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	 W	 dniu	 16	 listopada	 2015	 roku	 Gmina	 Siedlec	 zakończyła	
rzeczową	realizację	projektu	pn.	„Zakup	średniego	samochodu	ratow-
niczo	–	gaśniczego	dla	OSP	Siedlec,	gmina	Siedlec”.	Wniosek	o	dofi-
nansowanie	został	złożony	we	wrześniu	2014	roku	w	ramach		Wielko-
polskiego	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	na	lata	2007-2013,	
Priorytet	III	„Środowisko	przyrodnicze”	Działanie	3.6.	„Poprawa	bez-
pieczeństwa	 środowiskowego	 i	 ekologicznego”	Schemat	VI	 „Zakup	
sprzętu	specjalistycznego	do	zapobiegania	i	likwidacji	skutków	klęsk	
żywiołowych	 i	 poważnych	 awarii	 środowiskowych.	Wsparcie	 tech-
niczne	krajowego	systemu	ratowniczo	–	gaśniczego”.	

Łączna	wartość	 nowego	 samochodu	 to	 698	 976,00	 zł,	 z	 czego	
kwota	dofinansowania	projektu	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	na	poziomie	80%	wynosi	559	180,80	zł.	Pozo-
stałe	środki	na	zakup	sprzętu	pochodzą	z	Budżetu	Gminy	Siedlec.

Samochód	 został	 zakupiony	 z	 przeznaczeniem	 dla	 jednostki	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Siedlcu	włączonej	do	Krajowego	Sys-
temu	Ratowniczo	–	Gaśniczego.

NOWY ŚREDNI SAMOCHÓD 
RATOWNICZO – GAŚNICZY W GMINIE SIEDLEC

Uwaga - urząd będzie nieczynny
Na podstawie zarządzenia Nr 4/2015 Wójta Gminy Siedlec z dnia 30 paź-
dziernika 2015 roku dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wol-
nym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Siedlcu w za-
mian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku. Tym samym 
w dniu 24 grudnia 2015 roku Urząd Gminy w Siedlcu będzie nieczynny.  
Tak samo i w tym samym terminie zamknięty będzie ZEUK i GOK.

W	związku	z	wyrażeniem	wstępnej	woli	udzia-
łu	 Gminy	 Siedlec	 w	 projekcie	 pt.	 „E-Centra	 –	Ak-
tywizacja	 cyfrowa	 mieszkańców	 gmin”	 w	 ramach	
Programu	 Operacyjnego	 Polska	 Cyfrowa	 na	 lata	
2014-2020,	 Działanie	 3.1.	 „Działania	 szkoleniowe	
na	 rzecz	 rozwoju	 kompetencji	 cyfrowych”,	 którego	
celem	 będzie	 podniesienie	 kompetencji	 mieszkań-
ców	gmin	objętych	projektem	w	zakresie	korzystania	 
z	Internetu,	obsługi	komputera	i	technologii	informa-
cyjno	–	komunikacyjnych	oraz	korzystania	z	e-usług	
publicznych	informujemy	o	możliwości	wypełnienia	

ankiety	badającej	zapotrzebowanie	w	zakresie	kom-
petencji	cyfrowych.

Link	 z	 dostępem	 do	 ankiety:	 http://www.an-
kietka.pl/ankieta/210557/ankieta-gmina-siedlec.html

Ankietę	dostępną	od	wskazanym	linkiem	moż-
na	wypełniać	 do	 dnia	 31.12.2015	 r.	Ankietę	można	
również	otrzymać	w	wersji	papierowej	oraz	wypełnić	
w	Urzędzie	Gminy	Siedlec	w	pokoju	nr	12	lub	w	se-
kretariacie.	Ważne	jest,	aby	osiągnąć	wymaganą	licz-
bę	ankiet,	dlatego	serdecznie	prosimy	o	poświęcenie	
chwili	na	jej	wypełnienie.

Ankieta - Aktywizacja Cyfrowa Mieszkańców

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Rok 2016  niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Wójt  i WspółpracownicyPrzewodniczący i Radni Rady Gminy Siedlec
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Zawarcie	 intercyzy	 nie	 zawsze	
uchroni	 przed	 odpowiedzialnością	 za	
długi	drugiego	małżonka.

Tytuł	artykułu	odnosi	się	do	 in-
tercyzy	zawartej	z	mężem,	albowiem	
jak	 to	 w	 małżeństwie	 nieraz	 bywa,	
to	 za	 sprawą	 długów	 męża	 majątek	
wspólny	 popada	 w	 tarapaty,	 dostar-
czając	 kłopotu	 małżonce.	 Tym	 nie-
mniej,	takie	same	zasady	odnoszą	się	
do	intercyzy	zawartej	z	żoną.

Przypomnijmy,	 z	 chwilą	 zawar-
cia	małżeństwa	powstaje	z	mocy	usta-
wy	wspólność	majątkowa.	O	 tym,	w	
jakich	 sytuacjach	 możliwe	 jest	 skie-
rowanie	egzekucji	do	majątku	wspól-
nego	stron,	kiedy	jedno	z	małżonków	
popadnie	 w	 długi,	 pisaliśmy	 w	 po-
przednim	artykule.

Małżonkowie,	 a	 także	 nuptu-
rienci	mogą	inaczej,	niż	to	przewiduje	
kodeks	rodzinny	i	opiekuńczy,	uregu-
lować	kwestię	obowiązującego	w	ich	
małżeństwie	ustroju	majątkowego.	W	
tym	 celu	 mają	 prawo	 zadecydować,	
iż	 w	 miejsce	 ustawowej	 wspólności	
majątkowej,	 będzie	 obowiązywał	 w	
ich	 małżeństwie	 ustrój	 rozdzielności	
majątkowej.	Temu	celowi	 służy	pod-
pisana	przez	nich	umowa	majątkowa	
małżeńska,	potocznie	nazywana	inter-
cyzą.	Dodać	 jednak	wypada,	że	mał-
żonkowie	 umownie	mogą	wspólność	
ustawową	 również	 rozszerzyć	 (tzw.	
umowna	 wspólność	 majątkowa)	 lub	
ograniczyć,	 a	 także	 ustanowić	 roz-
dzielność	majątkową	z	wyrównaniem	
dorobków.

Intercyza	 jest	 umową	 majątko-
wą,	 którą	 można	 zawrzeć	 przed	 ślu-
bem	albo	 już	po	 ślubie.	Umową	ma-
jątkową	 można	 uregulować	 stosunki	
majątkowe	tylko	między	małżonkami,	
wobec	czego	skuteczność	takiej	umo-
wy	 zależy	 od	 istnienia	 małżeństwa.	
Intercyza	 zawarta	 przed	 zawarciem	
małżeństwa	staje	się	skuteczna	dopie-
ro	 z	 chwilą	 wstąpienia	 przez	 nuptu-
rientów	w	związek	małżeński.	

W	każdym	wypadku	do	zawarcia	
intercyzy	wymagane	jest		zachowanie	
formy	 aktu	 notarialnego.	Bez	wizyty	
u	notariusza,	małżonkowie	bądź	przy-
szli	 małżonkowie,	 nie	 mogą	 ważnie	
ustanowić	rozdzielności	majątkowej.	

Intercyza	 nie	 musi	 być	 wpro-
wadzona	„raz	na	zawsze”,	przez	cały	
czas	trwania	małżeństwa.	Może	być	w	
dowolnym	 momencie	 zmieniona	 lub	
rozwiązana.	W	razie	jej	rozwiązania	w	
czasie	 trwania	 małżeństwa,	 powstaje	
między	małżonkami	wspólność	 usta-
wowa,	 chyba	 	 że	 strony	 postanowiły	
inaczej.

Nie	 ma	 ani	 prawnych,	 ani	
praktycznych	 przeciwwskazań,	 aby	
małżonkowie	 w	 jednym	 akcie	 nota-
rialnym,	 obejmującym	 wyłączenie	
wspólności	ustawowej,	dokonali	rów-
nież	podziału	majątku	wspólnego.	Pod	
kątem	przyszłej	egzekucji	zabieg	taki	
wydaje	się	celowy.

Mogłoby	się	wydawać,	że	kiedy	
zaczną	 się	 kłopoty	 finansowe	 męża,	
a	 wierzyciele	 rozpoczną	 windykację	
długów,	 zawarcie	 intercyzy	 uchroni	
majątek	wspólny	przed	odpowiedzial-
nością	 za	 zobowiązania	 małżonka.	
Niestety	nie	zawsze	tak	jest.

Co	warte	podkreślenia,	intercyza	
nie	 jest	 skuteczna	wobec	wszystkich	
osób	(tj.	erga	omnes),	

w	 przeciwieństwie	 do	 wyroku	
sądowego,	 mocą	 którego	 ustanowio-
na	 zostaje	 rozdzielność	 majątkową.	
Powyższe	 oznacza,	 że	 małżonek,	
aby	 mógł	 skutecznie	 powoływać	 się	
względem	 innych	 osób	 (wierzycieli)	
na	 umowę	majątkową	małżeńską,	 jej	
zawarcie	 oraz	 rodzaj	muszą	 być	 tym	
osobom	wiadome.	Innymi	słowy,	pod-
pisanie	 umowy	 z	 kontrahentem	 bez	
poinformowania	 go	 o	 zawartej	 inter-
cyzie,	czyni	ją	nieskuteczną	wobec	tej	
osoby.	

Intercyza	ma	zatem	sens	o	 tyle,	
o	 ile	małżonek	ujawni	wobec	drugiej	
strony	umowy	przy	jej	zawieraniu,	że	w	
jego	małżeństwie	panuje	rozdzielność	
majątkowa	 ustanowiona	 intercyzą.	 
W	 praktyce	 żona	 niebędąca	 stroną	
umowy,	 nie	ma	niestety	 kontroli	 nad	
tym,	 czy	 mąż	 zaciągający	 dług	 rze-
czywiście	 powiadamia	 swojego	 kon-
trahenta	 o	 tym,	 że	małżonków	 łączy	
intercyza.

Co	 równie	 istotne,	 intercyza	
chroni	 wyłącznie	 na	 przyszłość,	 to	
jest	 od	 chwili	 zawarcia	 umowy	 ma-
jątkowej	 małżeńskiej.	 Nie	 ma	 za-
stosowania	 do	 długów	 powstałych	
przed	dniem	wprowadzenia	umownej	
rozdzielności	majątkowej.	Tak	 samo,	
poinformowanie	 kontrahenta	 już	 po	
zawarciu	umowy	o	tym,	że	następnie	 
(tj.	 po	 podpisaniu	 kontraktu)	 zosta-
ła	 podpisana	 intercyza,	 nie	 odniesie	
skutku	 	 w	 postaci	 ochrony	 majątku	
wspólnego	przed	egzekucją.

Reasumując,	 intercyza	 zawarta	
z	mężem	może	 zapewnić	 spokój	 żo-
nie	i	ochronić	majątek	wspólny	przed	
egzekucją	o	tyle,	o	ile	mąż	–	dłużnik	
powiadomi	kontrahenta	o	istnieniu	in-
tercyzy,	 a	 także	 o	 tyle,	 o	 ile	 dotyczy	
długów	 powstałych	 po	 podpisaniu	 
u	notariusza	umowy	majątkowej	mał-
żeńskiej.

adwokat 
Dominika Molińska

I n t e r c y z a  z  m ę ż e m  a  d ł u g i  w  r o d z i n i e

Od	stycznia	2016	roku	na	terenie	całej	Polski	za-
cznie	 funkcjonować	 system	 darmowej	 pomocy	
prawnej.	Będzie	to	rezultat	wejścia	w	życie	ustawy	
przygotowanej	w	Ministerstwie	Sprawiedliwości	za-
kładającej	stworzenie	ogólnopolskiego	systemu	nie-
odpłatnej	pomocy	prawnej	oraz	edukacji	prawnej.
Więcej	 informacji	 znajduje	 się	 na	 stronie	 

Ministerstwa	 Sprawiedliwości:	 https://ms.gov.pl/
pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/
Zapraszamy	także	do	zapoznania	się	z	informa-

cjami	zamieszczonymi	na	stronie	poświęconej	dar-
mowej	pomocy	prawnej:		https://darmowapomoc-
prawna.ms.gov.pl/pl/

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzy-
stać osoba fizyczna:

•	 której	w	okresie	12	miesięcy	poprzedzających	
zwrócenie	 się	 o	 udzielenie	 pomocy	 prawnej	
zostało	przyznane	świadczenie	z	pomocy	spo-
łecznej	i	wobec	której	w	tym	okresie	nie	wy-
dano	decyzji	o	zwrocie	nienależnie	pobranego	
świadczenia	 (należy	 przedłożyć	 oryginał	 lub	
odpis	decyzji	lub	zaświadczenie),

•	 która	 posiada	 ważną	 Kartę	 Dużej	 Rodziny	
(przedłożenie	karty),

•	 kombatanci,	weterani	i	osoby	represjonowane	
(przedłożenie	zaświadczenia	lub	legitymacji),

•	 która	nie	ukończyła	26	lat	lub	ukończyła	65	lat	
(dowód	osobisty),

•	 osoby,	 które	 w	 wyniku	 wystąpienia	 klęski	
żywiołowej,	 katastrofy	 naturalnej	 lub	 awarii	
technicznej	znalazły	się	w	sytuacji	zagrożenia	
lub	poniosły	straty	(poprzez	złożenie	oświad-
czenia).

ZAKRES SPRAW:
•	 poinformowanie	 osoby	 uprawnionej	 o	 obo-
wiązującym	stanie	prawnym,	przysługujących	
jej	uprawnieniach	lub	spoczywających	na	niej	
obowiązkach;

•	 wskazanie	 osobie	 uprawnionej	 sposobu	 roz-
wiązania	dotyczącego	jej	problemu	prawnego;

•	 pomoc	w	sporządzeniu	wymagającego	wiedzy	
prawniczej	projektu	pisma	w	zakresie	niezbęd-
nym	 do	 udzielenia	 pomocy,	 z	 wyłączeniem	
pism	procesowych	w	postępowaniach	przygo-
towawczym	 lub	 sądowym	 i	 pism	w	postępo-
waniu	sądowo-administracyjnym;

•	 sporządzenie	projektu	pisma	o	zwolnienie	od	
kosztów	sądowych	lub	o	ustanowienie	pełno-
mocnika	z	urzędu.

Pomoc	nie	będzie	natomiast	obejmowała	 spraw	 
z	zakresu	prawa	celnego,	dewizowego,	handlowe-
go	i	działalności	gospodarczej,	z	wyjątkiem	przy-
gotowywania	do	jej	rozpoczęcia.
Nieodpłatna	pomoc	prawna	będzie	stanowiła	za-

danie	z	zakresu	administracji	rządowej,	co	zapewni	
jednolite	standardy	jej	udzielania,	a	także	umożliwi	
sprawowanie	nadzoru	nad	jej	wykonywaniem	oraz	
zapewni	stałe	źródło	finansowania.	Zadanie	to	bę-
dzie	finansowane	z	budżetu	państwa.

HARMONOGRAM
W	powiecie	wolsztyńskim	od	01.01.2016	r.	będą	dzia-
łać	2	punkty	nieodpłatnej	pomocy	prawnej.	

I PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd	Gminy	Siedlec
ul.	Zbąszyńska	17
64-212	Siedlec

Urząd	Gminy	Przemęt
ul.	Jagiellońska	8
64-234	Przemęt

poniedziałki	-	UG	Przemęt		 -	w	godz.	13.00	-	17.00
wtorki	 					-	UG	Przemęt	 	-	w	godz.	8.00		-	12.00	
środy       - UG Siedlec   - w godz. 9.00  - 13.00
czwartki       - UGSiedlec  - w godz. 9.00   - 13.00
piątki	 						-	UG	Przemęt	 	-	w	godz.	11.00	-	15.00

II PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ

Starostwo	Powiatowe	
ul.	5	Stycznia	5	
64-200	Wolsztyn

poniedziałki		 -	w	godz.		12.00	-	16.00
wtorki	 	 -	w	godz.				8.00	-	12.00	
środy	 	 -	w	godz.		11.00	-	15.00
czwartki		 -	w	godz.				8.00	-	12.00
piątki	 	 -	w	godz.		11.00	-	15.00

N i e o d p ł a t n a  p o m o c  p r a w n a

Jak wójt poradził sobie przez cały rok nie 
mając większości swoich radnych w Radzie?

Współpracę	 z	naszą	 radą	 i	 jej	 przewodniczą-
cym	Andrzejem	Kaźmierczakiem	uznaję	 za	 bar-
dzo	dobrą.	Owszem,	zdarzają	się	różnice	zdań,	są	
dyskusje,	ale	dzięki	nim	rodzą	się	czasem	nowe	
pomysły	lub	znajdujemy	kompromis.	Wszystkim	
radnym,	jak	i	mnie,	zależy	na	naszej	gminie,	więc	
nikt	nikomu	nie	robi	pod	górkę	i	działamy	razem.	
Przecież	 niezależnie	 od	 sympatii	 politycznych,	
czy	 koloru	 legitymacji	 partyjnej,	 chyba	 każde-
mu	 zależy,	 aby	 jego	 gmina	 się	 rozwijała,	 a	 jej	
mieszkańcom	żyło	się	lepiej?	Politykę	zostawmy	
ludziom	z	Warszawy.	Tu	na	dole	 jesteśmy	sobie	
sami	sterem	i	żeglarzem.	Dlatego,	będąc	wójtem	
bez	własnego	zaplecza	w	radzie	gminy,	cieszę	się,	
że	 radni	 w	 swoich	 decyzjach	 kierują	 się	 głów-
nie	 dobrem	 naszej	 gminy,	 a	 nie	 polityką.	A,	 że	
mamy	wspólny	cel,	 to	 i	 łatwiej	o	porozumienie.	
Z	 podobnego	 założenia	 zdają	 się	 też	wychodzić	
moi	podwładni,	czyli	pracownicy	urzędu	gminy.	
Zmienia	 się	 na	 lepsze,	 choć	 przed	 nami	 jesz-
cze	 dużo	 pracy	 chociażby	 w	 stylu	 zarządzania.	 
Powiem	 tylko,	 że	 każdy	 z	 pracowników	 urzędu	
gminy	 będzie	miał	 dokładnie	 opracowany	 kata-
log	 swoich	 zadań,	 a	wynagrodzenie	 będzie	 pro-
porcjonalne	do	tego	właśnie	katalogu.	Powstanie	
też	pewien	system	motywacyjny.	Bo	przecież	nie	 
o	to	chodzi,	żeby	urzędnik	,,odrobił”	swoje	osiem	
godzin	i	wziął	pensję.	Teraz	chodzi	o	zmianę	or-
ganizacji	oraz	stylu	pracy.	Urzędnik,	oprócz	tego,	
że	kompetentny	i	pomocny	mieszkańcowi,	powi-

nien	być	 też	pracownikiem	z	własną	 inicjatywą,	
który	–	i	to	jest	chyba	najważniejsze	–	utożsamia	
się	z	gminą	i	działa	dla	jej	dobra,	a	nie	tylko	po	to,	
by	co	miesiąc	wziąć	pensję.	Na	 takim	podejściu	
skorzystamy	wszyscy...

Mijający rok to pewnie też i jakieś porażki?
Z	pewnością	można	do	nich	zaliczyć	fakt,	że	

wciąż	 nie	 udało	 się	 zażegnać	 konfliktu	w	Belę-
cinie,	wokół	 konkursu	 i	wyboru	 nowego	 dyrek-
tora	 szkoły.	 Tymczasem	 organy	 nadzorcze	 nie	
stwierdziły	 w	 tej	 procedurze	 żadnych	 uchybień	 
i	stąd	mój	wniosek,	że	u	podłoża	sporu	leżą	spra-
wy	 personalne,	 które	 niestety	 przeniosły	 się	 na	
emocje	wielu.	Trochę	 jestem	zaskoczony	 tą	całą	
sytuacją,	 bo	 wydawało	mi	 się	 zupełnie	 normal-
ne,	że	zatrudniając	kogoś	samorząd	gminy	szuka	
najlepszych	pracowników,	a	skutecznym	ku	temu	
narzędziem,	jest	właśnie	konkurs.	Okazuje	się,	że	
chyba	jednak	nie	wszyscy	tak	myślą.	Niemniej	ja	
będę	trwał	przy	swoim	zdaniu	i	przy	każdym	na-
borze	zawsze	będą	jasne	i	równe	dla	wszystkich	
reguły	 gry.	 Chodzi	 przecież	 o	 to,	 żeby	 wybrać	
najlepszego	kandydata.	Fachowca	w	swojej	dzie-
dzinie,	 który	 swoją	wiedzę	 i	 umiejętności	może	
wykorzystać	dla	naszych	mieszkańców.

Największe wyzwania zbliżającego się 
roku?

Czeka	nas	duża	debata	na	temat	naszej	oświa-
ty	w	gminie.	To	od	dawna	najważniejsza	pozycja	 
w	 gminnych	 wydatkach	 i	 stąd	 potrzeba	 jakiejś	
dyskusji,	czy	dobrze	gospodarzymy	pieniędzmi	na	
oświatę,	czy	może	trzeba	na	przykład	wyznaczyć	
jakieś	nowe	kierunki	jej	rozwoju.	Cenny	jest	każ-
dy	głos	i	stąd	apeluję	o	udział	w	tych	rozmowach,	
których	wynikiem	będzie	między	innymi	określe-
nie	 planu	 działania	 na	 kolejne	 lata.	 Innym	 spo-
rym	wyzwaniem	w	przyszłym	roku	będzie	walka	
o	nowe	środki	unijne.	Na	 szczęście	 jesteśmy	do	
tego	 przygotowani.	 Przede	wszystkim	 udało	 się	
ustabilizować	 budżet	 gminy	 i	 posiadamy	 zabez-
pieczenie	finansowe	na	tak	zwany	wkład	własny,	 
a	 więc	 możemy	 się	 ubiegać	 o	 unijne	 wsparcie	 
i	stać	nas	na	realizację	nowych	projektów.	Przed	
rokiem	 zadłużenie	 gminy	 wynosiło	 jakieś	 55	
procent.	 Na	 koniec	 tego	 roku	 powinno	 spaść	 
do	 46	 procent,	 a	 po	 udanej	 realizacji	 przyjęte-
go	przez	Radę	Gminy	budżetu	na	2016	 rok	zej-

dziemy	 z	 zadłużeniem	 do	 poziomu	 39	 procent!	 
Odzyskaliśmy	 stabilizację.	 Jesteśmy	 wiarygod-
nym	podmiotem.

Nie sztuka zmniejszyć zadłużenie obcinając 
na przykład inwestycje...

Nic	 z	 tych	 rzeczy!	 Inwestycji	 w	 mijającym	
roku	wcale	nie	brakowało.	Wymienię	 chociażby	
dalszą	rozbudowę	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	albo	
nowe	drogi	i	chodniki,	których	przybyło	niemało.	
Dodatkowo,	 bez	 żadnych	 kredytów,	 w	 naszym	
budżecie	znaleźliśmy	również	milion	złotych	na	
wsparcie	 dla	wolsztyńskiego	 szpitala.	 Jakim	cu-
dem	 zmniejszyliśmy	 zadłużenie	 nie	 zwalniając	
inwestycji	i	z	dodatkowym	milionem	na	szpital?	
Złożyło	się	na	 to	wiele	działań.	Po	pierwsze,	co	
już	wspomniałem	we	wcześniejszych	wywiadach,	
oszczędności	zaczęliśmy	od	siebie,	czyli	od	urzę-
du	gminy.	Zmniejszyliśmy	ilość	etatów,	a	osoby	
na	 kluczowych	 stanowiskach	 pobierają	 niższe	
wynagrodzenie.	Drugim	czynnikiem,	który	pozy-
tywnie	wpłynął	na	stan	gminnych	finansów,	było	
szukanie	nowych	źródeł	dochodu.	I	 tak,	urucho-
miliśmy	kontrolę	podatkową	dzięki	czemu	udało	
się	 zwiększyć	 wpływy	 chociażby	 z	 podatku	 od	
nieruchomości.	Nie	 było	 żadnych	kar.	To	 raczej	
weryfikacja	płatności.	Czasem	wystarczyło	zwró-
cić	uwagę,	że	ktoś	płaci	podatek	za	powierzchnię	
zakładu	sprzed	10	lat,	a	tymczasem	przez	dekadę	
przybyło	 nowych	 pomieszczeń.	 Nikt	 wcześniej	
nie	 wołał	 za	 nie	 należnego	 podatku,	 co	 auto-
matycznie	 skutkowało	 mniejszymi	 dochodami	
gminy.	Teraz,	powoli	udaje	się	to	prostować	i	co	
ważne,	nikt	nie	ma	większego	żalu,	ani	pretensji,	
że	gmina	woła	o	jakieś	pieniądze.	Podatnicy	mają	
świadomość,	że	te	pieniądze	gminie	po	prostu	się	
należą...	Gminie,	czyli	nam	wszystkim!	Nikt	prze-
cież	tych	pieniędzy	nie	weźmie	to	prywatnej	kie-
szeni.	Wręcz	przeciwnie,	będą	służyć	wszystkim	
mieszkańcom	–	a	więc	i	podatnikom	–	w	formie	
nowych	dróg,	odnowionych	szkół,	ścieżek	rowe-
rowych,	czy	innych,	 tak	potrzebnych	inwestycji.	
Skoro	o	nich	mowa,	 to	w	minionym	roku,	dzię-
ki	 współpracy	 z	 innymi	 samorządami	 lokalny-
mi,	zwłaszcza	z	 samorządem	powiatu,	udało	 się	 
w	naszej	gminie	zrealizować	kilka	ważnych	przed-
sięwzięć.	I	choć	hasło	,,razem	można	więcej”	wy-
daje	się	być	oklepanym	sloganem,	to	z	pewnością	
działanie	 razem	wyszło	dla	naszej	gminy	 taniej,	
co	też	okazało	się	kolejnym	sposobem	na	zmniej-
szenie	 zadłużenia,	 bez	 rezygnacji	 z	 inwestycji.	
Opłaca	się	to	wszystkim	i	chcę	kontynuować	takie	
wspólne	działania.	Przykładem	niech	będą	nowe	

ścieżki	 rowerowe,	 do	 budowy	 których	 się	 przy-
mierzamy	razem	z	samorządami	sąsiednich	gmin.	
A	jeśli	do	tego	wszystkiego	dorzucę	jeszcze	trzy	
miliony	 złotych,	 które	 otrzymaliśmy	z	 funduszu	
ochrony	środowiska	niejako	za	rzetelną	realizację	
budowy	kanalizacji,	to	łatwo	można	policzyć,	że	
przy	 odrobinie	 inicjatywy	 budżet	 gminy	 wcale	
nie	 musi	 oscylować	 na	 granicy	 maksymalnego,	
dopuszczalnego	zadłużenia.

Gospodarskie podejście...
Na	 to	 wychodzi,	 choć	 oczywiście	 wcale	 nie	

jest	 łatwo.	 Proszę	 mi	 wierzyć,	 nasłuchałem	 się	
sporo	chociażby	przy	okazji	dyskusji	o	zmianach	
regulaminu	odpłatności	za	wynajem	gminnych	lo-
kali	mieszkalnych.	Rozumiem	pretensje	ludzi,	bo	
chyba	nikt	nie	lubi	wydawać	więcej,	ale	z	drugiej	
strony,	należy	choć	trochę	urealnić	te	stawki.	Pod-
kreślam	–	urealnić,	a	nie	wyśrubować	maksymal-
nie	w	górę!	Pewnym	absurdem	zdaje	się	fakt,	że	
nasza	gmina	dopłacała	rocznie	jakieś	130	tysięcy	
złotych	do...	własnych	mieszkań.	Ktoś	powie,	że	
nie	jest	to	zawrotna	kwota,	ale	tu	sto,	tam	dwie-
ście	plus	jakieś	inne	dwa	razy	po	sto	i	nagle	z	tego	
robi	się	pół	miliona	złotych,	które	co	roku	prze-
cieka	między	palcami.	Nie	lepiej	do	tego	pół	mi-
liona	dorzucić	unijne	dofinansowanie	i	zrobić	coś	
trwałego,	co	będzie	służyć	mieszkańcom	na	lata?	
Pamiętajmy,	to	w	naszej	gminie	był	pierwszy	gaz	
i	telefony.	Byliśmy	wzorem,	bo	u	nas	powstawały	
szkoły	 i	 jako	 pierwsi	 dobrowolnie	 opodatkowa-
liśmy	 się	 na	 rzecz	 służby	 zdrowia.	 Chciałbym	
wrócić	do	tego	modelu,	gdy	byliśmy	postrzegani,	
jako	niewielka,	ale	niezwykle	silna	gospodarczo	
i	 rzetelna	gmina.	Nie	mówię,	że	w	poprzednich,	
ostatnich	 latach	 było	 źle.	Wtedy	 było	 po	 prostu	
inaczej.	 Były	 wójt,	 swoją	 drogą	 nietuzinkowy	
człowiek,	miał	własną	wizję	i	pomysł	na	gminę.	
Mój	 pomysł	 jest	 trochę	 inny	 i	 stąd	 chociażby	
demontaż	 pomnika	 świni.	 Owszem,	 to	 bardzo	
pożyteczne	 zwierzę,	 niemniej	 gmina	kojarzy	 się	
z	nim	zbyt	rubasznie.	Tymczasem	mi	zależy,	aby	
Siedlec	 był	 gminą	 nowoczesną,	 prężną,	 rzetelną	
i	godną	zaufania.	Czy	mi	się	uda?	Nie	wiem.	Na	
realizację	mam	 jeszcze	 trochę	czasu,	choć	przy-
znam,	że	ten	pierwszy	rok	minął	mi	zdecydowa-
nie	zbyt	szybko.	Widocznie	był	pracowity	i	działo	
się	sporo.	Nie	przeczę,	tak	było,	ale	do	zrobienia	
pozostało	jeszcze	wiele...

Nikt nikomu nie robi pod górkę
Rozmowa z wójtem, Jackiem Kolesińskim:
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30.09	 –	wizja	 lokalna	 projektów	 zgłoszo-
nych	przez	Gminny	Ośrodek	Kultu-
ry	w	Siedlcu	 i	przez	Urząd	Gminy	
Siedlec	 do	 konkursu	 pn.	 „Działa-
nia	 proekologiczne	 i	 prokulturowe	 
w	 ramach	 rozwoju	 obszarów	wiej-
skich”,	 którego	 organizatorem	 jest	
Departament	 Środowiska	 Urzędu	
Marszałkowskiego	w	Poznaniu	/	ob-
jazd	gminy	w	sprawie	wizji	zasobu	
mieszkań	komunalnych,

11.10	–	bicie	rekordu	Guinnessa	w	prowa-
dzeniu	treningu	piłki	ręcznej	na	Or-
liku	w	Chobienicach,

12.10	 –	 spotkanie	 z	 sołtysem	wsi	 Niebo-
rza,

13.10	–	narada	z	dyrektorami	szkół	i	przed-
szkoli	 /	 spotkanie	 z	 Radą	 Sołecką	
wsi	Żodyń,

14.10	 –	 pasowanie	 na	 przedszkolaka	 
w	 przedszkolu	 ABC	 Strumyk	 
w	Siedlcu	 /	 bezpłatne	 badania	ma-
mograficzne	 w	 Siedlcu	 /	 wizyta	
Artura	Andrusa	 -	 artysty	 kabareto-
wego,	 dziennikarza,	 piosenkarza,	
konferansjera	w	Siedlcu,

16.10	–	objazd	dróg	w	Żodyniu,
18.10	 –	 „IV	Biesiada	 Siedlecka”	 zorgani-

zowana	przez	Zespół	„Perły	–	Sum-
siodki”,

19.10	–	szkolenie	dla	rolników	
z	powiatu	wolsztyńskie-
go	w	Żodyniu	związanie	
z	 tematem	 wdrożenia	
Programu	Rozwoju	Ob-
szarów	Wiejskich	na	lata	
2014-2020,

20.10	 –	 uroczyste	 przekazanie	
radiowozu	 dla	 Posterunku	 Policji	 
w	Siedlcu,

21.10	–	posiedzenie	Zarządu	Związku	Mię-
dzygminnego	 „Obra”	 /	 spotkanie	 
z	emerytami	z	okazji	Dnia	Edukacji	
Narodowej	w	Tuchorzy	i	wręczenie	
nagród	wójta	dla	nauczycieli	 i	pra-
cowników	oświaty,

27.10	 –	 XIII	 sesja	 Rady	 Gminy	 Siedlec	 
(relacja	w	bieżacym	numerze),

3.11	 –	 spotkanie	 przedstawicieli	 Stowa-
rzyszeń,	 Uczniowskich	 Klubów	
Sportowych	 i	Ludowych	Zespołów	
Sportowych	z	terenu	gminy	Siedlec	
oraz	 przedstawicieli	 Rady	 Gminy	
Siedlec	w	sprawie	programu	współ-
pracy	 Gminy	 Siedlec	 /	 spotkanie	 
z	dyrektorem	ZSPiG	w	Siedlcu,

5.11	–	dyżur	Moniki	Adamczewskiej,	spe-
cjalisty	 ds.	 funduszy	 europejskich,	
pracownika	 Lokalnego	 Punktu	
Informacyjnego	 Funduszy	 Euro-

pejskich	 z	Nowego	Tomyśla,	 która	
udzielała	 informacji	na	 temat	m.in.	
jak	 pozyskać	wsparcie	 z	 Funduszy	
Europejskich,	 jak	 prawidłowo	 spo-
rządzić	dokumenty	aplikacyjne	oraz	
czy	dane	przedsięwzięcie	ma	szanse	
na	 uzyskanie	 unijnego	 wsparcia	 /	
spotkanie przedstawicieli powiato-
wych	służb	i	inspekcji	w	Kopanicy	
/	 pasowanie	 na	 przedszkolaka	 w	
przedszkolu	w	Kopanicy,

11.11	–	obchody	Święta	Niepodległości,
12.11	–	posiedzenie	Zarządu	Związku	Mię-

dzygminnego	 „Obra”	 /	 spotkanie	 
z	Radą	Sołecką	wsi	Belęcin,

17.11	 –	 przekazanie	 panu	 Radosławowi	
Rynkiewiczowi	 Kombatanckiego	
Krzyża	 Zwycięstwa,	 odznaczenia	
nadanego	 przez	 Zarząd	 Główny	
Związku	 Kombatantów	 Rzeczypo-
spolitej	Polskiej	i	Byłych	Więźniów	
Politycznych	 za	 zasługi	 w	 dziele	
wyzwolenia	 kraju,	 a	 także	 za	 upo-
wszechnianie	 szczytnych	 tradycji	
kombatanckich,

18.11	–	spotkanie	z	sołtysem	i	Radą	Sołec-
ką	wsi	Kopanica	/	spotkanie	w	spra-
wie	 realizacji	 inwestycji	 parking	 
w	Chobienicach	/	spotkanie	z	Radą	
Sołecką	 wsi	 Belęcin	 /	 pasowanie	

na przedszkolaka w przedszkolu  
Tuchorza,

24.11	 –	 XIV	 sesja	 Rady	 Gminy	 Siedlec	 
(relacja	w	bieżącym	numerze),

25.11	 –	 spotkanie	 ze	 starostą	 wolsztyń-
skim	w	sprawie	realizacji	inwestycji	 
w	 Małej	 Wsi	 /	 spotkanie	 z	 ko-
mendantem	 powiatowym	 policji	 
w	Wolsztynie,

28.11	–	udział	w	obchodach	20-lecia	zespo-
łu	,,Tuchorzacy”,

1.12	–	posiedzenie	Zarządu	Związku	Mię-
dzygminnego	„Obra”,

2.12	–	spotkanie	w	NFZ	w	Poznaniu,
4.12	–	objazd	dróg	w	gminie,
6.12	–	XIII	Gminne	Spotkanie	 z	Seniora-

mi,
7.12	–	narada	z	sołtysami,
8.12	–	wizyta	w	NFZ	w	Poznaniu,
10.12	–	Zgromadzenie	Związku	Międzyg-

minnego	„Obra”,
12.12	 –	 spotkanie	 opłatkowe	 strażaków	 

w	Reklinie	i	w	Żodyniu,
15.12	–	XV	sesja	rady	Gminy	Siedlec	(rela-

cja	w	bieżącym	numerze).
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* PIERWSZY TAKI FESTIWAL.	
W	dniach	od	23	do	25	października	odbył	
się	w	Zbąszyniu	festiwal	Dud	Polskich	pod	
hasłem	,,Wielkopolska	stolicą	polskiej	mu-
zyki	dudziarskiej”.	Zbąszyń,	 to	muzyczne	
centrum	Regionu	Kozła,	w	którym	kulty-
wowane	 są	 tradycje	 muzyki	 koźlarskiej,	
a	 Państwowa	 Szkoła	Muzyczna	 I	 stopnia	
od	początku	swego	istnienia	(1959	r.)	pro-
wadzi	klasę	instrumentów	ludowych.	Sto-
warzyszenie	 Muzyków	 Ludowych,	 które	
skupia	 wszystkich	 aktywnych	 muzyków	
z	regionu,	zaproponowało,	aby	zorganizo-
wać	festiwal	dudziarski	z	udziałem	trady-
cyjnych	kapel	z	innych	regionów	Polski.

Trzydniowe	spotkanie	rozpoczęło	się	
od	warsztatowych	prezentacji	gry	 i	budo-
wy	 wszystkich	 instrumentów	 dudowych	 
w	 Domu	 Katolickim,	 które	 następnego	
dnia	 były	 kontynuowane	w	Muzeum	Re-
gionu	 Kozła.	 W	 sobotę,	 po	 wykonaniu	
wspólnych	fotografii	przy	figurce	koźlarza	
na	Zbąszyńskim	Rynku,	uformował	się	ko-
rowód	 muzyków,	 który	 przemarszerował	
do	 Filharmonii	 Folkloru	 Polskiego.	 Wie-
czorny	 koncert	 zespołów	 i	 kapel	 prowa-
dzony	przez	Wojciecha	Wittke	zgromadził	
najwierniejszych	miłośników	folkloru.	Na	
scenie	kolejno	prezentowali	się:	Dudziarze	
z	 Beskidu	 Żywieckiego,	 Edward	 Byrtek	 
z	 żoną	 Krystyną	 (śpiew),	 kapela	 ,,Byrk-
tów”,	która	zaprezentowała	melodie	paster-
skie,	kapela	,,Ochodzita”,	którą	prowadził	
Czesław	 Węglarz,	 beskidzki	 multiinstru-
mentalista	 i	w	której	zagrali	 również	mu-
zycy	 z	 Beskidu	 Śląskiego.	 Członkowie	
kapeli	 wywodzący	 się	 z	 okolic	 Beskidu	
Śląskiego	 i	 Żywieckiego	 swoją	 nazwę	
wzięli	od	góry	Ochodzita	oddzielającej	 te	
dwa	regiony.	Kolejnym	muzykiem	wystę-
pującym	na	scenie	filharmonii	był	Tomasz	
Kiciński	 z	Bukówca	Górnego,	 nauczyciel	
gry	na	dudach	i	skrzypcach	podwiązanych,	
rzeźbiarz,	 renowator,	 budowniczy	 dud.	
Gościem	 honorowym	 Festiwalu	 był	 Tom	
Osentoski	 z	Marysville	 (stan	Michigan	 –	
USA),	 przedstawiciel	 Polonii	 amerykań-
skiej,	 który	 posiada	 w	 swoich	 zbiorach	
wszystkie	polskie	dudy	i	propaguje	grę	na	
tych	instrumentach.	Uczestniczył	też	w	40.	

i	42.	Biesiadzie	Koźlarskiej.	
Wystąpił	 na	 scenie	 Filhar-
monii	wspólnie	z	kapelą	gó-
ralską	z	Zakopanego	prowa-
dzoną	przez	Szymona	Bafię.	
Dudziarzy	 wielkopolskich	
reprezentował	 Romuald	 Ję-
draszak	 z	 kolegami	 z	 Cen-
trum	Kultury	,,Zamek”	w	Poznaniu.	Działa	
tam	 najstarsza	 kapela	 dudziarska	w	 kraju	
(od	 1945	 roku).	 Nie	 zabrakło	 oczywiście	
muzyków	 z	 Regionu	 Kozła,	 a	 na	 scenie	
prezentowali	 się:	 umuzykalniona	 rodzina	
Molendów	ze	Zbąszynia,	młodzi	muzycy,	
lauraci	nagród	na	Biesiadach	Koźlarskich	
oraz	muzycy	 starszego	pokolenia	–	kape-
la	Bernarda	Kaspra	(Jan	Prządka,	Bernard	
Kasper	 i	 Bernard	 Frącek).	 Obecne	 były	
też	 ,,Perły	 –	 Sumsiodki”	 z	 Siedlca,	 które	
na	zakończenie	Festiwalu	wykonały	kilka	
pieśni.	 W	 niedzielę,	 wszyscy	 zaproszeni	
goście	 Festiwalu,	 uczestniczyli	 we	 mszy	
św.	Nie	zabrakło	oczywiście	muzyki.	Każ-
da	z	kapel	zaprezentowała	się	raz	jeszcze.	
Następnie	 barwny	 korowód	 udał	 się	 pod	
pomnik	Jana	Pawła	II,	by	wraz	z	zastępcą	
burmistrza,	 Markiem	 Orzechowskim	 zło-
żyć	kwiaty.	Ostatnimi	częściami	programu	
było	 wspólne	 zdjęcie	 oraz	 wręczenie	 na-
gród	 i	 drobnych	 upominków.	Wydarzenie	
to	 przyczyniło	 się	 do	 promocji	 Regionu	
Kozła,	jego	folkloru	i	tradycji.	

* JUBILEUSZ NASZEGO RE-
GIONU. W	 środę,	 18	 listopada,	 w	 sali	
babimojskiego	 domu	 kultury	 odbyła	 się	
uroczystość	jubileuszowa	z	okazji	20-lecia	
Regionu	 Kozła.	 Przypomnijmy,	 w	 1995	
roku	 burmistrzowie	 z	 Babimostu,	 Kar-
gowy,	 Zbąszynia,	 Zbąszynka,	 Pszczewa,	
Trzciela	 i	 Szczańca	 postanowili	 zawiązać	
porozumienie	międzygminne,	 którego	 ce-
lem	 byłaby	 działalność	 na	 rzecz	 rozwoju	
gospodarczego,	 turystycznego	 oraz	 kultu-
ralnego	 i	 integracja	 wspólnot	 lokalnych.	
Twór	ten	ewaluował	w	ten	sposób,	że	jego	
trzonem	pozostały	gminy	położone	wzdłuż	
Obry	oraz	te,	gdzie	były	żywe	tradycje	gry	
na	 koźle.	W	 ciągu	 dwóch	 lat	 obszar	 na-
zwany	Regionem	Kozła	połączył	7	gmin:	
Babimost,	 Kargowę,	 Zbąszynek,	 Trzciel,	

Miedzichowo,	 Zbąszyń	 i	 Siedlec	 
w	 jeden	 spójny	 organizm,	 który	 
z	małą	 zmianą	w	 roku	 2010	 (Mie-
dzichowo	odeszło	do	grupy	KOLD),	
przetrwał	do	dzisiaj	i	dobrze	się	roz-
wija.	Z	tej	okazji	zaplanowano	prze-
prowadzenie	 panelu	 dyskusyjnego,	

który	 pomógłby	 wyznaczyć	 dalsze	
kierunki	działania	Regionu,	a	jednocześnie	
postanowiono	 upamiętnić	 dwudziestolet-
nią	rocznicę	powstania	Regionu	Kozła.	Do	
panelu	 dyskusyjnego	 zaproszono	 osoby,	
które	tworzyły	region	od	pierwszych	jego	
dni	 oraz	 osoby,	 które	 obecnie	 odgrywa-
ją	 coraz	ważniejszą	 rolę	w	 jego	 rozwoju.	 
Tę	 część	 spotkania	 poprowadził	 redak-
tor	 Eugeniusz	 Kurzawa	 związany	 z	 Re-
gionem	Kozła	 od	 pierwszych	 jego	 chwil,	
autor	wielu	artykułów	zarówno	polemicz-
nych,	 jak	 i	 chwalących,	 to	 co	 istotne	 dla	
życia	 gospodarczego,	 kulturalnego	 oraz	
integracji	 mieszkańców	 tego	 obszaru.	 
W	dyskusju	wzięli	udział:	Bernard	Radny	–	
burmistrz	Babimostu,	Wiesław	Czyczerski	
–	 burmistrz	 Zbąszynka,	 Krzysztof	 Krzy-
wak	–	jeden	z	pierwszych	dyrektorów	biura	 
Regionu	 Kozła,	 Romuald	 Szczepaniak	 –	
były	burmistrz	Zbąszynia,	a	obecnie	prezes	
Zbąszyńskiej	 Telewizji	 Kablowej,	Witold	
Silski	 –	prezes	Lokalnej	Grupy	Działania	
Regionu	Kozła	oraz	Kamil	Sieratowski	ze	
Zbąszynia.	 Podczas	 dyskusji	 padło	 wiele	
stwierdzeń	popierających	słuszność	powo-
łania	 do	 życia	 Regionu	 Kozła,	 ale	 wska-
zywano	też	na	potrzebę	nowego	podejścia	
do	 rozwoju	 tej	 struktury,	 a	 zwłaszcza	 na	
sprawy	 związane	 z	 dalszą	 integracją	 spo-
łeczności	 lokalnych,	 rozbudowę	 gospo-
darki,	 poprawę	 infrastruktury	 społecznej	 
i	 turystycznej,	 wspieranie	 nowych	 ini-
cjatyw	 oddolnych	 przy	 zachowaniu	 kon-
tynuacji	 lokalnych	 tradycji.	 Podkreślano	
tworzenie	 atmosfery	 sprzyjającej	 nowym	
ambicjom	 społecznym	 i	 gospodarczym	
działaniom,	 które	 powinny	 spowodować	
pozyskanie	większych	środków	na	rozwój	
regionu	i	na	poprawę	warunków	życia	jego	
mieszkańców.

W	drugiej	części	zebrani	mieli	także	
okazję	 do	 zapoznania	 się	 z	 chwilą	wspo-
mnień	 animatorów	 rozwoju	 Regionu	Ko-
zła:	 Krzysztofa	 Krzywaka,	 Kazimierza	
Szpiguna	 oraz	wieloletniej	 dyrektor	 biura	
RK	 –	Teresy	Chromińskiej.	O	 perspekty-
wach	i	możliwościach	wykorzystania	unij-
nych	 środków	 na	 rzecz	 rozwoju	 regionu	
wypowiedział	 się	obecny	prezes	Lokalnej	
Grupy	Działania	RK	–	Witold	Silski.	Część	
artystyczną	 jubileuszu	 20–lecia	 Regionu	
Kozła	uświetnili	muzycy	grający	tradycyj-
ne	utwory	ludowe	oraz	grupa,	która	zapre-
zentowała	 standardy	 muzyczne	 z	 wyko-
rzystaniem	 instrumentów	 ludowych.	 Jako	
pierwsi	 wystąpili	 uczniowie	 Państwowej	
Szkoły	 Muzycznej	 ze	 Zbąszynia	 -	 Wik-
toria	 Olender	 i	 Kamil	 Knobel,	 następnie	
grupa	 seniorów	 -	 Jan	Prządka	 (skrzypce),	
Bernard	 Kasper	 (kozioł	 biały)	 i	 Bernard	
Frącek	 (klarnet).	Występy	 zakończyli	 in-
stumentaliści	 grający	 ,,Alchemię	 Kozła”	 
w	składzie:	Robert	Antkowiak,	Jan	Prząd-
ka,	 Adam	 Knobel,	 Mateusz	 Przybyła,	
Marcin	 Nowiński	 oraz	 Grzegorz	 Piątek.	
W	 holu	 zorganizowano,	 przy	 współpracy	
z	 pracownikami	Gminnego	Ośrodka	Kul-
tury	w	Babimoście,	 wystawę	 poświęconą	
dorobkowi	Regionu	Kozła.

* WARSZTATY TANECZNE.  
W	 dniach	 15-16	 stycznia	 2016	 r.,	 w	 Fil-
harmonii	Folkloru	Polskiego	w	Zbąszyniu,	
odbędą	się	Zbąszyńskie	Warsztaty	Tańców	
Narodowych	i	Wielkopolskich.	Warsztaty,	
których	 organizatorem	 jest	 Zbąszyńskie	
Centrum	Kultury	i	Gimnazjum	w	Zbąszy-
niu,	prowadzić	będzie	Piotr	Kulka,	znany	
choreograf	 i	 kierownik	 zespołu	 ,,Wielko-
polanie”.	 Szczegółowe	 infomacje	 i	 karta	
zgłoszeniowa	znajdują	się	na	stronie	www.
regionkozla.pl.	Na	tej	stronie	oraz	na	www.
lgdrk.pl	więcej	aktualności	oraz	informacji	
o	wydarzeniach	i	inicjatywach	w	Regionie	
Kozła.

Opracowała: Ewa Woś

Radni uradzili, czyli trzy sesje w 
telegraficznym skrócie…

PAŹDZIERNIK.	 W	 ostatni	 wtorek	
października	 odbyła	 się	XIII	 sesja	Rady	
Gminy	 Siedlec	 V	 kadencji	 2014-2018,	
w	 której	 uczestniczyło	 14	 spośród	
15	 członków	 Rady	 oraz	 m.in.	 Janusz	
Frąckowiak	-	starosta	wolsztyński,	Tomasz	
Barski	 -	 kurator	 sądowy,	Andrzej	Wita	 -	
wiceprzewodniczący	Rady	Powiatu,	Łucja	
Olejniczak	 -	 członek	 Zarządu	 Powiatu,	
Stanisław	 Piosik	 -	 radny	 powiatowy,	
Andrzej	 Rogozinski	 -	 przedstawiciel	
Związku	 Międzygminnego	 „Obra”	 w	
Wolsztynie,	Eugeniusz	Konieczek	-	prezes	
ZNP	Oddział	w	Siedlcu,	Jacek	Kolesiński	
-	 wójt	 gminy	 Siedlec,	 Hieronim	 Birk	 -	
zastępca	 wójta,	 Krystyna	 Lewandowska	
-	 skarbnik	 gminy,	 a	 także	 dyrektorzy	
szkół,	 sołtysi	 oraz	 kierownicy	 jednostek	
organizacyjnych	 i	 referatów	 urzędu	
gminy.

W	punkcie	interpelacje	i	wnioski	głos	
zabrała	 radna	 Ilona	 Słowiak	 poruszając	
sprawę	 poszerzenia	 drogi	 powiatowej	 w	
Karnie.	Z	kolei	radny	Maciej	Wita	złożył	
interpelację	o	następującej	treści:

*	 ,,Dzierżawa gruntów rolnych 
stanowiących własność gminy Siedlec. 
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej 
dzierżawy gruntów rolnych, które są 
własnością gminy Siedlec –stanowiących 
mienie gminy. Proszę o udzielenie 
informacji w zakresie aktualnego stanu, 
tj. ilości gruntów rolnych oddanych w 
dzierżawę z wyszczególnieniem: numeru 
działki ewidencyjnej, powierzchni 
działki oddanej w dzierżawę, obrębu 
ewidencyjnego, w którym dana działka 
się znajduje, wysokości czynszu 
dzierżawnego, dane dotyczące dzierżawcy, 
podstawy wydzierżawienia (przetarg w 
przypadku gruntów wydzierżawionych na 
okres dłuższy niż 3 lata lub dzierżawa do 
3 lat), data oddania działki w dzierżawę, 
numer umowy, dodatkowo proszę o 
wyraźne zaznaczenie tych przypadków, 
w których dzierżawa została przedłużona 
bez postępowania przetargowego.

* Parking przy ulicy Szkolnej w 
Siedlcu. Stosunkowo niedawno oddano 
w Siedlcu do użytkowania parking przy 
ulicy Szkolnej naprzeciwko nowego 
obiektu usługowego i niepublicznego 
przedszkola. Parking ten, według stanu 
mojej wiedzy, zlokalizowany jest w pasie 
drogi publicznej – gminnej. Status drogi 
publicznej uprawnia do korzystania z 
takiej drogi wszystkich obywateli. Jednak 
przy wspomnianym parkingu pojawiły 
się tablice informacyjne, iż parking ten, 
a przypomnę, że jest on zlokalizowany 
w pasie drogi publicznej, w określonych 
godzinach przeznaczony jest do wyłącznego 
użytkowania przez pracowników i 
rodziców dzieci uczęszczających do 
niepublicznego przedszkola. Moje 
pytanie jest następujące: na jakiej 
podstawie ustawiono te tablice, kto jest 
odpowiedzialny za ich ustawienie? Czy 
gmina Siedlec udzieliła właścicielowi 
niepublicznego przedszkola jakiegoś 
specjalnego prawa do dysponowania 
gruntem gminnym publicznym, a jeżeli 
tak, to czy z tego naliczana jest stosowna 
opłata?

* Audyt. Jakie kroki zostały poczynione 
w kierunku wykonania audytu? 
Przypomnę, iż miał on być wykonany 

na wniosek większości Radnych złożony 
niemalże rok temu.

* Ulica Kasztanowa w Siedlcu. 
Kolejny raz wnioskuję o wyrównanie 
drogi z jednoczesnym odsunięciem pasa 
jezdnego od posesji, ponieważ aktualnie 
droga leży bezpośrednio przy granicach 
działek, przez co po opadach deszczu płot i 
budynki są ochlapane błotem. Wniosek ten 
był już składany na zebraniu wiejskim w 
lipcu oraz osobiście przypomniałem o tym 
w Urzędzie, jednak do dnia dzisiejszego 
nie zostało w tym kierunku nic zrobione.”

Radny	Ryszard	Kluj	poruszył	sprawę	
udostępniania	harmonogramu	prac	komisji	
wraz	 z	 porządkiem	 obrad	 na	 stronie	
internetowej	 Urzędu	 Gminy	 Siedlec,	 a	
radna	Ewa	Weil	pytała,	czy	planując	budżet	
na	 2016	 rok	 zaplanowano	 w	 wydatkach	
środki	 na	 monitoring	 sal	 wiejskich?”.	
W	 dalszej	 części	 obrad	 wysłuchano	
informacji:	o	stanie	zadań	oświatowych	za	
rok	szkolny	2014/2015	Gminy	Siedlec,	o	
złożonych	 oświadczeniach	 majątkowych	
wójta	 Gminy,	 przewodniczącego	 Rady	
Gminy	 Siedlec	 oraz	 o	 oświadczeniach	
złożonych	do	wojewody	wielkopolskiego,	
o	 wyznaczeniu	 podmiotów,	 w	 których	
jest	 wykonywana	 kara	 ograniczenia	
wolności	oraz	praca	społecznie	użyteczna.	
Dokonano	również	wyboru	ławników	do	
Sądu	Rejonowego	w	Wolsztynie	oraz	Sądu	
Rejonowego	w	Grodzisku	Wielkopolskim	
na	kadencję	2016-2019.

Podjęto	 też	 następujące	 uchwały:	 *	
w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	 budżetowej	
na	 2015	 rok	 (na	 14	 radnych	 obecnych	
została	 przyjęta	 jednogłośnie)	 *	 w	
sprawie	 udzielenia	 dotacji	 celowej	 na	
pomoc	 finansową	 dla	 Gminy	 Wolsztyn	
w	 2016	 roku	 (na	 14	 radnych	 obecnych	
została	przyjęta	jednogłośnie)	*	w	sprawie	
udzielenia	 dotacji	 celowej	 na	 pomoc	
finansową	dla	Powiatu	Wolsztyńskiego	na	
lata	2017–2019	(na	14	radnych	obecnych	
została	przyjęta	jednogłośnie)	*	w	sprawie	
przyjęcia	i	wdrożenia	do	realizacji	„Planu	
Gospodarki	 Niskoemisyjnej	 Gminy	
Siedlec”	 (na	 14	 radnych	 obecnych	
została	 przyjęta	 jednogłośnie)	 *	 w	
sprawie	przyjęcia	regulaminu	utrzymania	
czystości	 i	 porządku	 na	 terenie	 Gminy	
Siedlec	(10	głosów	–	za,	0	–	przeciw,	4	–	
wstrzymujące)	*	w	sprawie	zatwierdzenia	
i	 przyjęcia	 do	 realizacji	 projektu	 pn.	
„Równy	Start	dla	najmłodszych”	w	ramach	
Wielkopolskiego	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	2014–2020	(na	14	radnych	
obecnych	została	przyjęta	jednogłośnie)	*	
w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	Prognozy	
Finansowej	Gminy	Siedlec	na	lata	2015–
2026	 (na	 14	 radnych	 obecnych	 została	
przyjęta	jednogłośnie).	

LISTOPAD.	 W	 dniu	 24	 listopada	
odbyła	 się	 XIV	 sesja	 Rady	 Gminy	
Siedlec	V	 kadencji	 2014-2018,	 w	 której	
uczestniczyło	 12	 spośród	 15	 członków	
Rady	 oraz	 m.in.	 Janusz	 Frąckowiak	
-	 starosta	 wolsztyński,	 Andrzej	 Wita	 -	
wiceprzewodniczący	 Rady	 Powiatu,	
Łucja	 Olejniczak	 -	 członek	 Zarządu	
Powiatu,	 Stanisław	 Piosik	 -	 radny	
powiatowy,	 Maciej	 Brudło	 -	 prezes	
ZEUK-u,	 Kinga	 Dąbrowska	 -	 prokurent	
ZEUK-u,	 Eugeniusz	Konieczek	 -	 prezes	
ZNP	Oddział	w	Siedlcu,	Jacek	Kolesiński	
-	 wójt,	 Hieronim	 Birk	 -	 zastępca	 wójta,	
Krystyna	 Lewandowska	 -	 skarbnik	
gminy,	 a	 także	 sołtysi	 oraz	 kierownicy	

jednostek	 organizacyjnych	 i	 referatów	
urzędu	gminy.

W	 punkcie	 interpelacje	 i	 wnioski	
głos	zabrał	radny	Ryszard	Kluj	składając	
interpelację	 o	 następującej	 treści:	 ,,…W 
związku z wykonywaniem mandatu 
radnego Gminy Siedlec i § 39 Statutu 
Gminy Siedlec zwracam się o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Jaka 
jest ilość godzin ponadwymiarowych 
realizowanych w poszczególnych  
placówkach oświatowych w Gminie 
Siedlec? 2. Jaka jest ilość godzin 
ponadwymiarowych realizowanych 
przez osoby korzystające z obniżki 
pensum (dyrektorów i wicedyrektorów) w 
szkołach macierzystych i poza nimi? 3. Ilu 
pedagogów łączy cały etat (pełne pensum) 
z częścią etatu w innej placówce na terenie 
gminy?”.	Odczytano	również	interpelację	
złożoną	 przez	 radnego	P.	Tyśpra	w	 dniu	
24.11.2015	 o	 następującej	 treści:	 ,,…
Nawiązuję do pisma złożonego przez 
mieszkańców Gminy Siedlec i pacjentów 
Ośrodka Zdrowia w Kopanicy złożonego 
dnia 5-10-2015 r. oraz 24-11-2015 r. w 
sprawie prośby przyznania mieszkania 
służbowego Pielęgniarce Środowiskowej. 
Proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania w celu rozwiązania 
wątpliwości narastających wokół tego 
zagadnienia. Jaki jest procentowy udział 
Gminy Siedlec w nieruchomości będącej 
Ośrodkiem Zdrowia  w Kopanicy? Jaki 
jest powód, by w/w wolne mieszkanie w 
Ośrodku Zdrowia w Kopanicy nie mogło 
być traktowane nadal, jako mieszkanie 
służbowe na potrzeby Opieki Zdrowia? 
Co przemawia za tym, by zbyć owe 
mienie gminy, tj. mieszkanie w budynku 
przychodni w Kopanicy?”.

W	 dalszej	 części	 obrad	 przystąpiono	
do	 podjęcia	 następujących	 uchwał:	 *	
w	 sprawie	 zmian	 uchwały	 budżetowej	
na	 2015	 rok	 (na	 12	 radnych	 obecnych	
została	 przyjęta	 jednogłośnie)	 *	 w	
sprawie	określenia	zasad	gospodarowania	
nieruchomościami	 stanowiącymi	
własność	Gminy	Siedlec	(6	głosów	–	za,	3	
–	przeciw,	3	–	wstrzymujące)	*	w	sprawie:	
przyjęcia	 „Wieloletniego	 Programu	
Gospodarowania	 Mieszkaniowym	
Zasobem	 Gminy	 Siedlec	 na	 lata	 2016–
2020”	 (na	 12	 radnych	 obecnych	 została	
przyjęta	 jednogłośnie)	 *	 w	 sprawie	
programu	 współpracy	 z	 organizacjami	
pozarządowymi	 oraz	 z	 podmiotami	
wymienionymi	 w	 art.	 3	 ust.	 3	 ustawy	 z	
dnia	24	kwietnia	2003	roku	o	działalności	
pożytku	 publicznego	 i	 o	 wolontariacie	
(na	 	 12	 radnych	 obecnych	 została	
przyjęta	 jednogłośnie)	 *	 w	 sprawie	
określenia	wysokości	stawek	podatku	od	
nieruchomości	 (na	12	 radnych	obecnych	
została	przyjęta	jednogłośnie)	*	w	sprawie	
określenia	 wysokości	 rocznych	 stawek	
podatku	 od	 środków	 transportowych	 (na	
12	 radnych	 obecnych	 została	 przyjęta	
jednogłośnie)	 *	 w	 sprawie	 określenia	
wzorów	 formularzy	 dla	 podatku	 od	
nieruchomości,	 rolnego	 i	 leśnego	 (na	
12	 radnych	 obecnych	 została	 przyjęta	
jednogłośnie)	*	w	sprawie	zatwierdzenia	
Wieloletniego	 Planu	 Rozwoju	 i	
Modernizacji	 Urządzeń	Wodociągowych	
i	 Kanalizacyjnych	 Zakładu	 Eksploatacji	
Urządzeń	 Komunalnych	 Sp.	 z	 o.	 o.	 w	
Siedlcu	 na	 lata	 2016-2018	 (10	 głosów	
–	 za,	 0	 –	 przeciw,	 2	 –	 wstrzymujące)	 *	
w	 sprawie	 Regulaminu	 wynagradzania	

nauczycieli	 zatrudnionych	 w	 szkołach	 i	
placówkach	oświatowych	prowadzonych	
przez	 Gminę	 Siedlec	 (na	 12	 radnych	
obecnych	została	przyjęta	jednogłośnie).

GRUDZIEŃ.	 W	 dniu	 15	 grudnia	
odbyła	się	XV	sesja	Rady	Gminy	Siedlec	V	
kadencji	2014-2018,	w	której	uczestniczyło	
12	spośród	15	członków	Rady	oraz	m.in.	
Wojciech	 Piątyszek	 -	 przewodniczący	
Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych,	 Eugeniusz	
Konieczek	 -	 prezes	 ZNP	 Oddział	 w	
Siedlcu,	 Jacek	 Kolesiński	 -	 wójt	 gminy,	
Hieronim	Birk	-	zastępca	wójta,	Krystyna	
Lewandowska	 -	 skarbnik	gminy,	 a	 także	
dyrektorzy	szkół	i	sołtysi	oraz	kierownicy	
jednostek	 organizacyjnych	 i	 referatów	
urzędu	gminy.

W	punkcie	interpelacje	i	wnioski	głos	
zabrali:

*	 radny	 Wiesław	 Żydzik	 składając	
interpelację	 o	 następującej	 treści:	 ,,…
Zwracam się z prośbą o wystąpienie 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich z 
wnioskiem o montaż przy istniejącej 
sygnalizacji świetlnej dodatkowych 
detektorów prędkości pojazdów mającej 
na celu spowolnienie ruchu samochodów 
oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych 
korzystających z przejścia usytuowanego 
w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej (przy 
przedszkolu). W ostatnich dniach byłem 
świadkiem sytuacji, gdy kierowcy na w/w 
przejściu ignorowali sygnalizację świetlną 
nakazującą zatrzymanie i kontynuowali 
jazdę. Z rozmów z mieszkańcami Siedlca, 
rodzicami dzieci oraz pracownikami 
przedszkola wnioskuję, że są to 
niestety sytuacje nagminne. Tego typu 
rozwiązanie wstrzymujące ruch po 
wykryciu pojazdu z nadmierną prędkością 
jest wykorzystywane w ościennych 
miejscowościach, takich jak Wolsztyn, 
Przyprostynia, czy Zbąszyń. Z dostępnych 
publikacji oraz opinii wynika, iż jest to 
skuteczna metoda zmniejszenia prędkości 
pojazdów do zgodnej z obowiązującymi 
przepisami oraz poprawy bezpieczeństwa 
na przejściu. Należy zaznaczyć, iż 
przejście przy ul. Zbąszyńskiej jest 
wykorzystywane głównie przez dzieci 
uczęszczające do sąsiadujących z nim 
placówek oświatowych i zdarzyła się 
już sytuacja potrącenia przez pojazd 
prawidłowo przechodzącego ucznia. W 
związku z powyższym proszę o skuteczne 
wyegzekwowanie rozwiązania tego 
problemu od administratora drogi.”

*	 radny	 Ryszard	 Kluj	 zwrócił	
się	 o	 uaktualnienie	 strony	 gminy	 w	
zakładce	 prawo	 lokalne	 aktami	 prawa	
miejscowego.

W	 dalszej	 części	 obrad	 przystąpiono	
do	 podjęcia	 następujących	 uchwał:	 *	 w	
sprawie	 przyjęcia	 Gminnego	 Programu	
Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych	 oraz	 Przeciwdziałania	
Narkomanii w Gminie Siedlec na 2016 rok 
(na	12	radnych	obecnych	została	przyjęta	
jednogłośnie)	 *	 w	 sprawie	 Wieloletniej	
Prognozy	 Finansowej	 Siedlec	 na	 lata	
2016-2026	 (na	 12	 radnych	 obecnych	
została	przyjęta	jednogłośnie)	*	w	sprawie	
uchwały	budżetowej	na	2016	rok.

Protokoły	z	poszczególnych	sesji,	po	
przyjęciu	ich	przez	Radę	Gminy	Siedlec,	
dostępne	są	na	stronie	www.siedlec.pl.bip.
net.pl	w	zakładce	Rada	Gminy/protokoły	
z	sesji.
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Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
Sp. z o. o. w Siedlcu 

informuje, że od 1 lipca 2016 r. wszystkie 
przyrządy pomiarowe, których utrzymanie  
należy do klienta (podliczniki)  powinny  

posiadać aktualny znak legalizacji.

Cyfry wybite na plombie oznaczają rok  
legalizacji a jej okres ważności wynosi 5 lat.

Wskazania podliczników, dla których upłynął 
okres legalizacji nie będą brane pod uwagę 

przy naliczaniu opłat.
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Żodyń, Jażyniec, Jaromierz

14.01 27.01 04.02 17.02 25.02 09.03

17.03 07.04 21.04 28.04 04.05 19.05

02.06 09.06 15.06 30.06 13.07 28.07

10.08 25.08 08.09 29.09 13.10 20.10

04.11 10.11 24.11 01.12 15.12 22.12

Karna, Wojciechowo, Nieborza, Kiełkowo

13.01 27.01 03.02 17.02 24.02 09.03

16.03 06.04 20.04 27.04 04.05 18.05

01.06 08.06 15.06	 29.06 11.07
Karna

12.07
Wojciechowo,	
Nieborza

13.07	
Kiełkowo

27.07	 08.08
Karna

09.08
Wojciechowo	
Nieborza

10.08
Kiełkowo 24.08

07.09 28.09 12.10 19.10 03.11 09.11

23.11 30.11 14.12 21.12

Chobienice, Grójec Wielki, Grójec Mały

12.01 27.01 02.02 17.02 23.02 09.03

15.03 05.04 19.04 26.04 04.05 17.05

31.05 07.06	 15.06	 28.06
09.07

Grójec	Wielki,	
Grójec	Mały

12.07	
Chobienice

26.07
06.08

Grójec	Wielki,	
Grójec	Mały

09.08
Chobienice 23.08 06.09 27.09

11.10 18.10 02.11 08.11 22.11 29.11

13.12 20.12

Nowa Tuchorza, Mariankowo, Boruja, Belęcin

11.01 27.01 01.02 17.02 22.02 09.03

14.03 04.04 18.04 25.04 04.05 16.05

30.05 06.06 15.06 27.06 09.07
Boruja

11.07
Nowa	Tuchorza,	
Mariankowo,	

Belęcin

25.07	 06.08
Boruja

08.08
Nowa	Tuchorza,	
Mariankowo,	

Belęcin

22.08 05.09 26.09

10.10 17.10 31.10 07.11 21.11 28.11

12.12 19.12

Tworzywa sztuczne (plastiki) - opakowania po płynach i napojach PET, folie, 
reklamówki i worki foliowe, puszki po napojach i sokach, metale, plastikowe zabawki

Kopanica, Wielka Wieś, Mała Wieś, Wąchabno, Jaromierz, Jażyniec, Kiełkowo

18.01 08.02 21.03 11.04 23.05 13.06
12.07 26.07 09.08 23.08 12.09 03.10
14.11 05.12

Siedlec, Reklin, Reklinek, Żodyń, Karna

19.01 09.02 22.03 12.04 24.05 14.06
13.07 27.07 10.08 24.08 13.09 04.10
15.11 06.12

Tuchorza, Stara Tuchorza, Nowa Tuchorza, Kiełpiny, Boruja, Mariankowo
21.01 11.02 24.03 14.04 25.05 16.06
14.07 28.07 11.08 25.08 15.09 05.10
17.11 07.12

Belęcin, Godziszewo, Zakrzewo, Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki, Wojciechowo, 
Nieborza

22.01 12.02 25.03 15.04 27.05 17.06
15.07 29.07 12.08 26.08 16.09 06.10
18.11 08.12

Makulatura - gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki 
papierowe, tektura, kartony – WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

05.02 13.04 15.06 05.08 07.10 09.12
.

Żodyń, Jażyniec, Jaromierz

14.01 04.02 25.02 17.03 07.04 28.04

19.05 09.06 30.06 13.07 28.07 10.08

25.08 08.09 29.09 20.10 10.11 01.12

22.12

Karna, Wojciechowo, Nieborza, Kiełkowo

13.01 03.02 24.02 16.03 06.04 27.04

18.05 08.06 29.06 11.07	
Karna

12.07	
Wojciechowo,	
Nieborza

13.07	
Kiełkowo

27.07 08.08
	Karna

09.08	
Wojciechowo,	
Nieborza

10.08	
Kiełkowo 24.08 07.09

28.09 19.10 09.11 30.11 21.12

Chobienice, Grójec Wielki, Grójec Mały

12.01 02.02 23.02 15.03 05.04 26.04

17.05 07.06 28.06
09.07	

Grójec	Mały
Grójec	Wielki

12.07	
Chobienice 26.07

06.08	
Grójec	Mały
Grójec	Wielki

09.08
Chobienice 23.08 06.09 27.09 18.10

08.11 29.11 20.12

Nowa Tuchorza, Mariankowo, Boruja, Belęcin

11.01 01.02 22.02 14.03 04.04 25.04

16.05 06.06 27.06 09.07	
Boruja

11.07	
Nowa 

Tuchorza,	
Mariankowo,	

Belęcin

25.07

06.08	
Boruja

08.08	
Nowa 

Tuchorza,	
Mariankowo,	

Belęcin

22.08 05.09 26.09 17.10

07.11 28.11 19.12

Tuchorza, Godziszewo, Zakrzewo, Nowa Tuchorza nr od 34-43

04.01 25.01 15.02 07.03 29.03 18.04

09.05 30.05 20.06 04.07 18.07 01.08

16.08 29.08 19.09 10.10 31.10 21.11

12.12

Siedlec

05.01 26.01 16.02 08.03 30.03 19.04

10.05 31.05 21.06 05.07 19.07 02.08

17.08 30.08 20.09 11.10 02.11 22.11

13.12

Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Stara Tuchorza

07.01 28.01 18.02 10.03 31.03 20.04

11.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08

18.08 31.08 21.09 12.10 03.11 23.11

14.12

Kopanica, Wielka Wieś, Mała Wieś, Wąchabno

08.01 29.01 19.02 11.03 01.04 21.04

12.05 02.06 23.06

07.07
Kopanica,	

Wielka	Wieś,	
Mała	Wieś

09.07	
Wąchabno 21.07

04.08	
Kopanica,

Wielka	Wieś,	
Mała	Wieś

06.08	
Wąchabno 19.08 01.09 22.09 13.10

04.11 24.11 15.12

Tworzywa sztuczne (plastiki) - opakowania po płynach i napojach PET, folie, 
reklamówki i worki foliowe, puszki po napojach i sokach, metale, plastikowe 

zabawki

Kopanica, Wielka Wieś, Mała Wieś, Wąchabno, Jaromierz, Jażyniec, Kiełkowo
18.01 08.02 21.03 11.04 23.05 13.06
12.07 26.07 09.08 23.08 12.09 03.10
14.11 05.12

Siedlec, Reklin, Reklinek, Żodyń, Karna

19.01 09.02 22.03 12.04 24.05 14.06
13.07 27.07 10.08 24.08 13.09 04.10
15.11 06.12
Tuchorza, Stara Tuchorza, Nowa Tuchorza, Kiełpiny, Boruja, Mariankowo
21.01 11.02 24.03 14.04 25.05 16.06
14.07 28.07 11.08 25.08 15.09 05.10
17.11 07.12

Belęcin, Godziszewo, Zakrzewo, Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki, 
Wojciechowo, Nieborza

22.01 12.02 25.03 15.04 27.05 17.06
15.07 29.07 12.08 26.08 16.09 06.10
18.11 08.12

Makulatura - gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki 
papierowe, tektura, kartony – WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

05.02 13.04 15.06 05.08 07.10 09.12

1.Zbiórka odpadów rozpoczynać się będzie w wyznaczone dni o godzinie 8.00.
2. W przypadku gdy w okienku wymienione są miejscowości oznacza to, że wywóz 
w tym dniu dotyczy tylko tych wymienionych miejscowości.

Tuchorza, Godziszewo, Zakrzewo, Nowa Tuchorza nr od 34-43

04.01 20.01 25.01 10.02 15.02 02.03

07.03 23.03 29.03 13.04 18.04 04.05

09.05 25.05 30.05 20.06 04.07 18.07

01.08 16.08 29.08 14.09 19.09 10.10

17.10 31.10 16.11 21.11 28.11 12.12

19.12

Siedlec

05.01 20.01 26.01 10.02 16.02 02.03

08.03 23.03 30.03 13.04 19.04 04.05

10.05 25.05 31.05 21.06 05.07 19.07

02.08 17.08 30.08 14.09 20.09 11.10

18.10 02.11 16.11 22.11 29.11 13.12

20.12

Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Stara Tuchorza

07.01 20.01 28.01 10.02 18.02 02.03

10.03 23.03 31.03 13.04 20.04 04.05

11.05 25.05 01.06 22.06 06.07 20.07

03.08 18.08 31.08 14.09 21.09 12.10

19.10 03.11 16.11 23.11 30.11 14.12

21.12

Kopanica, Wielka Wieś, Mała Wieś, Wąchabno

08.01 20.01 29.01 10.02 19.02 02.03

11.03 23.03 01.04 13.04 21.04 04.05

12.05 25.05	 02.06	 23.06

07.07	
Kopanica,	

Wielka	Wieś,	
Mała	Wieś

09.07	
Wąchabno

21.07

04.08
Kopanica,	

Wielka	Wieś,	
Mała	Wieś

06.08
Wąchabno 19.08 01.09 14.09

22.09 13.10 20.10 04.11 16.11 24.11

01.12 15.12 22.12

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH 
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA 2016 ROK

firmy, zakłady pracy, sklepy, placówki oświatowe, działki letniskowe 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
NA 2016 ROK 

1.Zbiórka odpadów rozpoczynać się będzie w wyznaczone dni o godzinie 8.00.
2.W przypadku gdy w okienku wymienione są miejscowości oznacza to, że wywóz w tym 
dniu dotyczy tylko tych wymienionych miejscowości.
3. Podmioty gospodarcze, w przypadku konieczności odbioru odpadów w innym terminie, 
proszone są o kontakt z BOK pod nr tel. 68 3848080

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

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

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

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

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

SZORSTEK 
Samczyk,	w	wieku	około	3	lat.	
Większy	psiak,	w	typie	sznaucera.	
Ładnie	pilnuje	terenu	i	stróżuje.	
Może	zamieszkać	w	kojcu	z	ocieplaną	budą.PR
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… „Śpieszmy się kochać ludzi tak 
szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia 
pierwszą” 

s. Jan Twardowski

Myśl	 zawarta	 w	 powyższym	 wer-
secie	 wiersza	 ks.	 Jana	 Twardowskiego	
wyrażana	 była	 we	 wszystkich	 wystą-
pieniach	 do	 zgromadzonych	 Seniorów	
i	 osób	 im	 towarzyszących	 podczas	 spo-
tkania	 w	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultury	 
w	Siedlcu	w	dniu	6-go	grudnia	2015	roku.

Spośród	 	zaproszonych	353	Senio-
rów	 gminy,	 w	 spotkaniu	 wzięło	 udział	
175	 osób	 (część	 seniorów	 przybyła	 
z	osobami	towarzyszącymi).

W	 spotkaniu	 uczestniczyli	 przed-
stawiciele	 władz	 lokalnych:	 Przewod-
niczący	 Rady	 Gminy	 –	 pan	 Andrzej	
Kaźmierczak	Wójt	Gminy	–	pan	 Jacek	
Kolesiński	oraz	Sołtysi.

Spotkanie	 rozpoczęło	 się	 Mszą	
Świętą	 celebrowaną	 przez	 Proboszcza	
siedleckiej	parafii	ks.	kanonika	Krzysz-
tofa	 	Apiecionka	 	w	 intencji	 Seniorów	

naszej	 gminy.	 Zebrani	 w	 skupieniu	
uczestniczyli	 we	 Mszy	 Świętej	 i	 ze	
wzruszeniem	 wysłuchali	 	 skierowanej	
do	nich	okolicznościowej		homilii.

Uczestnikom spotkania umilali czas 
członkowie	Powiatowej	Orkiestry	Dętej	
z	Wolsztyna.	 Prezentowane	 przez	 nich	
utwory	–	w	większości	z	okresu	młodo-
ści	 słuchaczy	 –	wywoływały	widoczne	
wzruszenie	słuchających	i	przywoływa-
ły	wspomnienia	z	ich	młodości	-	łącznie	
z	niżej	podpisanym	i	jego	małżonką.

Prowadzone	podczas	spotkania	roz-
mowy	z	wieloma	uczestnikami	upoważ-
niają	 niżej	 	 podpisanego	 do	wyrażenia	
wdzięczności	 i	 podziękowań	 organiza-
torom	 oraz	 osobom	 posługującym	 za	
pamięć	 i	 zorganizowanie	 oraz	 obsługę	
wzruszającego	 spotkania.	 Dziękujemy	
również	za	miłe	słowa	wyrażone	w	ży-
czeniach	z	okazji	zbliżających	się	Świąt	
Bożego	Narodzenia	 	 i	 Nowego	 Jubile-
uszowego	 Roku	 2016	 -	 upamiętniają-
cego	 przyjęcie	 Chrztu	 Świętego	 przez	
Naród	 Polski	 oraz	 za	 towarzyszące	 im	
upominki.

Antoni Beyga

„DZIEŃ SENIORA”
XIII MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE SENIORÓW

W GMINIE SIEDLEC

Bank Spółdzielczy
Siedlec

JUŻ OD DZIŚ OFERUJEMY - KREDYT ŚWIĄTECZNY

CZŁONKOM, KLIENTOM 
ŻYCZYMY WIELU RADOSNYCH CHWIL
PRZEŻYTYCH W PRZYJEMNEJ 
ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE
A W NOWYM ROKU 2016 
DUŻO ZDROWIA, SZCZĘŚCIA
SUKCESÓW W PRACY I ŻYCIU OSOBISTYM

Rada Nadzorcza i Zarząd
Banku Spółdzielczego w Siedlcu

Dzięki	aktywnej	postawie	miesz-
kańców,	którzy	nie	boją	się	w	wolne	
popołudnie	 chwycić	 za	miotły,	 gra-
bie	 i	 kosiarki	 przechadzamy	 się	 po	
czystych	chodnikach,	oglądając	przy	
tym	zadbaną	zieleń.	Wspólne	dbanie	
o	czystość	i	wygląd	wsi,		to	nie	tylko	
praca	fizyczna,	ale	przede	wszystkim	
praca	zespołowa,	która	integruje.	Po	
dobrze	 spełnionym	 obowiązku	 spo-
łecznym,	 	 człowiekowi	 należy	 się	
jednak	 	 chwila	 relaksu,	 dlatego	 też	
wspólne	 biesiady	oraz	 ogniska,	 sta-
ły	się	nieodzownym	elementem	sie-
dleckiego	sprzątania.

	Jakkolwiek	nie	samym	sprząta-
niem	 	 człowiek	 żyje.	Wspólne	 gra-
bienie,	 czy	 zamiatanie	 przedkłada	
się,	 także	 na	 wspólne	 przeżywanie	
sportowych	 emocji.	 Strefa	 kibica,	
która	 znalazła	 swoje	miejsce	w	 sali	
GOKu,	 zrzesza	 coraz	większą	 ilość	
zainteresowanych.	 Każde	 spotka-
nie	 poprzedzone	 jest	 informacją	 na	
plakatach,	 które	 rozmieszczone	 są	

w	 stałych	 miejscach	 afiszowych	 na	
terenie	 wsi	 oraz	 za	 pośrednictwem	
portali	 społecznościowych.	Co	war-
te	 podkreślenia	 –	 wszystkie	 te	 wy-
darzenia	 kierowane	 są	 nie	 tylko	 do	
mieszkańców	 Siedlca,	 a	 wstęp	 jest	
zawsze	wolny!

Serdecznie	 zapraszamy	 do	 dal-
szej	aktywności	i	wspólnych	działań	
na	rzecz	naszej	miejscowości.	Jeste-
śmy	przekonani,	 że	 liczba	chętnych	
wzrośnie	w	dbanie	o	czystość	i	wy-
gląd	wsi,	a	co	za	tym	idzie,	w	dalszą	
integrację	mieszkańców.

Przy	 tej	 okazji,	 w	 związku	 ze	
zbliżającymi	się	świętami	oraz	koń-
cem	roku	Rada	Sołecka	i	Sołtys	Sie-
dlca	pragną	złożyć	wszystkim	miesz-
kańcom	Gminy	życzenia,	zdrowych	
i	pogodnych	Świąt	Bożego	Narodze-
nia	oraz	szczęśliwego	Nowego	Roku	
2016!

DW 

Siedlec nabrał nowego blasku! 

Wspaniałych świąt 
Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze,samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej  zabawy 

sylwestrowej życzy 
Dyrektor GZOEASiP w Siedlcu 

wraz z pracownikami.

We	 wtorek,	 10	 listopada,	 w	 lu-
buskim	 urzędzie	 marszałkowskim	 w	
Zielonej	 Górze	 odbyło	 się	 uroczyste	
posiedzenie	 Lubuskiego	 Zarządu	 Wo-
jewódzkiego	 Związku	 Kombatantów	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 i	 Byłych	
Więźniów	 Politycznych.	 Spotkanie	
zorganizowano	 z	 okazji	 Narodowego	
Święta	 Niepodległości	 i	 70.	 rocznicy	
zakończenia	 II	 Wojny	 Światowej.	 W	
uroczystości	udział	wzięło	kilkadziesiąt	
osób	uhonorowanych	medalami	 za	 za-
sługi	w	obronie	kraju.	W	gronie	odzna-
czonych	byli	również	kombatanci	zrze-
szeni	w	Siedleckim	Kole	Kombatantów	

RP	 i	 BWP.	Miło	 jest	 nam	 poinformo-
wać,	 że	 pan	 Stanisław	 Klemke	 z	 Ko-
panicy,	 który	w	 kwietniu	 br.	 ukończył	
sto	 lat,	 został	 uhonorowany	 medalem	
„Kombatancki	Krzyż	Zwycięstwa”oraz	
medalem	„Obrońców	Ojczyzny	1939	–	
1945”.	 Natomiast	 panu	 Radosławowi	
Rynkiewiczowi,	 również	 z	 Kopanicy,	
nadano	 „Kombatancki	 Krzyż	 Zwycię-
stwa”.	Pan	Stanisław	Klemke	osobiście	
odebrał	odznaczenie	z	rąk	płk	mgr	Hen-
ryka	Karlińskiego	–	prezesa	Lubuskie-
go	 Zarządu	 Wojewódzkiego	 ZK	 RP	 i	
BWP	w	Zielonej	Górze.

Medale dla kombatantów

Wójt	Gminy	 Siedlec	 informuje,	
że	w	wyniku	przeprowadzonego	na-
boru	na	wolne	stanowisko	urzędnicze	
-	 referent	 ds.	 wymiaru	 oraz	 księgo-
wości	podatkowej,	do	zatrudnienia	w	

Urzędzie	Gminy	Siedlec	wybrana	zo-
stała	pani	Izabela	Kicinska	zamiesz-
kała	w	Babimoście.	

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze - referent ds. wymiaru oraz księgowości

 podatkowej
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W	dniu	 12	 grudnia	 2015	 roku	w	 sali	
wiejskiej	w	Reklinie	 odbyło	 się	 spotkanie	
podsumowujące	 działalność	 Zarządu	 Od-
działu	Gminnego	ZOSP	RP	oraz	jednostek	
Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 z	 gminy	
Siedlec.	 Na	 spotkanie	 przybyli	 przedsta-
wiciele	 wszystkich	 OSP	 z	 terenu	 gminy,	
członkowie	 Zarządu	 Oddziału	 Gminnego	
i	 Powiatowego	 oraz	 członkowie	 honoro-
wi	 naszej	 organizacji.	 Uroczystość	 swoją	
obecnością	zaszczycili:	

1.	Członek	ZOW	ZOSP	RP	
w	Poznaniu	–	dh	Henryk	Żok,	
2.	Zastępca	Komendanta	Powiatowego
PSP	w	Wolsztynie	
–	bryg.	Sławomir	Śnita,	
3.	Były	Komendant	Powiatowy	PSP	
w	Wolsztynie	–	mł.	bryg.	w	stanie	
spoczynku
–	Kazimierz	Wojciski,	
4.	Prezes	ZOP	ZOSP	RP	w	Wolsztynie
–	dh	Ryszard	Kurp,	
5.	Zastępca	Starosty	Wolsztyńskiego	–
Piotr	Krajewski,
6.	Wiceprzewodniczący	Rady	Powiatu
Wolsztyńskiego	–	Jan	Koziołek,
7.	Wójt	Gminy	Siedlec	
–	Jacek	Kolesiński,
8.	Skarbnik	Gminy	Siedlec	
–	Krystyna	Lewandowska,
9.	Kierownik	Posterunku	Policji	
w	Siedlcu	–	Tadeusz	Tomys,
10.	Radna	Rady	Gminy	Siedlec	
-	Ilona	Słowiak,

11.	Pan	Zdzisław	Brudło,
12.	Pani	Urszula	Piątyszek	–	Sołtys
wsi	Reklin	–	Reklinek.

Oficjalnego	 otwarcia	 spotkania	 doko-
nał	 Prezes	 ZOG	 ZOSP	 RP	 w	 Siedlcu	 dh	
Stanisław	Piosik	 oraz	 Prezes	OSP	Reklin	
dh	Piotr	Kozica.	W	dalszej	kolejności	Wi-
ceprezes	ZOG	ZOSP	RP	w	Siedlcu	dh	Hie-
ronim	Birk	przedstawił	krótkie	sprawozda-
nie	z	działalności	ZOG	ZOSP	RP	w	Siedlcu	
oraz	jednostek	OSP	z	terenu	gminy	Siedlec	
w	roku	2015.	Następnie	wszyscy	obejrze-
li	 część	 artystyczną	 w	 wykonaniu	 dzieci	 
i	młodzieży	z	Reklina	i	Reklinka	oraz	Świe-
tlic	Środowiskowych	z	Siedlca	i	Kopanicy,	
których	 do	 występu	 przygotowały	 Panie	
Małgorzata	 Poniedziałek,	 Hanna	 Stacho-
wiak	 oraz	Agata	 Fleiszerowicz.	W	 części	
oficjalnej	 głos	 zabrali	 również	 zaproszeni	
goście,	 którzy	 skierowali	 do	 przedstawi-
cieli	 ZOG	 ZOSP	 RP	 w	 Siedlcu	 i	 straża-
ków	słowa	uznania	oraz	złożyli	im	najlep-
sze	 życzenia	 świąteczno	 –	 noworoczne.	 
Po	 okolicznościowych	 przemówieniach	
Uroczystość	 zakończyła	 się	 wspólnym	
posiłkiem,	 przygotowanym	 przez	 Panie	 
z	KGW	Reklin.	

Całe	spotkanie	upłynęło	w	miłej	i	ser-
decznej	 atmosferze.	 Dziękujemy	 wszyst-
kim,	dzięki	którym	spotkanie	 to	udało	się	
zorganizować.	 Szczególne	 słowa	 podzię-
kowania	 należą	 się	 sponsorom,	 którymi	
byli:	Przetwórstwo	Ryb	Piątek	Sp.j.,	Zakład	

Masarski	Gracjan	Kiciński,	 Gospodarstwo	
Rolno	–	Ogrodnicze	Małgorzata	i	Zdzisław	
Brudło,	 Firma	KEKBEL	 	 -	Krzysztof	Kę-
dziora	 Belęcin,	 Pan	 Tomasz	 Markiewicz	
–	Reklinek.	Dzięki	ich	wsparciu	nasze	spo-

tkanie	mogło	się	odbyć	w	dobrym	nastroju	
i	podanym	poczęstunku	za	co	im	serdecznie	
dziękujemy.

Spotkanie podsumowujące działalność ZOG ZOSP RP oraz jednostek OSP z gminy Siedlec

W czwartek, 5 listopada na tere-
nie gminy Siedlec odbyło się kolejne 
spotkanie przedstawicieli powiato-
wych służb i inspekcji, któremu prze-
wodniczył starosta wolsztyński Ja-
nusz Frąckowiak.

Oprócz	 niego	 w	 spotkaniu	 udział	
wzięli	m.in.	wiceprzewodniczący	 rady	
powiatu	wolsztyńskiego	 Jan	Koziołek,	
komendant	powiatowy	policji	w	Wolsz-
tynie	 Zbigniew	 Drzymała,	 komendant	
powiatowy	 państwowej	 straży	 pożar-
nej	 w	 Wolsztynie	 Rafał	 Kociemba,	
powiatowy	 inspektor	 nadzoru	 budow-
lanego	 w	 Wolsztynie	 Andrzej	 Omie-
czyński,	 powiatowy	 lekarz	weterynarii	 

w	Wolsztynie	Paweł	Jaśkiewicz,	dyrek-
tor	 powiatowej	 stacji	 sanitarno-epide-
miologicznej	w	Wolsztynie	Lidia	Kwin-
to,	dyrektor	powiatowego	urzędu	pracy	
w	Wolsztynie	Sylwia	Tomiak-Rozynek	
oraz	przedstawiciele	z	gminy	Siedlec	-	
wójt	 Jacek	Kolesiński,	 zastępca	wójta,	
sekretarz	 gminy	 i	 kierownik	 referatu	
spraw	obywatelskich	 -	Hieronim	Birk,	
skarbnik	gminy	Siedlec	-	Krystyna	Le-
wandowska,	kierownik	referatu	gospo-
darki	komunalnej	i	ochrony	środowiska	
-	Agnieszka	Kasperczak,	kierownik	za-
kładu	 eksploatacji	 urządzeń	 komunal-
nych	-	Rafał	Suchorski,	przedstawiciele	
referatu	 spraw	 obywatelskich	 -	 Kami-

la	Wieczorek	 i	Anna	Lehmann,	 prezes	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Kopa-
nicy	 -	 Janusz	Kiciński,	 naczelnik	OSP	
w	 Kopanicy	 -	 Artur	 Hałuszczak	 oraz	
gospodarz	 OSP	 w	 Kopanicy	 -	 Leszek	
Fabiś.

W	trakcie	spotkania	Hieronim	Birk	
zaprezentował	 funkcjonowanie	 Ochot-
niczej	Staży	Pożarnej	w	Kopanicy,	gdzie	
prowadzone	jest	centrum	komputerowe	
w	ramach	działania	straży	pożarnej	oraz	
świetlica,	 w	 której	 w	 tygodniu	 dzieci	
mają	 możliwość	 zajęć	 z	 opiekunem.	 
Na	terenie	gminy	Siedlec	działa	aktual-
nie	15	jednostek	Ochotniczej	Straży	Po-
żarnej.	Wszystkie	posiadają	na	zasadzie	
użyczenia	 remizy,	 które	 są	 własnością	
komunalną	gminy	-	przy	czym	obiekty	
w	Chobienicach	i	Jaromierzu	są	obiek-
tami	wolnostojącymi,	gdzie	strażacy	są	
jedynymi	 ich	 gospodarzami,	 a	 w	 po-
zostałych	 przypadkach	 sąsiadują	 one	
z	obiektami	sal	wiejskich.	Cztery	 jed-
nostki	z	terenu	gminy,	tj.	OSP	Kopani-
ca,	OSP	Siedlec,	OSP	Chobienice	i	OSP	
Tuchorza	 włączone	 są	 do	 Krajowego	
Systemu	 Ratowniczo	 –	 Gaśniczego.	
Jednostka	 ochotniczej	 straży	 krajowej	
w	 systemie	 ratowniczo	 -	 gaśniczym	
w	 Kopanicy	 jest	 wyposażona	 w	 dwa	
samochody	 bojowe,	 ciężki	 samochód	
ratowniczo-gaśniczy	 oraz	 średni	 sa-

mochód	 ratownictwa	 technicznego.	
Głównymi	 jednak	 tematami	 dyskusji	
były	 kwestie	 współpracy	 gminy	 Sie-
dlec	i	starostwa	powiatowego	w	Wolsz-
tynie	 w	 zakresie	 budowy	 kanalizacji	 
w	Kopanicy,	 problem	suszy	na	 terenie	
gminy	 Siedlec	 oraz	 budowa	 ścieżek	
rowerowych.	 Ponadto	 omówiono	 stan	
przygotowań	 przez	 poszczególne	 in-
stytucje	i	służby	do	ekstremalnych	wa-
runków	zimowych	oraz	 zasady	współ-
działania	 i	 przekazywania	 informacji	 
w	przypadku	różnego	rodzaju	zagrożeń.	
Następnie,	 każdy	 z	 obecnych	 przed-
stawicieli,	 podsumował	 działalność	
statutową	 w	 sektorze	 bezpieczeństwa	 
i	porządku	publicznego.	Niezależnie	od	
wspólnych	przedsięwzięć	na	 rzecz	po-
prawy	 bezpieczeństwa	 mieszkańców,	
poszczególne	służby,	inspekcje	i	straże	
podejmują	doraźne	akcje	wynikające	ze	
swojej	działalności	statutowej.	Złożone	
sprawozdania	 szefów	 służb,	 inspekcji	 
i	straży	powiatowych	nie	wskazały	za-
grożeń	 mogących	 spowodować	 więk-
szych	strat	i	tragedii	ludzkich	na	terenie	
gminy.	Starosta,	wójt	 oraz	przedstawi-
ciele	powiatowych	służb	i	inspekcji	za-
deklarowali	chęć	dalszej	współpracy	na	
partnerskich	zasadach.

BEZPIECZEŃSTWO – WSPÓLNA SPRAWA

W niedzielę, 11 października, na 
Orliku w Siedlcu odbyła się próba 
bicia rekordu Guinnessa w treningu 
piłki ręcznej w wielu miejscach jed-
nocześnie.

W	 Siedlcu	 do	 próby	 przystąpiło	
35	 osób	 z	 różnych	 grup	 wiekowych:	
od	podstawówki	do	klas	ponadgimna-
zjalnych,	 a	 próba	 pobicia	 tego	 rekor-
du	 obywała	 się	w	 tym	 samym	 czasie	
na	150	Orlikach.	Niestety,	pogoda	nie	
dopisywała,	 bo	 co	 prawda	 słońca	 nie	
brakowało,	 ale	 wiał	 porywisty	 wiatr	 
i	marzły	nam	ręce.	Mimo	 tego	wszy-
scy	byli	pełni	entuzjazmu	i	nie	mogli	
się	 doczekać	 rozpoczęcia	 treningu.	
Krystyna	Zwirn,	 która	 dowodziła	 ak-
cją,	o	godzinie	16.00	dała	sygnał	i	za-
częło	 się!	Najpierw	była	 rozgrzewka,	
na	którą	złożyły	się	proste	ćwiczenia.	
Nikt	nie	mógł	przerwać	treningu	i	chy-
ba	nikt	tego	nawet	nie	chciał.	Nie	za-
brakło	dobrego	humoru,	bo	co	chwilę	
ktoś	 wybuchał	 śmiechem.	 Potem	 po-
dzielono	wszystkich	 na	 cztery	 grupy,	
które	 rywalizowały	 ze	 sobą.	 Należa-
ło	 trafić	 piłką	w	 słupek.	To	 z	 pozoru	

proste	 zadanie	 sprawiało	 niektórym	
kłopot,	a	trening	zakończyła	gra	do	10	
podań,	 czyli	 krótki	meczyk.	 Jego	 za-
sadą	było,	aby	podać	piłkę	w	drużynie	
10	razy,	oczywiście	nie	gubiąc	jej	przy	
tym.	Trening	zakończył	się	o	godzinie	
16.45.

Całe	 przedsięwzięcie	 dokumen-
towała	 Dorota	 Kolesińska	 oraz	 jej	
asystentki:	 Oliwia	 Radna	 i	 Martyna	
Budzyń.	Na	początku	 i	 na	końcu	 tre-
ningu	 zrobiły	 zdjęcia	 uczestników	 
z	 bramką	 w	 tle.	 Uczestnicy	 dziękują	
też	rodzicom,	którzy	obserwowali	tre-
ning	zza	siatki	i	dzielnie	dopingowali.	
Na	 koniec	 specjalne	 podziękowania	
dla	pani	Krysi	Zwirn,	bo	to	ona	zajęła	
się	całą	organizacją	treningu.	Oddziel-
ne	 podziękowania	 należą	 się	 oczywi-
ście	uczestnikom,	bo	bez	nich	nic	by	
się	nie	odbyło.

Opr. Martyna Młynarz, Wiktoria 
Czerniak 

Również	11	października,	 na	Or-
liku	w	Chobienicach,	także	odbyła	się	
próba	bicia	Rekordu	Duinnessa	w	pro-
wadzeniu	treningu	piłki	ręcznej.

Orlik	 w	 Chobienicach	 był	 jed-
nym	 z	wielu	 boisk	w	 Polsce,	 na	 któ-
rych	 podjęto	 próbę	 pobicia	 rekordu.	
Na	naszym	boisku	udział	w	akcji	brało	
udział	28	dzieci.	Bicie	rekordu	polega-
ło	 na	 przeprowadzeniu	 treningu	 piłki	
ręcznej	na	boisku	orlik.	Akcja	„Zagraj	
w	Piłkę	Ręczną	 na	Orlikach	 i	 Poczuj	
Emocje”	miała	charakter	ogólnopolski	
i	mieliśmy	zaszczyt	być	jednym	z	wie-
lu	boisk	biorących	udział	w	tym	przed-
sięwzięciu.	Dzięki	takim	wydarzeniom	
młodzież	 i	 dzieci	 zaczyna	 odkrywać	
inne	możliwości	aktywności	fizycznej	
na	orlikach.	Zachęca	to	do	gry	w	piłkę	
ręczną,	która	jest	tak	bardzo	popularna	
w	Wolsztynie	oraz	całym	kraju.

Dzieci	 w	 trakcie	 niedzielnego	
treningu	 wykonywały	 wiele	 ćwiczeń,	
które	 sprawiały	 im	 wiele	 przyjemno-
ści.	 Rozgrzewka,	 wyścigi	 rzędów	 w	
formie	rywalizacji,	rzuty	do	celu	oraz	
mała	gra	na	10	podań,	to	wszystko,	co	
było	trzeba	wykonać,	aby	można	było	
podejść	 do	 bicia	 rekordu.	 Cały	 prze-
bieg	 bicia	 rekordu	 był	 organizowany	

z	 pomocą	 wolontariuszy,	 którzy	 byli	
bardzo	 zaangażowani	 w	 swoje	 czyn-
ności	i	bez	nich	cała	impreza	na	pewno	
by	się	nie	udała.	Podziękowania	nale-
żą	 się	Kindze	Basińskiej,	która	 robiła	
świetne	zdjęcia,	Sebastianowi	Birkowi	
oraz	 Pawłowi	 Łukaszewskiemu,	 bo	
to oni odpowiadali za pomiar czasu 
przebiegu	 treningu.	Mikołaj	May	 był	
stewardem	 dbającym	 o	 poprawność	
wykonania	 ćwiczeń,	 Damian	 Adam-
czak	oraz	Kacper	Wójcik	 -	 ta	dwójka	
liczyła	 uczestników	 treningu	 i	 śledzi-
ła	 przebieg	 treningu,	 jako	 świadko-
wie,	 a	 trening	 prowadził	 Przemysław	
Strażyński.	 Uczestnicy	 treningu:	 Iza-
bela	Barcz,	Weronka	Ceglarek,	Pauli-
na	 Gielnik,	 Klaudia	 Mleczak,	 Nicola	
Kornyło,	Wiktoria	Materna,	Dagmara	
Adamczak,	Julia	Polus,	Julita	Staszyk,	
Julia	Durczak,	Magdalena	Lewandow-
ska,	Karolina	Śmiałek,	Wiktoria	Kru-
czyńska,	 Oliwia	 Adamczak,	 Wanesa	
Materna,	 Wiktoria	 Wawrzyniak,	 Ni-
kodem	Kaczmarek,	Mateusz	Śmiałek,	
Jakub	Radny,	Wojciech	Radny,	Kacper	
Borek,	 Piotr	 Lewandowski,	 Szymon	
Kliem,	Tymoteusz	Kaffler,	Miłosz	Szu-
kalski	 oraz	 Paulina	 Rzetecka	 i	 Oskar	
Kruszyński.

Rekord Guinnessa w Siedlcu... ...i w Chobieniach

We	wtorek,	3	listopada,	w	Gminnym	
Ośrodku	 Kultury	 w	 Siedlcu	 spotkali	 się	
przedstawiciele	 stowarzyszeń,	 Uczniow-
skich	 Klubów	 Sportowych	 i	 Ludowych	
Zespołów	 Sportowych	 z	 terenu	 gminy	
Siedlec	 oraz	 przedstawiciele	Rady	Gmi-
ny	 Siedlec.	 Tematem	 spotkania	 było	
omówienie	 przyszłorocznego	 programu	
współpracy	 Gminy	 Siedlec	 z	 organi-
zacjami	 pozarządowymi	 i	 podmiotami	
wymienionymi	w	 ustawie	 o	 działalności	
pożytku	 publicznego	 i	 o	 wolontariacie.	 
W	trakcie	konsultowano	propozycje	pro-
gramu	i	każdy	z	przedstawicieli	organiza-
cji	mógł	wyrazić	swoją	opinię,	albo	zgło-
sić	wnioski	lub	uwagi	do	wspomnianego	
programu.

Społeczne konsultacje
W	 czasie	 obrad	 XIII	 sesji	 Rady	 Gminy	

Siedlec,	w	dniu	27	października,	radni	doko-
nali	wyboru	ławników	sądowych	na	kadencję	
2016–2019.	 W	 wyniku	 głosowania	 tajnego,	
zwykłą	 większością	 głosów,	 na	 ławników	 
do	Sądu	Rejonowego	w	Wolsztynie	wybrani	
zostali:	Marcin	Bartosz	Czubkowski,	Magda-
lena	Heinrich,	Zdzisław	Jerzy	Kasprzak	oraz	
Grzegorz	 Wojciech	 Reiman.	 Do	 orzekania	 
w	sprawach	z	zakresu	prawa	pracy	w	Sądzie	
Rejonowym	w	Grodzisku	Wielkopolskim	wy-
brany	został	Sebastian	Mariusz	Sip.

Nasi ławnicy
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Na	 początku	 grudnia	 w	 naszej	
gminie	 przeprowadzono	 świąteczną	
zbiórkę	 żywności.	Akcję	 koordynował	
Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	w	 Siedl-
cu.	W	sumie,	w	dniach	4-6	grudnia	ze-
brano	 330	 kg	 żywności,	 która	 trafi	 do	
potrzebujących.	W	zbiórce	udział	wzię-
ły	 następujace	 sklepy:	 sklep	 spożyw-
czo-przemysłowy	Mini	 Bar	 E.	 Brudło	
w	Starej	Tuchorzy,	sklep	Ledi	w	Siedl-

cu,	 Delikatesy	 Sobkowiak	 w	 Siedlcu,	
sklep	 „Asia”	 w	 Belęcinie,	 sklep	 „Od	
i	 do”	 K.G.	 Birk	 w	 Karnie	 oraz	 sklep	
spożywczo-przemysłowy	 M.	 Furman	
w	 Zakrzewie.	 Serdecznie	 dziękujemy	
osobom	zaangażowanym	w	przeprowa-
dzenie	zbiórki	oraz	darczyńcom,	którzy	
podzielili	się	swoimi	zakupami.

Świąteczna zbiórka żywności
Związek	 Międzygminny	 ,,Obra”	

informuje,	że	odbierze	każdą	ilość	folii	
gospodarczej	z	rolnictwa,	upraw	ogrod-
niczych	 i	 budownictwa.	 Folia	 przyj-
mowana	 jest	 w	 Punktach	 Selektyw-
nej	 Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych	
(PSZOK).	 Lokalizacja	 PSZOK-ów:	
*	Berzyna	6,	 siedziba	PGK	Sp.	z	o.o.	
Tel.	68	384	25	25	*	Siedlec,	ul.Lipowa	

(oczyszczalnia	 ścieków),	 tel.	 513	 313	
791	*	Błotnica,	ul.	Szkolna	46	(F.H.U.	
Zając),	 tel.	65	549	64	50	 lub	601	055	
363.	Uwaga:	folia	nie	może	być	zabru-
dzona.	W	 razie	 jakichkolwiek	 wątpli-
wości	 proszę	 wcześniej	 kontaktować	
się	z	PSZOK-iem.

Zbierają folię

Unijna informacja
Na	 początku	 listopada,	 w	 urzędzie	
gminy	w	Siedlcu	 dyżur	 pełniła	Moni-
ka	 Adamczewska,	 pracownik	 Lokal-
nego	 Punktu	 Informacyjnego	 Fundu-
szy	 Europejskich	 z	 Nowego	 Tomyśla	 
i	specjalista	ds.	funduszy	europejskich.	
Dzięki	 temu	 dyżurowi	 zainteresowani	

mogli	 dowiedzieć	 się	 m.in.	 jak	 pozy-
skać	wsparcie	z	funduszy	europejskich,	
jak	prawidłowo	sporządzić	dokumenty	
aplikacyjne	 oraz	 czy	 przedsięwzięcie	
ma	szanse	na	uzyskanie	wsparcia.	Był	
to	 już	drugi	w	 tym	roku	dyżur	Mobil-
nego	 Punktu	 Funduszy	 Europejskich,	
któy	 służy	 naszym	mieszkańcom	 dar-
mowym	doradztwem	i	dzieli	się	facho-
wą	wiedzą.

W	 ramach	 współpracy	 starostwa	
powiatowego	z	urzędem	gminy	Siedlec	
i	 przy	 współudziale	 parafii	 p.w.	 Naj-
świętszej	 Marii	 Panny	 Niepokalanie	
Poczętej	 w	 Wolsztynie,	 28	 listopada	 
w	 Kościele	 Wniebowstąpienia	 Pań-
skiego	 w	 Wolsztynie	 odbył	 się	 kon-
cert	inauguracyjny	XIII	Poznańskiego	
Festiwalu	 Mozartowskiego	 ,,Muzyka	
Przyjaciół”.	 Na	 scenie	 wystąpiły	 po-
łączone	 orkiestry	 „Symfonista	 Po-
lonias”	 oraz	 „Pro	 Artibus	 Hanower”	

pod	dyrekcją	Hansa	Christiana	Eulera	 
z	 udziałem	 znakomitych	 solistów:	
Agaty	 Nowak	 –	 laureatki	 I	 nagrody	
XII	 Młodzieżowego	 Międzynarodo-
wego	 Konkursu	 Wiolonczelowego	 
im.	 Kazimierza	 Wiłkomirskiego	 
w	Poznaniu,	Aleksandry	Zamouskiej	–	
polskiej	sopranistki,	absolwentki	Aka-
demii	 Muzycznej	 w	 Krakowie	 oraz	
Vukana	 Milina	 –	 niemieckiego	 fleci-
sty,	 absolwenta	 uczelni	 muzycznych	 
w	Kolonii	i	Monachium.

Muzyka przyjaciół

Dla	uczczenia	97.	 rocznicy	odzy-
skania	 niepodległości,	 delegacja	 gmi-
ny	Siedlec	wzięła	udział	w	uroczysto-
ściach	powiatowych,	które	11	listopada	
odbyły	 się	 w	 Wolsztynie.	 Z	 kolei	 w	
Siedlcu,	po	mszy	św.	w	intencji	Ojczy-

zny,	którą	odprawiono	w	kościele	pa-
rafialnym,	przedstawiciele	gminy	Sie-
dlec	 wraz	 z	 pocztami	 sztandarowymi	
jednostek	OSP	złożyli	kwiaty	i	zapalili	
znicze	przy	pomniku	poświęconym	pa-
mięci	Powstańców	Wielkopolskich.

Święto Niepodległości

Dnia	 17	 listopada	 2015	 r.	 Wójt	
Gminy	 Siedlec	 pan	 Jacek	 Kolesiński	
wraz	 z	 pracownikiem	Urzędu	Gminy	
panią	Ewą	Woś	oraz	Sołtysem	Kopa-
nicy	panem	Józefem	Piweckim	odwie-
dzili	 pana	 Radysława	 Rynkiewicza,	 
90	 -	 letniego	 mieszkańca	 miejsco-
wości.	 Okazją	 do	 odwiedzin	 był	 fakt	
przekazania	panu	Radysławowi	Kom-
batanckiego	 Krzyża	 Zwycięstwa	 -	
odznaczenia	 nadanego	 przez	 Zarząd	
Główny	 Związku	Kombatantów	Rze-
czypospolitej	Polskiej	 i	Byłych	Więź-
niów	 Politycznych	 za	 za-
sługi	w	dziele	wyzwolenia	
kraju	 a	 także	 upowszech-
niania	 szczytnych	 tradycji	
kombatanckich.

	 	 	 	Uroczyste	wręcze-
nie	odznaczeń	kombatanc-
kich	miało	miejsce	dnia	10	
listopada	 br.	 w	 Lubuskim	
Urzędzie	 Marszałkow-
skim,	w	trakcie	uroczyste-
go	poszerzonego	posiedze-
nia	 Lubuskiego	 Zarządu	
Wojewódzkiego	 Związku	
Kombatantów	 Rzeczypo-
spolitej	 Polskiej	 i	 Byłych	

Więźniów	 Politycznych	 w	 Zielonej	
Górze.	 Z	 uwagi	 na	 stan	 zdrowia	 pan	
Radysław	nie	wziął	udziału	w	uroczy-
stości.

	 	 	 	 Pan	 Rynkiewicz	 Radysław	
jest	 członkiem	 zwyczajnym	 Związku	
Kombatantów	RP	 i	BWP	oraz	 Preze-
sem	Koła	w	Siedlcu.	W	trakcie	czyn-
nej	służby	wojskowej,	którą	pełnił	od	
sierpnia	 1946	 roku	 do	września	 1948	
roku	brał	udział	w	walkach	z	bandami	
UPA	w	Bieszczadach

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa 
dla pana Radysława Rynkiewicza

Na	początku	sierpnia	urząd	mar-
szałkowski	województwa	wielkopol-
skiego	 ogłosił	 III	 edycję	 konkursu	
pod	 hasłem	 ,,Odnowa	 Wsi	 Szansą	
Dla	Aktywnych	Sołectw”.

Celem	 konkursu	 jest	 wsparcie	
uczestników	 programu	 „Wielko-
polska	 Odnowa	Wsi	 2013	 –	 2020”	 
w	działaniach	na	rzecz	rozwoju	wła-
snej	 miejscowości	 i	 wzmocnienia	
procesu	odnowy	wsi	w	regionie.	Re-
alizacja	 konkursu	 służy	 aktywizacji	
mieszkańców	wsi,	podniesieniu	stan-
dardów	 i	 jakości	 życia	 na	 terenach	
wiejskich	 poprzez	 zakup	 drobnych	
elementów	 wyposażenia,	 towarów	
służących	 kultywowaniu	 tradycji	
społeczności	 lokalnych	czy	materia-
łów	 niezbędnych	 do	 promocji	 wsi,	
które	będą	służyły	 lokalnej	 społecz-
ności	w	budowie	ich	tożsamości	i	in-
tegracji.	Do	konkursu	wnioski	złoży-
ły	dwa	sołectwa:	Jaromierz	i	Grójec	
Mały.	W	listopadzie	ogłoszono	wyni-
ki	–	oba	nasze	wnioski	otrzymały	do-
finansowanie.	-	Jest	to	kolejny	sukces	

sołectw	naszej	gminy	w	konkursach	
organizowanych	w	ramach	programu	
Wielkopolska	 Odnowa	 Wsi	 –	 pod-
kreśla	wójt	Jacek	Kolesiński.	

Projekt	 sołectwa	 Jaromierz	
pn.	 „Wyposażenie	 Sali	 wiejskiej	 
w	 Jaromierzu”	 obejmował	 zakup	 
10	ławostołów	piknikowych	oraz	ze-
stawu	nagłośnienia	do	sali	wiejskiej.	
Całkowity	koszt	projektu	7	 tys.	465	
zł,	 w	 tym	 dofinansowanie	 samorzą-
du	województwa	wielkopolskiego	 –	 
3	tys.	285	zł.	Z	kolei	projekt	sołectwa	
Grójec	Mały	 pn.	 „Wyposażenie	 sali	
wiejskiej	w	sprzęt	nagłaśniający	oraz	
zagospodarowanie	 przestrzeni	 pu-
blicznej	 przy	 sali	 wiejskiej	 poprzez	
zakup	 lamp	 energooszczędnych	 –	
sołectwo	 Grójec	 Mały”	 obejmował	
zakup	 sprzętu	 nagłaśniającego	 oraz	
lamp	 ulicznych	 LED.	 Całkowity	
koszt	projektu	–	6	tys.	164	zł,	w	tym	
dofinansowanie	 samorządu	 woje-
wództwa	 wielkopolskiego	 w	 wyso-
kości	2	tys.	712	zł.

Odnowa wsi szansą
dla  aktywnych sołectw

•	 	 Wójt	 gminy	 Siedlec	 zaprasza	 organizacje	
pozarządowe/podmioty	wymienione	w	 art.3	 ust.	
3	 ustawy	 o	 działalności	 pożytku	 publicznego	 
i	 o	 wolontariacie	 do	 zgłaszania	 kandydatów	 do	
udziału	 w	 pracach	 komisji	 konkursowej,	 któ-
ra	 zostanie	 powołana	 do	 oceny	 ofert	 złożonych	 
w	ramach	ogłoszonego	konkursu	ofert	na	realiza-
cję	zadań	publicznych	w	2016	r.

•  Informacje ogólne
1.	Na	podstawie	art.	15	ust.	2d	ustawy	z	dnia	 

24	 kwietnia	 2003	 r.	 o	 działalności	 pożytku	 pu-
blicznego	i	o	wolontariacie,	Wójt	gminy	Siedlec	
zaprasza	 organizacje	 pozarządowe	 lub	 pod-
mioty	wymienione	w	art.	3	ust.	3	ustawy	z	dnia	 
24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	pożytku	publicz-
nego	i	wolontariacie	do	wskazywania	osób,	zwa-
nych	dalej	kandydatami,	które	będą	brały	udział	w	
komisjach	 konkursowych	 otwartych	 konkursów	
ofert	w	trybie	ww.	ustawy	na	rok	2016.
2.	Udział	w	pracach	komisji	konkursowej	 jest	

nieodpłatny	i	za	udział	w	posiedzeniu	komisji	jej	
członkom	nie	przysługuje	zwrot	kosztów	podró-
ży.
3.	 Zgłoszenia	 będą	 przyjmowane	 do	 dnia	

29.12.2015	roku.
4.	Wójt	gminy	Siedlec	powołuje	komisję	kon-

kursową	najpóźniej	w	dniu	dokonania	oceny	for-
malnej.

•  Zadania komisji konkursowej
1.	Ocena	i	opiniowanie	ofert	z	uwzględnieniem	

kryteriów	 ogłoszonego	 konkursu	 oraz	 rekomen-
dowanie	 zaopiniowanych	 ofert	 Wójtowi	 gminy	
Siedlec.
2.	Wypełnienie	karty	oceny	ofert.
•  Wymagania stawiane kandydatom do pra-

cy w komisjach konkursowych
W	skład	komisji	konkursowych	mogą	wchodzić	

osoby	wskazane	 przez	 organizacje	 pozarządowe	

lub	podmioty	wymienione	w	art.	3	ust.	3	ustawy	 
o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wolontaria-
cie,	którzy	spełniają	łącznie	następujące	kryteria:
1.	są	obywatelami	RP	i	korzystają	z	pełni	praw	

publicznych;
2.	nie	reprezentują	organizacji/podmiotów	bio-

rących	udział	w	konkursie;
3.	nie	pozostają	wobec	wnioskodawców	biorą-

cych	udział	w	konkursie	w	takim	stosunku	praw-
nym	 lub	 faktycznym,	 który	mógłby	 budzić	 uza-
sadnione	wątpliwości,	co	do	bezstronności;

•  Miejsce złożenia dokumentów
Zgłoszenia	na	 załączonym	 formularzu	 (podpi-

sane	przez	kandydata	oraz	przez	osoby	upoważ-
nione	 do	 składania	 oświadczeń	 woli	 w	 imieniu	
organizacji	 zgłaszającej)	 wraz	 z	 załącznikiem/
ami	można	składać	osobiście	lub	przesłać	pocztą	
na	adres:	Urząd	Gminy	w	Siedlcu,	ul.	Zbąszyńska	
17,	(Sekretariat).
Komplet	dokumentów	należy	składać	w	koper-

cie,	oznaczonej	w	następujący	sposób:
„Zgłoszenie	 kandydatów	 do	 udziału	 w	 komi-

sjach	 konkursowych	 w	 otwartych	 konkursach	
ofert	realizowanych	przez	Gminę	Siedlec	w	Sie-
dlcu	na	rok	2016”

•  Termin składania dokumentów – 29 grud-
nia 2015r. do godz. 17.00

•  Uwagi końcowe:
1.	Zastrzegamy	sobie	prawo	do	zmiany	terminu	

przyjmowania	zgłoszeń.
2.	 Zgłoszenia,	 które	 nie	 będą	 zawierały	 wy-

maganych	 podpisów	 osób	 upoważnionych	 i/lub	
dokumentów	w	formie	załączników	nie	będą	bra-
ne	pod	uwagę	przy	powołaniu	komisji	konkurso-
wych.
3.	Wszelkich	 informacji	udziela:	Pełnomocnik	

Wójta	 gminy	 Siedlec	 ds.	 organizacji	 pozarządo-
wych	–	Marek	Budziński,	tel.	723	744	985.

Zaproszenie do komisji konkursowej

W	dniu	12	grudnia	na	sali	wiejskiej	
w	 Żodyniu	 odbyła	 się	 po	 raz	 kolejny	
Wigilia	Wiejska.

Była	 to	okazja	do	wspólnego	spo-
tkania	członków	miejscowej	OSP	z	pa-
niami	 z	KGW,	 członkami	Rady	 Sołec-
kiej	oraz	przedstawicielami	miejscowej	
młodzieży.	 W	 spotkaniu	 uczestniczyło	
około	 70	 osób.	Wśród	 obecnych	 gości	
znaleźli	 się	 m.in.	 wójt	 gminy	 Siedlec	
Jacek	 Kolesiński,	 radny	 Rady	 Gminy	
Siedlec	 Eugeniusz	 Piątek	 oraz	 wielo-
letni	radny	i	działacz	społeczny	Włady-
sław	 Leśnik.	 Tego	 typu	 spotkanie	 jest	
już	 tradycją	w	Żodyniu.	 Jest	okazją	do	
podsumowań	dorocznych	inicjatyw	oraz	
do	wręczenia	upominków	lub	-	jak	było	 
w	tym	roku	-	odznak	członkom	OSP.	

-	Tego	typu	spotkania	sprzyjają	in-
tegracji	pokoleń,	są	okazją	do	wymiany	
zdań.	 Przy	 jednym	 stole	 zasiadają	 roz-
maite	 grupy	 społeczne,	 a	 cała	 impreza	
przebiega	 w	 miłej	 atmosferze	 -	 mówi	

prezes	 OSP	 Żodyń	 Arkadiusz	 Lewan-
dowski,	 który	 obok	 sołtysa	 Krzysztofa	
Paździora	i	Moniki	Banach	był	jednym	
z	 pomysłodawców	 tej	 uroczystości.	
Rozpoczęło	się	od	minuty	ciszy	poświę-
conej	pamięci	tragicznie	zmarłego	tego	
dnia	 członka	 naszego	OSP	 druha	 Jaro-
sława	Krawczyka.	W	dalszej	części	wrę-
czono	 odznaczenia	 ,,Za	 wysługę	 lat".	
Wręczał	 je	 członek	 Zarządu	 Oddziału	
Gminnego	w	Siedlcu	Arkadiusz	Lewan-
dowski	 i	 w	 asyście	 wójta	 Jacka	 Kole-
sińskiego.	 Odznaczenia	 otrzymali:	 za	
wysługę	20	lat	w	OSP	-	Piotr	Stasiński	
i	Krzysztof	Paździor;	za	wysługę	25	lat	
-	Sławomir	Rogoziński	i	Krzysztof	Ró-
żański;	za	wysługę	30	lat	-	Marek	Piątek	
i	 Bolesław	Kaczmarek,	 za	wysługę	 35	
lat	-	Mirosław	Mania,	za	wysługę	40	lat	
-	Henryk	Błoszyk	i	Stanisław	Markow-
ski;	za	wysługę	50	lat	-	Jerzy	Kupś	oraz	
Józef	Markowski.

Integracja pokoleń przy jednym stole
Ostatnie	tygodnie	w	świetlicy	środowi-

skowej	w	Siedlcu	mijały	pod	hasłem	apetycz-
nie	 oraz	 artystycznie.	 Zorganizowano	 An-
drzejki,	podczas	których	dzieci	brały	udział	
w	 różnych	grach	 i	 zabawach.	W	 trakcie	za-
jęć	 promowano	 również	 zdrowy	 tryb	 życia	
i	 zachęcano	 do	 aktywnego	włączania	 się	w	
przygotowywanie	posiłków	w	domu.	Dzieci	
samodzielnie	 wykonywały	 sok	 z	 marchew-
ki,	 jabłek	 i	pomarańczy.	Poza	 tym	 tworzyły	

ozdoby	świąteczne	z	makaronu.	Prace	spra-
wiły	 uczestnikom	 dużo	 radości,	 a	 oni	 sami	
wykazywali	się	kreatywnością	oraz	fantazyj-
ną	wyobraźnią.	Z	okazji	Mikołajek	odbył	się	
wyjazd	na	kręgle	 i	do	pizzerii,	a	dzień	póź-
niej	 dzieci	 wystąpiły	 na	Wigilii	 dla	 straża-
ków.	Pięknie	 zaśpiewały	piosenki	 świątecz-
ne.	Z	okazji	nadchodzących	Świąt	życzymy	
wszystkim	pomyślności	i	radości!

Z życia świetlicy…

Piękna polska złota jesień
W przepychu natury
W odcieniach brązu, złota i czerwieni
W promieniach słonecznych się mięni

Z wielką elegancją liście spadają
Tworząc kobierce kolorowe
Aż trudno pogodzić się z myślą
Że niedługo zostaną spalone

I zostaną szare drzewa
Odarte z tego co je zdobiło
Nagie gałęzie i konary
By wiosną się znowu odrodziło

Pięknem szoczystej zieleni
Znów natura ziemię ukwieci
W malwy, słoneczniki i maki
I tak do jesieni

Julianna Kaczmarek
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W	 piątkowy	 wieczór	 11.12	 od-
było	się	otwarcie	wystawy	gobelinów	
Katarzyny	Mantaj.	 Pasją	 pani	 Kata-
rzyny	 jest	 tkactwo	 artystyczne	 oraz	
renowacja	i	konserwacja	starych	me-
bli	 oraz	 przedmiotów	 zabytkowych.	
Od	czterech	lat	zajmuje	się	renowacją	
mebli,	 przedmiotów	 zabytkowych.	
Jest	 także	miłośniczką	 starych	 zega-

rów,	 zwłaszcza	 zabytkowych	 budzi-
ków	oraz	 członkinią	Klubu	Miłośni-
ków	 Zegarów	 i	 Zegarków.	 Tkactwo	
towarzyszy	jej	od	25	lat.	Początkowo	
traktowane,	 jako	 zajęcie	 zawodo-
we,	 dziś	 stało	 się	 pasją	 i	 pomysłem	
artystki	 na	 siebie.	Wystawa	 jej	 prac	
będzie	 prezentowana	 do	 5	 stycznia.	 
Zapraszamy.

14 15

W	 ostatnią	 sobotę	 listo-
pada,	 w	 Tuchorzy	 odbyła	 się	
uroczysta	 biesiada	 z	 okazji	 
20-lecia	 zespołu	 Tuchorzacy.	
Zespół	 powstał	 w	 1995	 roku.	
W	swoim	repertuarze	ma	pieśni	
i	piosenki	religijne,	patriotycz-

ne,	 ludowe	 i	 biesiadne.	Obec-
nych	 na	 uroczystości	 powitał	
kierownik	 zespołu	 Jan	 Wiel-
gosz	 w	 towarzystwie	 dyrek-
torki	 GOK	 Siedlec	 Agnieszki	
Kędziory.	Następnie	 odbył	 się	
koncert	 jubilatów	 oraz	 zapro-

szonego	 zespołu	 Perły-Sum-
siodki.	 Nie	 zabrakło	 również	
życzeń	 od	 zebranych	 gości.	
Życzymy	zespołowi	kolejnych	
lat	 wypełnionych	 sukcesami	
scenicznymi	oraz	wielu	powo-
dów	do	radości	i	dumy!
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W	niedzielę,	18	paździer-
nika,	 w	 Gminnym	 Ośrodku	
Kultury	w	Siedlcu	miała	miej-
sce	„IV	Biesiada	Siedlecka”.

Zorganizowana	 przez	
zespół	 „Perły	 –	 Sumsiodki”	
oraz	 Gminny	 Ośrodek	 Kul-
tury	 biesiada	 była	 wspaniałą	
okazja	do	spotkania	i	wspólnej	
zabawy.	 Do	 pięknie	 przystro-
jonej	 sali	widowiskowej	GOK	
Siedlec	 przybyły	 zaproszone	
zespoły	śpiewacze	oraz	goście.	
Wszystkich	gości	powitał	wło-

darz	gminy	Siedlec,	wójt	Jacek	
Kolesiński	wraz	ze	 swoim	za-
stępcą	 Hieronimem	 Birkiem	
oraz	 dyrektorką	 GOK-u	 Sie-
dlec	Agnieszką	Kędziorą.	Sło-
wa	 uznania	 wyrazili	 również	
zaproszeni	 goście,	 a	 później	
,,Perły-Sumsiodki”	 dały	 swój	
pierwszy	 występ.	 W	 dalszej	
kolejności	na	scenie	zaprezen-
towały	się	zaproszone	zespoły:	
,,Dąbrowszczanka”	z	Dąbrów-
ki	 Wlkp.,	 ,,Duszniczanka”	 
z	 Dusznik,	 Kapela	 Koźlarska,	

Kapela	Dudziarska	oraz	„Zbą-
szyńscy	 Seniorzy”	 ze	 Zbąszy-
nia.	 Podczas	 występów	 moż-
na	 było	 napić	 się	 kawy,	 zjeść	
placka	 oraz	 wspólnie	 pobie-
siadować.	 W	 imieniu	 zespołu	
„Perły-Sumsiodki”	dziękujemy	
wszystkim	zespołom	i	gościom	
za	 przybycie.	 Dziękujemy	
wszystkim,	 którzy	 przyczyni-
li	 się	 do	 organizacji	 świetnej	 
imprezy.

IV Biesiada Siedlecka za nami Artur Andrus 
w Siedlcu!

W	środę,	14	października,	
do	 Gminnego	 Ośrodka	 Kul-
tury	w	Siedlcu	zawitał	Artur	
Andrus	-	artysta	kabaretowy,	
dziennikarz oraz piosenkarz 
i	 konferansjer.	 Sympatyków	
jego	talentu	i	dobrego	humo-
ru	nie	zabrakło.	Na	spotkanie	
przybyły	 tłumy	 osób	 chcą-
cych	zobaczyć	Artura	Andru-
sa	na	żywo	 i	posłuchać	 jego	

ciekawych	wypowiedzi.	Gość	
rozśmieszał	do	łez	około	200	
osób,	które	spędziły	ten	czas	
w	GOK-u.	Zaskakujące	wier-
sze,	 niezwykłe	 opowiadania	
i	 anegdoty...	 Mogliśmy	 na	
żywo	zobaczyć,	że	jego	arty-
styczny	wachlarz	jest	bardzo	
szeroki.	 Tego	 dnia	 można	
było	 również	 nabyć	 książki	
autorstwa	 Artura	 Andrusa.	
Wszyscy,	 którzy	przybyli	 na	
spotkanie	 mogli	 otrzymać	
autograf	 od	 naszego	 gościa	
i	 zrobić	 sobie	 pamiątkowe	
zdjęcie.

Jubileusz	Tuchorzaków

W	Bibliotece	Publicznej	w	Cho-
bienicach	odbyło	się	głośne	czytanie	
bajek.	 Na	 zaproszenie	 bibliotekarki	
Marii	Jędrzejczak	do	biblioteki	zawi-
tały	przedszkolacy	z	Chobienic.	Dzie-
ci	wysłuchały	bajki	o	zajączku	Feli-

xie	 i	 koniu	 Maurycym,	 a	 następnie	
zapoznały	 się,	 jakie	 ciekawe	 książ-
ki	 można	 wypożyczyć	 z	 biblioteki.	 
Dziękujemy	za	miłe	odwiedziny!

W	piątek,	6	listopada,	w	bibliotece	w	Kopani-
cy	odbyło	się	spotkanie	autorskie	z	Janem	Mielżyń-
skim,	doktorem	nauk	humanistycznych,	laureatem	
konkursów	na	opowiadanie	o	tematyce	nawiązują-
cej	do	pracy	Eugeniusza	Paukszty,	autorem	mono-
grafii	„Przemiany	w	Telekomunikacji	Zielona	Góra-	
Sulechów-	Wolsztyn	lata	1945-2002”.	W	spotkaniu	
uczestniczyli	uczniowie	miejscowego	gimnazjum,	
którzy	zapoznali	się	z	historią	łączności	na	naszym	

terenie	na	tle	przemian	w	kraju.	W	drugiej	części	
spotkania	była	mowa	o	Powstaniu	Wielkopolskim,	
o	przygotowaniach	do	walk	o	wyzwolenie	Kopa-
nicy	i	Zbąszynia.	Gościem	honorowym	na	naszym	
spotkaniu	miał	być	emerytowany	dyrektor	Rejonu	
Telekomunikacji	Jerzy	Hejduk,	pochodzący	z	Ma-
łej	Wsi.	Na	zakończenie	wręczono	kwiaty	oraz	po-
częstowano	gości	szkolnym	obiadem.

H I S T O R Y C Z N E 	 O P O W I E Ś C I	

W	 październiku	 rozpoczęliśmy	
nową	akcję	w	Gminnym	Ośrodku	Kul-
tury	 pod	 hasłem	 ,,GOK	 w	 Teatrze”.	
Przedsięwzięcie	 polega	 na	 organiza-
cji	 cyklicznych	 wyjazdów	 do	 teatrów	 
w	 całej	 Polsce.	 Zaczęliśmy	 spokojnie	 
i	blisko,	bo	na	początek	wybraliśmy	się	
do	Teatru	Lubuskiego	w	Zielonej	Gó-

rze:	 10	października	odbył	 się	wyjazd	
na	 spektakl	 ,,Przyjazne	 dusze”,	 który	
był	skierowany	dla	widzów	dorosłych,	
a	 25	 października	 wybraliśmy	 się	 
z	 młodszymi	 widzami	 na	 spektakl	
,,Kopciuszek”.	 Szczegóły	 dotyczące	
kolejnych	wyjazdów	na	stronie	interne-
towej	www.goksiedlec.pl.

Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 
w	Siedlcu	 oraz	Biblioteka	 Publicz-
na	w	Siedlcu	zorganizował	konkurs	
plastyczny	 pod	 hasłem	 „Jesienne	
Stworki”.

Konkurs	 był	 adresowany	 do	
szkół	 podstawowych	 i	 gimnazjów	 
z	terenu	gminy	Siedlec.	W	skład	ko-
misji	konkursowej	weszli:	Ewa	Woś,	
Anna	Nitschke,	Anna	Lehmann,	Ka-
tarzyna	Lach	i	Witold	Jasztal.	Biorąc	
pod	uwagę	kryteria	oceny	i	zgodność	
prac z tematem konkursu postanowi-
ła	przyznać	następujące	wyróżnienia:	 
*	 w	 kategorii	 pierwszej:	 Przed-
szkole	 w	 Jażyńcu,	 Przedszkole	 w	
Kiełpinach,	 Przedszkole	 w	 Siedl-
cu	 –	 grupa	 „Kotki”,	 Przedszkole	 
w	 Chobienicach	 –	 grupa	 malusz-
ków,	 Przedszkole	 w	 Chobienicach	
–	grupa	starszaków,		Przedszkole	A	
Be	Ce	w	Siedlcu	–	grupa	„Foczek”	 
*	w	kategorii	drugiej:	Antoni	Kiciń-
ski	ze	szkoły	w	Siedlcu,	Paulina	Re-
imann	ze	szkoły	w	Kopanicy,	Jago-
da	Żok	ze	szkoły	w	Siedlcu,	Bartosz	

Szukalski	ze	szkoły	w	Siedlcu,	Zofia	
Gracz	ze	szkoły	w	Siedlcu,	Martyna	
Siputa	ze	szkoły	w	Siedlcu,	Kalitka	
Zuzanna	ze	szkoły	w	Belęcinie,	Hu-
bert	Wyrwa	ze	szkoły	w	Siedlcu,	Ka-
rolina	Szukalska	ze	szkoły	w	Siedlcu	 
*	 w	 kategorii	 trzeciej:	 Marcjanna	
Brudło	ze	szkoły	w	Siedlcu,	Tymo-
teusz	 Kafler	 ze	 szkoły	 w	 Chobie-
nicach,	 Filip	 Kolesiński	 ze	 szkoły	 
w	Siedlcu,	Karol	Bielawa	 ze	 szko-
ły	w	Kopanicy	oraz	Alicja	Siputa	ze	
szkoły	w	Siedlcu.

Na	 konkurs	 wpłynęło	 dużo	
różnorodnych	 prac,	 co	 świadczy	
o	 dużym	 zainteresowaniu	 wśród	
młodzieży	 i	 dzieci.	 Jury	 wybiera-
jąc	 oraz	 przyznając	 miejsca	 i	 wy-
różnienia	 kierowało	 się	 przede	
wszystkim	 samodzielnością	 wy-
konania	 pracy	 oraz	 zgodnością	 z	
tematem	 konkursu.	 Gratulujemy	
wszystkim	 i	 dziękujemy	 za	 udział. 

Na	 początku	 listopada	 w	 GOK	
Galerii	odbył	się	wernisaż	prac	człon-
ków	 Piwnicy	 Artystycznej	 z	 Kargo-
wej.	 Piwnica	 Artystyczna,	 to	 sekcja	
plastyczna	 dla	 dorosłych	 działająca	
przy	 Gminnym	 Centrum	 Kultury	 w	

Kargowej.	 Kierownikiem	 artystycz-
nym	grupy	 jest	Ludwik	Błażejewski,	
absolwent	Państwowej	Wyższej	Szko-
ły	 Sztuk	 Plastycznych	 w	 Gdańsku.	
Sekcja	działa	od	pięciu	lat	i	należy	do	
niej	sześć	osób.

Jesienne Stworki nagrodzone!
Piwnica w Galerii
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GOK w teatrze
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W	 czwartkowe	 popołudnie	 
10	grudnia	 ,	w	Gminnym	Ośrodku	Kul-
tury	 w	 Siedlcu,	 odbyło	 się	 spotkanie	 
z	 prawdziwym	 świętym	 Mikołajem.	 
Do	 pięknie	 przystrojonej	 sali	 przybyły	
dzieci	z	całej	naszej	gminy.	Przed	wizytą	
św.	Mikołaja	dzieci	mogły	odpowiednio	
przygotować	się	na	to	spotkanie.	Wspól-
nie	 z	 klaunami	Ruphert	 i	 Rico	 świetnie	

się	bawiły,	śpiewały	i	tańczyły.	Po	wspól-
nej	zabawie	przyszedł	czas	na	spotkanie	
ze	świętym	Mikołajem,	który	obdarował	
prezentem	każde	dziecko.	Dzieciaki	były	
bardzo	 podekscytowane	 wizytą	 tak	 za-
cnego	gościa.	Gminny	Ośrodek	Kultury	
w	 Siedlcu	 dziękuje	 za	 wspólna	 zabawę	 
i	zaprasza	za	rok.

M I K O Ł A J K I 	 w 	 G O K - u

Jarmark Świąteczny pełen atrakcji

Świąteczne Konkursy
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W	 czwartek,	 29	 października,	
już	 po	 raz	 ósmy	 odbył	 się	 Gminny	
Przegląd	 Piosenki	 Młodzieżowej	
,,Siedleckie	Nutki”.

Organizatorem	 wydarzenia	 był	
Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Sie-
dlcu.	 Na	 scenie	 zaprezentowali	 się	
młodzi	 wykonawcy	 z	 całej	 gminy.	
Występy	młodych	artystów	oceniało	
jury	w	składzie:	Jadwiga	Macewicz,	
Agnieszka	Kędziora	i	Marcin	Szcze-
chowiak.	 Młodzi	 artyści	 doskonale	
zaprezentowali	 swoje	 umiejętności	
wokalne	 na	 scenie.	 Po	 burzliwych	
obradach	 jury	 postanowiło	 nagro-
dzić	 następujących	 wykonawców:	 
*	kategoria	Dziecięco	Solowa:	I	m.	-	
Wiktoria	Merda	z	SP	w	Tuchorzy	ex	
aequo	z	Karoliną	Stefan	z	SP	Siedlec,	
II	m.	-	Julia	Walawko	z	SP	Kopanica	 

ex	aequo	z	Zosią	Chmielak	z	SP	Belęcin,	
III	m.	-	Jadzia	Chmielak	z	SP	Belęcin	 
*	 kategoria	 Zespołowa	 Dziecięca:	 
II	m.	-	zespół	Mini	Allegro	1	z	SP	Be-
lęcin,	III	m.	-	zespół	wokalny	z	Siedlca	 
*	 kategoria	 Młodzieżowo	 Solowa:	 
I	 m.	 -	 Kamil	 Pyszkowski	 z	 Gim-
nazjum	w	 Siedlcu,	 II	m.	 -	Karolina	
Marciniec	z	Gimnazjum	z	Kopanicy	 
*	kategoria	Zespołowo	Młodzieżowa:	
I	m.	-	zespół	wokalny	z	Gimnazjum	
w	Siedlcu.	Gratulacje!	Warto	podkre-
ślic,	że	festiwal	był	dla	dzieci	i	mło-
dzieży	nie	tylko	szansą	sprawdzenia	
swoich	 umiejętności	 wokalnych,	
ale	również	okazją	do	zabawy	i	wy-
miany	 doświadczeń	 z	 rówieśnikami	 
z	innych	szkół.	Wszystkim	artystom	
życzymy	dalszych	sukcesów.

Siedleckie	 zespoły	 taneczne	
CZARNE	GWIAZDY	i	OMG	brały	
udział	 w	 I	 Festiwalu	 tańca	 w	 Cen-
trum	Kultury	w	Kargowej	i	przywio-
zły	ze	sobą	puchary,	zajmując	trzecie	

miejsca	w	swoich	kategoriach.	Gru-
pom	 tanecznym,	 jak	 i	 instruktorom	
Teresie	 Glapińskiej	 oraz	 Jakubowi	
Glapińskiemu	 serdecznie	 gratuluje-
my!

Siedleckie Nutki

Pod	 koniec	 października	
uczniowie	 klas	 pierwszych	 zosta-
li	 przyjęci	 w	 poczet	 czytelników	
Biblioteki	 Publicznej	 i	 Szkolnej.	 
Naszą	 uroczystość	 uświetnił	Grze-
gorz	 Śmiałek,	 który	 wcielił	 się	 
w	 postać	 mola	 książkowego	 
i	wniósł	wspaniały	humorystyczny	

nastrój.	 Po	 pasowaniu	 mieliśmy	
okazję	 obejrzeć	 teatrzyk	 kukiełko-
wy	 przygotowany	 przez	Wiesława	
Matysika	 oraz	 uczniów	 ze	 szkoły	
w	 Siedlcu,	w	 którym	 przeniesiono	
nas	 do	warzywnego	królestwa.	Na	
dowód	 spotkania	 każdy	 otrzymał	
pamiątkowy	dyplom	oraz	zakładkę.

Pasowanie nowych czytelników

Turniej tańca

Styczniowe Ani Mru Mru
W	czwartek,	28	stycznia	o	godz.	20.45,	w	hali	sportowej	Świtezianka	w	Wolsztynie	odbę-

dzie	się	występ	Kabaretu	ANI	MRU	MRU,	który	zaprezentuje	zupełnie	nowy	program	kabareto-
wy	pn.	„SKURCZ”.	Bilety	w	cenie	50	zł	dostępne	są	od	14	grudnia	2015	r.	Zamówienia	na	bilety	
przyjmowane	są	telefonicznie	-	nr	68	384	56	56	lub	e-mail:	switezianka@powiatwolsztyn.pl.	

Pierniczki, stroiki, bombki, niepowta-
rzalne ozdoby świąteczne wykonane przez 
lokalnych twórców – w to wszystko moż-
na było zaopatrzyć się podczas Jarmarku 
Świątecznego, który odbył się w niedzielę,  
13 grudnia 2015 w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Siedlcu. Podczas Jarmarku można było 
odwiedzić stoiska z figurkami ceramicznymi 
Urszuli i Adama Kręcichwostów, ze świeca-
mi z wosku pszczelego Piotra Nowaka. Było 
też rękodzieło artystyczne Anny Eisermann, 
Lidii Kurzawy, Marii Walosik, Pauliny To-
miak-Rybarczyk, Sylwii Kryś-Łukaszewskiej 
i Rafała Nawracały oraz świąteczne słody-

cze Ewy Wilk, świąteczne piernikami Moniki 
Sporzeckiej i wyroby wikliniarskie państwa 
Szulc. W tym samym czasie, w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Siedlcu, odbyły się 
świąteczne koncerty i występy sekcji tanecz-
nej i wokalnej GOK Siedlec oraz uczniów  
z ZSPiG w Siedlcu. Na scenie zagrał rów-
nież młodzieżowy teatr PARAWAN z Siedl-
ca. Mieliśmy również okazję gościć zespół 
,,Gitary Niepokalanej” misjonarzy oblatów 
z Obry. Dziękujemy bardzo wszystkim za 
udział. Życzymy wszystkim Wesołych Świąt!

Podczas	 niedzielnego	 Jarmarku	 Świą-
tecznego	13	grudni		odbyło	się	wręczenie	
nagród	laureatom	Bożonarodzeniowego	
Konkursy	 Plastycznego	 i	 konkursy	 na	
Rodzinną	Szopkę	Bożonarodzeniową.
Komisja	 w	 składzie	 Beata	 Krajewska	
(przewodnicząca),	Anna	Nitschke,	Do-
minika	 Ratajczak,	 Dorota	 Przymusza-
ła	 oraz	Marzena	 Basińska,	 biorąc	 pod	
uwagę	 kryteria	 oceny	 i	 zgodność	 prac	
z	 tematem	konkursu	postanowiła	przy-
znać	 następujące	 wyróżnienia	 w	 kon-
kursie	plastycznym	wg.	kategorii:
●	 kat.	 I	 –	 Przedszkole	 (grupy	 przed-
szkolne)	 –	 ,,Ozdoba	 Bożonarodze-
niowa”,	 wyróżnieni:	 Dawid	 Lorenc	 
z	Przedszkola	w	Jażyńcu,	Hanna	Szara-
nek	 z	Przedszkola	w	Siedlcu,	Amanda	
Białecka	 z	 Przedszkola	ABeCe	w	Sie-
dlcu,	 Kacper	 Piatyszek	 z	 Przedszkola	
ABeCe	w	Siedlcu,
●	kat.	II	-	szkoła	podstawowa	(kl.	I–III)	
–	,,Anioł	Świąteczny”,	wyróżnieni:	Szy-
mon	Szczeciński	z	ZPSPiG	w	Kopani-
cy,	 Jagoda	Szferska	z	ZPSPiG	w	Cho-
bienicach,	Malwina	Wyrwa	 z	 ZPSPiG	
w	 Chobienicach,	 Agata	 Kaczmarek	 

z	ZSPiG	w	Siedlcu,	Jakub	Szczeciński	 
z	ZPSPiG	w	Kopanicy,
●	kat.	III	-	szkoła	podstawowa	–	,,Cho-
inka	 Świateczna”,	 wyróżnieni:	 Oliwia	
Mania	z	ZPSPiG	w	Belęcinie,	Wiktoria	
Moder	z	ZSPiG	w	Siedlcu,	Julia	Polus	
z	ZPSPiG	w	Chobienicach,	Aleksander	
Para	z	ZPSPiG	w	Chobienicach,	Tymo-
teusz	 Kaffler	 z	 ZPSPiG	 w	 Chobieni-
cach,
●	kat	IV	-	gimnazjum	(kl.	I–III)	–	,,Stro-
ik	 Bożonarodzeniowy”,	 wyróżnieni:	
Aleksander	Tomiński	z	ZPSPiG	w	Cho-
bienicach,	 Alicja	 Janowska	 z	 ZPSPiG	
w	 Chobienicach,	 Zuzanna	 Budzyń	 
z	ZSPiG	w	Siedlcu.
W	konkursie	na	Rodzinną	Szopkę	Bożo-
narodzeniową	 postanowiono	 przyznać	
następujące	miejsca:	I	miejsce	-	rodzina	
Tomiaków	z	Kiełpin,	II	miejsce	-	rodzina	
Wogów	z	Tuchorzy,	III	miejsce	-	rodzi-
na	Pineckich	z	Małej	Wsi,	wyróżnienia	
-	rodzina	Kotlarskich	z	Siedlca	oraz	ro-
dzina	Groszków	z	Siedlca.	Konkursowe	
prace	wystawiono	w	holu	GOK	Siedlec.	
Gratulujemy	i	dziękujemy	za	udział.

W	 poniedziałek,	 14	 grudnia,	 
w	GOK-u	odbyły	się	warsztaty	bożona-
rodzeniowe.	 Jak	 co	 roku	 udział	 wzięli	
w	 nich	 uczniowie	 ze	 szkół	 w	 gminie	
Siedlec:	 z	 Siedlca,	 Chobienic,	 Tucho-
rzy	 i	 Kopanicy.	 Zajęcia	 poprowadzili	

Wiesław	Matysik,	Anna	 Nitschke	 oraz	
gościnie	-	Tomasz	Weiss.	Podczas	zajęć,	
przy	pomocy	papieru,	nożyczek	i	kleju,	
uczniowie	mogli	wykonywali	niepowta-
rzalne	 świąteczne	ozdoby.	Za	kilka	dni	
przydadzą	się,	jak	znalazł!

Warsztaty	z	ozdobami

Podczas	 Jarmarku	 Świąteczne-
go	 odbył	 się	 konkurs	 kulinarny	 na	
,,Świątecznego	karpia”.	Na	konkurs	
przybyło	 9	 zespołów	 z	 gminy	 Sie-
dlec.	 Udział	 wzięli:	 Sołectwo	 Sie-
dlec,	 KGW	Mariankowo,	 Sołectwo	
Nieborza,	 Sołectwo	 Grójec	 Mały,	
Bar	,,Madera”,	KGW	Boruja,	KGW	
Tuchorza,	 ,,Perły	 Sumsiodki”	 oraz	
KGW	 Godziszewo.	 Ich	 kulinarne	

staranie	oceniała	komisja	w	składzie:	
Michał	Krym	(Zielona	Prowansja)	–	
przewodniczący	komisji,	Agnieszka	
Kędziora	 –	 dyrektorka	 GOK	 Sie-
dlec	 oraz	Witold	 Jasztal	 –	 dyrektor	
GZOEASiP	w	Siedlcu.	Najlepszym	
karpiem	okazał	się	ten	przyrządzony	
przez	Bar	,,Madera”	z	Grójca	Małe-
go.	Gratulujemy!

Konkursowy karp

Recytatorskie	zmagania
We	 wtorek,	 17	 listopada,	 w	

sali	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	
w Siedlcu przeprowadzono elimi-
nacje	 XXVIII	 Turnieju	 Recytator-
skiego	 Literatury	 Staropolskiej	 im.	
A.	 Krzyckiego.	W	 turnieju	 uczest-
niczyło	 siedem	 osób	 w	 kategorii	
uczniowie	 gimnazjum.	 Do	 elimi-
nacji	 powiatowych	 zakwalifikowa-

ły	 się	 następujące	 osoby:	 Martyna	
Budzyń	z	ZSPiG	w	Siedlcu,	Zuzan-
na	Budzyń	z	ZSPiG	w	Siedlcu	oraz	
Maria	Tomiak	 z	 ZSPiG	w	 Siedlcu.	
Laureatki	 konkursu	 będą	 reprezen-
tować	 naszą	 gminę	w	 eliminacjach	
powiatowych.	Gratulujemy	i	życzy-
my	dalszych	sukcesów!

Już wkrótce także u nas ! Wielki Finał.
10 stycznia 2016  zapraszamy 
na koncerty, pokazy, licytacje,  
i wiele, wiele innych atrakcji.
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Już niedługo poddamy się 
swoistemu, magicznemu nastro-
jowi zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia. Myśląc jednak  
o strojeniu choinki, karpiu czy 
też prezentach nie zapominajmy,  
że okres świąt to także czas 
wzmożonej aktywności osób, któ-
re w gorączce przedświątecznej, 
która zwykle nas ogarnia, upa-
trują okazji dla swej przestępczej 
działalności. Aby święta były ra-
dosne, rodzinne i spokojne przy-
pominamy o kilku podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, które 
pozwolą nam ustrzec się przed 
staniem się ofiarą przestępstwa.

 
Robiąc przedświąteczne zakupy 

pamiętajmy o bezpieczeństwie na-
szych portfeli. Czy to w sklepie, czy 
też na targowisku, lub w kolejce po 

tradycyjnego karpia miejmy bacze-
nie na nasze portfele. Jakże często 
zdarza się, że leżą one na samym 
wierzchu otwartej torebki, kusząc 
potencjalnego złodzieja. Starajmy 
się skalkulować potencjalne koszty 
zakupów i unikajmy noszenia więk-
szych sum przy sobie. Jeżeli jest 
to już nieuniknione, część gotówki 
wskazane jest nosić w osobnej kie-
szeni. Płaćmy dyskretnie – nic tak 
kusząco nie działa na złodzieja niż 

plik banknotów w wypcha-
nym portfelu. Wskazanym 
jest także oddzielne prze-
chowywanie dokumentów: 
dowodu osobistego, pra-
wa jazdy czy paszportu. 
Utrata gotówki jest często 
mniej dokuczliwa niż kłopoty  
z uzyskaniem nowych doku-
mentów. Unikajmy łatwych 
okazji. Nie wpuszczajmy do 
mieszkań obcych – akwizy-

torów, czy też sprzedawców, ofe-
rujących towary, czy też usługi po 
okazyjnej „ świątecznej” cenie. Czę-
sto taka oferta jest tylko pretekstem 
do oszustwa, czy też kradzieży 
mieszkaniowej. Zawsze, przy oka-
zji świątecznych wyjazdów upew-
nijmy się, że mieszkanie, czy też 
dom są właściwie zabezpieczone.  
Nie pozostawiajmy w domu więk-
szych sum gotówki, czy też kosz-
towności. Warto także pamiętać, że 
nie ma lepszego zabezpieczenia 
niż czujne oko życzliwego sąsiada. 
Przy dłuższych wyjazdach prośmy 
o opiekę nad mieszkaniem krew-
nych, czy też znajomych – dłuższy 
brak oznak pobytu mieszkańców 
kusi włamywaczy. Okres Świąt, to 
także czas wzmożonego ruchu na 
drogach. Po raz kolejny przestrze-
gamy i przypominamy, że głównymi 
przyczynami zaistniałych wypadków 
drogowych są nadmierna prędkość 
i alkohol, a ich kombinacja często 
stanowi śmiertelne zagrożenie tak-
że dla innych uczestników ruchu. 
Dbajmy o nasze dzieci. Pozosta-
wione bez opieki lub korzystające z 
nadmiernej swobody mogą stać się 
ofiarami przestępstwa lub wypadku. 
Korzystając z większej ilości wol-
nego czasu poświęćmy im więcej 
uwagi, niż zazwyczaj. Zbliżający się 

Sylwester to także czas odpalania 
fajerwerków. Przypominamy o pod-
stawowych zasadach bezpieczeń-
stwa i rozwagi, przy odpalaniu rac 

świetlnych i petard. Proszę pamię-
tać, że ich używanie poza wyzna-
czonym okresem bez wymaganej 
zgody jest zabronione. 

Na koniec to, bez czego świę-
ta obejść się nie mogą: życzenia. 
Wszystkim mieszkańcom nasze-
go powiatu oraz gościom, odwie-
dzającym naszą Ziemię życzymy 
zdrowych, radosnych i – co najważ-
niejsze – spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku!

Tego życzą Państwu policjan-
ci Komendy Powiatowej Policji  
w Wolsztynie oraz Posterunku Poli-
cji w Siedlcu.

BEZPIECZNE	ŚWIĘTA

Sierż.sztab. Krzysztof DUDZIŃSKI   
tel.	68		347	53	40,	
kom.	786	936	569

Miejscowości: Kiełpiny, 
Stara Tuchorza, Tuchorza, 
Nowa Tuchorza, Boruja, Belęcin, 
Mariankowo, Karna.

Sierż.sztab. Piotr GRZEŚ
tel.	68		347	53	40,	
kom.	786	936	571

Miejscowości: Siedlec, Nieborza, 
Wojciechowo,. Chobienice, 
Grójec Mały, Grójec Wielki, 
Godziszewo, Zakrzewo

mł.asp. Mariusz KOZŁOWSKI
tel.	68		347	53	40,	
kom.	786	936	570

Miejscowości: Reklin, Reklinek, 
Kiełkowo, Jażyniec, Jaromierz, 
Kopanica, Mała Wieś, Wielka, 
Wieś, Wąchabno, Żodyń.

Telefony	komórkowe	dzielnicowych	dostępne	są	w	czasie	pełnionej	służby.	
Po	zakończeniu	przekierowane	zostają	na	stanowisko	oficera	dyżurnego	
Komendy	Powiatowej	Policji	w	Wolsztynie
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07.12.2015r.	o	godz.	12:00	w	sali	
sesyjnej	Urzędu	Gminy	w	Siedlcu	od-
była	 się	debata	 społeczna	z	udziałem	
sołtysów	 i	przedstawicieli	 samorządu	
gminnego,	której	tematem	było	„Bez-
pieczeństwo	w	miejscu	 zamieszkania	
-	współdziałanie	Policji	z	liderami	lo-
kalnych	społeczności”.

Uczestniczący	 w	 spotkaniu	 Ko-
mendant	Powiatowy	Policji	w	Wolsz-
tynie	 insp.	 Zbigniew	Drzymała,	Kie-
rownik	 Posterunku	 Policji	 w	 Siedlcu	
asp.sztab.	Tadeusz	Tomys	oraz	Oficer	
Prasowy	 Komendanta	 Powiatowego	
Policji	 w	 Wolsztynie	 asp.	 Wojciech	
Adamczyk	przybliżyli	zebranym	ideę	
debaty,	oraz	jej	przesłanie	-	„Decyduj-
my	wspólnie”.

W	 następnej	 kolejności	 omó-
wiono	występujące	 lokalnie	 zagroże-
nia	 przestępczością	 na	 terenie	 gminy	
Siedlec	 oraz	 zaproszono	 obecnych	
do	dyskusji	na	temat	bezpieczeństwa.	
Zebrani	przedstawili	policjantom	sze-
reg	cennych	 informacji,	które	z	pew-
nością	przyczynią	się	do	zwiększenia	
skuteczności	 działań	 mundurowych	
na	rzecz	zapewnienia	ładu	i	porządku	
prawnego.

Najczęściej	 zgłaszane	 uwagi	 do-
tyczyły	bezpieczeństwa	w	ruchu	dro-
gowym,	stanu	dróg	oraz	 infrastruktu-
ry	 drogowej,	 udziału	 dzielnicowych	 
w	spotkaniach	wiejskich	oraz	bezpań-
skich	zwierząt.

żródło:. KPP Wolsztyn

Debata z udziałem sołtysów

W	drugiej	 połowie	 października,	
na	 parkingu	 przed	 budynkiem	 Ko-
mendy	Powiatowej	Policji	w	Wolszty-
nie	 odbyło	 się	 uroczyste	 przekazanie	
dwóch	 nowych	 radiowozów	 ozna-
kowanych	 przeznaczonych	 dla	 funk-
cjonariuszy	Wydziału	 Prewencji	 oraz	
Posterunku	 Policji	 w	 Siedlcu.	 Nowe	
pojazdy	służbowe	 trafiły	w	ręce	stró-
żów	prawa	dzięki	współfinansowaniu	
przez	lokalne	samorządy.	W	kosztach	
zakupu	przekazanych	tego	dnia	radio-
wozów	 partycypowały	 rady	 powiatu	
wolsztyńskiego	oraz	samorządy	gmin	
Wolsztyn,	 Siedlec	 i	 Przemęt,	 które	

przekazały	na	ten	cel	połowę	wartości	
aut.	Reprezentujący	wolsztyńskich	po-
licjantów	komendant	powiatowy	poli-
cji	insp.	Zbigniew	Drzymała	złożył	na	
ręce	 obecnych	 podziękowania	 za	 do-
tychczasową	współpracę	zapewniając,	
że	 radiowozy	 oraz	 przekazany	wcze-
śniej	 sprzęt	 stanowiący	 wyposażenie	
służbowe	 policjantów	 w	 znacznym	
stopniu	przyczynią	się	do	usprawnie-
nia	 pracy	 policjantów.	 Tym	 samym	
nowe	 radiowozy	 wpłyną	 również	 na	
poprawę	 bezpieczeństwa	 na	 terenie	
całego	powiatu.

Nowe radiowozy 
dla naszych policjantów

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

1-31.10	-	październik	w	naszym	przedszko-
lu	 upłynął	 pod	 hasłem	 „Warzywa	 i	
owoce”.	 Z	 tego	 powodu	 dzieci	wy-
konywały	surówki,	soki,	a	następnie	
degustowały.	Swoje	wytwory,

8.10	 –	 tradycyjnie,	 jak	 co	 roku,	 w	 naszej	
szkole	 odbyły	 się	 otrzęsiny	 gimna-
zjalistow.	 Uczniowie	 przygotowali	
piosenki,	 skecze,	 rywalizowali	 w	
licznych	 konkursach.	 Popołudnie	
upłynęło	w	klimacie	zabawy	i	mnó-
stwa	śmiechu,

11.10	 -	 na	Orliku	młodzież	wraz	 z	nauczy-
cielem	 wychowania	 fizycznego	
Przemysławem	 Strażyńskim	 wzięła	
udział	w	ogólnopolskiej	akcji	próby	
bicia	rekordu	Guinessa	w	równocze-
snym	treningu	piłki	ręcznej,

13.10	-	koncert	filharmonii
14.10	-	chętni	uczniowie	ze	Szkoły	Podsta-

wowej	 udali	 się	 na	 wycieczkę	 do	
Wrocławia.	 Odwiedzili	 tam	 prze-
piękne	 Afrykarium	 i	 ZOO,	 gdzie	
mogły	zobaczyć	egzotyczne	i	dzikie	
zwierzęta.	O	miłą	atmosferę	podczas	
wyjazdu	 zadbały	Alicja	 Chmielak	 i	
Anna	Hauser,

15.10	–	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej	w	
naszej	placówce	był	uroczysty	apel.	
Okolicznościową	 akademię	 przy-
gotowała	 wychowawczyni	 klasy	 IV	
Sabina	 Horowska	 wraz	 ze	 swoimi	
uczniami.	W	wierszu	i	piosence	dzie-
ci	wyraziły	wdzięczność	dla	nauczy-
cieli	 za	 trud	 ich	 codziennej	 pracy;	
klasa	 III	 Szkoły	 Podstawowej	 wraz	
z	 wychowawczynią	 Ewą	 Muńko	 i	
Anną	Hauser	udały	się	na	wycieczkę	
do	Skansenu	Budownictwa	Ludowe-
go	w	Wolsztynie,

27.10	-	ten	dzień	dla	naszych	najmłodszych	
dzieci	był	bardzo	wyjątkowy.	W	tym	
dniu	 przedszkolaki	 przygotowały	
piękny	 program	 artystyczny,	 aby	
później	 przystąpić	 do	 uroczystego	
pasowania	na	przedszkolaka.

1.12	 –	 w	 holu	 w	 szkole	 odbył	 się	 kolejny	
koncert	 filharmonii.	 Przyjechali	 do	
nas	 muzycy,	 którzy	 opowiedzieli	
nam	o	historii	rocka.	Koncert	bardzo	
nam	się	podobał	i	z	niecierpliwością	
czekamy	na	następny,

3.12	–	to	był	bardzo	ważny	dzień	dla	naszych	
pierwszoklasistów.	Tego	dnia	odbyła	
się	uroczystość	pasowania	na	ucznia	
naszej	szkoły,

7.12	–	do	naszego	przedszkola	i	szkoły	przy-
był	 długo	wyczekiwany	 święty	Mi-
kołaj.	Naszych	milusińskich	czekało	
dużo	niespodzianek,	każdy	otrzymał	
słodki	upominek	i	zabawki.	Dzięku-
jemy	 Radzie	 Rodziców	 za	 zorgani-
zowanie	tego	wspaniałego	dnia,

22.12	 –	 ostatni	 dzień	 nauki	 przed	 przerwą	
bożonarodzeniową.	 W	 tym	 dniu	
każdy	wychowawca	wraz	ze	swoimi	
uczniami	 podzieli	 się	 opłatkiem	 w	
czasie	klasowych	Wigilii,

24.12	 –	 zanim	 usiądziecie	 przy	 wigilijnym	
stole	 ze	 swoimi	 najbliższymi	 przyj-
mijcie	 od	 dyrekcji,	 grona	 pedago-
gicznego,	 pracowników	 obsługi,	
administracji	 i	 naszych	 uczniów	
najszczersze	życzenia	z	okazji	Świąt	
Bożego	 Narodzenia	 i	 zbliżającego	
się	Nowego	2016	Roku.

Opr. Martyna Wołek

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

29.10	-	udział	dzieci	i	młodzieży	w	Gminnym	
Konkursie	Piosenki	„Siedleckie	nut-
ki”.	Uczniowie	z	naszej	szkoły	zajęli	
następujące	miejsca:	Karolina	Stefan	
z	kl.	VIb	-	I	miejsce	w	kategorii	dzie-
cięcej	solowej,	Kamil	Pyszkowski	z	
kl.	 IIa	 -	 I	miejsce	w	 kategorii	mło-
dzieżowej	 solowej,	 zespół	 wokalny	
uczniów	z	klas	III-VI	-	III	miejsce	w	
kategorii	dziecięcej	solowej	,	zespół	
wokalny	uczniów	z	klas	I-III	-	I	miej-
sce	w	kategorii	dziecięcej	solowej,

06.11	-	uczniowie	Jagoda	Żok	z	klasy	Ia,	Bar-
tosz	Szukalski,	Karolina	Szukalska	i	
Antoni	Kiciński	 z	 klasy	 IIa,	Hubert	
Wyrwa	 z	 klasy	 IIIb,	 Zosia	 Gracz	 z	
klasy	Iie,	Martyna	Siputa	z	klasy	IIIa,	
Alicja	Siputa	z	klasy	Va,	Filip	Kole-
siński	z	klasy	Va	i	Marcjanna	Brudło	
z	klasy	IVb	otrzymali	wyróżnienia	w	
Gminnym	 Konkursie	 Plastycznym	
„Jesienne	 stworki”;	 udział	 naszych	
uczniów	 w	 Mistrzostwach	 Powiatu	
w	badmintonie	Szkół	Podstawowych	
i	Gimnazjum,

10.11	-	klasy	drugie	z	Gimnazjum	zorganizo-
wały	Otrzęsiny	Gimnazjalisty,

12-13.11	 	wycieczka	klas	 IIa,	 IIIa	 i	 IIIb	do	
pałacu	we	Wroniawach,

16.11	-	wyjazd	klas	IIIa	i	IIIb	do	Technikum	
w	Wolsztynie	na	zajęcia	warsztatowe	
pod	 hasłem	 „Nauka	 przez	 doświad-
czenie”,

17.11	 -	wyjazd	klas	 szóstych	do	Wolsztyna	
na	 spektakl	 pt.	 „Szatan	 z	 siódmej	
klasy”;	 Aurelia	 Adamczak	 i	 Maja	
Wojtkowiak	 z	 klasy	 IIIb	 otrzymały	
wyróżnienie	w	Ogólnopolskim	Kon-
kursie	Literacko-Plastycznym	„War-
to	 pomagać”;	 Akademia	 z	 okazji	
Narodowego	Święta	Niepodległości;	
udział	 w	 Gminnych	 Eliminacjach	
Konkursu	 Literatury	 Staropolskiej.	
Do	 dalszego	 etapu	 zakwalifikowały	
się	Martyna	 Budzyń	 z	 kl.	 IIIa,	 Zu-
zanna	Budzyń	 z	 kl.	 IIa	 i	Maria	To-
miak	z	kl.	IIa	gimnazjum,

19.11	-	udział	naszych	uczniów	w	Powiato-
wym	 Przeglądzie	 Piosenki	 Dziecię-
cej	 i	 Młodzieżowej	 „Śpiewolandia	
2015”.	 Uczniowie	 z	 naszej	 szkoły	
zajęli	 następujące	 miejsca:	 	 Milena	
Ball	z	kl.	IIb	gimnazjum	–	II	miejsce	
w	kategorii	klas	gimnazjalnych,	Ka-
mil	Pyszkowski	z	kl.	IIa	gimnazjum	
–	wyróżnienie	w	kategorii	klas	gim-
nazjalnych,	 Agnieszka	 Michalska	 
z	 kl.	 Va	 -	 wyróżnienie	 w	 kategorii	
klas	IV-VI,

27-28.11	-	udział	dziewcząt	w	weekendzie	na	
sportowo	w	Buczu,

4/5.12	 -	 Noc	 Filmowa	 w	 szkole	 klasy	 
IIa	gimnazjum,

4.12	 -	 wyjazd	 klas	 IIb	 i	 IIc	 SP	 do	 kina	 
do	Zielonej	Góry.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

Październik

15.10	–	Święto	Pieczonego	Ziemniaka,	wy-
jazd	klas	drugich	SP	na	Bagna	Cho-
rzemińskie,

21.10	–	spotkanie	klas	1	n.z.	z	panami	poli-
cjantami,	pogadanka	nt.	bezpieczeń-
stwa	w	domu,	w	szkole	i		na	ulicy,

22.10	 –	 wyjazd	 klas	 1a,	 3ab	 gimnazjum	 
do	 Sanktuarium	 Św.	 Urszuli	 Le-
dóchowskiej	 na	 sztukę	 teatralną,	
wspólną	Eucharystię	 oraz	modlitwy	
przy	grobie	świętej,

23.10	–	Szkolne	Koło	Sportowe	zorganizo-
wało	wyjazd	klas	IV-VI	na	pływalnię	
do	Zielonej	Góry,

28.10	 –	 udział	 uczniów	 klas	 Iai	 Ib	 gimna-
zjum	(W.	Adam,	P.	Buda,	K.	Kordus)	 
w	 Gminnym	 Konkursie	 Różańco-
wym	 „Z	 Różańcem	 przez	 życie”,	
zorganizowanym	 przez	 Gimnazjum	
nr	2	w	Wolsztynie,

29.10	 –	 udział	 w	 konkursie	 piosenki	 „Sie-
dleckie	 Nutki”.	 Wiktoria	 Merda	 
zajęła	 pierwsze	miejsce	w	 kategorii	
solowej	dziecięcej,

30.10	 –	 ślubowanie	 uczniów	 klas	 1abc.	
Uroczystość	 z	 udziałem	 rodziców	
/	 złożenie	 przez	 delegację	 uczniów	
ZSPiG	kwiatów	i	zniczy	pod	pomni-
kiem	w	Tuchorzy,

1-31.10	-	konkurs	SKO	„Październik	miesią-
cem	oszczędzania”:	1.	miejsce	Patryk	
Śmiałek,	2.	miejsce	Rafał	Ciesielski,	
3.	miejsce	Maja	Banach.

Listopad

03-06.11	–	 akcja	 zbiórki	kasztanów	z	prze-
znaczeniem	na	dokarmianie	zwierząt	
przez	Koło	Łowieckie	Drop.	Zebra-
no	2	tony	300	kg,

04.11	–	 spotkanie	uczniów	klas	pierwszych	
gimnazjum	z	policją	i	pogadanka	nt.	
odpowiedzialności	karnej	nieletnich,

08.11	–	wyjazd	na	mecz	Lech	Poznań	–	Gór-
nik	Łęczna	do	Poznania,

18.11	–	uroczysta	akademia	z	okazji	11	listo-
pada,

21.11	-	„Dzień	Życzliwości”	w	naszej	szko-
le,

25-30.11	 –	 andrzejkowe	 wróżby,	 zabawy	 
i	tańce	w	klasach	n.z.,

26.11	–	dyskoteka	andrzejkowa	dla	uczniów	
IV-VI	SP	i	I-III	gimnazjum,

27-29.11	 –	wyjazd	 dziewcząt	 z	 gimnazjum	
na	 weekend	 sportowy	 do	 Bucza.	 
Trenowanie	piłki	ręcznej,

27.11	–	Kuratoryjny	Konkurs	Przyrodniczy,
1-30.10	 -	 „Listopad	miesiącem	praw	dziec-

ka”	 –	 tematyczne	 gazetki,	 godziny	
wychowawcze	 /	 przez	 cały	 miesiąc	
porządkowanie	terenów	szkolnych.

Grudzień
10.12	-	wyjazd	klasy	VI	do	kina	na	film	pt.	

„listy	do	M.”,
11.12	 -	 Szkolne	 Koło	 Sportowe	 zorganizo-

wało	wyjazd	klas	IV-VI	na	pływalnię	
do	Zielonej	Góry.

Niezwykły 
prezent
Przedszkolaki z Siedlca otrzy-
mały niezwykłą tablicę w kształ-
cie kwiatu.

W	kwietniu	i	maju,	podczas	
stażu	 we	 Frankfurcie	 nad	 Odrą,	
realizowanym	w	ramach	projektu	
„Staże	zagraniczne	dla	uczniów	i	
absolwentów	 szkół	 zawodowych	
oraz	 szkolenia	 kadry	 kształcenia	

zawodowego’’	 Program	 Opera-
cyjny	 Wiedza	 Edukacja	 Rozwój	
współfinansowany	 z	 Europej-
skiego	 Funduszu	 Społecznego,	
uczestniczyło	14	uczniów	Zespo-
łu	 Szkół	 Zawodowych	 z	Wolsz-
tyna.	 W	 czasie	 tych	 warsztatów	
stolarze	 mieszkający	 również	 w	
gminie	 Siedlec	 wykonywali	 ta-
blice	 w	 kształcie	 kwiatów	 oraz	
zgrabne	 krzesła.	 Teraz	 stażyści	
postanowili	 przekazać	 jedną	 z	
takich	 tablic	 przedszkolakom	 z	

Siedlca.	 We	 wrześniu	 sprawili	
dzieciom	wspaniałą	niespodzian-
kę	 montując	 tablicę	 w	 kształcie	
kwiatu	 u	 starszaków.	 Przedszko-
lacy	od	razu	zabrali	się	do	pisania	
kredą	pierwszych	„literek”.	Dzię-
kujemy	rezolutnym	uczniom	ZSZ	
Wolsztyn	 oraz	 Grzegorzowi	 Le-
mańskiemu,	koordynatorowi	pro-
jektu,	za	pomysłową	i	praktyczną	
pomoc	 dydaktyczną	 przekazaną	
dzieciom	z	naszego	przedszkola.
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Wiadomości z przedszkoli

Belęcin
*	 W	 czwartek,	 29	 października,	

przedszkolaki	z	Belęcina	pojechały	pod	
pomnik	do	pobliskiej	Tuchorzy.	Dzieci	
złożyły	 pod	 pomnikiem	 kwiaty	 oraz	
postawiły	znicze,	jako	wyraz	wdzięcz-
ności	poległym	za	wolną	Polskę.	Wy-
jazd	ten	był	okazją	do	rozmowy	na	te-
mat	nadchodzących	świąt	-	Wszystkich	
Świętych	 oraz	 Dnia	 Niepodległości.	
Był	to	czas	na	zadumę	oraz	rozwijanie	
uczuć	patriotycznych	u	dzieci.

*	W	piątek,	6	 listopada,	w	przed-
szkolu	w	Belęcinie	odbyło	się	uroczy-
ste	pasowanie	na	przedszkolaka.	Dzieci	
dzielnie	 prezentowały	 swoje	 umiejęt-

ności:	 śpiewały,	 tańczyły	 oraz	 recyto-
wały	 wiersze.	 Mali	 artyści	 spisali	 się	
na	medal,	czego	dowodem	były	grom-
kie	 brawa,	 jakimi	 zostali	 nagrodzeni.	
Całości	dopełniła	wicedyrektor,	Stani-
sława	Prządka,	która	za	pomocą	sym-
bolicznego	 ołówka	 mianowała	 dzieci	
na	 pełnoprawnych	 członków	 grupy	
przedszkolnej.	 Rodzicom	 gratulujemy	

tak	wspaniałych	pociech,	a	maluchom	
życzymy	 wielu	 wspaniałych	 chwil	 w	
przedszkolu!	(opr.	D.W.)

*	 W	 drugiej	 połowie	 listopada	
przedszkolacy	 z	 Belęcina	 wybrali	 się	
do	 Wielkopolskiego	 Muzeum	 Pożar-
nictwa	 do	 Rakoniewic,	 jednej	 z	 naj-
starszych	 tego	 typu	 placówek	 w	 Pol-
sce.	Dzieci	z	dużym	zainteresowaniem	
przyglądały	 się	 zgromadzonym	 tam	
eksponatom	dokumentującym	tradycje	
i	 formy	 działalności	 straży	 pożarnej.	
Mieliśmy	 okazję	 zobaczyć	 dawne	 si-
kawki	konne,	piękne	sztandary,	samo-
chody	 strażackie,	 mundury	 oraz	 heł-
my.	Po	zapoznaniu	się	z	historią	pracy	
strażaków	 zgodnie	 stwierdziliśmy,	 że	

zawód	 ten	 wymaga	 sporej	 odwagi	 i	
poświęceń.	 Po	 opuszczeniu	 pawilonu	
udaliśmy	 się	 do	 Pracowni	 Przyrodni-
czej	im.	Albina	Łąckiego,	w	której	zo-
baczyliśmy	mnóstwo	 spreparowanych	
zwierząt	oraz	ponad	150	gatunków	jaj	
ptasich.	Wyjazd	 ten	uświadomił	wielu	
przedszkolakom,	 że	 muzeum,	 to	 bez-
cenne	źródło	wiedzy.	(D.W.)

Wiadomości z przedszkoli

Jażyniec
*	 „Pani	 Jesień,	 pani	 jesień	 kosz	

niespodzianek	ze	 sobą	niesie...”	 -	pod	
takim	hasłem	udaliśmy	się	w	paździer-
niku	 ze	 wszystkimi	 przedszkolakami	
na	jesienny	spacer	do	pobliskiego	lasu.	
Mogliśmy	 się	 przekonać,	 że	 jesień	 to	
magiczna	 pora,	maluje	 świat	 różnymi	
kolorami	 i	 niesie	 ze	 sobą	 skarby.	Hu-
mory	dopisywały	naszym	milusińskim,	
a	sprzyjająca	aura	pomogła	z	łatwością	
odszukać	 niespodzianki	 Pani	 Jesieni:	
kolorowe	liście,	kasztany,	żołędzie,	ja-
rzębinę,	wrzos,	szyszki...	Przyniesione	
skarby	zostały	umieszczone	w	kącikach	
przyrody	i	wykorzystane	do	twórczych	
zabaw	plastycznych.	Nasi	przedszkola-
cy	wzięli	 też	udział	w	gminnym	kon-
kursie	plastycznym	„Jesienne	stworki”	
i	otrzymali	wyróżnienie.

*	Gościliśmy	w	Gminnym	Ośrod-
ku	Kultury	w	Siedlcu.	Tym	razem	nasi	

przedszkolacy	obejrzeli	pouczającą	hi-
storię	 Jasia	 i	 Małgosi.	 Dopełnieniem	
jesiennej	 magii	 była	 wizyta	Alladyna	
w	 naszej	 placówce.	 Razem	 z	 dziećmi	
udaliśmy	się	w	podróż	do	świata	czaro-
dziejskich	sztuczek.	

*	 We	 wtorek,	 10	 listopada,	 w	
przeddzień	Święta	Niepodległości,	zor-
ganizowaliśmy	uroczysty	apel,	podczas	
którego	staraliśmy	się	uświadomić	na-
szym	małym	Polakom,	jak	ważny	jest	
to	dzień.	Utrwaliliśmy	znajomość	hym-
nu	Polski	oraz	symboli	narodowych.	Z	
kolei	20	listopada	udaliśmy	się	do	sali	
zabaw	 Dinopolis	 w	 Wolsztynie	 oraz	
wzięliśmy	udział	w	zajęciach	zorgani-
zowanych	 przez	 Bibliotekę	 Publiczną	
w	 Wolsztynie.	 Przedszkolacy	 wysłu-
chali	bajki	i		zapoznali	się	ze	zbiorami	
bibliotecznymi	 dla	 dzieci.	 Dopełnie-
niem	wizyty	 było	 wspólne	 kolorowa-
nie	 obrazków	 oraz	 zabawy	 w	 kąciku	
dla	najmłodszych.

W	minionym	miesiącu	po	raz	ko-
lejny	 gościliśmy	 także	 w	 Gminnym	
Ośrodku	Kultury	w	Siedlcu	na	przed-
stawieniu	 pt.	 „Miś	Ambroży”.	 Przed-
szkolacy	 uczestniczyli	 w	 przyjęciu	
urodzinowym	misia,	wzięli	 też	 udział	
we	 wspólnych	 zabawach	 z	 piosen-
kami.	 25	 listopada	 znaleźliśmy	 się	 w	
Krainie	 Pluszowych	 Misiów.	 Każde	
dziecko	 przyniosło	 w	 tym	 dniu	 swo-
jego	 pluszowego	 przyjaciela.	 Dzień	
wypełniony	 był	 niespodziankami.	
Przygotowaliśmy	 dla	 naszych	 przed-
szkolaków	 misiowe	 zagadki,	 zabawy	
oraz	 tańce.	 Przypomnieliśmy	 sobie	
znanych	 bohaterów	 bajek	 takich,	 jak:	
miś	Paddington,	Rupert,	Kubuś	Pucha-
tek,	 Gumisie,	 Miś	 Uszatek,	 Colargol,	
Yogi,	niedźwiedź	w	dużym	niebieskim	
domu,	Dżeki	i	Nuka	oraz	Kenai	i	Koda.	
Największą	niespodzianką	były	odwie-
dziny	dwóch	gości:	najprawdziwszego	
niedźwiedzia	polarnego	oraz	pana	Jar-
ka,	który	przeczytał	dzieciom	bajkę	pt.	
,,Masza	 i	 niedźwiedź”	 oraz	 uświetnił	
dzień	 zabawami	 rytmicznymi,	 oczy-
wiście	o	misiowej	 tematyce.	Ostatnim	
wyjątkowym	dniem	były	Andrzejki	w	
naszej	 placówce.	 W	 tym	 dniu	 dzieci	
poznały	pełne	czarów	zwyczaje	i	trady-
cje,	wzięły	też	udział	w	andrzejkowych	

wróżbach.	 Niezbędnym	 dopełnieniem	
były	wspólne	 zabawy	oraz	 tańce	przy	
muzyce.	 Dzień	 przepełniony	 był	 ma-
giczną	atmosferą	oraz	ciekawością	po-
znania	 tego,	 co	może	wydarzyć	 się	w	
przyszłości.

*	W	 piątek,	 4	 grudnia	 odwiedził	
naszych	przedszkolaków	długo	oczeki-
wany	gość	–	św.	Mikołaj,	który	przybył	
z	dalekiej	krainy	na	błyszczących	i	baj-
kowych	saniach.	Przygotowaliśmy	dla	
świętego	z	długą,	siwą	brodą	moc	świą-
tecznych	piosenek	i	wierszy,	wyrażając	
w	 ten	sposób	dziecięcą	wdzięczność	 i	
radość.	 Utęskniony	 gość	 tradycyjnie	
zapytał	 naszych	przedszkolaków	o	 to,	
czy	były	grzeczne,	opowiedział	o	swo-
jej	ciężkiej	pracy	i	oczywiście	wręczył	
każdemu	z	osobna	upominek.	Najwięk-
szą	niespodzianką	był	dla	dzieci	ponie-
działkowy	 poranek.	 Kiedy	 przyszły	
do	przedszkola,	w	każdej	z	sal	zastały	
ukryte	 pod	 choinką	 ogromne	 paczki	
oraz	list	od	św.	Mikołaja,	który	wyraził	
swoją	wdzięczność	 za	miłe	 przyjęcie.	
Każda	z	grup	przedszkolnych	otrzyma-
ła	zestawy	nowych	zabawek.	Radość	i	
szczęście	w	 oczach	milusińskich	 oraz	
nastrój	zbliżających	się	świąt	towarzy-
szył	wszystkim	do	końca	dnia.

Siedlec
*	W	piątek,	9	października,	w	sali	

GOK-u	w	Siedlcu	 odbyło	 się	 uroczy-
ste pasowanie na przedszkolaka w 
naszym	 przedszkolu.	 Na	 uroczystość	
zostali	 zaproszeni	 goście	 z	 oświaty,	 z	
rady	 rodziców	 i	 rodzice.	Przedszkola-
cy	 przedstawili	 program	 artystyczny:	
wierszyki,	 piosenki,	 inscenizacje.	 Pa-
sowani	przedszkolacy	otrzymali	birety	
praz	dyplomy,	a	dla	wszystkich	przed-
szkolaków	 były	 rożki	 obfitości	 pełne	
niespodzianek.

*	Słoneczne,	jesienne	i	jakże	słod-
kie	 przedpołudnie	 spędzili	 przedszko-
lacy	z	grup	Kotki	i	Skrzaty	w	Kiełko-
wie,	gdzie	mieli	możliwość	zobaczenia	

jak	robi	się	„swojskie”	powidła.	Każdy	
posmakował	pysznych	powideł	w	ukry-
tych	w	rogalikach.	Dzieci	dowiedziały	
się	na	czym	polega	praca	rolnika,	jakie	
maszyny	są	w	gospodarstwie.	Każdy	z	
przedszkolaków	mógł	 zobaczyć,	 jakie	
zwierzątka	są	na	gospodarce.	Przy	po-
mocy	 gospodarzy	 dzieci	 mogły	 rów-
nież	 nakarmić	 zwierzątka.	 Najwięk-
szą	 atrakcją	 dla	 przedszkolaków	 były	
maszyny	 rolnicze:	 traktory,	kombajn	 i	
inne.

*	Dzieci	z	wszystkich	grup	przed-
szkolnych	na	zajęciach	otwartych	z	ro-
dzicami	 własnoręcznie	 przygotowały	
pyszną,	witaminową	sałatkę	owocową,	
sałatkę	 warzywną,	 surówkę	 i	 soczki.	
Dzieci	przyniosły	z	domów	różne	świe-

że	owoce,	warzywa.	Były	jabłka,	bana-
ny,	brzoskwinie,	nektarynki,	pomarań-
cze,	 mandarynki,	 winogrona,	 ananas,	
kapusta,	 marchewka,	 papryka.	 Wszy-
scy	mieli	soczyste	minki	na	widok	tak	
smakowitych	owoców,	warzyw	i	każdy	
ochoczo	 zabrał	 się	 do	 pracy.	 Dokład-
nie	umyliśmy	rączki,	potem	ubraliśmy	
fartuszki,	w	których	wyglądaliśmy	jak	
prawdziwe	kuchciki,	a	następnie	pose-
gregowaliśmy	 umyte	 wcześniej	 przez	
owoce	i	warzywa.	Każdy	dostał	tackę,	
nożyk	i	tak	przystąpiliśmy	do	krojenia.	
Dzieci	 samodzielnie	 kroiły	 i	 przyrzą-
dzały	pyszne	sałatki	i	soczki	przy	ma-
łej	pomocy	pań	 i	mam.	Przyrządzanie	
sałatek	dało	dzieciom	wiele	satysfakcji	
jednocześnie	uświadamiając,	 jak	waż-
ną	rolę	odgrywają	witaminy	we	właści-
wym	funkcjonowaniu	organizmu.

*	Jedną	z	jesiennych	atrakcji	w	na-
szym	przedszkolu	były	wykopki,	na	które	
przedszkolacy	z	grup	Jeżyki	i	Wiewiórki	
udały	 się	 dzięki	 uprzejmości	 państwa	
Marzeny	i	Marcina	Ruczyńskich	na	 ich	
pole.	Dzieci	miały	okazję	zobaczyć,	jak	
wykopuje	się	ziemniaki,	ale	największą	
atrakcją	było	ich	zbieranie	oraz	wspólne	
zabawy	w	polu.	Zapał	 i	zaangażowanie	
dzieci	w	pracę	 zaskoczył	wszystkich,	 a	
zbieranie	ziemniaków	okazało	się	nie	tyl-
ko	pracą,	ale	także	dobrą	zabawą.	Przed-
szkolacy	dały	 radę	 i	pozbierały	wszyst-
kie	ziemniaki	przygotowane	do	zebrania.	
Uwieńczeniem	 zbierania	 ziemniaków	
było	wspólny	poczęstunek	przepysznym	
placuszkiem	 i	 ciepła	 herbatka.	 Lekko	
zmęczeni,	 lecz	bardzo	zadowoleni	wró-
ciliśmy	do	przedszkola.

* Nasze przedszkole odwiedzili spe-
cjalni	 goście:	 asp.	Waldemar	Kałek,	 st.	
sierż.	Anna	Mocek	 i	 sierż.	Marcin	Du-
dziak	z	wydziału	 ruchu	drogowego	ko-
mendy	powiatowej	policji	w	Wolsztynie.	
Podczas	spotkania	przedszkolaki	dowie-
działy	 się	 jak	 ważna,	 odpowiedzialna	 i	
niebezpieczna	jest	praca	policjanta.	Poli-
cjanci	przypomnieli	dzieciom	o	zasadach	
ruchu	drogowego,	 jak	należy	zachować	
się	na	drodze	i	o	bezpieczeństwie.	Duże	
zainteresowanie	u	dzieci	wywołało	umun-
durowanie	i	wyposażenie	policjantów.	W	
szczególności	 czapka,	 która	 wędrowała	
z	głowy	na	głowę	wielu	chętnych	do	jej	
przymierzenia	oraz	policyjny	lizak	i	małe	
kajdanki.	W	podziękowaniu	za	ciekawe	
spotkanie,	 przybliżenie	 i	 usystematyzo-
wanie	zasad	bezpieczeństwa	dotyczących	
ruchu	 drogowego,	 bezpiecznej	 zabawy	
dzieci	 zaśpiewały	 policjantom	 piosen-
kę,	powiedziały	wierszyk	oraz	wręczyły	
laurki.	Było	to	bardzo	ciekawe	i	poucza-
jące	 spotkanie	 o	 zasad	 bezpieczeństwa,	
które	na	pewno	długo	pozostanie	w	pa-
mięci	naszych	dzieci.

*	 Przedszkolacy	 z	 Siedlca	 brali	
udział	 w	 konkursach	 plastycznych	 zor-
ganizowanych	 przez	 Gminny	 Ośrodek	
Kultury	w	Siedlcu	pod	tytułem	„Jesienne	

stworki”.	Dzieci	z	grup	przedszkolnych	
„Skrzaty”,	„Wiewiórki”,	„Kotki”,	„Jeży-
ki”	przystąpiły	do	działania	na	zajęciach,	
warsztatach	 przedszkolnych	 w	 celu	
stworzeniu	 prac	 z	 różnorodnych	 darów	
jesieni.	 Każda	 grupa	 tryskała	 pomysła-
mi,	 jak	 zaskoczyć	 komisję	 oceniającą	
pracę.	 Grupie	 „Kotków”	 Emilii	 Żydzik	
zdobyć	wyróżnienie	z	przedszkoli	biorą-
cych	udział	w	tym	konkursie.	Jeszcze	je-
den	konkurs	ekologiczny	organizowany	
przez	 Związek	 Międzygminny	 „Obra”	
pod	 tytułem	 „Zabawka	 z	 odpadka”	 za-
kończył	się	dla	„Kotków”	niespodziewa-
ną	wiadomością	za	udział	w	konkursie.	
Reprezentacja	„Kotków”	z	nauczycielką	
Emilią	Żydzik	 i	 rodzicami	udała	 się	po	
nagrody	 do	 Gminnego	 Centrum	 Infor-
macji	 w	 Wolsztynie.	 Przedszkolacy	 z	
naszego	przedszkola	gratulują	„Kotkom”	
sukcesów	i	razem	z	nami	cieszą	się	zdo-
bytymi	osiągnięciami	i	nagrodami.

*	 Pod	 koniec	 listopada	 w	 naszym	
przedszkolu	odbyła	się	zabawa	andrzej-
kowa.	W	tym	dniu	dzieci	mogły	posze-
rzyć	swoją	wiedzę	na	temat	zwyczajów	
tego	 święta.	 Następnie	 rozpoczęła	 się	
impreza	 w	 magicznym	 nastroju,	 gdzie	
oprócz	 dobrej	 zabawy	 przy	 muzyce	 z	
pomocą	 pań	 wróżyliśmy	 sobie.	 Przed-
szkolacy	przebrani	w	postacie	bajkowe:	
batmany,	 księżniczki,	 kowboje,	 piraci,	
myszki	miki,	kotki,	ptaszki,	sportowców	
i	wiele	 innych.	Nasze	„Andrzejki”	były	
pełne	radości,	swobody	i	niespodzianek.	
Wszyscy	uczestnicy	byli	uśmiechnięci	i	
zadowoleni.

*	Lata	 przedszkolne,	 to	 dla	 każde-
go	 dziecka	 czas	 niezwykle	 intensyw-
nego	 poznawania	 świata,	 gromadzenia	
wiedzy,	rozwijania	i	doskonalenia	wielu	
umiejętności.	 Kluczowym	 narzędziem	
poznawczym,	a	zarazem	warunkiem	do-
brego	funkcjonowania	w	społeczeństwie,	
jest	język.	Pozwala	on	myśleć,	zadawać	
pytania,	 opisywać	 świat	 i	 wyrażać	 swe	
opinie.	Zaszczepiona	w	dzieciństwie	pa-
sja	do	książek	i	czytania	jest	witaminą	dla	
psychiki	i	umysłu	dziecka,	a	jednocześnie	

chroni	je	przed	uzależnieniem	od	mediów	
elektronicznych	 i	 fałszywych	 wartości	
masowej	kultury.	W	ramach	akcji	„Cała	
Polska	Czyta	Dzieciom”	wychowawczy-
nie	poszczególnych	grup	przedszkolnych	
zaprosiły	do	przedszkola	gości	z	urzędu	
gminy,	z	GZEAS-u,	z	GOK-u,	rodziców,	
babcie,	dziadków.	Zaproszeni	niezwykli	
goście	 włączyli	 się	 do	 udziału	 w	 akcji	
czytając	przedszkolakom	bajki	 i	baśnie.	
Wszystkim	bardzo	dziękujemy	za	przy-
bycie	do	naszego	przedszkola!

*	 Wizyta	 świętego	 Mikołaja	 w	
naszym	 przedszkolu,	 to	 jeden	 z	 naj-
bardziej	 oczekiwanych	 przez	 dzieci	
dni	 w	 roku.	 Nadszedł	 wreszcie	 długo	
oczekiwany	 dzień.	 Wszystkie	 dzieci	
już	 od	 samego	 rana	 z	 wielką	 niecier-
pliwością	 spoglądały	 na	
drzwi,	 nasłuchiwały	 mi-
kołajowych	 dzwonecz-
ków.	Święty	Mikołaj	nie	
zawiódł	dzieci	i	nie	kazał	
długo	 na	 siebie	 czekać.	
Już	 od	 samego	 rana	 za-
witał	 do	 naszego	 przed-
szkola.	 Wraz	 ze	 swoją	
Śnieżynką	 przyjechał	
saniami	 na	 tak	 bardzo	
wyczekiwane	 spotkanie	
z	 dziećmi,	 które	 zaczęło	
się	 od	 gorącego	 przywi-
tania	 i	 uścisków.	 Każda	
grupa,	 każdy	 przedszkolak	 zaśpiewał	
przygotowaną	piosenkę	 lub	wyrecyto-
wał	wiersz	dla	niezwykłego	gościa.	Na	
niejednej	twarzy	można	było	zobaczyć	
niepewność,	obawę,	a	nawet	lęk.	Trwa-
ło	 to	 jednak	 krótko.	 Mikołaj	 wręczył	
każdemu	 dziecku	wspaniały	 prezent	 i	
musiał	się	pożegnać,	ponieważ	czekały	
na	niego	jeszcze	inne	dzieci.	A	prezen-
ty	były	wspaniałe!	Zdjęcia	zrobione	z	
Mikołajem	 będą	 wspaniałą	 pamiątką	
tego	spotkania.	Dzieci	długo	wspomi-
nały	ten	dzień,	dzieliły	się	wrażeniami,	
ponownie	 oglądały	 prezenty	 i	 co	 rusz	
zerkały	przez	okno	z	nadzieją,	że	jesz-
cze	 raz	 zobaczą	 naszego	 gościa	 oraz	

pomachają	mu	na	pożegnanie.	(opr.	dy-
rektor	przedszkola	Teresa	Sobkowiak)

*	Zimowy	czas	kojarzy	się	przed-
szkolakom	z	najpiękniejszymi	 święta-
mi	w	roku,	jakim	jest	Boże	Narodzenie.	
Ze	 świętami	wiążą	 się	 przygotowania	
do	spotkań	z	bliskimi	przy	świątecznej	
choince	i	stole	wigilijnym.	W	związku	
z	tym	rodzice	z	dziećmi	przystąpili	do	
pieczenia	 tradycyjnych	 pierników	 na	
święta	 oraz	 wzięli	 udział	 w	 konkur-
sie	plastycznym	„Ozdoba	świąteczna”	
zorganizowanym	 przez	 GOK	 Siedlec.	
Przedszkolacy	 z	 rodzicami	 wykonali	
na	 zajęciach	w	 siedleckim	przedszko-
lu	ozdoby	choinkowe,	bombki,	aniołki,	
łańcuszki,	reniferki	na	choinki	zielone	
przywiezione	 z	 lasu	 do	 przedszkola,	

W	naszym	przedszkolu	panuje	nastrój	
świąteczny,	 pachnie	 upieczonymi	 lu-
krowanymi	 piernikami,	 sale	 ozdabia-
ją	 kolorowe	 światełka,	 gwiazdeczki,	
a	pod	choinką	przedszkolną	 są	ukryte	
wykonane	 przez	 dzieci	 upominki	 dla	
rodziców	 na	 święta	 oraz	 kartki	 świą-
teczne	z	życzeniami	„Wesołych	Świąt”.	
W	 czasie	 oczekiwania	 na	 święta	 nie	
mogło	zabraknąć	muzycznej	propozy-
cji	dla	przedszkolaków	–	był	to	koncert	
świąteczny	w	filharmonii	w	Zbąszyniu,	
a	 potem	 długo	 wyczekiwana	 chwila	
przez	przedszkolaków	i	panie	wspólna	
wigilia	przedszkolna.
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Zbliżają	 się	 święta…	 Jak	 co	
roku	 cała	 społeczność	 szkolna	Ze-
społu	 Szkoły	 Podstawowej	 i	Gim-
nazjum	w	Tuchorzy	wraz	z	Rodzi-
cami	 czynnie	 uczestniczą	 w	 akcji	
obdarowywania	uczniów	nauczania	
zintegrowanego	drobnymi	upomin-
kami	 „od	 Mikołaja”.	 Tym	 razem	
hojność	 darczyńców	 przerosła	 na-
sze	najśmielsze	oczekiwania.	Dzię-
ki	pozyskaniu	sponsora	z	inicjatywy	
Rodzica,	a	jednocześnie	pracownika	
firmy	Cargill	Poland	Sp.	z	o.	o.	Pana	
Jakuba	 Farulewskiego,	 udało	 nam	
się	w	sposób	szczególny	uszczęśli-
wić	28	wybranych	uczniów,	którzy	
otrzymali	 dodatkowe	 paczki.	 Na	
ten	wyjątkowy	prezent	składały	się	
najczęściej	 klocki	 lego	 albo	 inna	
wymarzona	 zabawka,	 potrzebna	
odzież	oraz	słodycze.

W	 dniu	 17.12.2015	 roku	 na	
sali	 wiejskiej	 w	 Tuchorzy	 odbyło	
się	uroczyste	wręczenie	prezentów	
połączone	 ze	 słodkim	 poczęstun-
kiem	 dla	 dzieci	 i	 zaproszonych	

gości,	 z	 których	 najważniejszymi	
z	 tej	 okazji	 byli	 przedstawiciele	 
i	klienci	firmy	Cargill	Poland,	Wójt	
Gminy	Siedlec	–	Jacek	Kolesiński,	
dyrektor	 GZOEASiP	 w	 Siedlcu	 –	
Witold	 Jasztal	 oraz	 przedstawicie-
le	 Rady	 Rodziców	 przy	 Zespole	
Szkoły	Podstawowej	 i	Gimnazjum	
w	Tuchorzy.	Zarówno	radość	dzieci	
jak	 i	 zadowolenie	 sponsorów	 było	
ogromne.	Dla	dzieci	była	 to	niesa-
mowita niespodzianka a dla spon-
sorów	czysta	przyjemność.	

Chciałabym	 z	 całego	 ser-
ca	 serdecznie	 podziękować	 Panu	 
Jakubowi	 Farulewskiemu	 za	 pa-
mięć	 o	 potrzebujących	 dzieciach,	
firmie	Cargill	Poland	Sp.	z.	o.	o.	za	
ufundowanie	 paczek	 oraz	 właści-
cielom	sklepu	„Kubuś”	z	Wolsztyna	 
za	 sponsoring	 słodyczy	 i	 gier	 na	
świetlicę.

Dziękujemy,	że	jesteście	z	nami!

Dyrekcja  

Świąteczna radość dawania 
Kiełpiny

*	W	piątek,	23	października,	tradycyj-
nie	 jak	co	 roku	odbyła	 się	w	Przedszkolu	
w	 Kiełpinach	 uroczystość	 Pasowania	 na	
Przedszkolaka.	W	obecności	zaproszonych	
rodziców,	 dyrektor	 Haliny	 Ceblowskiej	
oraz	Witolda	 Jasztala,	 dyrektora	Gminne-
go	 Zespołu	 Obsługi	 Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnej	 Szkół	 i	 Placówek	 w	 Siedlcu,	
dzieci	 które	 po	 raz	 pierwszy	w	 tym	 roku	
przekroczyły	progi	naszej	placówki,	otrzy-
mały	 pasowanie.	 Były	 śpiewy,	 recytacja	
wierszy,	tańce	i	ogromna	radość	z	faktu,	że	
od	tej	chwili	wszyscy	są	już	,,prawdziwy-
mi”	przedszkolakami.

*	 Pasowanie	 na	 Przedszkolaka	 jest	
oczywiście	 jednym	 z	 najważniejszych	 je-

siennych	wydarzeń	w	społeczności	przed-
szkolnej,	jednak	nie	jedynym.	W	tym	roku	
nasze	 przedszkolaki	 wzięły	 udział	 w	 tra-
dycyjnych	 wykopkach,	 a	 później	 dzięki	
zgromadzonym	 „okazom”	 ziemniaków	

dowiedziały	 się	 jak	 powstają	 frytki.	 Pod-
czas	zabaw	i	zajęć	dotyczących	jesiennych	
owoców	 i	 warzyw	 odbył	 się	 „Dyniowy	
Dzień”,	w	czasie	którego	dzieci	bliżej	po-
znały	 to	 warzywo.	 Były	 zabawy	 z	 dynią	
obserwowanie	 i	badanie	 jej	oraz	 smaczny	
kompot	z	dyni	i	dyniowa	zupka	dla	małych	
smakoszy.	 (opr.	 Liliana	 Jędrzychowska	 -	
Gałęzowska)

*	We	wtorek,	27	października,	nasze	
przedszkolaki	 spotkały	 się	 z	 myśliwymi	
Koła	 Łowieckiego	 Diana	Wolsztyn.	 Było	
ognisko	 z	 kiełbaskami,	 ciasto,	 ciepła	 her-
bata,	miłe	spotkanie	i	piękna	pogoda.	Naj-
więcej	emocji	wzbudziła	wizyta	sokolnika,	
który	pokazał	dzieciom	i	pozwolił	dotknąć	
jastrzębia.	W	spotkaniu	wziął	udział	 rów-
nież	 bardzo	 przyjazny	 piesek	 myśliwski.	
Przed	odjazdem	prezes	Koła	Łowieckiego	

Diana	 wręczył	 dzieciom	 pamiątkowe	 dy-
plomy,	 jako	 podziękowanie	 za	 włączenie	
się	do	akcji	zbierania	kasztanów	i	żołędzi,	
którymi	 będą	 dokarmiane	 dziki	 i	 daniele	
w	okresie	zimowym.	(opr.	Liliana	Jędrzy-
chowska-Gałęzowska)

Wiadomości z przedszkoli

Kopanica
*	Po	raz	kolejny	obchodziliśmy	Dzień	

Czystego	Ząbka.	Do	każdej	grupy	zawita-
ła	pani,	która	pokazała	prawidłowy	sposób	
mycia	 zębów.	 Każdy	 przedszkolak	 dostał	
szczoteczkę	i	pastę.	Wykonaliśmy	też	różne	
prace	plastyczne	związane	z	ząbkiem.	Dba-
jąc	o	zdrowy	styl	życia	nie	zabrakło	u	nas	
owoców	z	jesiennego	sadu	oraz	warzyw	z	
ogródka.	 Przedszkolaki	 robiły	 kanapki	 z	
warzywami,	czy	szaszłyki	z	owoców.	Wy-
klejaliśmy	 także	 owoce	 z	 plasteliny.	Naj-
młodsza	grupa	„Muchomorki”	obchodziła	
kolorowy	 tydzień.	 Każdego	 dnia	 dzieci	
przychodziły	do	przedszkola	ubrane	w	in-
nym	kolorze.	Starsze	grupy	wybrały	się	na	
jesienny	 spacer	 do	 lasu	 w	 poszukiwaniu	
grzybów.	 Nikomu	 nie	 udało	 się	 znaleźć	
grzybka,	jednak	nie	zabrakło	zabaw	wokół	
drzew	oraz	zbierania	szyszek	do	koszyka.

*	30	września	 to	święto	chłopaków	i	
my	także	postanowiliśmy	uczcić	ten	dzień.	
Wszystkie	dziewczynki	obdarowały	chłop-
ców	własnoręcznie	wykonanymi	laurkami	
oraz	drobnymi	upominkami.	Z	okazji	Dnia	
Edukacji	Narodowej	przedszkolaki	recyto-
wały	 wiersze,	 śpiewały	 piosenki,	 a	 także	
obdarowały	kwiatami	i	drobnymi	upomin-
kami	wszystkich	pracowników	przedszko-

la.	Odwiedziliśmy	także	bibliotekę,	w	któ-
rej	mogliśmy	usłyszeć	ciekawe	bajki.

*	 Na	 początku	 listopada	 odbyła	 się	
uroczystość	 pasowania	 na	 przedszkolaka.	
Jest	 to	 święto,	 które	 na	 stałe	 zagościło	w	
naszym	kalendarzu	imprez	przedszkolnych	
i	 jest	szczególnie	ważne	dla	nowo	przyję-
tych	dzieci	oraz	dzieci,	które	nie	były	paso-
wane.	Jest	to	moment,	w	którym	maluchy	
stają	się	pełnoprawnymi	przedszkolakami.	
Uroczystość	rozpoczęła	się	od	programu	ar-
tystycznego.	Mali	aktorzy	z	grupy	„Mucho-
morki”	,	„Mądre	Sowy”	i	„Mądre	Skrzaty”	
pięknie	śpiewały,	recytowały	wiersze	i	tań-
czyły.	Był	to	pierwszy	tak	ważny	i	poważ-
ny	debiut	przedszkolaków,	które	pierwszy	
rok	uczęszczają	do	przedszkola.	Efekt	 ich	
pracy	 mogli	 podziwiać	 zaproszeni	 rodzi-
ce,	pan	dyrektor,	wójt	gminy	Siedlec	oraz	
Witold	Jasztal.	Następnie	wójt	Jacek	Kole-
siński	zaczarowanym	ołówkiem	mianował	
każde	 dziecko	 na	 przedszkolaka.	 Każdy	
pasowany	 przedszkolak	 otrzymał	 dyplom	
oraz	kredkę	ze	słodką	niespodzianką.	Uro-
czystość	 pasowania	 to	 wielkie	 przeżycie	
nie	 tylko	 dla	 dzieci,	 ale	 także	 rodziców	
przedszkolaków.	Wszystkim	zaproszonym	
gościom	dziekujemy	za	wspólne	świętowa-
nie	tego	dnia.

*	Przedszkolaki	w	Kopanicy	 zaczęły	
czas	mikołajkowy	już	od	4	grudnia.	W	ten	
dzień	wybrały	się	na	salę	zabaw	„Dinopo-
lis”	 w	Wolsztynie.	 Nie	 zabrakło	 świetnej	
zabawy,	a	 także	niespodzianki,	którą	była	
pizza.	 W	 poniedziałek	 w	 naszym	 przed-
szkolu	już	od	samego	rana	wszystkie	dzieci	
ubrane	w	czapki	mikołajowe	wyczekiwały	
przyjścia	tego	najważniejszego	gościa,	któ-

rym	był	Mikołaj.	Gdy	przyszła	 ta	 chwila,	
dzieci	mogły	poznać	 jego	strój	 i	śpiewały	
dla	 niego	piosenki.	A	on	grał	 na	gitarze	 i	
śpiewał	 z	 dziećmi.	 Na	 zakończenie	 spo-
tkania	wręczył	wszystkim	przedszkolakom	
prezenty.	Dzieci	z	przedszkola	w	Kopani-
cy	wraz	z	pracownikami	życzą	wszystkim	
Zdrowych,	Wesołych	Świąt	oraz	Szczęśli-
wego	Nowego	Roku.

Tuchorza
*	W	 czwartek,	 8	 października	 dzieci	

z	Przedszkola	w	Tuchorzy	gościły	w	swo-
jej	placówce	aktorów	z	 teatru	z	Krakowa.	
Wszyscy	 mogliśmy	 obejrzeć	 zabawne	
przedstawienie	o	tym,	jak	zwierzęta	w	lesie	
zapomniały	 przygotować	 zapasy	 jedzenia	
na	zimę	–	oprócz	 jednego	koziołka,	który	
został	przez	to	wybrany	królem	lasu.	Dzie-
ci	 nie	 tylko	 uważnie	 słuchały	 i	 oglądały	
przedstawienie,	ale	brały	w	nim	także	czyn-
ny	udział	i	mogły	przez	chwilę	zabawić	się	
w	 małych	 aktorów.	 Oczywiście	 cały	 wy-
stęp	został	przez	naszych	przedszkolaków	
nagrodzony	wielkimi	brawami.

*,,Mikołaju,	Mikołaju	 na	 ciebie	 cze-
kamy	już,	moc	prezentów	nam	przyniesie-
sz,o	czym	marzę	dobrze,	dobrze	wiesz..”

„Grudzień	 już,	 już	świąteczny	czas”-	
słowa	 tej	 piosenki	 przypominają	 nam	 o	
zbliżających	 się	 Świętach	 Bożego	 Naro-
dzenia	i	same	cisną	się	na	usta.	Rzeczywi-
ście,	grudniowe	dni	to	najpiękniejszy	czas	
–	 czas	 oczekiwania,	 radości	 i	 wzajemnej	
miłości.	Dzieci	z	wychowawcami	przygo-
towują	i	stroją	choinki,	wykonują	ozdoby,	
ciekawe	prace	plastyczne,	kartki	świątecz-
ne,	śpiewają	nie	tylko	piosenki	o	tematyce	
mikołajkowej	 i	 świątecznej,	 ale	 uczą	 się	
też	wierszy,	powtarzają	teksty	jasełek	oraz	

kolęd.	Wyuczone	 słowa	 przypominają,	 że	
jest	to	czas	refleksji	nad	swoim	życiem,	po-
stępowaniem	 i	 chęcią	 poprawy,	 czas	 czy-
nienia	dobra,	dzielenia	się,	uczenia	pokory	
oraz	pomagania	innym.

Już	 na	 koniec	 listopada	 wszystkie	
grupy	 wspólnie	 wysłały	 list	 do	 Mikołaja	
z	prośbami	o	wymarzone	prezenty.	Jak	co	
roku	 naszych	 przedszkolaków	 odwiedziła	
Pani	Mikołajowa	z	Super	Sklepu	w	Tucho-
rzy	 obdarowując	 każde	 dziecko	 słodkim	
Mikołajkiem	i	mandarynką,	za	co	dzięku-
jemy	 szefostwu	 sklepu	 Państwu	 H.	 i	 W.	
Kędziorom.	Natomiast	7	grudnia	dzieci	już	
od	 rana	 niecierpliwie	 spoglądały	w	 okno,	
wyczekiwały	na	jakiś	znak,	aż	tuż	zaraz	po	
śniadaniu	-	Święty	Mikołaj	wylądował	na	
dachu	naszego	budynku.	Przywiózł	ze	sobą	
wiele	prezentów,	ale	zanim	je	rozdał	chciał	
posłuchać,	czego	dzieci		nauczyły	się	przez	
ostatni	 rok.	 Przedszkolacy	 zaprezentowa-
li	 przygotowany	 na	 ten	 szczególny	 dzień	
repertuar	 piosenek	 oraz	 wierszyków.	 Na	
koniec	wspólnych	 zabaw	 i	 śpiewów	 gość	
wspólnie	z	nimi	zatańczył,	po	czym	obda-
rował	 każdego	 prezentami	 indywidualny-
mi	 i	 dla	poszczególnych	grup.	Dzieci	po-
żegnały	kochanego	gościa	 i	zapraszały	na	
spotkanie	za	rok.	Tymczasem	Mikołaj	jesz-
cze	przez	jakiś	czas	zaglądał	przez	okno	i	
obserwował,	jak	dzieci	oglądały	prezenty	i	
czy	potrafią	się	nimi	dzielić.

„Mamy młode serce, tak długo jak długo potrafimy kochać ludzi i życzyć im szczerze 
tego wszystkiego czego im brakuje, a tak bardzo jest potrzebne”.

Phil	Bosmann

„Bogatym nie jest ten, kto posiada,  lecz ten, kto daje…” 
-	Jan	Paweł	II
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