

Zapraszamy na szczepienie 
w ośrodkach zdrowia w Siedlcu, 
Belęcinie i Kopanicy. 

opracował 
lek. Med. Stanisław Jedliński

Dlaczego warto szczepić się przeciwko grypie.
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RADNI URADZILI, 
CZYLI OBRADY RADY 
GMINY SIEDLEC W 
TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

* Informacja z wykonania 
półrocznego budżetu. W dniu 
27 września odbyła się XXVII 
sesja Rady Gminy Siedlec V 
kadencji 2014 -2018, w której 
uczestniczyło 13 radnych spośród 
15 członków Rady oraz m.in. 
Błażej Parda - poseł RP, Andrzej 
Wita - przewodniczący Rady 
Powiatu, Łucja Olejniczak - członek 
Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, 
Eugeniusz Konieczek - prezes 
ZNP, Jacek Kolesiński - wójt 
gminy Siedlec, Hieronim Birk 
– zastępca wójta, Krystyna 
Lewandowska - skarbnik gminy 
Siedlec, sołtysi oraz mieszkańcy 
„Podborowa” i kierownicy jednostek 
organizacyjnych oraz referatów  
urzędu gminy. Podczas tych obrad 
przyjęto informację o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy 
Siedlec za I półrocze 2016 roku. 
Wypracowano również pozytywną 
opinię w sprawie zamiany części 
działki nr ew. gr.71 na części działek 
oznaczonych numerami 91/2, 
92/1 i 92/3 w Jaromierzu, która 
na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie (13 głosów – 
za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujący).
W punkcie interpelacje i wnioski 
głos zabrali: radny Andrzej Skiba 
wniósł zapytania do wójta o: 
stan zaawansowania wykonania 
przyłącza wody do m. Wielka 
Wieś rejon DPS (,,Mieszkańcy z 
wielką dezaprobatą przyglądają się 
wykonaniu przyłączy wody poza 
gminę (OW Liny – ferma drobiu) 
sami nie mogąc zostać podłączeni 
do ujęcia będącego w środku wsi) 
oraz o oświetlenie skrzyżowania – 
ścieżka rowerowa droga gminna 
(,,Lampa miała być priorytetem, 
okres jesienny charakteryzuje się 
wczesną porą zapadania zmroku, 
brak jej zagraża bezpieczeństwu 
użytkowników ścieżki); radny 
Ryszard Kluj zasygnalizował 
problem przepełnionych 
autobusów na trasie Wolsztyn-
Zbąszyń w godzinach rannych 
jak i popołudniowych. Jak 
poinformował, tymi autobusami 
dojeżdża dużo młodzieży do szkół. 
Radny pytał, czy jako gmina można 
w tym temacie zadziałać?; radna 

Ewa Weil w imieniu mieszkańców 
Kiełpin wnioskowała o wyrównanie 
nierówności na drodze Siedlec-
Kiełpiny oraz na drodze przy 
„kaplicy”. Jak stwierdziła radna, 
spowodowane to jest pracami 
wodociągowo-kanalizacyjnymi i te 
nierówności nie zostały naprawione. 
Są tam duże uskoki, które są 
niebezpieczne dla poruszających 
się osób.
W dalszej części wrześniowych 
obrad przystąpiono do podjęcia 
następujących uchwał: w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 
2016 (na obecność 13 radnych 
została przyjęta jednogłośnie, 
tj. 13 głosów – za, 0 – przeciw, 
0 – wstrzymujących), uchwała w 
sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
położonych w południowej części 
miejscowości Grójec Wielki 
(zaaprobowana jednogłośnie), 
uchwała w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych 
na terenie gminy Siedlec 
(jednogłośnie ,,za”), uchwała w 
sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Siedlec, realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym, obowiązkowym 
wymiarze godzin (wszystkie głosy 
,,za” przyjęciem projektu uchwały).

* Wysokość dotacji dla 
niepublicznego przedszkola. 
W dniu 25 października odbyła 
się XXVIII sesja Rady Gminy 
Siedlec V kadencji 2014-2018, w 
której uczestniczyło 15 radnych 
spośród 15 członków Rady oraz 
m.in. Łucja Olejniczak - członek 
Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, 
Tadeusz Mąkosa - członek Zarządu 
Powiatu Wolsztyńskiego, Joanna 
Mariola Tomaszewska - Green 
Key, Eugeniusz Konieczek - prezes 
ZNP, Jacek Kolesiński - wójt gminy 
Siedlec, Krystyna Lewandowska  
- skarbnik gminy Siedlec oraz 
Sołtysi, kierownicy Urzędu Gminy, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
i rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkola „ABeCe Strumyk 

Wiedzy”. Podczas tych obrad 
przyjęto informacje: o stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2015/2016 w gminie Siedlec, 
o złożonych oświadczeniach 
majątkowych przez wójta gminy, 
przewodniczącego Rady Gminy, 
radnych i pracowników, którzy 
zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym zobowiązani byli do ich 
złożenia. Była też informacja o 
wyznaczeniu podmiotów, w których 
jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie 
użyteczna.
W punkcie interpelacje i wnioski 
głos zabrali: radny Ryszard 
Kluj podziękował za szybką 
interwencję w sprawie zwiększenia 
liczby autobusów na trasie 
Wolsztyn-Zbąszyń. Pytał też 
„…kiedy będzie realizowana  
inwestycja budowy     sieci wodno 
–kanalizacyjnej Chobienice 
-Grójec Mały?”; radny Andrzej 
Skiba podniósł sprawę budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Jak zauważył radny w 
swoim wystąpieniu, w sąsiedniej 
gminie Kargowa oczyszczalnie są 
budowane z udziałem środków 
zewnętrznych. Głos zabrali również 
rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkola „ABeCe Strumyk 
Wiedzy” w Siedlcu, podnosząc 
sprawę rzekomego niezgodnego 
z prawem naliczania dotacji na 
każdego ucznia, co wiąże się z 
dość dużym ponoszeniem kosztów 
za pobyt dziecka w przedszkolu. 
Uważali, że w przypadku wyższej 
dotacji (obecnie niepubliczne 
przedszkole otrzymuje dotację na 
każdego ucznia w wysokości 80 
proc. ustalonych w budżecie gminy 
wydatków bieżących, ponoszonych 
na uczniów w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez 
gminę Siedlec, w przeliczeniu na 
jednego ucznia, pomniejszonych 
o opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego 
oraz za wyżywienie, stanowiące 
dochody budżetu gminy. Na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości 
nie niższej niż kwota przewidziana 
na niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Siedlec) 
przekazywanej przez gminę koszt 
byłby niższy. Odnosząc się do 

zagadnienia wójt Jacek Kolesiński 
podkreślił, że dotacje naliczane 
są zgodnie z prawem. Wątpliwość 
budziła dotacja od wojewody (114 
zł), jednak gmina postanowiła 
również tą kwotę wypłacać 
niepublicznemu przedszkolu. W tej 
sprawie zabrała też głos skarbnik 
gminy, Krystyna Lewandowska 
informując, że sposób naliczania 
dotacji przez samorząd gminy 
Siedlec był przedmiotem kontroli 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i 
obecnie oczekujemy na zalecenia 
pokontrolne. Skarbnik podkreśliła 
jednak, że jest przekonana, iż koszty 
utrzymania dziecka w przedszkolu 
publicznym są naliczane 
prawidłowo. Wyjaśniła również, 
że w ubiegłym roku szkolnym, w 
oddziałach przedszkolnych było 
kilkanaście dzieci, a dziś jest ich 
140. Pomimo tego przedszkole nie 
zatrudniło nowego nauczyciela lub 
pracownika. Tym samym, dzięki 
większej liczbie dzieci, przy tym 
samym zatrudnieniu, w przeliczeniu 
na jedno dziecko, koszty uległy 
zmniejszeniu, więc i dotacja dla 
niepublicznego przedszkola uległa 
zmniejszeniu.
W dalszej części obrad przystąpiono 
do podjęcia następujących uchwał: w 
sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2016 (na obecnych 15 radnych 
została przyjęta jednogłośnie, tzn. 
15 głosów było ,,za” przyjęciem 
projektu uchwały), w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na 
lata 2016 – 2026 (na obecnych 
15 radnych została przyjęta 
jednogłośnie, tj. 13 głosów – za, 
0 – przeciw, 0 – wstrzymujących), 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(15 głosów ,,za”), w sprawie 
uchwalenia programu ochrony 
środowiska dla gminy Siedlec na 
lata 2016 – 2025 z perspektywą 
do roku 2030 (15 ,,za”), w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości (15 
,,za”), w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie udziałów w 
Zakładzie Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (14 ,,za”, jeden 
głos wstrzymujący).
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Reklama płatna

Niemal 110 milionów paragonów w 
grze i ogromne zainteresowanie loterią pa-
ragonową zaowocowało jej przedłużeniem 
o dodatkowe sześć miesięcy. Akcja mająca 
zachęcić Polaków do zabierania ze sobą 
paragonów potrwa zatem do marca 2017 
roku. Kolejne dwa kwartały wspólnej za-
bawy, to również dwie nowe branże pre-
miowane.

Przypomnijmy, że w grze można zare-
jestrować dowolny paragon na kwotę mini-
mum 10 zł, a dodatkowo, w każdym kwar-
tale, premiowane jest branie i wydawanie 
dowodów zakupu w wybranych branżach. 
Od października do grudnia br. szansę na 
wygranie Opla Insignii dadzą paragony od 
taksówkarzy (branża: „działalność taksó-
wek osobowych”), a od stycznia do marca 
2017 r. o nagrodę specjalną powalczą para-
gony ze stacji paliw („sprzedaż detaliczna 

paliw do pojazdów silnikowych na stacjach 
paliw”). Rok trwania Narodowej Loterii 
Paragonowej, to prawie 110 milionów zgło-
szonych paragonów fiskalnych i dziesiątki 
cennych nagród dla szczęśliwców. To także 
konkretne efekty w budowaniu świadomo-
ści Polaków na temat ich roli w budowaniu 
uczciwego obrotu gospodarczego. Z badań 
przeprowadzonych na zlecenie minister-
stwa finansów wynika, że znacząco wzrósł 
odsetek respondentów deklarujących, że 
gdy nie otrzymują paragonu, to zawsze o 
niego proszą – z 7 do 31 proc. przy zakupie 
towarów i z 5 do 28 proc. przy płaceniu za 
usługi. Rejestracja paragonów oraz więcej 
informacji o akcji na stronie: www.loteria-
paragonowa.gov.pl.

IS Poznań

Loteria została przedłużona!

Uwaga, ważne dla rolników! Na-
czelnik Urzędu Skarbowego w Wolszty-
nie przypomina, że od 1 stycznia 2016 br. 
zmianie uległ termin do złożenia deklaracji 
do wymiaru zaliczek podatku dochodowe-
go od dochodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada 
roku poprzedzającego rok podatkowy, na 
20 stycznia roku podatkowego. I tak, w ter-
minie do dnia 20 stycznia 2017 r. deklarację 
PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy 
dochód z działów specjalnych produkcji 
rolnej w 2017 r. będą ustalać na podstawie 
norm szacunkowych dochodu z określonej 
powierzchni upraw lub jednostki produkcji 

zwierzęcej. Deklaracji PIT-6 na 2017 r. nie 
składają podatnicy, którzy zdecydowali, że 
dochód z działów specjalnych produkcji 
rolnej w 2017 r. będą ustalać na podstawie 
prowadzonej podatkowej księgi przycho-
dów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, 
rezygnując tym samym z ustalania docho-
du z działów specjalnych produkcji rolnej 
na podstawie norm szacunkowych docho-
du. Deklaracji PIT-6 na 2017 r. nie składają 
również podatnicy obowiązani do ustalania 
dochodu z działów specjalnych produkcji 
rolnej w 2017 r. na podstawie prowadzo-
nych ksiąg rachunkowych.

Nowy termin dla deklaracji
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W czwartek, 22 września zostało wydane zarządze-
nie wójta gminy Siedlec, Jacka Kolesińskiego w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2017”. Konsultacje miały charakter opiniodawczy 
i polegały na wnoszeniu do końca października pisem-
nych uwag i opinii do projektu programu. Dodatkowo, 
13 października, odbyło się również otwarte spotkanie z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych i upraw-
nionych podmiotów. - Bo nie chodzi o to, że urzędni-
cy coś tam sobie wymyślą i klamka już zapadła. Wręcz 
odwrotnie! My tylko proponujemy projekt programu 
współpracy, a dzięki konsultacjom późniejsi beneficjenci 
mogą wnieść poprawki oraz uwagi. Tak, aby współpraca 
samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi była 
jak najbardziej efektywna. Aby mieszkańcy jak najbar-
dziej na tym skorzystali – podkreśla wójt Jacek Kolesiń-
ski. Dodaje, że wspomniany program współpracy okre-
śla cele, zasady i formy współpracy, a także priorytetowe 
zadania publiczne. Na podstawie tego właśnie programu 
wójt ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na 
realizację określonych zadań. 

Konsultacje w sprawie współpracy

W drugiej połowie września, na terenie gminy 
Siedlec, Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 
zbiórkę żywności pod hasłem ,,Podziel się posił-
kiem”. Do akcji włączyły się sklepy z miejscowo-
ści Siedlec, Stara Tuchorza, Karna oraz Belęcin. W 
sumie, przed dwa dni, zebrano aż 125 kg żywności, 
która trafiła do 
potrzebujących 
rodzin z terenu 
naszej gminy. 
Dziękujemy za 
pomoc i wspar-
cie.

Zbiórka żywności

Uwaga! Gmina Siedlec uruchomiła program pro-
filaktyki zdrowotnej w zakresie bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie dla mieszkańców, którzy ukończyli 
70. rok życia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
telefoniczny z sekretariatem Urzędu Gminy w celu zapi-
sania się na listę osób chcących skorzystać z tej usługi. 
Szczepionka będzie podawana bezpłatnie pacjentom w 
Ośrodkach Zdrowia w Siedlcu, Belęcinie i Kopanicy. 
Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzę-
du Gminy Siedlec (tel. nr 68 384 85 21).

Darmowe szczepiena dla naszych 
seniorów
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W NASZĄ OŚWIATĘ INWESTUJE SIĘ SPORO
I SĄ TO MĄDRZE WYDANE PIENIĄDZE

Rozmowa z JACKIEM 
SKROBISZEM, doradcą wójta 
gminy Siedlec do spraw oświa-
towych.

Chyba mało osób w okolicy 
wie tyle o oświacie, co Pan?

No cóż, wiele lat mojej pracy 
w szkolnictwie, w tym dyrektoro-
wanie w najliczniejszej w powie-
cie szkole podstawowej, skutku-
ją zebranym doświadczeniami i 
dogłębną znajomością zagadnień 
oświatowych. Jeśli jeszcze doli-
czyć do tego fakt, że byłem prze-
cież również zastępcą wojewódz-
kiego kuratora oświaty, to łatwo 

wywnioskować, że posia-
dam wysokie kwalifikacje, 
a moja znajomość tematy-
ki jest spora. Cieszę się, że 
mogę się tym podzielić z 
pożytkiem.

Jak zatem fachowiec 
oceni tym fachowym 
okiem stan oświaty w 
gminie Siedlec?

Przyznam, że jestem 
ogromnie i miło zaskoczo-
ny. Gdy już zapoznałem 
się z oświatą w gminie 
byłem pod dużym wraże-
niem, jak dobrze jest zor-

ganizowana. Nie spodziewałem 
się, że przedszkola, szkoły są tutaj 
na takim poziomie i że tak dobrze 
wszystko tutaj działa. A proszę mi 
wierzyć, że w swojej pracy wice-
kuratora widziałem już doprawdy 
sporo i wiele większych lub boga-
tych gmin może tylko zazdrościć 
Siedlcowi. Pomieszczenia lekcyj-
ne spełniają warunki, są pomoce 
dydaktyczne, zaplecza kuchenne 
są odpowiednie, nigdzie nie ma 
odpadających tynków, czy grzyba 
na ścianie. Widać, że w oświatę w 
Siedlcu inwestuje się pieniądze i 
są to mądrze wydane złotówki. A 

to jeszcze wcale nie koniec tych 
inwestycji!

To znaczy?
Przykładem niech będzie za-

planowana budowa sali gimna-
stycznej przy szkole w Tuchorzy. 
Przygotowania do tej inwestycji 
są w pełnym toku. Zleciliśmy już 
między innymi wykonanie badań 
geologicznych gruntów, a teraz 
rozglądamy się za gotowym pro-
jektem budowlanym obiektu, któ-
ry po drobnych korektach moż-
na by zaadaptować do naszych 
potrzeb. Jaka ma być ta sala? 
Główne założenie jest takie, żeby 
boisko miało wymiary 36 na 18 
metrów. Z innych rzeczy mogę 
wymienić chociażby uprawienie 
programu komputerowego „Vul-
kan”, a właściwie wzbogacenie go 
o moduł finansowy. Dzięki temu 
posiadamy między innymi bieżą-
cy wgląd do wydatków w przed-
szkolach i szkołach, co pozwala 
na racjonalizację rozchodów oraz 
dokładne planowanie zasobów fi-
nansowych.

A co z tymi gimnazjami?
Były ministerialne zapowiedzi o 

wygaszaniu gimnazjów, ale nadal 

nie ma do tego żadnych przepisów 
wykonawczych. Praktycznie te-
mat jest zawieszony i wciąż cze-
kamy, podobnie jak inne samorzą-
dy, bo przecież to na nasze barki 
organizacyjne spadnie realizacja 
tego przedsięwzięcia no i zapew-
ne także i koszty. W odróżnieniu 
od innych gmin jesteśmy jednak 
w tej lepszej sytuacji, że działają 
u nas zespoły szkół. Dzięki temu, 
jeśli już dojdzie do zapowiadane-
go wygaszania gimnazjów, u nas 
nie będzie to tak bardzo proble-
matyczne, jak w innych gminach. 
Wcześniej czeka nas jednak likwi-
dacja Gminnego Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno Administracyjnej 
Szkół i Placówek. Taki obowiązek 
w tym roku nakładają na nas prze-
pisy. W miejsce tego zespołu po-
wstanie tak zwane Centrum Usług 
Wspólnych. Będzie się zajmowało 
między innymi obsługą księgową 
przedszkoli i szkół, a docelowo 
również i innych jednostek, jak 
na przykład ośrodka kultury oraz 
biblioteki. Widać zatem, że gdzie 
jak gdzie, ale w oświacie pracy ni-
gdy nie brakuje i nie zabraknie.

W poniedziałek, 24 października w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy w Siedlcu odbyła się 
debata społeczna pod hasłem „Decydujemy 
wspólnie – bezpieczeństwo w miejscu zamiesz-
kania”, do której zaproszone zostały członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sie-
dlec. Prowadzący debatę funkcjonariusze miej-
scowego posterunku policji oraz Komendy Po-

wiatowej Policji z Wolsztyna zanotowali uwagi 
i sugestie obecnych, dotyczące bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania. Spotkanie było też 
okazją do przedstawienia możliwości nowych 
narzędzi policjantów – Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komen-
da”.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIEUWAGA PRZEDSIĘBIORCO 
– NIE DAJ SIĘ "NACIĄGACZOM" 
I REJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie przypomina, 
że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny.
  Do Izby Skarbowej w Poznaniu coraz częściej wpływają infor-
macje od przedsiębiorców, wpisanych do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o żądaniach 
zapłaty kierowanych do nich przez różne komercyjne podmioty. 
Mają one formę oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez 
te podmioty rejestrów, za odpowiednią opłatą, przewa nie w wy-
sokości od 120 zł do 200 zł. 
Pamiętajmy i zachowajmy szczególną ostrożność, ponieważ ta-
kie propozycje nie są związane z publicznym rejestrem prowa-
dzonym przez Ministra Gospodarki. Przekazanie takim firmom 
danych oraz wniesienie ewentualnych opłat nie jest również 
równoznaczne z wpisem do CEIDG. 
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG) jest jedynym uprawniającym do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jest on wolny od opłat.
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W lutym br. Walne zebranie członków 
OSP Jażyniec powołało do działania na ko-
lejną kadencję, nowy zarząd złożony z 7-iu 
osób, który już kilka dni później odbył pierw-
sze zebranie, na którym ustalono szczegółowy 
plan naszej działalności. Oprócz zaplanowania 
wszelkich uroczystości, imprez, czy zawodów 
postanowiliśmy m.in.:  zadbać o doposażenie 
naszej jednostki w brakujący sprzęt oraz także 
dokonać niezbędnych prac i remontów.

Na pierwszy rzut oka plan wydawał się 
bardzo ambitny i wręcz nie do zrealizowania 
przez tak małą jednostkę, ale już dziś mogę po-
wiedzieć, że dzięki zaangażowaniu wielu dru-
hów udaje się go wypełniać w 100% i dzięki 
temu jest się czym pochwalić. 

I tak, – (użyję sformułowania) – „na 
pierwszy ogień” zmierzyliśmy się z naszą za-
niedbaną syreną alarmową, która zmęczona 
upływającymi latami wymagała naszej pracy. 
Pozbyliśmy się warstwy rdzy, która okalała 
każdy jej element, a zaraz potem przystąpiliśmy 
do jej odmalowania. Aby dotrzeć do najwyższe-
go punktu naszego punktu alarmowego użyli-
śmy rusztowania, które zorganizował jeden z 
naszych druhów. Kilka dni zajęło nam dokład-
ne jej odrestaurowanie. Do tego wymieniliśmy 
linkę do podciągania ramion na suszenie węży, 
a górną część syreny zabezpieczono siatką, aby 
nie zamieszkało w niej wszelkie ptactwo.

Dzięki wdzięczności miejscowego spon-
sora, drużyna chłopców MDP pozyskała nowe 
stroje sportowe potrzebne na zawody. Pod ko-
niec marca w tym celu odbyłem spotkanie z 
właścicielami firmy Qality Jażyniec, podczas 
którego poprosiłem o pomoc finansową w za-
kupie odzieży sportowej. Przedsiębiorcy zro-
zumieli naszą potrzebę i moja prośba uzyskała 
akceptację. W ten sam sposób nasza remiza po-
zyskała od firmy IKEA INDUSTRY zestaw 8-iu 
kompletów szaf do przechowania odzieży prze-
ciwpożarowej. Meble zostały przez naszych 
druhów skręcone i odpowiednio ustawione. 

Chlubą jednostki OSP Jażyniec jest nasz 
sztandar, którego reprezentujemy podczas 
wszystkich uroczystości gminnych, jak i ko-
ścielnych w naszej parafii. Byliśmy m.in. pod-
czas Powiatowych obchodów strażaka w Rado-
mierzu, uroczystościach mszy św. w Tuchorzy 
w intencji pomordowanych 15 polskich patrio-
tów oraz także uroczystościach odpustowych 
ku czci Matki Boskiej Wieleńskiej.

28 czerwca i 1 sierpnia w Jażyńcu – po-
dobnie jak i w całej Polsce- rozbrzmiała syrena 
na znak upamiętnienia rocznic historycznych, 
które miały miejsce w tych dniach.

Podczas tegorocznych zawodów sporto-
wo – pożarniczych w Kopanicy nasze drużyny 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zajęły 

bardzo dobre miejsca w klasyfikacji końcowej. 
Młodzież MDP – 3 miejsce, kat. A – 7 miejsce a 
drużyna OLDBOY – 1 miejsce. Tak dobre wy-
niki cieszą nas wszystkich, ale przede wszyst-
kim świadczą o tym, że zawodnicy z Jażyńca 
nie jadą na zawody po to, by tam tylko być, lecz 
chcą się dobrze prezentować, wygrywać i liczyć 
się z innymi jednostkami naszej gminy. 

 Natomiast w lipcu na zaproszenie preze-
sa OSP Starkowo udaliśmy się z naszą sikawką 
konną na zawody, które rozgrywały się w tej 
miejscowości. Oprócz nas udział brało jeszcze 
6 innych drużyn. I choć zajęliśmy 5 miejsce, to 
liczyła się dobra zabawa połączona z konku-
rencjami mającymi na celu przypomnienia ile 
wysiłku włożyli nasi dziadkowie, aby ugasić 
pożar. Nie było to takie łatwe

Również w lipcu zorganizowaliśmy  
I spływ kajakowy kanałem z Obry do Kopani-
cy. Trasa, która liczyła 11 km wbrew pozorom 
wymagała od nas sporego wysiłku. Natomiast 
2 października wraz z grupą 50 osób udaliśmy 
się  do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, 
gdzie przez ponad 2 godz. poznawaliśmy pod-
ziemny system fortyfikacji. To przeważnie nud-
ne, niedzielne popołudnie tym razem zamienili-
śmy na niezwykłą lekcję historii, która wywarła 
na nas ogromne wrażenie. !

 Najlepsi wędkarze mieszkają właśnie w 
Jażyńcu. Udowodnili to podczas gminnych za-
wodów wędkarskich, które odbyły się 28 sierp-
nia w Kuźnicy Zbąskiej. Eugeniusz Jobke zajął 
1 miejsce i wraz z Zenonem Lentowczykiem 
awansowali do powiatowych zawodów, które 
odbyły się w Grójcu Wielkim. 

To tylko kilka z wielu wydarzeń, które 
miały miejsce w tak krótkim czasie, w których 
braliśmy udział, bądź sami organizowaliśmy. 
Nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby nie chęci, 
czas i zaangażowanie w sprawy OSP każdego z 
druhów. To wszystko, co do tej pory dokonali-
śmy: wyniki sportowe, imprezy i uroczystości, 
na których byliśmy, jest zasługą każdego. Nie 
sposób jest tu wymieniać nazwiska osób… każ-
dy z 27 druhów naszej jednostki ma swój wkład 
w działalność OSP Jażyniec. Obiecująca jest 
postawa naszej młodzieży, która z wielkim za-
angażowaniem brała udział w przygotowaniach,  
jak i samych zawodach strażackich, gdzie uzy-
skała bardzo dobry wynik!

W niedalekiej przyszłości tj. 28 stycznia 
2017 organizujemy zabawę strażacką. Infor-
macja o tym wydarzeniu jak i wszelkie dane 
o naszej jednostce , zdjęcia, wydarzenia  itp…
znajduje się na naszym fanpage na Facebook, 
na którego serdecznie zapraszam.

Adam Kupś

W sobotę, 17 września, na rzece Obrze 
w Grójcu Wielkim odbyły się Drużynowe 
Zawody Wędkarskie Strażaków Powiatu 
Wolsztyńskiego. Uczestnicy zmagań spo-
tkali się na łowisku o godz. 7.00 i po wy-
losowaniu stanowisk, od godz. 8.00, pra-
wie 30 zawodników rozpoczęło połowy. O 
godz. 11.00 zakończono łowienie i komi-
sja w składzie: Ryszard Kurp, Henryk Żok, 
Antoni Hirt i Hieronim Birk rozpoczęła 
ważenie ryb oraz przygotowanie protoko-
łu końcowego zawodów. Po dokonanym 
podsumowaniu okazało się, że zawody na 
Obrze bezapelacyjnie i ze sporą przewagą 
wygrała II drużyna ZOG ZOSP RP w Sie-
dlcu z wynikiem 13,47 kg. Kolejne miejsca 
za nimi zajęli: II drużyna ZOG ZOSP RP w 
Przemęcie (8,28 kg), I drużyna ZOG ZOSP 
RP w Siedlcu (7,11 kg), I drużyna ZOM-G 
ZOSP RP w Wolsztynie (6,81 kg) oraz dru-
żyna KP PSP Wolsztyn (5,55 kg) i I druży-

na ZOG ZOSP RP w Przemęcie (4,00 kg). 
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i 
dyplomy przyznane przez Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie i 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Siedlcu oraz nagrody specjalne ufundowa-
ne przez sponsorów. Ponadto wyróżniono 
i przyznano nagrody Zarządu Gminnego 
i Prezesa OSP Grójec Wielki dla dh. Wal-
demara Prządki za złowienie największej 
wagi ryb oraz nagrodę sołtysa wsi Grójec 
Wielki dla dh. Krzysztofa Michalskiego 
- za złowienie największej ryby podczas 
zawodów. Na zakończenie wszyscy zostali 
poczęstowani posiłkiem przygotowanym 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu 
Wielkim. Dziękujemy za pomoc wszyst-
kim, którzy udzielili wsparcia w przygoto-
waniu tych zawodów.

Aktywna działalność OSP STRAŻACY NAD WODĄ

BIURO RACHUNKOWE

W ofercie kompleksowa obsługa finansowo-księgowa:
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, Prowadzenie ewidencji VAT, Prowadzenie 
spraw kadrowo-płacowych, Rozliczenia z ZUS, Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Ewelina Żok
Żodyń, ul. Zakątek 1A, 64-212 Siedlec

Tel. 608 635 217, e-mail emerda4@wp.pl

czyli kilka słów o jednostce z Jażyńca
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W dniach 4-6 listopada w Poznaniu odby-
wały się targi Retro Motor Show, na których 
można było zobaczyć bardzo wiele cieka-
wych zabytkowych pojazdów takich jak sa-
mochody osobowe różnych marek, samocho-
dy ciężarowe, autobusy, traktory i pojazdy 
jednoosobowe, w tym również rowery.
Swoje stoisko na tych targach mieli również 
wielkopolscy strażacy. Jest nam niezmiernie 
miło ponformować, że wśród wielu zabytko-
wych pojazdów strażackich wystawionych 
na tym stoisku znalazł się również samocho-
chód Chevrolet z OSP Siedlec. W tym miej-
scu chcielibyśmy przypomnieć, że samochód 

ten został wyprodukowany w 1928 roku i po 
latach służby został wycofany z podziału i 
brał udział tylko w różnych uroczystościach 
i rajdach. W ostatnich latach dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu strażaków został  od-
restaurowany i znów przypomina lata swojej 
świetności. Wyjazd samochodu na targi był 
możliwy dzięki zaangażowaniu dh Tadeusza 
Czerniaka i dh Krzysztofa Wogi. Jednocze-
śnie bardzo serdecznie Zarząd OSP Siedlec  
dziekuje za okazałą pomoc w transporcie 
Chevroleta Panu Piotrowi Stępczakowi i KP 
PSP Wolsztyn.

STRAŻACY NA RETRO MOTOR SHOW
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Emeryci ponad granicami
W dniach 22-23 września, na za-

proszenie siedleckiego Koła Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, gościła 
w gminie Siedlec grupa seniorów z 
zaprzyjaźnionej gminy Unterspre-
ewald z siedzibą w Golssen. Kon-
takt ten został podjęty z inicjatywy 
seniorów niemieckich po dwuletniej 
przerwie. Na progu Urzędu Gminy 
w Siedlcu zastępca wójta Hieronim 
Birk powitał gości z Niemiec w imie-
niu społeczności siedleckiej, a zarząd 
Koła PZERiI - w imieniu wszystkich 
członków koła. W pierwszym dniu 
pobytu niemieccy goście w towarzy-
stwie zarządu naszego Koła udali się 
do Stodolska, gdzie zwiedzili Zakład 
Produkcji Ozdób Choinkowych pani 
Grześkowiak, a następnie udali się 
do wolsztyńskiego Skansenu, gdzie 

zapoznali się z budownictwem ludo-
wym Zachodniej Wielkopolski. Dru-
gi dzień pobytu, to wizyta w muzeum 
noblisty Roberta Kocha oraz spa-
cer po Wolsztynie ze szczególnym 
uwzględnieniem walorów parku i tra-
sy spacerowej wzdłuż Jeziora Wolsz-
tyńskiego. Jak przyznają zarówno 
goście oraz gospodarze, dwudniowa 
wizyta przebiegała w serdecznej at-
mosferze i obie strony wyraziły chęć 
kontynuowania podjętej współpra-
cy. Zarząd Koła PZERiI w Siedlcu 
pragnie w tym miejscu serdecznie 
podziękować pracownikom Urzędu 
Gminy w Siedlcu, z wójtem Jackiem 
Kolesińskim na czele, za pomoc w 
zorganizowaniu wizyty.

Przypominamy, 
że 15 listopada 2016 roku 

zbliża się termin płatności IV raty 
podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego. 

Należności można uiszczać w kasie 
Urzedu Gminy w Siedlcu czynnej: 

poniedziałek, środa, czwartek 
godz. 8:00 - 14:30

wtorek godz. 8:00 - 16:30

piątek godz. 8:00 - 13:00 
l

ub na rachunek bankowy Bank 
Spółdzielczy w Siedlcu: 

58 9660 0007 0000 0606 0200 0001.

Wójt Gminy Siedlec informuje, że Rada Gminy Siedlec podczas sesji 
w dniu 25 października 2016 roku uchwaliła roczne stawki podatku od nieruchomości 
w 2017 roku.

Dla poszczególnych rodzajów  budynków 
uchwalono następujące stawki za 1 metr kwadratowy:  

mieszkalne – 0,69 zł, 
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,54 zł, 
gospodarcze – 5,30 zł, 
zajęte na kwalifikowany materiał siewny – 9,65 zł, 
zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych -  4,30 zł. 

Za grunty ustalono następujące stawki za 1 metr kwadratowy: 
dla zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,79 zł,
objętych obszarem rewitalizacji - 2,98 zł,
dla pozostałych gruntów uchwalono stawkę - 0,22 zł. 
Podatek od budowli ustalono  w wysokości 2% ich wartości. 
Dla właścicieli jezior ustalono stawkę roczną za 1 hektar - 4,51 zł.

Podatek od środków transportowych w 2017 roku pozostaje na poziomie stawek 
z 2016 roku
- Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 roku.

Stawki podatków lokalnych w 2017 roku

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017,  
przypominamy zasady palenia węglem i drewnem:   

Zasady palenia w piecu: 
1. Rozpalaj w piecu od góry! Zmniejszysz zanieczyszczenia, 
    zaoszczędzisz do 30 % węgla! 
2. Dobieraj odpowiednie porcje dosypu! 
3. Im mniej węgla pali się naraz tym lepiej! 
4. Nigdy nie zamykaj całkowicie dopływu powietrza, póki cały opał 
    w kotle nie zamieni się   w żar! 
5. Lepiej i bezpieczniej jest ograniczać wlot powietrza do kotła 
    niż dławić wylot spalin! 
6. Domowy piec nie nadaje się do spalania żadnego rodzaju tworzyw 
    sztucznych! 
7. Nie należy palić lakierowanych na wysoki połysk płyt wiórowych! 
8. Drzwiczki kotła zawsze muszą być zamknięte! 
9. Używaj węgla odpowiedniej jakości! 

Aby spalić drewno bez przykrych skutków ubocznych i dostać 
z niego maksimum ciepła, wystarczy: 
1. Palić wyłącznie sezonowanym drewnem. 
2. Nie zamykać całkowicie dopływu powietrza do kotła. 
3. Utrzymywać temperaturę wody wychodzącej z kotła powyżej  60st.C. 
4. Zadbać, aby temperatura spalin na wylocie z kotła nie spadała 
    poniżej 150 st.C. 

Są dwa sposoby spalania drewna: 
A) Ostro, ze swobodnym dopływem powietrza – co daje dużo ciepła 
w krótkim czasie, a spalanie jest czyste. 
B) Kiszenie  z  niedoborem  powietrza  –  co  wydłuży  nieco  czas  
spalania,  ale sumarycznie  da mniej ciepła, a  dodatkowo pojawią 
się problemy: dym, smoła i kondensat – które prowadzą do powol-
nego niszczenia komina i  kotła oraz zagrożenia pożarem domu!

Jak Palić Czysto Węglem 
i Drewnem
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W niedzielne popołudnie, 16 paź-
dziernika  po raz kolejny w GOK Siedlec 
odbyła się Biesiada Siedlecka. Pomysło-
dawczynie imprezy czyli panie z zespo-
łu „Perły-Sumsiodki” witały wszystkich 
przybyłych gości bardzo serdecznie. 
Następnie słowa uznania organizacji im-
prezy oraz działalności zespołu wyrazili 
zaproszeni goście: wójt gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński wraz z swoim zastęp-

cą Hieronimem Birkiem, skarbniczką 
gminy - Krystyną Lewandowską i prze-
wodniczącym Rady Gminy - Andrzejem 
Kaźmierczakiem. Do tych słów dołączy-
ła też Zofia Szalczyk - przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go, starosta wolsztyński Janusz Frącko-
wiak, poseł Marcin Porzucki oraz dyrek-
torka GOK Siedlec - Agnieszka Kędziora. 
Po przemowach i gratulacjach przyszedł 

czas na muzykę, bo to ona była przecież 
głównym punktem programu. Na scenie 
zaprezentowały się zaproszone zespoły: 
„Kargowiacy” z Kargowej, „Tuchorza-
cy” z Tuchorzy, „Dąbrowszczanka” z 
Dąbrówki Wielkopolskiej, „Zbąszyńscy 
Seniorzy” ze Zbąszynia oraz zespół z 
Siekerczyna „Polne Kwiaty”, który w 
towarzystwie wójta gminy Siekierczyn 
specjalnie przybył na tę imprezę. Okla-

sków, wspólnych śpiewów i wiwatów 
nie było końca! Podczas występów 
można było napić się kawy, zjeść plac-
ka oraz wspólnie pobiesiadować, a na 
zakończenie, na scenie zaprezentowały 
się ponownie gospodynie, czyli panie z 
„Pereł”. Udanym występem podsumo-
wały niezwykle udaną pod względem 
organizacyjnym biesiadę. Do zobacze-
nia za rok!

V BIESIADA Z MUZYKĄ
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W ostatnią środę października, w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Siedlcu, po raz dziewiąty zostały 
wręczone statuetki Przeglądu Piosenki 
Młodzieżowej „SIEDLECKIE NUTKI”. 
Uczniowie szkół Gminy Siedlec mieli 
okazję wypróbować swoje umiejętności 
muzyczne i sprawdzić się na scenie przed 
zebraną publicznością oraz jury. Tego 
typu konkursy sprzyjają też rozpowszech-
nianiu amatorskiej twórczości i stawianiu 
pierwszych kroków na scenie muzycz-
nej, co zgodnie potwierdzili opiekunowie 
uczestników zmagających się o laury. Jury 
w składzie: Jadwiga Macewicz, Agniesz-
ka Kędziora oraz Jarosław Świrszcz przy-
znała następujące miejsca:

* kategoria solowa dziecięca: I m. - 
Agnieszka Michalska (ZSPiG w Siedlcu), 
II m. - Dominik Kierecki (ZSPiG w Sie-
dlcu) * kategoria indywidualna młodzie-
żowa: I m. - Milena Ball (ZSPiG w Siedl-
cu), II m. - Karolina Marciniec (ZPSPiG 
w Chobienicach), III m. - Kamil Pysz-
kowski (ZSPiG w Siedlcu), wyróżnienie 
- Zuzanna Kornyło (ZPSPiG w Chobie-
nicach) * kategoria zespołowa dziecięca: 
I m. - zespół Delfinki (ZSPiG Siedlec), 
II m. - zespół Nutki (ZSPiG w Siedlcu) 
* kategoria zespołowa młodzieżowa: I 
m. - zespół wokalny z ZSPiG w Siedlcu, 
wyróżnienie – zespół wokalny z ZSPiG 
w Siedlcu. Gratulacje dla nagrodzonych i 
wszystkich uczestników!

MŁODZIEŻOWA PIOSENKA

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu 
oraz Biblioteka Publiczna w Siedlcu zor-
ganizowały konkurs „Jesienne Stworki”, 
który był adresowany do przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy Siedlec. Na konkurs wpłynęły prace 
nadesłane przez szkoły w gminie Siedlec. 
Oceniała je komisja w składzie Agnieszka 
Kędziora, Ewa Woś i Katarzyna Lach.  - 
Na konkurs wpłynęło dużo różnorodnych 
prac, co niewątpliwie świadczy o dużym 
zainteresowaniu wśród młodzieży i dzie-
ci. Jury wybierając i przyznając miejsca 
oraz wyróżnienia, kierowało się przede 
wszystkim samodzielnością wykonania 
pracy i zgodnością z tematem konkursu. 
Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za 
udział – mówią przedstawicielki jury.

Wyniki konkursu: * kategoria pierw-
sza: I m. - Staś Gałęzowski (Przedszkole 
w Siedlcu), II m. - Paulina Fornalkiewicz 

(Przedszkole w Kiełpinach), III m. - Nad-
ia Stachowiak (Przedszkole w Chobieni-
cach), wyróżnienia - Aleksandra Mania, 
Julia Mania (Przedszkole w Chobieni-
cach), Kinga Groszek (Przedszkole A Be 
Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu), Lena 
Tobys, Agata Piątyszek i Dominik Kur-
dziej (Przedszkole w Siedlcu) * katego-
ria druga: I m. - Antoni Rybicki (szkoła 
w Chobienicach), II m. - Agata Przybyła 
(szkoła w Siedlcu), III m. - Julia Brudło 
(szkoła w Siedlcu), wyróżnienia - Klaudia 
Kowalewska (szkoła w Chobienicach), 
Maria Tomiak, Hieronim Tomiak (szkoła 
w Tuchorzy) oraz Filip Stasik (szkoła w 
Kopanicy) * kategoria trzecia: wyróżnie-
nia - Alicja Siputa, Eryk Pytel (szkoła w 
Siedlcu), Malwina Wyrwa (szkoła w Cho-
bienicach) * kategoria czwarta: wyróżnie-
nia - Alicja Janowska (szkoła w Chobie-
nicach).

KONKURS NA STWORKI

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania w Bibliotece Pu-
blicznej w Chobienicach Karolina 
Kluj przeczytała dzieciom z tutejsze-
go przedszkola bajki pt:,,Ja nie chcę 
do przedszkola”, ,,Moja mama”, „Mój 
tata” oraz ,,Urodziny Alberta”. Nato-
miast uczniowie z kl. „0” usłyszeli bajki 

pt. ,,Trzy świnki”, „Prawdziwa historia 
o trzech małych świnkach według wil-
ka” i ,,Mrówka wychodzi za mąż”. Pani 
Karolinie serdecznie dziękujemy za po-
święcenie własnego czasu na czytanie, 
a także za wykonanie kolorowego pla-
katu informującego o Ogólnopolskim 
Dniu Głośnego Czytania.

Głośne bajki
Są już dostępne  prze-

wodniki rowerowe po Gmi-
nie Siedlec z mapkami i 
wyznaczonymi trasami ro-
werowymi! Efekt projektu 
Rowerowym Szlakiem Hi-
storii realizowanego w prze-
ciągu ostatnich kilku miesię-
cy.  Zapraszamy gorąco po 
bezpłatne egzemplarze do 
Bibliotek Publicznych lub 
do biura Ośrodka Kultury!

Turystyczny 
przewodnik rowerowy 
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Bibliotekę Publiczną w Tuchorzy 
dwukrotnie odwiedziły dzieci z klas 
„O”. Tematem obu spotkań było zapo-
znanie z biblioteką oraz zasadami wy-
pożyczania. Dzieci zostały pouczone, 
jak należy zachować się w bibliotece i 

w jaki sposób należy szanować książki. 
Miały też okazję po raz pierwszy sko-
rzystać z wypożyczeń. Dla wielu była 
to pierwsza wizyta w książnicy, ale na 
pewno nie ostatnia!

Przedszkolaki w bibliotece

W piątek, 14 października Ku-
buś Puchatek skończył 90 lat! Tego 
dnia, w 1926 roku wydano pierwszą 
książkę opisującą losy sympatyczne-
go, choć niezbyt mądrego misia i jego 
przyjaciół. Z tej okazji, w Bibliotece 
Publicznej w Siedlcu, odbyła się im-
preza urodzinowa Kubusia Puchatka. 

Bibliotekę odwiedziły dzieci z klasy I 
i II SP w Siedlcu. Było głośne czytanie 
bajek o przygodach solenizanta przez 
„Prosiaczka”, czyli Grzegorza Śmiałka 
i oczywiście małe co nie co w postaci 
słodkiego tortu. Na zakończenie każdy 
mógł sobie zrobić zdjęcie z przesympa-
tycznym misiem.

Urodziny KubusiaW październiku 
ruszyły kolejne wy-
jazdowe warsztaty. 
Z tego powodu in-
struktorzy Gminne-
go Ośrodka Kultury 
w Siedlcu gościli 
w miejscowościach 
naszej gminy, pro-
wadząc zajęcia pla-
styczne i manualne. 
Mieliśmy okazję go-
ścić m.in. w Kopani-
cy, Grójcu Wielkim, 
Godziszewie, czy 
Belęcinie. Niemal 
wszędzie zaintere-
sowanie zajęciami 
było spore.

Warsztaty wyjazdowe

Okazuje się, że z jesiennej dyni 
można zrobić nie tylko smaczny kom-
pot, ale też i małe dzieła sztuki! Na 
taki właśnie pomysł wpadli pracowni-
cy siedleckiego GOK-u, którzy na po-
czątku listopada zorganizowali zajęcia 

rzeźbienia w dyni. Dzieci i młodzież z 
zapałem tworzyły w - jak dotąd - nie-
typowym materiale. Efekt? Z dyń po-
wstały niesamowicie straszne stwory, 
zwierzęta oraz postacie.

Dyniowe rzeźby
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W piątek, 30 września odbyło 
się otwarcie wystawy malarskiej Iza-
beli Sak z Zielonej Góry. Pani Izabe-
la, tak pisze o sobie i swojej twórczo-
ści: „Piękno natury i architektura to 
przewodni motyw większości prac. 
Nigdy nie było jednak moim za-
miarem fotograficzne odwzorowa-
nie tego co widzę, lecz uchwycenie 
światła, ulotnej atmosfery i klimatu 
chwili. W tematycznych galeriach, 

które z przyjemno-
ścią Tobie prezentu-
ję, zawarta jest moja 
twórczość. Maluję w 
technice akwarelowej, 
akrylowej i olejnej. 
Tworzę kolaże i insta-
lacje. Zielona Góra to 
moje rodzinne miasto. 
Tutaj mieszkam i pra-
cuję. Kształciłam się 
pod okiem znanych 
artystek. Były to Irena 
Bierwiaczonek-Polak 
i Agata Drzyzga-Bu-
chalik. Dzisiaj swoje 
umiejętności rozwijam 

pod kierunkiem artystów: dr hab. 
Magdaleny Gryski i dr hab. Rado-
sława Czarkowskiego. Moje prace 
znajdują się w prywatnych zbiorach 
w Polsce, Szwecji, Francji, Belgii, 
Szwajcarii, w Stanach Zjednoczo-
nych i w Niemczech. Działam też 
charytatywnie i społecznie na rzecz 
swojego miasta.” Wystawa w Siedlcu 
trwała do 25 października.

Wernisaż Izabeli Sak

Wernisaż Joanny Materak 
i Jakuba Glapińskiego

4 listopada odbyło się otwarcie kolejnego 
wernisażu w GOK Galerii. 

Joanna Materek i Jakub Glapińscy to młodzi 
i ambitni twórcy, którzy tworzą nowoczesne ma-
larstwo, w którym zamiast pędzla używa się pióra 
cyfrowego

Są absolwentami ogólnokształcącej szko-
ły sztuk pięknych w Zielonej Górze. Od zawsze 
interesowały ich techniki, którymi posługują się 
współcześni artyści. Niejedno-
krotnie zmagali się z opinią 
(także w toku swojego kształ-
cenia), że to, co tak bardzo nas 
fascynuje nie jest sztuką. Dziś 
doskonale wiedzą, że nie można 
przejść obojętnie obok fascynu-
jącego świata sztuki cyfrowej. 
Spotykają się z nią na każdym 
kroku. Ich celem od zawsze 
było tworzenie wizjonerskich 
gier video. 

Joanna obecnie jest con-
cept artystką, ilustratorką, a na 
swoim koncie ma pracę nad nie-
jedną grą. 

Jakub to ilustrator freelan-
cer. Łączy ich wiele wspólnych 
wykonanych dzieł. W przy-
szłości mają nadzieję stworzyć 
emocjonującą grę video, nato-
miast podczas zabiorą gości w 
magiczny i tajemniczy świat 
swojej sztuki.
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Pod koniec paź-
dziernika, w sali wido-
wiskowej GOK-u odbył 
się wyjątkowy turniej 
brydżowy, bowiem nie 
zawsze gra toczy się 
o puchar Wójta Gmi-
ny Siedlec . Rozgryw-
ki otworzył i przywitał 

uczestników wójt Jacek 
Kolesiński, który życzył 
wszystkim pomyślnej 
gry. Puchary na zakoń-
czenie turnieju wręczyła 
Agnieszka Kędziora  - 
Dyrektorka Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Brydżowe zmagania

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Belęcinie

Wrzesień 2016
14.09. - „Czwartki LA” szkół podstawo-

wych,
16.09. - miting LA klas pierwszych gimna-

zjum,
20.09. - „Czwartki LA” szkół podstawo-

wych; klasa I i 6-latki wyjechały na 
grzyby,

29.09. - miting LA gimnazjów.

Październik 2016
6.10. - Mistrzostwa Gminy Siedlec w piłce 

halowej, drugie miejsce wywalczyli 
nasi uczniowie,

11.10. - wyjazd klas I i II do Domu Kultury 
w Wolsztynie na przedstawienie pt. 
,,Baśnie Braci Grimm”,

17.10. - Filharmonia pt. ,,Na indiańskim 
szlaku”,

19.10. - uroczysta akademia z okazji święta 
Komisji Edukacji Narodowej,

20.10. - Wojewódzki Konkurs Biologicz-
ny dla uczniów gimnazjum, etap 
szkolny, uczestniczyło w nim ośmiu 
uczniów,

21.10. - Wojewódzki Konkurs Chemicz-
ny dla uczniów gimnazjum, etap 
szkolny, uczestniczyło w nim ośmiu 
uczniów,

24.10. - Mistrzostwa Powiatu Wolsztyń-
skiego w nożnej piłce halowej, piąte 
miejsce naszej reprezentacji,

27.10. - szkolny etap Wojewódzkiego Kon-
kursu Geograficznego dla uczniów 
gimnazjum,

28.10. - klasy 0–III „Sprzątanie Świata” 
(teren wokół szkoły); Mistrzostwa 
Gminy Siedlec w unihokeju dziew-
cząt i chłopców. Nasze zawodniczki 
wygrały, a chłopcy zdobyli drugie 
miejsce.

Jak co roku, w naszym przedszko-
lu, odbyło się bardzo ważne wydarzenie. 
W piątek, 4 listopada o godzinie 9.30 na 
stołówce szkolnej odbyła się uroczystość 
pasowania na przedszkolaka. W obecności 
rodziców, wicedyrektora i pań z przed-
szkola piętnaście 3-latków, siedmioro 
4-latków i jeden 5-latek zostali przyjęci do 
grona naszych przedszkolaków. Uroczy-
stość rozpoczęła się od części artystycznej. 
Dzieci w odświętnych strojach recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły. 
Ważnym elementem było złożenie przysię-
gi przedszkolaka, w której dzieci obiecały 
zgodnie bawić się z innymi, słuchać swo-

ich pań i pomagać kolegom, przychodzić 
każdego dnia z uśmiechem i być dzielnym 
przedszkolakiem. Po części artystycznej 
nastał czas na uroczyste naznaczenie dzie-
ci magiczną kredką i wypowiedzenie słów 
„Pasuje Cię na przedszkolaka!” , którego 
dokonała wicedyrektorka ZPSPi G w Ko-
panicy. Na pamiątkę tej wyjątkowej chwili 
przedszkolaki otrzymały dyplomy, odbla-
ski oraz maskotkę – misia. Na wszystkich 
zebranych czekał także słodki poczęstu-
nek. Nie zabrakło również wspólnych 
zabaw integracyjnych wszystkich przed-
szkolaków.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
W PRZEDSZKOLU W KOPANICY
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Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kopanicy

Wrzesień 2016
28–29.09. - uczniowie naszej szkoły brali 

udział w warsztatach na temat ,,Przy-
jazna zabawa to dobra sprawa” (kl. 
III SP), ,, Zaplątani w sieci”, ,,Agre-
sja i przemoc – rozwiązywanie kon-
fliktów” (kl. VI), ,,Ciekawość nie za-
wsze się opłaca” (kl. IV), ,,Przemoc 
odbierze ci moc” (kl. I gimnazjum),

29.09. - z okazji Dnia Chłopca odbyła się 
dyskoteka szkolna połączona z wy-
borem Mistera Szkoły. Tytuł ten zdo-
był Alan Pietek (gimnazjum) oraz 
Mikołaj Maksymów (SP); wyjazd 
drużyny CTIF sportowo-pożarniczej 
do Frauensee – Niemcy,

30.09. - przeprowadzona została w naszej 
szkole akcja ekologiczna pod hasłem 
,,Sprzątanie świata”. Uczniowie wraz 
z opiekunami uporządkowali między 
innymi teren przy szkole, teren wo-
kół jeziora w Wąchabnie, ścieżkę 
dydaktyczną oraz drogę z Podboro-
wa do Welltonu.

Październik 2016
11.10. - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce 

Nożnej, nasza drużyna zajęła pierw-
sze miejsce,

12.10. - uczniowie klas pierwszych gimna-
zjum wraz z opiekunami udali się 
do Wolsztyńskiego Domu Kultury 
na spektakl pt. ,,Mały Książę”. Kla-
sy drugie i trzecie SP obejrzały w 
tym dniu spektakl pt. „Baśnie braci 
Grimm”,

13.10. - uczniowie klasy czwartej wraz z 
opiekunami udali się na wyciecz-

kę do Wolsztyna. Dzieci zwiedziły 
parowozownię oraz brały udział w 
zajęciach prowadzonych w Muzeum 
Budownictwa Ludowego Zachodniej 
Wielkopolski; odbył się etap szkol-
ny Wojewódzkiego Konkursu Języ-
ka Polskiego dla gimnazjum. Brały 
w nim udział dwie osoby; z okazji 
DEN uczniowie kl. II-III SP przygo-
towali dla swoich pań i dyrekcji apel, 
uczniowie klas starszych z okazji 
tego święta wręczyli swoim wycho-
wawcom, nauczycielom, pracowni-
kom obsługi oraz emerytom kwiaty, 
a na grobach zmarłych pracowników 
szkoły zapalono znicze,

19.10. - odbył się etap szkolny Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego dla gimnazjum. Brało w nim 
udział 17 osób. Do etapu rejonowego 
zakwalifikowała się Laura Doulgeris 
z kl. III gimn.,

20.10. - odbył się etap szkolny Wojewódz-
kiego Konkursu Biologicznego dla 
gimnazjum. Brało w nim udział 
sześć osób,

24.10. - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Pił-
ce Nożnej, nasi chłopcy zajęli czwar-
te miejsce,

25.10. - uczniowie klasy trzeciej gimnazjum 
brali udział w warsztatach dotyczą-
cych wyboru szkoły i zawodu,

28.10. - uczniowie kl. II SP udali się na 
miejscowy cmentarz, gdzie złożyli 
na grobach wiązanki kwiatów oraz 
zapalili znicze. W szkole powstała 
gazetka pt. „Odeszli w 2016”.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

Wrzesień 2016
23, 26.09. - wycieczka uczniów klas pierw-

szych i trzecich SP do Janowca, 
gdzie nasze klasy wzięły udział w 
programie „Od ziarenka do bochen-
ka” i zwiedziły ścieżkę przyrodniczą 
w Kolesinie,

27.09. - wybory do Samorządu Szkolnego,
28.09. - teatrzyk dla klas I – III pt. „Zebra z 

jezdni zbiegła”,
30.09. - udział uczniów ze Szkoły Podstawo-

wej i Gimnazjum w biegach przeła-
jowych w Wolsztynie.

Październik 2016
05.10. - zajęcie pierwszego miejsca druży-

ny z naszej szkoły w Mistrzostwach 
Gminy Siedlec w Halowej Piłce 
Nożnej Szkół Podstawowych w Be-
lęcinie,

13.10. - wręczenie przez Samorząd Uczniow-
ski nauczycielom i pracownikom 
obsługowym pracującym w naszej 
szkole i nauczycielom emerytowa-
nym upominków z okazji Dnia Na-
uczyciela,

11.10. - zajęcie trzeciego miejsca drużyny z 
naszej szkoły w Mistrzostwach Gmi-
ny Siedlec w Halowej Piłce Nożnej 
Szkół Gimnazjalnych,

18.10. - koncert Muzyczny „Muzyka in-
dian”,

19.10. - spotkanie uczniów klas I i IIa SP w 
Bibliotece Gminnej z okazji 90. uro-
dzin Kubusia Puchatka,

25.10. - udział uczniów z klasy VIb w lekcji 
malarstwa z Izabelą Sak „Akrylowy 
miraż”,

26.10. - udział drużyny chłopców z naszej 
szkoły w Mistrzostwach Powiatu 
w Halowej Piłce Nożnej; udział na-
szych reprezentantów w Gminnym 
Konkursie Piosenki „Siedleckie Nut-
ki 2016” - Agnieszka Michalska z 
kl. VIa (kategoria dziecięca solowa) 
zajęła pierwsze miejsce, a Dominik 
Kierecki z kl. Iva, w tej samej ka-
tegorii zajął miejsce drugie. Wyniki 
naszych uczniów w pozostałych ka-
tegoriach: kategoria dziecięca zespo-

łowa - I miejsce zespołu w składzie 
Jagoda Żok kl. IIa, Zofia Ceglarek 
kl. IIa, Amelia Wróblewicz kl. IIa, 
Maria Trybuś kl. IVa, Roksana Wojt-
kowiak kl. IVa, Maja Wojtkowiak kl. 
IVa, Martyna Wojtkowiak kl. IVa, 
Dominik Kierecki kl. IVa, Emilia To-
maszewska kl. IVa, Miłosz Zboralski 
kl. IVa, Martyna Durczok kl. IVb, 
Ola Mazur kl. IVb, Magdalena Sta-
chowiak kl. IVb, Nadia Łakoma kl. 
IVb, Wiktoria Początek kl. IVb i Li-
dia Weiss kl. IVb; II miejsce zespołu 
w składzie Zofia Krzemień kl. VIb, 
Natalia Kozłowska kl. Vb, Agniesz-
ka Michalska kl. VIa, Katarzyna 
Krawczyk kl. VIa, Marcjanna Brudło 
kl. Vb, Natalia Kulus kl. Vb, Michał 
Maćkowiak kl. Vb, Wiktoria Cegla-
rek kl. Vb, Dominika Drzewiecka kl. 
VIa i Julia Błażejczak kl. VIa; ka-
tegoria młodzieżowa solowa – I m. 
Milena Ball (kl. IIIb), III m. Kamil 
Pyszkowski (kl. IIIa); kategoria mło-
dzieżowa zespołowa – I miejsce ze-
społu w składzie Milena Ball kl. IIIb, 
Kamil Pyszkowski kl. IIIa, Martyna 
Walczak kl. Ib, Natalia Cycoń kl. IB, 
Maria Lewandowska kl. Ib, Karolina 
Stefan kl. Ia, Martyna Kaczmarek 
kl. Ib, Natalia Pyszkowska kl. IIa i 
Katarzyna Kowalska kl. IIa; udział 
uczniów z Gimnazjum w konkursie 
matematycznym Omnibus SKOK 
„Jaworzno” w LO w Wolsztynie,

27.10. - otrzęsiny gimnazjalistów,
28.10. - drużyny chłopców i dziewcząt ze 

Szkoły Podstawowej zajęły pierw-
sze miejsca, a drużyna dziewcząt z 
Gimnazjum zajęła drugie miejsce 
w Mistrzostwach Gminy Siedlec w 
Unihokeja; rozstrzygnięcie Gminne-
go Konkursu Plastycznego „Jesienne 
stworki”. Drugie miejsce zajęła Aga-
ta Przybyła z kl. IIb SP, trzecia była 
Julia Brudło z kl. IIIe SP, a wyróżnie-
nia otrzymali Alicja Siputa z kl. VIa i 
Eryk Pytel z kl. IVa.

UR

W piątek, 7 października obcho-
dziliśmy w naszej szkole w Chobieni-
cach Światowy Dzień Uśmiechu. Na 
pomysł tego święta wpadł artysta Ha-
rvey Ball, który w 1963 roku stworzył 
„smiley’a” - słynny znaczek uśmiech-
niętej buźki na żółtym tle. Symbol 
ten reprezentować ma dokładnie to, 
co na co dzień chcemy widzieć jak 
najczęściej u innych ludzi, czyli bez-
interesowny uśmiech i radość życia. 
Bo jak się okazuje, znane od wieków 
powiedzenie „śmiech to zdrowie”, to 
nie tylko metafora. W ciągu ostatnich 
kilku dekad rozwinęła się nawet nowa 
dziedzina badań nad tym zjawiskiem, 
zwana gelotologią. Dzięki niej potwier-

dzono naukowo, że śmiech rozluźnia 
i odstresowuje, przyczyniając się do 
wzmocnienia układu odpornościo-
wego organizmu. Ponadto, stymuluje 
wydzielanie endorfin, czyli hormonów 
szczęścia. Oznacza to, że nawet zmu-
szanie się do uśmiechu może poprawić 
nastrój. Pod względem stopnia aktywa-
cji mózgu, uśmiech jest porównywalny 
z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. 
Uczeń, który tego dnia do szkoły przy-
niósł uśmiech, nie tylko na twarzy, był 
zwolniony z pytania. Mamy nadzieję, 
że takich dni będzie więcej!

Tekst: Alicja Janowska Zdjęcia: 
Aleksandra Piosik

Światowy Dzień Uśmiechu

W szkole w Tuchorzy 35 osób włączyło 
się w próbę ustanowienia rekordu Guinnessa 
w resuscytacji krążeniowo –oddechowej.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
już po raz czwarty zorganizowała taką wiel-
ką lekcję udzielania pomocy, która polega na 
biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej prowadzonej przez jak największą 
liczbę osób. Do tej pory ustanawiano rekordy 
krajowe. W 2013 roku w biciu rekordu WOŚP 
na terenie całej Polski wzięło udział 83 tys. 111 
osób. W 2014 r. było ich 67 tys. 396, a w 2015 
uczestników było 92 tys. 49. W tym roku orga-
nizacja próbowała pobić rekord światowy. Aby 
ustanowić nowy rekord Guinnessa potrzeba 
było 11 tys. 841 uczestników. Poprzedni taki 
rekord padł w Niemczech, a według deklaracji 
w tegorocznej, ostatniej próbie wzięło w całej 
Polsce udział 85 tys. osób. Jak to wyglądało? 
W całej Polsce uczniowi i ratownicy, którzy 

włączyli się w próbę bicia rekordu Guinnessa 
w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej, od godz. 12.00 do 12.30 robili to 
przy pomocy fantomów. Bicie rekordu odbyło 
się w ramach realizowanego przez WOŚP Pro-
gramu Edukacyjnego pod hasłem „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”, a na dzień podjęcia tej 
próby wybrano poniedziałek, 17 października 
(dzień wcześniej przypadał Europejski Dzień 
Przywracania Czynności Serca). W akcji wzięli 
udział również uczniowie z Tuchorzy, którzy 
próbę bicia rekordu ustanawiali w szkolnej sali 
gimnastycznej. Resuscytacje prowadzono na 
czterech fantomach. Instruktorem była szkolna 
pielęgniarka M. Niewiadomska, a kację można 
było przeprowadzić również dzięki pomocy B. 
Przepiórki, Ł. Włodarczyka i J. Boruczkow-
skiego. Wszystkim osobom zaangażowanym 
w te przedsięwzięcie dziękujemy za bezintere-
sowną pomoc.

Uczniowie naszej szkoły
bili rekord Guinnessa
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Wiadomości z przedszkoli
Belęcin
* Jesień u przedszkolaków. W ostatni 

piątek października wybraliśmy się z wizy-
tą do pobliskiej kwiaciarni. Podziękowa-
liśmy opuszczającej nas pani Jagodzie za 
wieloletnią współpracę i wsparcie. Łezka 
w oku się zakręciła... Z kolei 3 listopada 
przedszkolacy z Belęcina oddali hołd po-
ległym za wolną Polskę, składając kwiaty 
pod pomnikiem w Tuchorzy. 

* Wyprawa do lasu. Jedną z pierw-
szych zaplanowanych w tym roku szkol-
nym atrakcji był wyjazd do pobliskiego 
lasu, który odbył się w piątek, 16 września. 
Przed wyprawą przypomnieliśmy sobie 
zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowe 
formy zachowań, obowiązujące podczas 
pobytu w ekosystemie leśnym. Dzień przy-
witał wszystkich piękną, słoneczną pogodą. 
Wiele radości sprawiły dzieciom wędrówki 
po leśnych ścieżkach, obserwowanie naj-
mniejszych mieszkańców lasu oraz moż-
liwość przyjrzenia się z bliska paśnikowi 
i lizawkom. Dzieci z zainteresowaniem 
obserwowały otaczającą przyrodę oraz 
gromadziły do koszyków dary lasu, które 
po powrocie do przedszkola umieszczone 
zostały w kącikach przyrody. Choć na swo-
jej drodze napotkaliśmy tylko nieliczne i w 
dodatku trujące grzyby, to wyprawę jedno-
głośnie uznaliśmy za udaną!

* Wielkie świętowanie. 20 wrze-
śnia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Hasło przewodnie tego 
święta w bieżącym roku brzmiało: „Przed-
szkolaki święto mają, kulturalnie czas spę-
dzają”. Tego dnia przedszkolacy chętnie 
uczestniczyli we wspólnej zabawie i weso-

łych tańcach, puszczali bańki mydlane oraz 
uczestniczyli w zabawach z chustą anima-
cyjną. Nie zabrakło uśmiechu i radości oraz 
słodkiego poczęstunku. Było wesoło i kolo-
rowo. Dzieci przypomniały sobie o swoich 
prawach - tak ważnych w życiu każdego 
człowieka - a także o obowiązkach, czyli 
kodeksie dobrego zachowania się. Na za-
kończenie panie złożyły dzieciom życzenia 
i wręczyły upominki.

* Wycieczka do Zbąszynia. W piątek, 
23 września, z okazji „Dnia Spadającego 
Liścia” Sówki oraz Kotki z Przedszkola 
w Belęcinie wybrały się na wycieczkę do 
parku do Zbąszynia. Tam dzieci podziwia-
ły otaczającą przyrodę, nie omieszkując za-
dawać swoim paniom wielu istotnych py-
tań. Zbierając liście i żołędzie poddaliśmy 
się spontanicznej zabawie. Dzieci bawiły 
się podrzucając różnobarwne liście dębów 
i klonów – wszyscy patrzyliśmy, jak liście 
wirują w powietrzu, to znów unosił je de-
likatny podmuch wiatru, po czym powoli 

opadały na ziemię. Z oddali udało nam się 
dostrzec zwinną wiewiórkę. Niestety, była 
jednak tak szybka, że tylko jej rudobrązo-
wy ogon mignął nam przed oczami... Po 
opuszczeniu parku udaliśmy się do mini 
ZOO do ogródka parafialnego, gdzie mo-
gliśmy podziwiać różne zwierzątka oraz 
pobawić się na placu zabaw. Był też czas 
na posiłek. Zadowoleni, z kieszeniami peł-
nymi żołędzi i bukietami kolorowych liści, 
wróciliśmy do naszego przedszkola. Już 
nie możemy doczekać się następnej wy-
cieczki...

* Wizyta w remizie. W piątek, 30 
września, z okazji obchodów Dnia Chło-
paka przedszkolacy z Belęcina wybrali 
się na wycieczkę do remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej do Zbąszynia. Podczas 
tego ciekawego spotkania nasi milusińscy 
dowiedzieli się, że praca strażaków polega 
nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również 
na udzielaniu pomocy ludziom podczas po-
wodzi i wypadków samochodowych. Naj-
większe zainteresowanie wzbudziły wśród 
dzieci wozy strażackie. Strażacy zademon-
strowali nam wykorzystywaną w akcjach 
aparaturę, swoje stroje oraz wyposażenie 
wozu strażackiego, między innymi: gaśni-
ce, węże oraz sprzęt służący do pomocy 
podczas wypadków. Przedszkolacy dowie-
dzieli się także, do czego służy tzw. sygna-
lizator bezruchu - dźwiękowe urządzenie 
ostrzegawcze pozwalające szybko odna-
leźć, nawet w gęstym dymie, poszkodo-
wanego strażaka. Ogromną atrakcją okazał 
się pokaz użycia sprzętu gaśniczego. Pod 
czujnym okiem strażaków dzieci mogły 
samodzielnie przekonać się, jak działa prą-
downica wodna i choć przez chwilę, jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki, każdy 
mógł zostać strażakiem. Po opuszczeniu 
remizy udaliśmy się jeszcze na plac zabaw 
nad jeziorem. To był dzień pełen atrakcji.

Serdecznie Dziękujemy oddziałowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbąszynia, 
za możliwość zapoznania się z pracą stra-
żaka i interesujące spotkanie.

* Mali ekolodzy. W poniedziałek, 10 
października w naszym przedszkolu ob-
chodziliśmy „Dzień Drzewa”. Głównym 
celem podjęcia tej tematyki, było m.in.: 
wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosun-
ku do środowiska przyrodniczego, rozwija-
nie postaw proekologicznych, zapoznanie 
z tematyką dotyczącą ochrony drzew, za-
chęcanie do zaangażowaniu się w działania 
na rzecz ochrony środowiska (do sadzenie 
nowych drzew) oraz ukazanie znaczenia 
drzew dla człowieka i przyrody. W grupie 
„Sówki - mądre główki” odbyły się zajęcia 
związane z tematyką drzew. Dzieci pozna-
ły budowę drzewa, etapy jego wzrostu oraz 

jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i 
przyrody. Przedszkolaki wykonały też pra-
cę plastyczną pt. „Drzewko Przyjaźni”, a 
następnie w ogrodzie przedszkolnym zasa-
dziły nowe drzewko, uroczyście zatańczyły 
i zaśpiewały w kole witając nowego miesz-
kańca ogrodu. Dzieci z wielkim zaangażo-
waniem złożyły przysięgę, że będą dbały o 
wszystkie drzewa. Trzymamy za słowo!

* Teatr z baśniami. We wtorek, 11 paź-
dziernika, dzieci z Przedszkola w Belęcinie 
udały się do Wolsztyna na przedstawienie 
teatralne pt.: „Baśnie Braci Grimm”. Sztu-
ka przygotowana była przez Teatr Współ-
czesny z Krakowa. Na bogatej w rekwizyty 
scenie pojawiały się różne barwne posta-
cie. Najwięcej emocji u młodych widzów 
wywołał wilk, czarownica i ciemność, któ-
ra pojawiała się w niektórych momentach 
przedstawienia. Na twarzach dzieci malo-

wała się radość i zaciekawienie. Wszyscy 
niezwykle silnie przeżywali sztukę. Akto-
rom towarzyszyły przepiękne dekoracje 
oraz rytmiczna, wesoła muzyka. Sztuka 
teatralna była ciekawa, trzymała widza w 
napięciu i dostarczała wielu wrażeń. Było 
to niesamowite przeżycie. Oprócz walorów 
artystycznych baśń zawierała również wie-
le informacji przyrodniczych, społecznych, 
polonistycznych. Ukazała dzieciom świat 
baśniowy, w którym zwierzęta zachowują 
się niczym ludzie. Wskazywała dobro i zło. 
Uczyła, jak można radzić sobie w trudnych 
sytuacjach i że nie należy ufać obcym. Po-
kazała, że upór, cierpliwość i wytrwałość 
pomagają człowiekowi pokonać nawet naj-
większe przeszkody w drodze do upragnio-
nego celu. Mali widzowie nagrodzili grę 
aktorów gromkimi oklaskami.

Kopanica
* Październik w naszym przedszkolu. 

W piątek, 14 października obchodziliśmy 
w naszym przedszkolu Dzień Edukacji 
Narodowej. Z tej okazji wszystkie przed-
szkolaki chciały podziękować, a także zło-
żyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
paniom. Recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki oraz wręczały upominki. Jesień, 
to czas zbioru owoców i warzyw, dlatego 
i w naszym przedszkolu nie zabrakło tych 
smakołyków. Dzieci robiły samodzielnie 
kanapki, 3-latki wykonały sałatkę owo-
cową, 4–latki upiekły przepyszne ciasto 
z owocami, 5–latki wykonały szaszłyki 
owocowe, 6–latki sałatkę warzywną. W 

grupie 6-latków odbyła się także pogadan-
ka z panią pielęgniarką na temat zdrowego 
żywienia. Jesień to także czas grzybobra-
nia, więc 4- i 5-latki wybrały się do lasu w 
poszukiwaniu grzybów. Odbyły się też dwa 
teatrzyki dla wszystkich dzieci: „Dyzio na 
drodze”, który przede wszystkim miał na 
celu powtórzenie najważniejszych zasad 
bezpiecznego poruszania się po drodze 
oraz „Maniery Lucyny biedronki”, dzięki 
któremu dzieci przypomniały sobie zasady 
dobrego zachowania. W przedszkolu gości-
liśmy również Indian, którzy śpiewali oraz 
grali na instrumentach muzykę indiańską. 
Oprócz tego, we wszystkich grupach odby-
ły się zajęcia z projektu „Mamo, tato wolę 
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wodę”. Degustowaliśmy wodę mineralną, 
poznaliśmy znaczenie wody w naszym 
życiu, oraz wykonywaliśmy pacynki. Ma-
luszki wykonały też jesienne stworki z wy-
korzystaniem liści, żołędzi, kasztanów. 4-, 
5- oraz 6-latki brały udział również w kon-
kursie plastycznym „Jesienne Stworki”. 
4- i 5-latki wykonały prace w przedszkolu, 
natomiast 6-latki wykonały ludziki i zwie-
rzątka z wykorzystaniem jesiennych darów 
ze swoimi rodzicami. Wyróżnienie w tym 
konkursie otrzymał Filip Stasik (6 lat).

* Wrześniowe atrakcje. Pierwsze 
dni w przedszkolu po wakacjach, a tak-
że adaptacja dzieci, które po raz pierw-
szy przyszły do przedszkola, minęły na 
wspólnej zabawie, spacerach, a także 
zajęciach edukacyjnych. W naszym 
przedszkolu gościliśmy teatrzyk „Dyz-
io na drodze”. Powtórzyliśmy najważ-
niejsze informacje na temat bezpiecz-

nego poruszania się po drodze, między 
innymi znaczenia znaków drogowych 
oraz zasady przechodzenia przez jezd-
nię. Z kolei 26 września wybraliśmy się 
na wycieczkę edukacyjną do rezerwatu 
przyrody Laski. Przeszliśmy ścieżką 
edukacyjną poznając zwierzęta oraz 
roślinność leśną, a także pracę leśni-
ka. Obserwowaliśmy pierwsze oznaki 
jesieni. Odbyło się również wspólne 
ognisko z kiełbaskami. Nie zapomnie-
liśmy o naszych chłopakach, którzy 
obchodzili swoje święto 30 września. 
Nie zabrakło życzeń oraz upominków 
od wszystkich dziewczynek. I tak mi-
nął pierwszy miesiąc, a my już z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne...

Siedlec
* Jesienne ciekawostki. Jesienną 

porą w Publicznym Przedszkolu w Siedl-
cu wiele się dzieje. Przedszkolacy 
z grup „Biedronki”, „Wiewiórki”, 
„Skrzaty” i „Kotki” wyjechały na 
spotkanie z Panią Jesienią na po-
lanie w lesie – Nowy Młyn. Dzieci 
przywitali leśnicy z Nadleśnic-
twa Wolsztyn: Wiesław Ceglarek 
i Robert Hybsz, którzy zaprosili 
na niespodzianki, grzybobranie 
ścieżką edukacyjną oraz wizytę 
Pani Jesieni. Każdy przedszkolak 
zbierał do koszyczków dary jesie-

ni, aby wzbogacić kąciki przyrody, kąciki 
plastyczne i konstrukcyjne. Wizyta w lesie 
zakończyła się pyszną kiełbasa, soczkiem 

i upominkiem. W późniejszym czasie na-
uczycielki wraz z dziećmi zorganizowały 
warsztaty z rodzicami na temat „Jesienne 
stworki”, prace z warzyw „Warzywne po-
tworki” i z owoców „Sałatka owocowa” 
oraz „Stempelki” z ziemniaków. Było też 
projektowanie z krzewów ozdobnych z 
wycieczki – ogrodnictwo p. Małgorzaty 
i Zdzisława Brudło w Jaromierzu, skal-
niaków, ścieżek wokół przedszkola, pla-
cu zabaw. Dodatkowo, przedszkolacy z 
grupy „Kotki” i „Skrzaty” wybrały się na 
wycieczkę do sklepu DINO w Siedlcu w 
celu zapoznania się ze zdrową żywnością, 
a grupy „Wiewiórki” i „Biedronki” udały 
się na tradycyjne kiszenie kapusty do go-
spodarstwa rolnego p. Marzeny i Marcina 
Ruczyńskich w Siedlcu. Ważne, by wpoić 
dzieciom właściwe nawyki w prawidło-
wym odżywianiu się, zdrowym stylu życia 
przedszkolaków. Podsumowaniem każde-
go jesiennego popołudnia było czytanie 
ulubionych bajek przez rodziców, zapro-
szonych gości, wolontariuszy z ZSPiG w 
Siedlcu. Ważnym wydarzeniem w przed-
szkolu było też uroczyste „Pasowanie na 
przedszkolaka”. Młodsze dzieci w obec-
ności gości, nauczycieli, pań z przedszkola 
zostały przyjęte w poczet przedszkolaków 
w Przedszkolu w Siedlcu. Na znak pasowa-
nia każdy przedszkolak otrzymał dyplom, 
kuferek obfitości oraz biret zakupione 
przez Radę Rodziców. Dzieci przedstawi-
ły program artystyczny, złożyły życzenia, 
laurki i kwiatki gościom, nauczycielom, 
paniom z przedszkola z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. Miło w atmosferze radości 
spędzić czas w tak uroczysty dzień. Spo-
tkanie zakończyło się słodkim poczęstun-
kiem przygotowanym przez rodziców. To 

jeszcze nie koniec... Przedszkolacy biorą 
również udział w zbiórce makulatury or-
ganizowanej przez Związek Międzygmin-
ny Obra,”Uśmiech dziecka” - Akademia 
Aquafresh, „Czyste powietrze wokół nas” 
- sanepid Wolsztyn. Zbierają też nakrętki 
dla dzieci oczekujących na sprzęt rehabi-
litujący, dbają o środowisko poprzez częste 
patrole ekologicznie. Są też spacery, wy-
cieczki w najbliższej okolicy, a poza tym 
wystawiają swoje twórcze pomysłowe ko-
lorowe prace plastyczne dla mieszkańców 
odwiedzających galerię GOK w Siedlcu. 
Nasze dzieci otrzymały w konkursie orga-
nizowanym przez GOK Siedlec i Bibliote-
kę Publiczną w Siedlcu o tematyce „Jesien-
ne Stworki” wyróżnienia i nagrody. I tak, 
wyróżnienia zdobyli Agata Piątyszek, Lena 
Tobys, Dominik Kurdziel, a pierwsze miej-
sce w kategorii I zajął Stanisław Gałęzow-
ski. Wszystkie dzieci, które brały udział w 
konkursie otrzymały dyplom za udział. Na 
koniec mała refleksja... Warto pamiętać, że 
dzieci są naszą przyszłością i każde nowe 
działania wpływa na edukację młodego po-
kolenia.

* Pasowanie najmłodszych. W piątek, 
14 października w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Siedlcu odbyło się uroczyste 
pasowanie przedszkolaków z Przedszkola 
w Siedlcu. Dzieci zaprezentowały swój 
program artystyczny, po czym najmłod-
sze z nich pasowano na przedszkolaka. W 
uroczystości udział wzięli m.in. przedsta-
wiciele GZOEASiP w Siedlcu oraz człon-
kowie Rady Rodziców.

Dyrektor Przedszkola w Siedlcu, 
Teresa Sobkowiak

Wiadomości z przedszkoli
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TUCHORZA
* Wrzesień i październik – nie było 

czasu na nudę! Dla najmłodszej grupy „ 
Żabki” wrzesień to adaptacja w nowym 
miejscu, poznanie reguł życia przedszkol-
nego, pierwsze spacery grupowe, wspólne 
zabawy zajęcia edukacyjne oraz poznanie 
nowych ludzi. „Motylki” i „ Biedronki” 
przyjęły w swoje szeregi nowe koleżanki 
i kolegów, podejmowały nowe wyzwa-
nia, przypominały reguły Kodeksu Przed-
szkolaka oraz wyjechały w nowym roku 
szkolnym po raz pierwszy na wycieczkę 
do wolsztyńskich muzeów. Wiele z nich 
pierwsze doświadczenie z muzeum wynio-
sło właśnie na przedszkolnej wycieczce, 
gdzie poznali znaczenie słowa muzeum, 
poznali przedmioty z minionego stulecia 
oraz jak żyli, mieszkali, ubierali się i two-

rzyli dawni artyści i ludzie. W Skansenie 
dzieci uczestniczyły również w warsztatach 
„Dawne gry i zabawy”- poznając zabawki 
i zabawy prapradziadków. Było to nowe i 
ciekawe doświadczenie w dobie kompute-
rów, zabawek na baterie itp.

Z kolei 12 października odwiedził 
nas teatrzyk z przedstawieniem „Maniery 
biedronki Loli”. Przedstawienie opowia-
dało o tym, jak nieznośna i niepoprawnie 
zachowująca się biedronka zmieniła się w 
sympatyczna i dobrą, pamiętającą o do-
brych manierach. Było więc przesłanie 
i wielu  przedszkolaków wzięło je sobie 
mocno do serca... A dzień później grupa 
5-latków zaprosiła wszystkich pracowni-
ków i młodszych kolegów i koleżanki na 
występ artystyczny z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Dzieci obdarowały nauczy-
cieli, panią kucharkę, intendentkę i woź-
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ną laurkami. Po występie przedstawiciel 
sklepu „Supersklep” wręczyła na ręce pani 
dyrektor słodką niespodziankę dla wszyst-
kich pracowników – za co serdecznie dzię-
kujemy właścicielom Państwu Kędziora. 
Oprócz tego, w październiku, wszystkie 
dzieci uczestniczył w warsztatach kulinar-
nych, podczas których degustowano owo-
ce i warzywa, a starsze grupy - Motylki 
Biedronki własnoręcznie wykonały sałatki 

owocowe! W środę, 26 października dzie-
ci z wszystkich grup wiekowych naszego 
przedszkola 3,4,5-latki wraz z panią dy-
rektor i wychowawczyniami wyjechały 
autobusem szkolnym na pobliski pomnik 
pomordowanych w czasie II wojny świa-
towej 15 Polaków. Zabrały ze sobą przy-
niesione znicze i kwiaty. Po krótkiej poga-
dance o pomniku powstałym ku pamięci 
pomordowanych wszyscy pomodliliśmy 

się za poległych i ustawiliśmy zapalone 
znicze. Podczas tych czynności panowa-
ła cisza i powaga. Następnie zeszliśmy w 
miejsce, gdzie znajduje się szubienica, na 
której hitlerowcy wykonali na Polakach 
wyrok za śmierć jednego niemieckiego 
policjanta. Wizyta w tym miejscu pokaza-
ła przedszkolakom kawałek historii naszej 
miejscowości i nauczyła, że należy dbać o 
pomniki historyczne i pamiętać o tych, któ-

rzy zginęli, abyśmy dziś mogli mieszkać i 
żyć w wolnej Polsce i mówić w języku oj-
czystym. Wizyta przy pomniku zakończyła 
się grzybobraniem, tyle tylko ,że grzyby 
nie dopisały. Za to dzieci znalazły inne 
dary jesieni w postaci szyszek, mchu, kory 
i kolorowych liści. Nazywaliśmy spotkane 
drzewa, porównaliśmy, których w lesie jest 
więcej i wyjaśniliśmy maluchom, dlaczego 
z drzew spadają jesienią liście.

JAŻYNIEC
* Wrześniowe wykopki i sałatki. W 

czwartek, 15 września wybraliśmy się do 
Żodynia na... wykopki! Zaproszenie otrzy-
maliśmy od rodziców jednej z dziewczynek 
z grupy dzieci 5- i 6-letnich. Przedszkola-
cy mieli okazję zapoznać się ze sposobem 
zbierania ziemniaków oraz maszynami 
rolniczymi potrzebny-
mi podczas wykopków. 
Wspólnej pracy sprzy-
jała piękna pogoda. W 
końcu nastała jesień! 
Ale jesień to nie tylko 
ziemniaki, bo także inne 
smaczne i zdrowe owoce 
oraz warzywa. Jednego 
dnia wykorzystaliśmy 
je do wspólnego przy-
gotowania szaszłyków 

owocowych, zupy i sałatki jarzynowej oraz 
kompotu. Zorganizowaliśmy dla naszych 
podopiecznych również konkurs pt. „Ku-
kiełki z warzyw i owoców”. Do wspólnej 
zabawy zaangażowaliśmy rodziców, któ-
rzy wykonali wraz ze swoimi dziećmi bar-
dzo ciekawe prace nagrodzone dyplomami 
i upominkami.

* Policjant w przedszkolu i laurki dla 
chłopaków. U progu nowego roku szkolne-
go wzięliśmy udział w zajęciach przepro-
wadzonych przez funkcjonariusza policji 
starszego aspiranta Wojciecha Adamczyka, 
który przypomniał przedszkolakom pod-
stawowe zasady bezpiecznego poruszania 

się po drodze. Pierwszy jesienny miesiąc 
zakończyliśmy świętując Dzień Chłopaka. 
Z tej okazji dziewczynki przygotowały dla 
swoich kolegów laurki oraz pyszne ciast-
ka.

J.H.

CHOBIENICE
* Jesień to piękna pora roku. W naszym 

przedszkolu mamy mnóstwo okazji, aby 
się o tym przekonać. Jesienne dary z lasu, 
sadu czy ogrodu, świetnie służą do nauki i 
zabawy. Maluszki i starszaki przez ostatnie 
tygodnie poznawały znaczenie owoców i 
warzyw dla zdrowia. Dzieci miały okazję 
sporządzić owocowe szaszłyki, wykonać i 
jeść surówkę warzywną, poznać przetwo-
ry z warzyw i owoców. Całość dopełniła 

pogadanka pielęgniarki szkolnej na temat 
zdrowego odżywiania. Z warzyw udało 
się nam również wyczarować piękne ku-
kiełki, zwierzątka i różne, śmieszne stwor-
ki, a potem inscenizować przedstawienie. 
Takie zabawy świetnie rozwija dziecięcą 
wyobraźnię. Odtąd mottem w przedszkolu 
jest hasło „Zdrowo rośniemy bo warzywa i 
owoce jemy”.

Tekst i zdjęcia: Oriona Modrzyk
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KUPON KONKURSOWY          05/183

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regulamin konkursów jest dostępny w siedzibie Organizatora 
i na stronie www.siedlec.pl

Nagrodę w konkursie dla dzieci 
z numeru  04/182 

otrzymała:
Wiktoria  Biniak

 
Zwycięzczyni  gratulujemy.  
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Chwila 
Poezji

KOnkurs 
dla dzieci
z nagrodami

Prace wraz z wypełnionym kuponem konkursowym należy dostarczyć do Urzędu Gminy Siedlec osobi-
ście (do sekretariatu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec z 
dopiskiem „Konkurs”, w  nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2016 roku. Decyduje data stempla pocz-
towego. Zwycięzcy zostaną powiadomeni telefonicznie lub listownie. Regulamin konkursu dostępny jest  w 
siedzibie Organizatora oraz na www.siedlec.pl. 

Nagrodę niespodziankę ufundowała firma EL-PUZ Damian Szlinka z Wolsztyna

Napisz krótką historię związaną 
ze świętami Bożego Narodzenia

Deszcz jesienny
zapukał

bynajmniej niedyskretnie
w blaszany dach

niby milion mokrych stóp
łzy wylane przez wszystkie anioły

zmarniał po chwili
wydawszy ostatnie staccato

w śpiewnej melodii
aż do następnego razu Wiesław Matysik
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* Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem 
taryfowym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza 
akceptację regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.siedlec.pl

Zapraszamy do zarejestrowania się do bezpłatnych serwisów 
informacyjnych SMS,  
Dzięki czemu otrzymacie Państwo najważniejsze informacje lokalne w postaci 
wiadomości SMS.

- zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, 
   powodzie, katastrofy
- awariach: prądu, gazu, wody
- imprezach kulturalnych i sportowych
- bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych
- edukacji szkolnej i przedszkolnej
- utrudnieniach w ruchu
- zebraniach wiejskich

WYŚLIJ SMS* 
O TREŚCI  TAK.SIEDLEC  na nr  661 002 242

Serwis informacyjny Kod rejestracyjny Kod wyrejestrowujący

Wydarzenia, komunikaty, 
aktualności, zagrożenia TAK.SIEDLEC NIE.SIEDLEC

Sołectwo Belęcin TAK.SIEDLEC001 NIE.SIEDLEC001

Sołectwo Boruja TAK.SIEDLEC002 NIE.SIEDLEC002

Sołectwo Chobienice TAK.SIEDLEC003 NIE.SIEDLEC003

Sołectwo Grójec Mały TAK.SIEDLEC004 NIE.SIEDLEC004

Sołectwo Grójec Wielki TAK.SIEDLEC005 NIE.SIEDLEC005

Sołectwo Godziszewo TAK.SIEDLEC006 NIE.SIEDLEC006

Sołectwo Jaromierz TAK.SIEDLEC007 NIE.SIEDLEC007

Sołectwo Jażyniec TAK.SIEDLEC008 NIE.SIEDLEC008

Sołectwo Karna TAK.SIEDLEC009 NIE.SIEDLEC009

Sołectwo Kiełkowo TAK.SIEDLEC010 NIE.SIEDLEC010

Sołectwo Kiełpiny TAK.SIEDLEC011 NIE.SIEDLEC011

Sołectwo Kopanica TAK.SIEDLEC012 NIE.SIEDLEC012

Sołectwo Mała Wieś TAK.SIEDLEC013 NIE.SIEDLEC013

Sołectwo Mariankowo TAK.SIEDLEC014 NIE.SIEDLEC014

Sołectwo Nieborza TAK.SIEDLEC015 NIE.SIEDLEC015

Sołectwo Reklin/Reklinek TAK.SIEDLEC016 NIE.SIEDLEC016

Sołectwo Siedlec TAK.SIEDLEC017 NIE.SIEDLEC017

Sołectwo Tuchorza TAK.SIEDLEC018 NIE.SIEDLEC018

Sołectwo Nowa Tuchorza TAK.SIEDLEC019 NIE.SIEDLEC019

Sołectwo Stara Tuchorza TAK.SIEDLEC020 NIE.SIEDLEC020

Sołectwo Wąchabno TAK.SIEDLEC021 NIE.SIEDLEC021

Sołectwo Wielka Wieś TAK.SIEDLEC022 NIE.SIEDLEC022

Sołectwo Wojciechowo TAK.SIEDLEC023 NIE.SIEDLEC023

Sołectwo Zakrzewo TAK.SIEDLEC024 NIE.SIEDLEC024

Sołectwo Żodyń TAK.SIEDLEC025 NIE.SIEDLEC025

Jak się zarejestrować?

1.Wpisz w swoim telefonie wybrany kod rejestrujący zwracając uwagę na kropkę i brak 
odstępów.

2. Wyślij SMS* na nr 661 002 242
3. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie.
4. Do każdego serwisu rejestrujemy się oddzielnym unikatowym kodem rejestracyjnym
5. Aby się wyrejestrować z danego serwisu należy wysłać odpowiedni kod wyrejestrowujący  

na nr 661 002 242

Wójt Gminy Siedlec informuje
Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości SMS 

z informacjami m.in o:

R
eklam

a płatna



Inform
acja płatna


