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Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Rok 2019  niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wójt  

i Współpracownicy
Przewodniczący i Radni 

Rady Gminy Siedlec

OTWARCIE SALI W REKLINIE 
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List do Świętego Mikołaja
Uwaga Dzieci!

W holu UG Siedlec Mikołaj 
zostawił skrzynkę, do której 
możecie wrzucać swoje listy. 

Święty Mikołaj odbierze 
je osobiście 21 grudnia

Zapraszamy w ostatni piątek 
przed świętami od 9.00 do 13.00 
na wspólne zdjęcie ze słodkim 

akcentem!

Mural w Kopanicy
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Nowy sprzęt dla strażaków

JARMARK  BOŻONARODZENIOWY I PARTY Z OLAFEM

str. 14-15
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W piątek, 9 listopada 
2018 roku, z okazji 100. 
rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepod-
ległości dzieci z Przed-
szkola Publicznego oraz 

ze Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu wraz z opie-
kunami i nauczycielami 
uczcili pamięć poległych 
za Ojczyznę składając 
kwiaty oraz zapalając 

znicze na Pomniku Po-
wstańców Wielkopol-
skich. Równo o godz. 
11.11 przedszkolacy od-
śpiewali hymn państwo-
wy.

Siedleccy przedszkolacy
 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 

uczcili Święto Niepodległości

W niedzielę 11 listopada tradycyjnie 
jak już od kilku lat, liczni starsi i młodsi 
mieszkańcy wsi, sołtys, rada sołecka, stra-
żacy z OSP, proboszcz naszej parafii, a tak-
że wielu przyjaciół i sympatyków naszej 
wsi spotkali się przed salą wiejską żeby 
wspólnie godnie świętować Narodowe 
Święto Niepodległości, a tego roku szcze-
gólne bo to 100 URODZINY NASZEJ 
NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY.

Razem pomaszerowaliśmy do symbo-
licznego grobu Powstańca Wielkopolskie-
go Wojciecha Kubasia, który oddał swoje 
młode życie za Ojczyznę, w toczonych na 
tej ziemi walkach o jej niepodległość.

Odśpiewaliśmy hymn Polski, odmówi-
liśmy modlitwę za zmarłych, złożyliśmy 
kwiaty i zapaliliśmy znicze.

Po powrocie na plac przed salą wiej-
ską rozpaliliśmy wcześniej przygotowane 
ognisko.

Przy płonącym ognisku wysłuchaliśmy 
okolicznościowej opowieści historycznej, 

mającej przypomnieć nam okoliczności 
tamtych wydarzeń, a przygotowanej przez 
Katarzynę Zielińską, później wspólnie 
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, piosenki 
wojskowe, piosenki harcerskie i inne sto-
sowne przyśpiewki.

Nie obyło się oczywiście bez tradycyj-
nego poczęstunku. Kawa, herbata wspania-
łe ciasto drożdżowe, pieczone w ognisku 
kiełbaski i słynny grójecki bigos umilały 
nam czas.

Zwieńczeniem uroczystości był piękny 
pokaz fajerwerków sponsorowany przez 
naszych strażaków z OSP.

Kto nie był niech żałuje. Było uroczy-
ście, podniośle i wesoło, szkoda było w 
taki dzień siedzieć w domu.

Zaś wszystkim, którzy swoją obecno-
ścią uświetnili tą wspaniałą patriotyczną 
uroczystość, organizatorzy bardzo dziękują 
za liczne przybycie i zapraszają serdecznie 
na każdą następną organizowaną we wsi 
uroczystość.

11 listopada w Grójcu Wielkim

Obchody 100 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 
w Kopanicy rozpoczęły się 
uroczyście od nadania imie-
nia Kopanickiej Drużyny 
Powstańców Wielkopol-
skich Szkole Podstawowej 
w Kopanicy. Wójt Jacek 
Kolesiński wraz z p. Dy-

rektor Agnieszką Nowicką 
oraz Sołtysem Józefem Pi-
weckim dokonali również 
otwarcia muralu, który 
zdobi ścianę Sali Wiej-
skiej w Kopanicy. Dzieło 
Marka Maksimovicha oraz 
Anny Waluś przedstawia 
pułkownika Stanisława 

Siudę, kawalera Virtuti 
Militari, dowódcę ataku na 
Kopanicę zakończonego 
zwycięstwem. Malowidło 
powstało dzięki dofinanso-
waniu 10 000 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Mural na rocznicę w Kopanicy

 W sobotę, 8 grud-
nia 2018 r., w trakcie spo-
tkania podsumowującego 
działalność jednostek OSP 
gminy Siedlec,  miało 
miejsce uroczyste otwar-
cie przebudowanej świe-
tlicy wiejskiej w Reklinie. 
Zakres wykonanych robót 
przy budynku świetlicy 
objął prace adaptacyjne: 
budowlane i instalacyjne. 
Wykonano termomoder-
nizację dachu i elewacji 
budynku. Przebudowano 
także pomieszczenia wę-
zła kuchennego, w wyniku 

czego powstała zmywalnia 
naczyń. Dodatkowo w po-
mieszczeniu kuchennym 
zamontowano nowy okap.

Zadanie pn. „Przebu-
dowa świetlicy wiejskiej w 
Reklinie jako miejsca inte-
gracji i spotkań mieszkań-
ców” zostało zrealizowane 
w wyniku dofinansowania 
operacji w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lo-

kalnego           w ramach ini-
cjatywy LEADER” objęte-
go Programem w zakresie: 
Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyj-
nej, w tym wyposażenie 
podmiotów działających w 
sferze kultury.

Kwota wydatków całkowi-
tych operacji: 111 667,00,
Publiczne środki wspólno-
towe:  63 618,00.

Uroczyste otwarcie przebudowanej 
świetlicy w Reklinie
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To już druga 
kadencja wój-
ta Jacka Ko-
lesińskiego. 
W październi-
kowych wy-
borach otrzy-
mał 66,94% 

głosów. Tym samy został ponownie 
wójtem już w pierwszej turze. O swo-
ich wrażeniach z kampanii, planach, 
zrealizowanych obietnicach, pomy-
słach na przyszłość i współpracy z 
radą opowiada kilka dni po pierwszej 
inauguracyjnej sesji rady gminy Sie-
dlec.

Zdeklasował Pan w wyborach kon-
kurentów do stanowiska wójta. Jak 
Pan ocenia taki wynik głosowania 
mieszkańców?

Myślę o tym prawie 70% wyniku popar-
cia jednak w kategoriach dużego zobo-
wiązania. Druga rzecz, to fakt, że udało 
nam się w tych minionych latach bardzo 
dużo zrobić, a sam wiem jak było cięż-
ko, podsumowując każdy kolejny rok 
ubiegłej kadencji. Podsumowując to py-
tanie powiem szczerze, że jest to bar-
dzo sympatyczne i budujące jak miesz-
kańcy doceniają cztery lata mojej pracy 
i moich współpracowników dla nich. To 
potwierdza, ze kierunek i wartości które 
sobie z z pracownikami i rada wytyczy-
liśmy zostały dobrze ocenione.

Na Pana tle kontrkandydaci wypadli 
jednak dość blado?

Zapowiedzi przedwyborcze moich 
kontrkandydatów mówiły zupełnie co 
innego, ale nie chciałbym się odnosić 
w jakiś szczególny sposób do wyników 
rozkładu głosów na poszczególne oso-
by. Tak zadecydowali mieszkańcy. Po 
prostu oparliśmy się w swoich progra-
mach i poczynaniach w latach poprzed-
nich na różnych płaszczyznach i gdzieś 
te drogi się rozminęły. Ja skupiłem się 
na pracy na rzecz lokalnej społeczno-
ści, aby zrealizować założone cele.

Co Pan zrobił podczas swojej kadencji? 

Jeśli chodzi o inwestycje to naprawdę 
wiele. Choć były i drobne wpadki, bo 
kto nie pracuje ten błędów nie popełnia. 
I nam się zdarzył półroczny poślizg jeśli 
chodzi o salę gimnastyczną w Tucho-
rzy i przedszkole w Siedlcu. Wracając 
do inwestycji, zrobiliśmy nawet więcej 
niż początkowo zakładaliśmy. Nie będę 
wymieniał tutaj całej listy, bo są to ogól-
no dostępne informacje, zresztą takie 
podsumowania ukazują się cyklicznie 
na naszych stronach internetowych i w 
mediach. Kolejnym zadaniem, oprócz 
sztandarowych rzeczy jak inwestycje 
twarde jest także usprawnienie działa-
nia naszego urzędu, aby bardziej efek-
tywnie wykorzystać nasz potencjał dla 
dobra mieszkańców. Po tych czterech 
latach mam większą pewność jakich 
zmian powinno się dokonać i w jakim 
kierunku dążyć. A przypomnę, że nie 
jest to łatwe, między innymi dlatego, 

że prawo które obowiązuje jest dość 
skomplikowane i ulega ciągłym mody-
fikacjom. Trzeba jednak się umiejętnie 
do tych zmian przygotować i dosto-
sować. Cieszy mnie natomiast to, że 
mamy bardzo dobrych pracowników.

A co w takim razie wójt przez następ-
ne pięć lat zamierza jeszcze w gmi-
nie Siedlec zrobić? Zadań jest pew-
nie sporo?

Dla mnie jedną z najważniejszych rze-
czy jest dobra współpraca z radą gmi-
ny. Wtedy wszystko można osiągnąć 
wspólnymi siłami. Po prostu razem 
pracujemy dla naszego gminnego do-
bra. Taką sytuację mieliśmy w minionej 
kadencji i mam nadzieję na powtórkę. 
Na pewno będziemy chcieli dokoń-
czyć kilka inwestycji na które czekają 
nasi mieszkańcy i które w jakiś sposób 
utrudniają im codzienne życie. Szcze-
gólnie wewnątrz miejscowości, a myślę 
o drogach, chodnikach czy oświetleniu. 
Nie zapomnimy także o ścieżkach ro-
werowych i całej infrastrukturze wokół 
nich. Naszym priorytetem będą także 
sale gimnastyczne i szerokie współfi-
nansowanie oświaty, która jak wszy-
scy wiemy jest najbardziej obciążającą 
nasz budżet kwestią. Chciałbym się 
tez skupić na trochę innym aspekcie 
życia lokalnej społeczności. Myślę o 
zwiększeniu środków na kulturę, wy-
poczynek i turystykę. Chodzi o ścieżki 
rekreacyjne, place zabaw, siłownie, za-
gospodarowanie terenów wokół świetlic 
wiejskich, remonty wewnątrz, czy dopo-
sażenie świetlic. Taką propozycję chcę 
przedstawić radzie.

Będzie Pan zwiększał opłaty, podatki 
i inne zobowiązania mieszkańców i 
przedsiębiorców?

Postaramy się, żeby gmina Siedlec była 
tak jak do tej pory dobrym miejscem do 
prowadzenia działalności gospodar-
czej i życia. Przykładem dbałości o to 
są stawki jakie obowiązują w gminie na 
przykład za ścieki. Mamy je tak wyne-
gocjowane, że nie stanowią znaczące-
go problemu w chwili obecnej. Niestety 
jak wszędzie szykują się podwyżki w 
nowym roku, ale to nie będzie zależa-
ło od nas. Z naszej strony będziemy 
się starać, aby te koszty zminimalizo-
wać. Skupiamy się też na poprawieniu 
efektywności działalności naszej spółki 
ZEUK aby nie tylko utrzymać dotych-
czasowe ceny ale nawet je obniżyć. Do 
tego będą służyć inwestycje w kanali-
zację do dalszych miejscowości. Z dru-
giej strony myślimy o konkretnej pomo-
cy i wsparciu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscach, 
gdzie ekonomiczne budowa kanaliza-
cji zbiorczej jest po prostu nieopłacal-
na. Ja doskonale rozumiem potrzeby 
mieszkańców, ale spółka nie zrealizuje 
kilkumilionowej inwestycji dla jednego 
domu. Chociaż problemów mieszkań-
ców jest przecież wiele, budżet nie jest 
z gumy. Nie każde postulaty da się tak 
od razu spełnić, choć jak zapewniam, 

nikogo nie zostawimy be pomocy. Pro-
gram dotyczący kompleksowej gospo-
darki ściekowej i śmieciowej zostanie 
radzie wkrótce przedstawiony. Musimy 
myśleć perspektywicznie kilka i kilka-
naście lat do przodu, żeby nie popełnić 
błędu.

No właśnie. Samorządowcy zazwy-
czaj myślą w kategorii jednej kaden-
cji. Jest pan inny? Ma Pan plan dzia-
łania na 10-20 lat do przodu?

To chyba złe wyobrażenie o samorzą-
dowcach. Przynajmniej o większości z 
nich. Dla nas w gminie Siedlec w przy-
szłości duże znaczenie będą miały na 
pewno drogi powiatowe i wojewódzkie. 
Cały czas o nich myślimy. Przykładem 
są bardzo dobre kontakty z władzami 
wojewódzkimi i zarządcami dróg, które 
zaowocowały między innymi remon-
tem drogi nr 303. W końcu udało się 
też doprowadzić do inwestycji w drogę 
powiatową do Kiełpin. Choć nie ukry-
wam, że apetyt jeśli chodzi o rozmiar 
akurat tego projektu mieliśmy znacznie 
większy. Słuchaliśmy potrzeb miesz-
kańców i na tej podstawie zapropono-
waliśmy konkretne rozwiązania. Udały 
się połowicznie, ale mam nadzieję, że 
obecna rada powiatu poczyni starania 
aby w niedalekiej przyszłości pomóc 
mieszkańcom i przedsiębiorcom we 
wsiach na tej trasie. Drogi powiatowe 
są ważne z jeszcze innego powodu. 
Plany rozwoju gminy korelują właśnie 
z rozwojem infrastruktury drogowej i 
bez tego nie osiągniemy założonych 
planów na następne lata. Przy okazji 
do tych inwestycji dochodzą oczywiście 
kolejne ścieżki rowerowe, chodniki i 
cała infrastruktura. Powinniśmy też tym 
razem konkretnie zastanowić nad po-
mysłem całościowego rozwoju gminy. A 
szczególnie nad zagospodarowaniem 
przestrzennym. Według mnie duże czy 
bardzo duże fermy, a przypomnę że to 
jest i był w kilku miejscowościach spory 
problem, powinny mieć konkretny statut 
i plan lokalizacji. Obecny plan rozwoju 
w żaden sposób nie blokuje tego typu 
inwestycji od strony prawnej, ale to już 
temat na inną rozmowę. Musimy w każ-
dym razie określić: z lewej strony wsi 
część usługowa, z prawej mieszkalna i 
wypoczynkowa. To przykład, ale tak po 
gospodarsku i przyszłościowo trzeba 
myśleć już teraz i wspierać takie roz-
wiązania.

Nawiązując do Pana chęci współpra-
cy z radą. Głosowanie podczas sesji, 
które miało wyłonić przewodniczą-
cego chyba nie jest dobrym przykła-
dem?

Wszyscy byliśmy zaskoczeni. Powiem 
więcej… skonsternowani całą sytuacją, 
która tak naprawdę w ogóle nie musiała 
i nie powinna mieć miejsca. To kolejna 
według mojej oceny próba zabawy w 
politykę, a w wydaniu lokalnym takie 
działania są skierowane raczej wbrew 
mieszkańcom. Po to nas mieszkańcy 
wybrali abyśmy nie grali w gierki tylko 

zajmowali się ich sprawami. Tutaj tego 
podejścia po prostu zabrakło. Zrozu-
miałbym kuriozum tej sytuacji, gdyby 
któryś z radnych przedstawił innego 
kandydata, A tego nie było. Ktoś komuś 
coś chciał udowodnić?  To niedopusz-
czalne. Radni powinni pracować na 
rzecz gminy a nie zabawiać się w poli-
tykę, tym bardziej, że nic takim działa-
niem nie osiągnięto. Zapewniam, że już 
wszystko jest w porządku i dla dobra 
mieszkańców gminy wybór przewod-
niczącego został osiągnięty na drodze 
porozumienia. Potraktowałbym całą sy-
tuację jako swoisty wypadek przy pra-
cy i próbę sił, która jednak w ogólnym 
rozrachunku rozeszła się po kościach 
w imię wyższych celów niż ambicje 
poszczególnych radnych i ugrupowań. 
Jeśli się różnimy w poglądach to spie-
rajmy się i rozmawiajmy o tym, a nie 
podkopujmy wzajemnie swoje pozycje i 
pryncypia. Polityka powinna się kończyć 
przed drzwiami sali obrad, bo mandat 
radnego do czegoś w końcu zobowią-
zuje. Wybrali go w końcu mieszkańcy a 
nie ugrupowanie polityczne czy komitet 
wyborczy. Liczę na to, znając bardzo 
dobrze naszych radnych, że współpra-
ca będzie dobra. Nie mam nic do ukry-
cia i będę starał się dotrzymywać planu, 
który z radnymi ustalimy.

Planuje Pan rewolucje stanowisk w 
urzędzie?

Wyniki wyborów samorządowych tro-
chę nas zaskoczyły. Ze ścisłego grona 
moich współpracowników i komitetu 
wyborczego z którego startowałem kil-
koro z nich otrzymało mandat zaufania i 
zostało radnymi w powiecie. W związku 
z tym potrzebna jest konkretna reorga-
nizacja. Na dzień dzisiejszy największą 
rewolucją jest przeniesienie wice wójta 
Hieronima Birka na stanowisko sekre-
tarza. Bez tego nie mógłby wykonywać 
mandatu, a znając jego fachowość, do-
świadczenie i wiedzę samorządową na 
pewno niejednokrotnie przyczyni się do 
podjęcia konkretnych decyzji dla dobra 
mieszkańców powiatu. W chwili obec-
nej nie przewidujemy również powoła-
nia innej osoby na stanowisko mojego 
zastępcy. Kolejną ważną osobą jest 
starosta Jacek Skrobisz, który pracował 
w naszym urzędzie kierując oświatą. Z 
tego stanowiska został delegowany. Na 
jego miejsce musimy przyjąć na zastęp-
stwo kolejnego kierownika, oczywiście 
po ogłoszonym konkursie. Obu Panom 
życzę owocnej pracy z pełnym popar-
ciem z mojej strony. Mamy też w radzie 
powiatu radnego Michała Nowaka oraz 
szefa ZEUK – u Andrzeja Rogozin-
skiego. Nie wspomnę o kandydatach z 
komitetu Nasza Gmina, choćby długo-
letniej wójt gminy Przemęt Dorocie Go-
rzelniak, która jest dla mnie wzorem sa-
morządowca. Mam nadzieję, że powiat 
doskonale wykorzysta jej umiejętności i 
nabytą przez wiele lat wiedzę na temat 
działania samorządu dla dalszego roz-
woju i dobra nas wszystkich.

NOWA KADENCJA, NOWE WYZWANIA
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Informacje z Regionu Kozła
Dnia 25 września 2018 r. rozstrzy-
gnięto konkurs plastyczny – Nama-
lować Gwarę, którego organizatorem 
była Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu 
i Lokalna Grupa Działania Regionu 
Kozła. Konkurs plastyczny „Kontynu-
ujemy tradycję”, jest skierowany do 
uczniów wszystkich szkół w gminach 
leżących terytorialnie w Regionie Ko-
zła. Organizatorzy zawsze się starają, 
aby temat konkursu był zbliżony do 
hasła przewodniego Biesiady Koźlar-
skiej       w Zbąszyniu: „Gwarum śpiy-
wano, gwarum godono”, gdyż właśnie 
podczas jej trwania przedstawiani 
są laureaci i prezentowane są prace 
dzieci w przestrzeni miejskiej. Naj-
częściej korzysta się z uprzejmości 
właścicieli „Pubu Stara Piwnica” przy 
Rynku, ponieważ w sobotę uczestni-
cy biesiady koźlarskiej mogą wejść 
do tej zbąszyńskiej restauracji i obej-
rzeć najlepsze konkursowe prace. Do 
udziału w konkursie plastycznym już 
na początku września zaproszono 
szkoły podstawowe i dawne gimnazja, 
opiekunów i nauczycieli dołączając 
informację z regulaminem i plakatem 
imprezy. W tym roku przystąpiło do 
tego wydarzenia 13 szkół z Regionu 
Kozła (Chobienice, Chrośnica, Łom-
nica, Kopanica, Nądnia, Nowe Kram-
sko, Perzyny, Przyprostynia, Siedlec, 
Strzyżewo, Trzciel, Zbąszyń, Zbąszy-
nek). Ogółem wpłynęło 159 prac kon-
kursowych. Zadaniem uczestników 
konkursu było zilustrować jakąś przy-
śpiewkę lub gwarowe powiedzenie re-
gionalne. Zdecydowanie najczęściej 
rysowano „Świniorza” lub piosenkę 
„Chłopocy”. 25 września spotkała się 
komisja weryfikująca prace konkursu 
plastycznego „Kontynuujemy trady-
cję”. Komisja konkursowa w składzie: 
Malwina Kubicka, dyrektor Zbąszy-
neckiego Ośrodka Kultury, założyciel-
ka grupy teatralnej „Teatr 18+”, laure-
atka Nagrody Kulturalnej Marszałka 
Województwa Lubuskiego w 2017 r.; 
Jarosław Mai, muzyk ludowy ze Zbą-
szynia, klarnecista i koźlarz, laureat 
wielu nagród i wyróżnień za kultywo-
wanie tradycji i grę na koźle; i Krzysz-
tof Rożek dziennikarz-reportażysta, 
wielbiciel kultury ludowej odznaczony 
wyróżnieniem „Zasłużony dla Regio-

nu Kozła”, ocenili i wybrali 
prace, które ich zdaniem 
zasługiwały na nagrody i 
wyróżnienie. Jury w szcze-
gólności zwracało uwagę 
na samodzielne wykonanie 
pracy oraz na zbieżność 
pracy plastycznej z tema-
tem gwarowym.
Lista laureatów konkursu i 
wyróżnionych:
KATEGORIA I- DZIECI 6 LAT „ZE-
RÓWKA”: 1 miejsce – Anastazja 
Berlińska – ZSP Zbąszyń, 2 miejsce 
– Wiktoria Rybicka – ZSP Chobienice, 
3 miejsce – Natalia Tomaszewska – 
ZSP Przyprostynia, Wyróżnienie – Mi-
chał Matysik – SP w Kopanicy, Wyróż-
nienie – Wiktor Kołodziejczyk – ZSP 
Przyprostynia, Wyróżnienie – Kajetan 
Kuhnke – ZSP Chobienice
KATEGORIA II – KLASY 1-3 SZKOŁY 
PODSTAWOWE: 1 miejsce – Niko-
dem Konefon – SP Nowe Kramsko, 2 
miejsce – Małgorzata Wróbel – ZSP 
Przyprostynia, 3 miejsce – Aleksander 
Ratyński – Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi w Zbąszynku, 
Wyróżnienie – Paulina Cieślak – ZSP 
Zbąszyń, Wyróżnienie – Martyna Ni-
kola Maćkowska – ZSP Zbąszyń
KATEGORIA III – KLASY 4-6 SZKOŁY 
PODSTAWOWE: 1 miejsce – Klaudia 
Kowalewska – ZSP Chobienice, 2 
miejsce – Milena Szkudlarek –Niepu-
bliczna SP w Strzyżewie, 3 miejsce – 
Klaudia Skałecka – Niepubliczna SP 
w Strzyżewie, Wyróżnienie – Rozalia 
Obst – ZSP Zbąszyń, Wyróżnienie – 
Maksymilian Lejwoda – ZSP Zbąszyń
KATEGORIA IV – Młodzieżowa – KLA-
SY 7-8 SZK. PODST. I III Gimnazjum: 
1 miejsce – Tamara Lejwoda – ZSP 
Zbąszyń, 2 miejsce – Ewa Wiktoria 
Woźniak – Niepubliczna SP w Strzy-
żewie, 3 miejsce – Jonasz Kluj – ZSP 
Zbąszyń, Wyróżnienie – Agnieszka 
Bok – ZSP Chrośnica, Wyróżnienie – 
Linda Zienkiewicz – ZSP Zbąszyń.

W czwartkowy wieczór 15 listopada 
2018 r. w gościnnych wnętrzach Me-
diateki Światowit w Kargowej odbyła 
się promocja publikacji „Portrety Re-
gionu Kozła”. Zebranych gości powi-
tała najpierw koźlarska kapela „Argu-

sie” pod kierunkiem Jerzego 
Skrzypczaka, a potem głos 
zabrał gospodarz spotkania – 
Witold Silski. Prezes Lokalnej 
Grupy Działania Regionu Ko-
zła wyjaśnił, że projekt, jakim 
było wydanie publikacji, zo-
stał dofinansowany ze środ-
ków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu 

„Kultura – Interwencja 2018. EtnoPol-
ska”. Skierowany on był do mieszkań-
ców niewielkich miejscowości i miał 
pomóc dostrzec unikatowe zjawiska 
kulturalne. Witold Silski podkreślił, 
że promocję „Portretów” zaszczycił 
swoją obecnością przedstawiciel Na-
rodowego Centrum Kultury – Ireneusz 
Prokopiuk, filmujący całe spotkanie z 
zamiarem włączenia fragmentów do 
materiału promocyjnego pokazują-
cego efekty programu „EtnoPolska”. 
Gospodarz spotkania powiedział, że 
informacje o interesujących posta-
ciach były wydawane wcześniej w 
formie zeszytów zatytułowanych „Por-
trety Regionu”. Dotąd ukazało się ich 
sześć. Taki sposób okazał się jednak 
niezbyt wygodny dla czytelników, stąd 
pomysł na zebranie wiadomości w 
jednym tomie. Dalej głos zabrali: Ja-
nusz Jaskulski, pod którego redakcją 
powstała publikacja oraz Wojciech 
Olejniczak, autor opracowania gra-
ficznego całości. J. Jaskulski zazna-
czył, m.in., że inicjatorem zbierania 
i publikowania informacji o osobach 
ważnych dla utrwalenia kultury regio-
nu był Leonard Śliwa, który, jak moż-
na przeczytać w „Portretach”: Chcąc 
stworzyć historię „naszej ziemi” ape-
lował do wszystkich o pomoc w zbie-
raniu dokumentów. Z kolei Wojciech 
Olejniczak stwierdził, że Region Kozła 
ma szczęście do niezwykłych posta-
ci. Przykładami są choćby: Konstanty 
Sikorski, fotograf ze Zbąszynia, które-
go szklane negatywy stanowią pełną 
dokumentację życia społecznego z 
przełomu XIX i XX wieku oraz ojciec 
mówiącego te słowa – Kazimierz Olej-
niczak, również zbąszyński fotograf, 
który szklane negatywy poprzednika 
nie tylko upowszechnił i ocalił od za-
pomnienia, ale sam także uwieczniał 
na kliszy najważniejsze wydarze-

nia, postacie i niknące z wiejskiego 
pejzażu chaty i wiatraki. W dalszej 
części spotkania wypowiedzieli się: 
Jan Prządka, Stanisław Mai, Marcin 
Szczechowiak i Jerzy Skrzypczak, 
twórcy kozłów, wspominając swoich 
mistrzów i początki działalności. Pro-
mocję zakończył występ kapeli „Argu-
sie” oraz wspólne z widownią wykona-
nie popularnych regionalnych piose-
nek. Kilka słów o „Portretach Regionu 
Kozła”. Bogato ilustrowana archiwal-
nymi zdjęciami publikacja podzielona 
jest na tematyczne rozdziały. Pierw-
szy zatytułowany „Muzycy Regionu 
Kozła” zawiera biogramy najbardziej 
znanych i zasłużonych mistrzów. Ko-
lejny „Budowniczowie instrumentów 
muzycznych” zaczyna się od omó-
wienia typowych dla regionu instru-
mentów i przypomnienia tradycji ich 
budowania sięgających średniowie-
cza. Tu również poznajemy biogramy 
twórców. Okazuje się przy tym, że te 
same osoby muzykowały i budowały 
instrumenty. Trzeci rozdział w całości 
poświęcony jest mazankom, czyli trzy-
strunowym skrzypcom żłobionym oraz 
muzykom grającym na tym instrumen-
cie. Z kolei w rozdziale „Kolbergowie 
Regionu Kozła” czytelnik poznaje hi-
storię badań nad wielkopolskim folk-
lorem dudziarskim i koźlarskim oraz 
sylwetki najbardziej zasłużonych dla 
utrwalenia i zachowania wiedzy o 
folklorze regionu. Ostatni rozdział to 
opowieść o „pasjonatach Pogranicza 
i Strażnikach Pamięci”, społeczni-
kach, którzy dostrzegali nierozerwal-
ny związek między zachowaniem 
polskości na ziemiach pozostających 
dziesiątki lat pod pruskim zaborem a 
pracą licznych organizacji, stowarzy-
szeń śpiewaczych, sportowych, itp. 
W okresie powojennym zajmowali się 
dokumentowaniem ich dorobku, opi-
sywaniem go w różnych publikacjach, 
tworzeniem muzeów regionalnych, a 
nierzadko inicjowali zakładanie no-
wych zespołów ludowych, a nawet lo-
kalnych stowarzyszeń.
Więcej informacji na www.regionko-
zla.pl,www.lgdrk.pl

Opracowała: Ewa Woś

WOŚP w Tuchorzy

Jakby podniósł się las
Biało czerwonych flag
I wyszli wszyscy na ulice
Na wietrze radośnie flagą powiewając
Niepodległej – cześć oddając
 
 I chwycił się lud za ręce
 Dzieci i młodzież i dorośli
 I w takt pieśni patriotycznych
 Dumnie ciebie nieśli

I rozdzwoniły się dzwony
Cała Polska stanęła
Śpiewając hymn Narodowy
Niepodległej w hołdzie złożony
 
 Nasza Ojczyzno Polsko kochana 
 Tak pragnę oddać Ci cześć
 Za poległych w ciemnej mogile
 Niepodległa – modlitwę Ci nieść

I niech nie dzielą nas poglądy
Niech nie dzieli różnica zdań
Ale łączy ciemna mogiła
I złożony żołnierz tam

Julianna Kaczmarek
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Dnia 09.11.18 uczniowie 
w Szkole Podstawowej w Tu-
chorzy również uczcili 100 
– rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

W klasach nauczania zinte-
growanego i oddziałów przed-
szkolnych odbył się piknik z 

Niepodległą, podczas którego 
śpiewano pieśni patriotyczne, 
rozwiązywano zagadki, a kla-
sy 3 przygotowały akademię. 
O godzinie 11.11 cała szkoła 
zebrała się pod salą wiejską w 
Tuchorzy, gdzie wspólnie od-
śpiewano „Mazurka Dąbrow-
skiego”, a klasy 1-3 i oddziały 

przedszkolne wykonały żywą 
flagę. Następnie klasy 4-8 i 
gimnazjum uczestniczyły w 
akademii przygotowanej przez 
klasy 8.

Wieczorem odbyło się spo-
tkanie ponownie w sali wiej-
skiej z mieszkańcami społecz-
ności szkolnej na kolejnym 

już „Wieczorze z pieśnią”. W 
spotkaniu uczestniczył również 
Wójt Gminy Siedlec Jacek Ko-
lesiński, Przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Kaźmierczak, 
radny Krzysztof Szerment, 
sołtys Nowej Tuchorzy – Ta-
deusz Monkiewicz. Zgroma-
dzeni mogli obejrzeć akademię 

przygotowaną przez naszych 
uczniów, oraz przedszkolaków,  
posłuchać zespołu „Tuchorza-
cy”. Na koniec wszyscy razem 
śpiewaliśmy pieśni patriotycz-
ne. Był również czas na wspól-
ne rozmowy, śmiech i powspo-
minanie dawnych dziejów.

Nieskończenie Niepodległa

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się I 
sesja Rady Gminy Siedlec VI kadencji 2018 
-2023, w której uczestniczyło 15 radnych 
spośród 15 członków Rady, Jacek Kolesiński 
Wójt Gminy, Hieronim Birk Zastępca Wój-
ta, Krystyna Lewandowska Skarbnik Gmi-
ny, Mieczysława Kicińska Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wyborczej, dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych, Sołtysi oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych i re-
feratów urzędu gminy.

Podczas obrad radni i wójt złożyli ślubo-
wanie. Dokonano wyboru Przewodniczą-
cego Rady Gminy Siedlec , którym został 
radny Andrzej Kaźmierczak. Wybrano też 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sie-
dlec , którym został radny Wiesław Żydzik. 
Ponadto przedstawiona została informacja 
o stanie gminy przez Jacka Kolesińskiego 
Wójta Gminy.

W dniu 27 listopada 2018 r. odbyła się II 
sesja Rady Gminy Siedlec VI kadencji 2018 
-2023, w której uczestniczyło 15 radnych 
spośród 15 członków Rady, Jacek Skrobisz 
Starosta Wolsztyński, Andrzej Rogozinski 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Ja-
cek Kolesiński Wójt Gminy, Hieronim Birk 
Zastępca Wójta, Krystyna Lewandowska 
Skarbnik Gminy, Sołtysi oraz kierowni-
cy jednostek organizacyjnych i referatów 
urzędu gminy.

W punkcie interpelacje i wnioski głos 
zabrali:

- radny R. Kluj podniósł sprawę kontene-
rów mieszkalnych pytając : jak ta sprawa 

się przedstawia? Ponadto widział potrzebę 
zajęcia się sprawą opracowania regulami-
nu wyboru przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego na przyszłość.

- radny K. Szerment podniósł sprawę od-
płatności za korzystanie z sali gimnastycz-
nej w Belęcinie przez kluby prosząc o wyja-
śnienie tej kwestii.

- Sołtys wsi Wąchabno Z. Kasprzak pod-
niósł sprawę złożonego (dość dawno) wnio-
sku do Zarządu Dróg o usunięcie uschnię-
tych drzew z drogi powiatowej (zjazd z Wą-
chabna w kierunku Grójca). Jak stwierdził 
do chwili obecnej nic w tym temacie nie 
zrobiono, a zagraża to bezpieczeństwu.

W dalszej części obrad przedstawiona 
została informacji o wyznaczeniu podmio-
tów, w których jest wykonywana kara ogra-
niczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna.

Ponadto podjęto następujące uchwały:
- uchwała Nr II/ 4/18 w sprawie powoła-

nia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
została przyjęta zwykłą większością – na 
obecność 15 radnych, 14 – za, 0 – przeciw, 
1- wstrzymujący;

- uchwała Nr II/ 5/18 w sprawie powo-
łania przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji została przyjęta zwykłą 
większością – na obecność 15 radnych, 14 
– za, 0 – przeciw, 1- wstrzymujący;

- uchwała Nr II/ 6/18 w sprawie powo-
łania składów osobowych i ustalenia za-
kresu działań stałych Komisji Rady Gminy 

Siedlec na obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 15 – za, 0 – przeciw, 
0-wstrzymujących;

- uchwała Nr II/ 7/18 w sprawie powoła-
nia przedstawicieli Gminy Siedlec w skład 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„Obra” na obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 15 – za, 0 – przeciw, 
0-wstrzymujących;

- uchwała Nr II/ 8/18 w sprawie przyję-
cia programu osłonowego w zakresie do-
żywiania na lata 2019 – 2023 na obecność 
15 radnych została przyjęta jednogłośnie 
15 – za, 0 – przeciw, 0-wstrzymujących;

- uchwała Nr II/ 9/18 w sprawie okre-
ślenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świad-
czenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wie-
loletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 
na obecność 15 radnych została przy-
jęta jednogłośnie 15 – za, 0 – przeciw, 
0-wstrzymujących;

- uchwała Nr II/ 10/18 w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania zasiłku ce-
lowego - pomocy w zakresie dożywiania 
dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023 na obecność 15 rad-
nych została przyjęta jednogłośnie 15 – za, 
0 – przeciw, 0- wstrzymujących.

W wolnych głosach i wnioskach kolejno 
zabierali głos:

Sołtys wsi Siedlec M. Wita podniósł spra-
wę powstającego parkingu wokół przed-
szkola w Siedlcu i transparentności wydat-
kowania środków publicznych.

Sołtys wsi Zakrzewo Z. Martyniak pytał o 
losy ścieżki rowerowej Zakrzewo – Belęcin.

Radny Z. Śmiałek podziękował za nowy 
odcinek (130 m) drogi w Żodyniu, z które-
go mieszkańcy się cieszą. Jednak do pełni 
szczęścia brakuje jeszcze 300 metrów.

Radna R. Olejniczak zwróciła się o przy-
gotowanie zestawienia poniesionych w 
danej miejscowości wydatków inwestycyj-
nych i wydatków na zakupy inwestycyjne w 
latach 2014 – 2018  z zaznaczeniem pozy-
skania środków.

Radny P. Kosicki podziękował za wspar-
cie przebudowanej świetlicy wiejskiej w 
Reklinie.

Radny A. Kupś zwrócił się z zapytaniem: „ 
na jakim etapie jest złożony do Wojewody 
Wielkopolskiego wniosek o dofinansowa-
nie zadania pn. „Przebudowa dróg gmin-
nych z wykonaniem odcinka kanalizacji 
deszczowej w Jażyńcu”.

Radny A. Kaźmierczak podniósł sprawę 
oświetlenia ulicznego w Karnie pytając : „ 
co takiego się wydarzyło, że świecące lam-
py obecnie nie świecą?”

Protokoły z poszczególnych sesji wraz z 
nagraniami dostępne są na stronie WWW.
siedlec.esesja.pl 

Jolanta Żurek 
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6-8.11.18 - warsztaty z moderatorami od-
nowy wsi, podczas których cztery sołec-
twa tj. Tuchorza, Chobienice, Jaromierz 
i Wielka Wieś pracowały nad sołecka 
strategia odnowy wsi,
10.11.18 - uroczyste przekazanie sprzę-
tu i wyposażenia dla jednostek OSP z 
gminy Siedlec, który został zakupiony 
w ramach środków Funduszu Pomocy 
pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
20.11.18 -I sesja VI kadencji Rady Gmi-
ny Siedlec ( relacja w br. numerze),

23.11.18  - szkolenie rolników 
w temacie: „Bioasekuracja w 
aspekcie afrykańskiego pomo-
ru świń ( ASF )”, Zgromadze-
nie Związku Międzygminnego 
„Obra”,
21.11.18 obchody Dnia Pracow-
nika Socjalnego,
27.11.18 II sesja VI kadencji Rady Gminy 
Siedlec ( relacja w br. numerze),
29.11.18 spotkanie z dyrektorami szkół,
30.11-1.12.18 Świąteczna Zbiórka 
Żywności na terenie gminy, którą koor-

dynował Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Siedlcu (zebrano 320 
kg żywności),
2.12.18 XVI Gminne Spotka-
nie z Seniorami, organizowane 
corocznie przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Siedlcu,
7.12.18 Święty Mikołaj wśród 

siedleckich przedszkolaków,
8.12.18 spotkanie Mikołajkowe dla 
dzieci z Sołectwa Jaromierz, - spotkanie 
podsumowujące działalność jednostek 
OSP gminy Siedlec w Reklinie i uroczy-

ste otwarcie przebudowanej świetlicy 
wiejskiej w Reklinie,
9.12.18 Jarmark Bożonarodzeniowy,
10.12.18  odbiór budowy chodnika oraz 
przebudowy zjazdów w Siedlcu w ramach 
zdania „Budowa ścieżek rowerowych”,
11.12.18 odbiór zadania przebudowa 
dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu – 
etap II, - spotkanie Mikołajkowe Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Koła Polskie-
go Związku z Siedlca, - Mikołajkowe par-
ty z Olafem w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Siedlcu.

Kalendarium Gminy Siedlec
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Mimo coraz chłod-
niejszych dni miesz-
kańcy Siedlca aktywnie 
dbają o wygląd swojej 
miejscowości. W minio-
ną sobotę (8.12) od rana 
rozpoczęto zagospoda-
rowywanie kolejnego 
skweru w Siedlcu po-
przez rozłożenie agrow-
łókniny, kamyszka płu-
kanego oraz posadzono 
30 ozdobnych drzewek. 
Jest to kolejne miejsce 

w Siedlcu, które dzięki 
aktywności mieszkań-
ców diametralnie zmie-
niło swój wygląd i już 
nie straszy chwastami i 
błotem.

Po południu tego 
samego dnia mieszkań-
cy rozpoczęli prace w 
ogrodzie przy Pszcze-
lej Alei, aby nadać mu 
świąteczny wystrój. 
Dzięki współpracy uda-
ło się bezkosztowo dla 

Sołectwa pozyskać 8 – 
metrowy świerk, który 
stoi już przyozdobiony 
w ogrodzie, a dzięki 
wcześniej zaplanowa-
nej instalacji elektrycz-
nej lampki choinkowe 
zapalają się gdy robi się 
ciemno i rano gasną. 

Dziękuję wszystkim 
zaangażowanym oso-
bom za pomoc.

AKTYWNE SOŁECTWO SIEDLEC

11 listopada Sołtys 
Siedlca – Maciej Wita 
wraz z Radą Sołecką 
i proboszczem parafii 
Dariuszem Walkowia-
kiem posadzili „drze-
wo wolności” z okazji 
100 – lecia odzyskania 
przez Polskę Niepod-
ległości. Platan klono-

listny rośnie w ogrodzie 
przy Pszczelej Alei, a 
przy drzewie w najbliż-
szym czasie umieszczo-
na zostanie pamiątkowa 
tabliczka. Była to rów-
nież okazja do wspólnej 
rozmowy nt. historii od-
zyskania przez Polskę 
wolności, wspomnienia 

ojców Polskiej Niepod-
ległości, a cytat jednego 
z nich – Wincentego 
Witosa znajdować się 
będzie na tablicy pa-
miątkowej: „Nie ma 
sprawy ważniejszej niż 
Polska”.

W SIEDLCU POSADZILI 
DRZEWO WOLNOŚCI.

11 listopada Sołtys 
i Rada Sołecka Siedlca 
zorganizowali podobnie 
jak w roku ubiegłym 
ognisko dla mieszkań-
ców Siedlca w ogrodzie 
przy Pszczelej Alei. 
Przy patriotycznych 
piosenkach i blasku 
ogniska kilkadziesiąt 
osób niedzielny wie-

czór spędziło w razem 
w siedleckim ogrodzie. 
W kulminacyjnym mo-
mencie wszystkie miej-
sca pod wiatą i przy 
ognisku były zajęte, a 
część osób jeszcze sta-
ła! Ognisko okazało się 
strzałem w dziesiątkę. 
Organizatorzy zakupili 
dla wszystkich kiełbasę 

oraz pozostały prowiant 
ogniskowy, a dodat-
kowo każdy otrzymał 
bigos z kociołka znad 
ogniska. Wszystko to 
było zakupione dzięki 
sponsorom. 

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy uczest-
niczyli oraz pomogli  
w przygotowaniach. 

SIEDLECKIE OGNISKO 
NA 11 LISTOPADA

/-/ Maciej Wita
Sołtys Siedlca

Szkoła z Belęcina w Rumunii
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W dniach od 15 do 22 paź-
dziernika 2018 r. w miejscowo-
ściach: Grójec Wielki, Grójec 
Mały, Chobienice, Jaromierz, 
Kopanica, odbyły się lekcje 
historii w terenie pt. „Śladem 
walk powstańczych na kierun-
ku zachodnim”. W projekcie 
realizowanym w ramach ob-
chodów 100 lat Niepodległej 
i 100 lat Lotnictwa Wojsko-
wego w zielonogórskim „Lot-
niku” udział wzięli uczniowie 
siedmiu klas I LO oraz specja-
lizacji prawno - społecznej i 
czterech klas III Gimnazjum z 
Zespołu Szkół Akademickich 
w Zielonej Górze.

Koordynatorem projektu 
były Honorata Talaga i Bo-
żena Sikora. Organizator wy-
jazdów: Arleta Majchrzak. 
Projekt realizowany w ramach 
obchodów 100 LAT NIEPOD-
LEGŁEJ I 100 LAT LOTNIC-
TWA WOJSKOWEGO W 
ZIELONOGÓRSKIM LOT-
NIKU o nazwie „ŚLADEM 
WALK POWSTAŃCZYCH 

NA KIERUNKU ZACHOD-
NIM” – LEKCJE HISTORII 
W TERENIE.

W dniach od 15 do 22 paź-
dziernika 2018, uczniowie 
siedmiu klas I LO oraz spe-
cjalizacji prawno-społecznej 
i czterech klas III Gim z  Ze-
społu Szkół Akademickich w 
Zielonej Górze uczestniczyli 
w projekcie lekcji historii w te-
renie (odbyło się sześć wyjaz-
dów, każdy po dwie grupy).

Logistyką i organizacją 
wyjazdów zajęła się Pani Ar-
leta Majchrzak, program przy-
gotował pan Jerzy Przybecki 

- Prezes Oddziału Lubuskiego 
Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego w Zielo-
nej Górze, a z ramienia szkoły 
to Stowarzyszenie Przyjaciół 
„Lotnika” aplikowało o „mały 
grant” do Urzędu Marszałkow-
skiego.

Śladami historii w terenie

Program wyjazdów był na-
stępujący:

Poznanie miejsc w zachod-
niej części Województwa Lu-
buskiego, gdzie na przełomie 
1918/1919 r. toczyły się walki 

powstańcze: Przed mostem w 
Cigacicach po prawej stronie 
kamień pamiątkowy z datą – 
część umocnień,  S u -
lechów, Cmentarz Komunal-
ny, główne wejście, obelisk 
poświęcony pochowanym 
Powstańcom Wielkopolskim, 
przejazd pod „Zbór”, tablica 
pamiątkowa na murze w cen-
trum   miasta, Babimost, po 
drodze w Nowym Kramsku po 
prawej stronie przed kościołem 
obelisk z tablicą pamiątkowa / 
walki 26.01.2019 – jezioro, 
Stare Kramsko, Babimost w 
centrum obelisk powstańczy, 

Cmentarz Komunalny 
mogiła powstańcza. 
Sztab w Babimoście, 
walki Nowe Kramsko i 
dalej w kierunku Zbą-
szynka, Grójec Wielki 
– ognisko powstań-
cze, w zależności od 
pogody,  poczęstunek 
w wiejskiej świetlicy, 
Grójec Mały – Chobie-
nice – walki, cmentarz 

mogiły, Jaromierz, Kopanica – 
miejsca walk, likwidacja przez 
powstańców gniazda karabi-
nów maszynowych na kościel-
nej wieży – spotkanie z Preze-
sem Koła TPPW 1918/1919, 
Kargowa. Obelisk w parku z 
nazwiskami ekshumowanych 
powstańców i obelisk na Placu 
Berwińskiego. Historia jedne-
go kamienia. Spotkanie z Pa-
nią Prezes TPPW 1918/1919 w 
Kargowej.

W projekcie wzięło udział 
281 uczniów i 18 nauczycieli. 
Pilotami naszych wyjazdów 
byli: p. Błażej Mospan, p. 
Edward Tuliszka, p. Katarzyna 
Sroka, p. Damian Bączkiewicz 
i p. Katarzyna Zielińska.

Gościli nas członkowie 
Koła Gospodyń w Grójcu 
Wielkim: pani sołtys Jadwiga 
Hirt oraz p. M. Ratajczak, p. I. 
Staszyk, pp. K. i P. Jeszke, a ze 
szkoły w Kopanicy nauczyciel 
historii - pan Dariusz Poszwiń-
ski.

Lekcje historii w terenie 
pt. „Śladem walk powstańczych na kierunku zachodnim”

W ramach projektu 
Erasmus+ uczniowie 
ze szkoły podstawowej 
z Belęcina odwiedzi-
li swoich przyjaciół w 
Rumunii. W projekcie 
biorą udział także szko-
ły z Hiszpanii, Francji i 
Bułgarii.

W związku z projek-
tem Erasmus +w dniach 
11-16.11. uczniowie 
odbyli wizytę w szkole 
partnerskiej w Rumunii. 
Oprócz p. Beaty Tomys 
uczniami opiekowała 
się także nauczycielka 
języka niemieckiego, 
p. Lucyna Strzecha. A 
pod swoją pieczą miały 
czworo uczniów z kla-
sy 5tej i 6tej. Była to 
finansowana z projektu 
wizyta w szkole śred-
niej Colegiul National 
w mieście Jassy.  - Zo-
staliśmy ciepło powita-
ni pięknymi występami 
uczniów szkoły. Podczas 
pobytu uczniowie ze 
wszystkich krajów part-
nerskich pracowali nad 

tworzeniem artykułów 
do gazety internetowej, 
a nauczyciele opraco-
wywali harmonogram 
działań na najbliższe 
miesiące. Pierwszego 
dnia uczniowie z każ-
dego kraju przedstawili 
swoje szkoły w krótkich 
prezentacjach – opisują 
swoje wrażenia uczest-
nicy.

Escape room na 
zakończenie

Podczas wizyty był 
również czas na zwie-
dzanie miasta, w tym 
pięknego pałacu, w któ-
rym uczestnicy zwie-
dzili: Muzeum Etnogra-
ficzne, Muzeum Historii 
Mołdawii i Muzeum 
Sztuki. Odwiedzili też 
dwie piękne zabytkowe 
biblioteki, a także lo-
kalną stację radiową. A 
na koniec wyjazdu dla 
uczniów została zor-
ganizowana dodatko-
wa atrakcja: wizyta w 
escape roomie. Ostat-

niego dnia uczniowie 
przygotowali plakaty 
podsumowujące wizytę 
i wrażenia z pobytu. - 
Jest to projekt dwuletni, 
który zaczął się 1. wrze-
śnia 2017 i zakończy się 
21. sierpnia 2018r. Do 
tej pory odbyły się dwa 
spotkania szkoleniowe 
dla nauczycieli w Hisz-
panii i Bułgarii, a także 
spotkanie uczniów i na-
uczycieli organizowane 
przez naszą szkołę- było 
to w maju 2018 r. - mó-
wią opiekunki.

Szkoła z Belęcina w Rumunii
Internet to doskonały 

sposób na dotarcie do co-
raz bardziej ucyfrowione-
go społeczeństwa. Wielu 
mieszkańców ma dostęp do 
sieci w domu czy telefonie. 
Sołtysi również korzystają z 
tego narzędzia, informując 
o imprezach, wydarzeniach 
czy chociażby o zbiórkach 
śmieci i odpadów. Teraz do 
tego grona dołączyły Cho-
bienice, które od kilku dni 
mają własną, doskonale 
zrobioną stronę.

,Chobienice, Chobieni-
ce, są to piękne okolice.

Gdzie turystów zapra-
szają, to na rybki, to na 
grzybki.

Można zwiedzić też 
zabytki. O Powstańcach 
pamiętają i Ostoję piękną 
mają. Na koniki zaprasza-
ją, tam poćwiczyć każdy 
może, kiedy zimno jest na 
dworze. I popluskać się w 
basenie, później pyszne 
zjeść jedzenie. A na ko-
niec po jedzeniu możesz 

przespać się w hotelu. Moc 
atrakcji tutaj mamy do 
Chobienic zapraszamy !’’ – 
tak reklamują swoją miej-
scowość administratorzy. 
A można na niej w łatwy i 
intuicyjny sposób znaleźć 
wszelkie informacje doty-
czące historii, położenia, 
ludności, OSP czy tradycji. 
Nie zabrakło także lubianej 
przez wszystkich galerii ze 
zdjęciami oraz aktualności.

Wieś Chobienice ma już swoją stronę 
w Internecie www.chobienicesolectwo.pl
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Dnia 15 października 
2018 chętni uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy wzięli udział w 
Archidiecezjalnym Kon-
kursie Misyjnym „Mój 
szkolny kolega ze szko-
ły Beatrix w Indiach’’. 
Konkurs odbył się pod 
patronatem honorowym 
Arcybiskupa Metropolity 
Poznańskiego Stanisława 
Gądeckiego, jak również 
Departamentu Pomocy 
Humanitarnej Kancela-
rii Rady Ministrów oraz 
Zgromadzenia Słowa Bo-
żego (Werbistów).

Celem konkursu było 
przybliżenie postaci o. 
Mariana Żelazka, misjo-
narza werbisty, wielkiego 

Polaka i patrioty oraz Jego 
działalności w przypadają-
cą w tym roku 100 roczni-
cę Jego urodzin. Ponadto 
uczniowie na lekcjach ka-
techezy mieli przybliżone 
dzieło, które o. Marian za-
początkował, a mianowi-
cie szkołę Beatrix, która 
jest fenomenem na skalę 
światową, ponieważ uczą 
się tam dzieci z rodzin 
dotkniętych trądem oraz 
dzieci z różnych rejonów 
Indii, co jest przełomem 
w traktowaniu osób trędo-
watych w Indiach. Dzieci 
miały również możliwość 
poznania kraju jakim są 
Indie oraz problemów z 
jakimi borykają się ich 
Hinduscy rówieśnicy. Ko-
lejnym etapem konkursu 

było wykonanie pracy 
plastycznej – „Mój szkol-
ny kolega ze szkoły Be-
atrix w Indiach”.

W konkursie naszą 
szkołę reprezentowali 
następujący uczniowie: 
Nadia Kamieniarczyk z 
klasy 4a, Jessika Serweta 
z klasy 4a, Zuzanna Flie-
gier z klasy 4b, Kornelia 
Kowalewska z klasy 4b, 
Agata Browarczyk z kla-
sy 5b, Karolina Kulus z 
klasy 5b, Malwina Radna-
Kierzek z klasy 5b.

Wszystkim uczest-
nikom serdecznie dzię-
kuję za zaangażowanie i 
udział.

Katechetka 
Bogumiła Nowak

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS 
MISYJNY

Dnia 27 i 28 listopada 
klasy 7, 8 i 3 gimnazjum 
Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy udały się do 
Muzeum R. Kocha celem 
wysłuchania koncertu w 
wykonaniu Filharmonii 
Poznańskiej pt „Skąd nasz 
ród”. Młodzież zapoznała 

się z twórczością F. Cho-
pina i H. Wieniawskie-
go. Koncert uświadomił 
uczniom, że Polska to nie 
tylko kraj i miejscowości, 
ale to przede wszystkim 
nasza twórczość i nasza 
miłość do ojczyzny. ,,Pol-
ska to my!’’. Chociaż nie 

było naszego kraju przez 
wiele lat na mapie to prze-
trwał. On w nas samych. 
Koncert był kolejnym ele-
mentem obchodów przez 
naszą szkołę 100 -lecia 
Niepodległej.

W poniedziałek 3 grud-
nia dzieci z oddziału przed-
szkolnego Szkoły Podsta-
wowej w Tuchorzy - grupa 

Jeżyki wspólnie z rodzica-
mi wykonywali kartki oraz 
ozdoby świąteczne. Na 
zajęciach panowała miła i 

rodzinna atmosfera. Już na 
początku grudnia można 
było poczuć magiczny kli-
mat świąt. 

Zajęcia z rodzicami w Tuchorzy

13 listopada 2018r.  
w ramach obchodów set-
nej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości uczniowie 
naszej szkoły pisali dyk-
tando konkursowe.

Odbyło się one w trzech ka-
tegoriach:
- klasy II i III,
- klasy IV – VI,
- klasy VII i VIII oraz III 
gimnazjum.

Uczniowie nie tylko 
mieli okazję wykazać się 
kompetencjami ortograficz-
nymi, ale przede wszystkim 
mogli poszerzyć swoją wie-
dzę historyczną. Najmłodsi 
utrwalili wiadomości o 
symbolach narodowych. 
Klasy IV – VI poznały hi-
storię narodzin sportu w II 
Rzeczpospolitej. Natomiast 
najstarsi dowiedzieli się, 
jak doszło do utworzenia 
11 listopada świętem Odzy-
skania Niepodległości. Po 

sprawdzeniu dyktand wy-
łoniono aż 16 zwycięzców: 
Paulina Andrzejewska, Ta-
tiana Materna, Sandra No-
wotnik, Paweł Ługowski, 
Wiktoria Skrzypek, Dorota 
Rogozińska, Blanka Ba-
naszak, Julita Banaszak, 
Stanisław Kryś, Julita Pa-
cyna, Maciej Grzegorek, 
Krzysztof Banaszak, Wik-
toria Springer, Katarzyna 
Krawczyk, Wioletta Prząd-
ka, Wiktoria Merda.

Dyktando „Niepodległa” w Szkole 
Podstawowej w Tuchorzy

KONCERT FILHARMONII „SKĄD NASZ RÓD”

Jedno było pewne - Rada So-
łecka wraz z Sołtysem stwier-
dziła, że dzieci w Jaromierzu 
są  grzeczne. Postanowili więc 
napisać list do Św. Mikołaja, 
żeby dnia 8.12.2018 o godzi-
nie 17 przybył z prezentami dla 
grzecznych dzieci. No i stało 
się - 91 dzieciaków z utęsknie-
niem czekało na Św.Mikołaja, 
czas oczekiwania wypełniony 
był zabawą, malowaniem twa-
rzy , balonikami, herbatą, kawą 
i  smacznym plackiem dla rodzi-
ców. Po rozdaniu paczek, dzie-
ci chórem zawołały: „Prosimy 
Św.Mikołaja za rok ! „ 

MIKOŁAJ W JAROMIERZU
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Moi mili przyszła pora
By świętować dzień seniora
Lata płyną bardzo szybkie

Jak strumienie górskie, bystre.

Są kłopoty z naszym zdrowiem
Nic nowego tu nie powiem
O kłopotach zapomnimy
Do młodości powrócimy.

Niechaj szczęście dziś zagości
Da nam trochę też radości
Miłe chwile my spędzimy
Chociaż trochę zabawimy.

Pięknie dzisiaj dziękujemy
Brawa im też my dajemy

Wszystkim, co się natrudzili
I nas tutaj zaprosili.

Niechaj żyją długie lata
Dla Ojczyzny i dla świata

Niechaj wszyscy ich szanują
Z nami też się niech radują.

By nam zawsze zdrowi byli
Swoją pracą się cieszyli

By Ojczyzna nam piękniała
Nasza piękna Polska cała.

Ignacy Jaworski

Dnia 2.12.2018 r. w 
sali GOK w Siedlcu od-
było się XVI Gminne 
Spotkanie z Seniorami, 
organizowane corocznie 
przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siedlcu. Na 
uroczystość zaproszono 
mieszkańców gminy Sie-
dlec, którzy ukończyli 
80 rok życia i starszych. 
Zgromadzonych przywi-
tali Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Siedlcu Beata Wieczo-

rek, Wójt Gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński oraz Za-
stępca Przewodniczące-
go Rady Gminy Siedlec 
Wiesław Żydzik. Spotka-
nie rozpoczęło się mszą 
świętą, którą odprawił 
ksiądz proboszcz Dariusz 
Walkowiak. Czas spę-
dzony przy kawie umilał 
występ artystów z ze-
społu „SPEND-BAND”. 
Zespół zaprezentował 
utwory patriotyczne, ko-
lędy, pastorałki, a tak-

że ludowe przyśpiewki. 
Tradycyjnym punktem 
imprezy było pojawie-
nie się Gwiazdora, który 
każdemu seniorowi wrę-
czył upominek. Spotka-
nie przebiegało w miłej i 
świątecznej atmosferze. 
Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Siedlec życzymy 
zdrowych, spokojnych i 
rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia

XVI Gminne Spotkanie z Seniorami

Podziękowanie

21 listopada obcho-
dziliśmy Dzień Pra-
cownika Socjalnego. Z 
tej okazji pracownicy 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Siedlcu otrzy-
mali najserdeczniejsze 

życzenia, gratulacje i 
podziękowania za co-
dzienną pracę na rzecz 
mieszkańców. Na Sali 
Sesyjnej Urzędu Gmi-
ny odbyło się spotkanie 
pracowników OPS z 

Wójtem Panem Jackiem 
Kolesińskim oraz kie-
rownikiem Ośrodka Po-
mocy Społecznej Panią 
Beatą Wieczorek.

Dzień pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siedlcu in-
formuje, że istnieje moż-
liwość ubiegania się o 
pomoc w formie bezpłat-
nych posiłków dla dzie-
ci w przedszkolu oraz 
dla dzieci i młodzieży w 
szkole. Wsparcie może 
zostać udzielone osobom 
spełniającym warun-
ki otrzymania pomocy 
wskazane w ustawie z 
dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej oraz 
spełniającym 150% kry-
terium dochodowego o 
którym mowa w art.8 
w/w ustawy tj. w przy-

padku rodziny 792,00 
złotych na osobę w ro-
dzinie.

O pomoc w postaci 
posiłków mogą ubiegać 
się również osoby do-
rosłe, w szczególności 
samotne, starsze, zmaga-
jące się z niepełnospraw-
nością i chorobami, 
spełniające przesłanki o 
których mowa w art. 7 
ww. ustawy oraz speł-
niające 150% kryterium 
dochodowego o którym 
mowa w art.8 w/w usta-
wy tj. 1051,50 złotych 
w przypadku osoby sa-
motnie gospodarującej 

lub w przypadku rodziny 
792,00 złotych na osobę 
w rodzinie.

Osoby zainteresowa-
ne w/w formą pomocy 
mogą składać wnioski 
wraz z wymaganymi do-
kumentami potwierdza-
jącymi dochód rodziny 
netto z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wnio-
sku od grudnia 2018 r.

Dodatkowe infor-
macje można uzyskać 
po nr tel. 68 3848521 
wew.19,21 lub w sie-
dzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siedlcu.

Bezpłatne posiłki dla dzieci

Dnia 06.12 odwiedził 
naszych uczniów Święty 
Mikołaj. Jak co roku były 

wspólne tańce, śpiewa-
nie piosenek z gościem i 
oczywiście prezenty. Nie 

zabrakło również rózgi 
jako upomnienia.

MIKOŁAJKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUCHORZY

Na terenie gminy Sie-
dlec Świąteczną Zbiórkę 
Żywności koordynował 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Siedlcu. W dniach 
30.11-1.12.2018 r. zebra-
no 320 kg żywności. Ser-

decznie dziękujemy oso-
bom zaangażowanym w 
przeprowadzenie zbiórki: 
właścicielom sklepów, pe-
dagogom szkolnym, wo-
lontariuszom oraz wszyst-
kim, którzy w ten weekend 

podarowali potrzebującym 
jedzenie na świąteczny 
stół. Wszystkim mieszkań-
com Gminy Siedlec życzy-
my zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia.

Świąteczna Zbiórka Żywności

 Trwają prace przy rozbudowie budynku DPS i zmianie sposobu użytko-
wania. Na chwilę obecną zakończono prace na zewnątrz budynku oraz adaptację 
poddasza na Dom Dziennego Pobytu.

Przebudowa budynku 
przedszkola w Siedlcu
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Szkoła Podstawowa w 
Tuchorzy wzięła udział w 
ogólnopolskim konkursie 
edukacyjnym „Szkolne 
Przygody Gangu Słodzia-
ków”.

Celem konkursu było 
budowanie nawyku co-
dziennego czytania wśród 
uczniów klas I – III. Czyta-
nie pełni niezwykle ważną 
rolę w rozwoju dziecka - 
pobudza wyobraźnię, uczy 
samodzielnego myślenia, 
ćwiczy pamięć i koncentra-
cję. Aby wypracować na-
wyk codziennego czytania, 
maluchy otrzymały album 
z drzewkiem czytelniczym, 
w którym za każdy dzień 
głośnego czytania (min.10 

min.) dowolnej książki, 
udokumentowane podpi-
sem rodzica , otrzymywały 
od wychowawcy naklejkę 
ze Słodziakiem. Następnie 
nauczycie przeprowadzili 
na zajęciach głośne czy-
tanie z wykorzystaniem 
książki „Gang Słodziaków” 
autorstwa Renaty Piątkow-
skiej oraz maskotek przed-
stawiających zwierzęta 
żyjące w lesie. Dzieci roz-
wiązywały też łamigłów-
ki, przygotowały maski 
przedstawiające zwierzątka 
z książki i uczestniczyły w 
zorganizowanym w szkole 
Dniu Głośnego Czytania. 
Każde dziecko musiało 
również stworzyć w po-
staci komiksu nową przy-

godę Gangu Słodziaków. 
Prace w formie fotorelacji 
podjętych działań zostały 
wysłane do organizatora 
konkursu. Z niecierpliwo-
ścią czekaliśmy na wyniki. 
Do konkursu zgłosiło się 
prawie 5000 klas z całej 
Polski! Wkrótce otrzymali-
śmy informację, że ucznio-
wie klasy II a z Tuchorzy 
zdobyli WYRÓŻNIENIE 
i nagrody w postaci podu-
szek – Słodziaków! Bra-
wo! - Mamy nadzieję, że 
dzięki tej akcji dzieci będą 
systematycznie sięgały po 
książki, a czytanie będzie 
dla nich przyjemnością i 
wyprawą we wspaniały 
świat wyobraźni.- informu-
je I.Witkowska

Konkurs ,,Szkolne Przygody Gangu 
Słodziaków’’ rozstrzygnięty!
Szkoła dostała wyróżnienie!

Miesiąc listopad to czas 
poświęcony szczególnie 
wszystkim świętym. W 
tym miesiącu pamięta-
my o naszych zmarłych. 
Mamy też możliwość 
ofiarowania za nich od-
pustu zupełnego. Stąd 
nasze wędrówki na 
cmentarz w tym czasie.

Od świętych, którzy już 
są w Królestwie Nie-
bieskim i my możemy 
się wiele nauczyć, piel-
grzymując ku szczęściu 
wiecznemu. Dlatego na 
lekcjach religii w szkole 
w Tuchorzy uczniowie 
poznawali sylwetki róż-
nych świętych, w tym ich 
patronów. - Przyglądali-
śmy się ich życiorysom, 
tym jak żyli, a przede 
wszystkim zaś, jak pełnili 
wolę Pana Boga. – mó-
wią katechetki.

Każdy ma swojego 
świętego
W ostatnim dniu paź-
dziernika uczniowie 
szkoły wzięli udział w 
zadaniu dla chętnych – 
konkursie „Święci w na-
szej szkole.” Najpierw o 

swoich świętych szukali 
wiadomości. Następnie 
wykonywali wizerunek 
swego świętego, patrona. 
Upodabniali się do niego. 
Później uczniowie ubra-
ni w piękne stroje, które 
pomogli im przygotować 
rodzice oraz babcie poja-
wili się w szkole. Wszy-
scy mogli  zobaczyć jak 
wyglądał dany święty i 
odgadnąć kim był. Rów-
nież w tym dniu starsi 
uczniowie na przerwach 
częstowali cukierkami 
wszystkie dzieci oraz 
nauczycieli i pracowni-
ków szkoły, zadając im 
pytania na temat różnych 
świętych. W ten sposób 
mogli sprawdzić swoje 
wiadomości o świętych 
lub jeszcze więcej się o 
nich dowiedzieć. O go-
dzinie 16:30 uczniowie 
spotkali się na wspólnym 
posiłku w szkole.

Kolorowy orszak prze-
szedł przez wieś
Uczniowie wyruszyli 
także świątecznym or-
szakiem przez ulice wio-
ski z modlitwą różańco-
wą i śpiewem na ustach 

w kierunku kościoła na 
cmentarzu, gdzie czyn-
nie wzięli udział we 
Mszy Świętej.
Zmęczeni, ale pełni 
wrażeń, uśmiechu i ra-
dości wrócili do swoich 
domów. W konkursie 
wzięli udział następują-
cy uczniowie: Kanarek 
Karolina, która przed-
stawiała Św. Karolinę, 
Skrzypek Wiktoria - Św. 
Wiktoria, Skrzypek Julia 
- Św. Julia, Farulewski 
Filip – Św. Józef, Ba-
naszak Blanka – Matka 
Teresa z Kalkuty, Fur-
maniak Zuzanna – Ma-
ryja, Prządka Julia – Św. 
Urszula Ledóchowska, 
Chlebowski Kacper – 
Św. Jan Paweł II, Piosik 
Nikodem – Św. Piotr, 
Banaszak Krzysztof – 
prowadzący orszak.
- Serdecznie dziękujemy 
za pomoc w przygoto-
waniu i zaangażowanie 
Wam Drodzy Rodzice i 
Babcie, jak i Wam Ko-
chani Uczniowie – infor-
mują katechetki - Kata-
rzyna i Bogumiła wraz z 
dziećmi.

ŚWIĘCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W TUCHORZY

Dnia 12 października 
2018r. klasy IIa i IIb Szkoły 
Podstawowej w Tuchorzy 
spotkały się na ,,Bagnach 
Chorzemińskich”, aby przy 
ognisku obchodzić ,,Święto 
Pieczonego Ziemniaka”. 
Dzień był piękny, słonecz-
ny, więc miło było space-

rować ścieżką edukacyjną i 
słuchać ciekawostek o lesie, 
które przekazywał leśnik 
z Nadleśnictwa Wolsztyn. 
Następnie dzieci rozpaliły 
ognisko i upiekły smaczne 
kiełbaski oraz ziemniaki. 
Niektóre z nich pierwszy 
raz jadły ziemniaki z ogni-

ska. Po posiłku leśniczy 
przeprowadził quiz wiado-
mości o lesie i nagrodził 
uczestników firmowymi 
ołówkami. Zadowoleni i 
pełni wrażeń wszyscy wró-
ciły do szkoły.

E.May, I.Witkowska

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Często wyjeżdżamy 
w inne rejony Polski czy 
Europy, zachwycamy się 
ich historią i walorami 
kulturalnymi, nie do-
ceniając tego co mamy 
w najbliższej okolicy. 
Chcąc przybliżyć naszej 
młodzieży okolicę, w 
której mieszkamy dnia 
13.11 klasy 4-6 Szkoły 

Podstawowej w Tucho-
rzy wyjechały do Wolsz-
tyna do Muzeum Roberta 
Kocha. Uczniowie mieli 
możliwość obejrzenia 
wystawy z klocków lego 
przedstawiające sceny 
z powstania wielkopol-
skiego, uczestniczyli w 
prelekcji na temat historii 
Wolsztyna, a także odby-

li zajęcia kartograficzne 
z starymi mapami naszej 
okolicy pt. „Palcem po 
mapie”. Podczas zabawy 
questy przeszli śladami 
powstania wielkopol-
skiego w Wolsztynie i 
poznali najważniejsze 
fakty z tym związane.

„Cudze chwalicie swego nie znacie”. 
Wielka wyprawa śladami bohaterskich przodków
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Dnia 23.paździer-
nika o godzinie 8:00 
uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Tuchorzy 
wzięli udział w I Wo-
jewódzkim Konkursie 
Wiedzy o Janie Pawle 
II – „Promowanie Ojco-
stwa”. Organizatorem 
tego konkursu był Ze-
spół Szkolno-Przedsz-
kolny im. Jana Pawła 
II w Świętnie.

Celem konkursu było 
pogłębienie wiedzy na 
temat biografii i naucza-
nia Jana Pawła II oraz 
rozbudzenie motywacji 
do wzorowania się na 
postaci św. Jana Pawła 
II.

Nasi uczniowie two-
rzyli drużynę składającą 
się z trzech osób. Byli to: 
Blanka Banaszak z klasy 
3a, Feliks Plotka z klasy 
2b, Lena Janczewska z 
klasy 1a.

Na początku konkur-
su wszyscy obejrzeliśmy 
montaż słowno – mu-
zyczny o Janie Pawle II 
wykonany przez uczniów 
tamtejszej szkoły. Na-
stępnie rozpoczęła się 
druga część, która obej-
mowała kilka etapów: 
etap teoretyczny, który 
liczył 60 pytań i każdy 
z zawodników odpowia-

dał na wylosowane py-
tania o św. Janie Pawle 
II, a na koniec również 
odpowiadała cała dru-
żyna; etap rozwiązy-
wania krzyżówki, które 
odbywało się wspólnie 
w grupie; etap sprawno-
ściowy obejmował rzuty 
woreczkami do celu i 
skoki przez długą ska-
kankę; etap zręcznościo-
wy wymagał umiejętno-
ści wiązania sznurówek; 
etap muzyczny ukazywał 
umiejętności rozpozna-
wania na czas melodii 8 
pieśni; etap plastyczny, 
gdzie zespół wykonywał 
pracę plastyczną farbami 
o tematyce „Papież Oj-
cem wszystkich dzieci”. 

Po podliczeniu wszyst-
kich punktów uczniowie 
naszej szkoły wypraco-
wali sobie II miejsce na 
sześć drużyn.

Na koniec zostały 
wręczone dyplomy i za-
służone nagrody. Zosta-
liśmy również ugoszcze-
ni obiadem i pysznymi 
plackami. Zmęczeni, ale 
pełni wrażeń, uśmiechu 
i radości wróciliśmy do 
naszych domów. Ser-
decznie dziękuję Wam 
Drodzy Rodzice za po-
moc w przygotowaniu 
Waszych dzieci, jaki 
Wam Kochani Ucznio-
wie.

Katechetka 
Bogumiła Nowak

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY 
O JANIE PAWLE II

Dnia 23 października 
obchodziliśmy w Szkole 
Podstawowej w Tucho-
rzy pierwszy Dzień Gło-
śnego Czytania. Wszyst-
ko  odbywało się na sali 
gimnastycznej, gdzie 
spotkały się  wszystkie 
klasy nauczania i zerów-
ki. Na początku organiza-
torzy przywitali wszyst-
kich pięknym cytatem 
„Książka - to 
mistrz, co 
darmo nauki 
udziela, kto ją 
lubi - doradcę 
ma i przyja-
ciela,który z 
nim smutki 
dzieli, poma-
ga radości, 

chwilę nudów odpędza, 
osładza cierpkości ”. 
W dalszej części bajkę 
przeczytała pani dyrektor 
Małgorzata Sobel i pani  
wicedyrektor Jolanta 
Pławińska. Były zagadki 
i inscenizacja znanych 
bajek. Na koniec ucznio-
wie wysłuchali fragmen-
tu bajki o Franklinie i 
kto chciał mógł naryso-

wać ciąg dalszy bajki. 
Uczniowie, którzy wzięli 
udział w konkursie zo-
stali nagrodzeni małymi 
upominkami, a prace wi-
szą  na gazetce szkolnej. 
Wszyscy bardzo dobrze 
się tego dnia bawili i 
mamy nadzieję, że kolej-
ne dni będą odbywały się 
w kolejnych latach.

Dzień głośnego czytania

Z końcem paździer-
nika br. zakończyła się 
w Wąchabnie realizacja 
projektu współfinan-
sowanego ze środków 
Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w 
ramach VIII edycji kon-
kursu „Pięknieje wielko-
polska wieś”. W ramach 
zadania plac przy Sali 
wiejskiej został uporząd-
kowany i zagospodaro-
wany poprzez rozloko-
wanie takich elementów 
jak: ławki z oparciem, 
altanka rekreacyjna, ła-
wostoły czy stojaki na 
rowery. Teren przy świe-
tlicy został utwardzony 
i stanowi punkt począt-

kowy oraz końcowy od-
restaurowanej trasy re-
kreacyjnej wokół jeziora 
Wąchabskiego, która 
została wyposażona w 
ławki i tablice informa-
cyjno- dydaktyczne.

Ogólna wartość pro-
jektu pn. „Zagospoda-
rowanie przestrzeni pu-
blicznej przy świetlicy 
wiejskiej w Wąchabnie 
oraz ścieżki rowerowo 
– pieszej wokół jeziora 
Wąchabskiego” wynio-
sła 39.837,12 zł, z cze-
go 14.500,00 zł stano-
wi dotacja Samorządu 
Województwa Wielko-
polskiego, 9.162,12 to 
środki własne gminy, a 

5.500 zł środki funduszu 
sołeckiego. Pozostałe 
koszty (niekwalifikowal-
ne) to m.in. praca miesz-
kańców, praca sprzętu i 
wkład rzeczowy.

Podkreślić należy 
duże zaangażowanie 
mieszkańców sołectwa, 
którzy w czynie społecz-
nym wykonali szereg 
prac przy realizacji pro-
jektu. To właśnie dzię-
ki temu zaangażowaniu 
przy wspólnej pracy 
powstało wyjątkowe 
miejsce wypoczynku i 
integracji społeczności 
lokalnej.

WIEŚ WĄCHABNO WYPIĘKNIAŁA

20 listopada to dzień 
uchwalenia Konwen-
cji o prawach dziecka 
- najważniejszego do-
kumentu poświęconego 
dzieciom, dlatego dzień 
ten ogłoszono Między-
narodowym Dniem Praw 
Dziecka. Jest to dzień, w 
którym uwaga wszyst-
kich kierowana jest na 

dzieci i ich prawa. To 
radosny dzień, ale z po-
ważnym przesłaniem. 
Szkoła Podstawowa w 
Tuchorzy świętowała ten 
dzień razem z organiza-
cją UNICEF. Uczniowie 
i nauczyciele przyszli w 
tym dniu ubrani na nie-
biesko – w kolorze UNI-
CEFU. W każdej klasie 

zostały przeprowadzone 
zajęcia na temat praw 
dziecka i ich ochrony. Na 
koniec uczniowie wyko-
nali plakaty lub „drzewka 
zasad”, z których została 
stworzona wystawa na 
gazetce koło stołówki.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECI
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20 listopada odbyła się dru-
ga edycja Konkursu Recyta-
torskiego dla przedszkolaków 
RECE PECE organizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Siedlcu. Wystąpiło 34. 
wspaniałych, młodych recyta-
torów i recytatorek. Królowały 
teksty Jana Brzechwy i Julia-
na Tuwima. Rada Artystyczna 
w składzie: Marta Springer,  
Paulina Brudło i Elżbieta 

Żukowska, po wysłuchaniu 
uczestników w trzech katego-
riach, postanowiła przyznać 
następujące wyróżnienia:

Kategoria I 
Aleksandra Virnich 
Zofia Suszek 
Nadia Szwaba 
Magdalena Bajonczak

Kategoria II
Martyna Lewandowska 
Dominik Kurdziel
Stanisław Wieczorek 
Michał Sewohl
Kacper Furmaniak
Kategoria III
Helena Stachowiak 
Wiktoria Rozynek 
Natasza Matysik 
Gabriela Ceglarek

RECEPECE

14 listopada 2018 r. odbyła 
się XI Edycja Przeglądu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej Siedleckie Nutki. Konkurs 
był adresowany do uczniów i 
uczennic ze szkół z gminy Sie-
dlec. Rada Artystyczna w skła-
dzie: Marek Buczkowski, Kamil 
Pyszkowski, Agnieszka Kędzio-
ra. Po wysłuchaniu 24 utworów 
w czterech kategoriach, posta-
nowiła przyznać następujące 
miejsca:
Kategoria 
DZIECIĘCA 
SOLOWA 
I miejsce - Dominik Kierecki - 
SP Siedlec 
II miejsce - Filip Żydzik - SP 
Siedlec 
III miejsce - Maria Rybicka - 
SP Tuchorza
Kategoria 
DZIECIĘCA 
ZESPOŁOWA 
I miejsce - The Best Girls - Ja-
goda Lisiewicz, Karolina Szuł-
cik, Anna Lisiewicz, Amelia 
Pinecka - ZSPiP Kopanica 
II miejsce - Jagoda Żok, 
Mateusz Kaczmarek, Nicola 

Wojtkowiak, Agata Przyby-
ła, Dominik Kierecki, Zofia 
Ceglarek, Filip Żydzik - SP 
Siedlec 
III miejsce - Iga Pusiak, Mal-
wina Kierzek-Radna, Maria 
Wawrzyńska - SP Tuchorza
Kategoria 
MŁODZIEŻOWA SOLOWA 
I miejsce - Agnieszka Michal-
ska - SP Siedlec
II miejsce - Karolina Stefan - 
SP Siedlec
III miejsce - Wiktoria Merda 
- SP Tuchorza

Kategoria 
MŁODZIEŻOWA ZESPO-
ŁOWA 
I miejsce - Agnieszka Michal-
ska, Martyna Walczak, Zofia 
Krzemień, Natalia Cycoń, 
Karolina Stefan - SP Siedlec 
II miejsce - Nicola Koza, 
Mieszko Szymankiewicz - SP 
Tuchorza
III miejsce - Paulina Gielnik, 
Julia Polus, Julita Staszyk - 
ZSPiP Chobienice

Od listopada ruszyły 
zajęcia przygotowanie dla 
naszych seniorów. 

Do tej pory odbyły się 
zajęcia z wypalania naczyń 
z gliny, rzeźby w owocach, 

kulinarne, malowania na 
kamieniach oraz skręcana 
balonów. Zajęcia prowadzi-
li Rafał Nawracała, Adam-
Cukier, Wiesław Matysik  
i Grzegorz Śmiałek

Aktywni Seniorzy

29. 10 - „Spotkanie z kozłem” 
występ w przedszkolu w Babi-
moście.
09.11 - Występ w czasie koncer-
tu „Śpiewanie dla Niepodległej” 
w liceum w Wolsztynie.
11.11, -  Uczestnctwo w Przeglą-
dzie Piosenki Patriotycznej na 
100 lecie odzyskania niepodle-
głości.
19.11 -  Spotkanie z przedszko-
lakami w Siedlcu. Piosenki 
patriotyczne z grupą Biedronki
08.12 - Występ z kozłem  
na świątecznym konkursie  
kulinarnym. Kolędy i pastorałki. 

Kalendarium Pereł  Sumsiodek

W poniedziałek, 10 
grudnia 2018 r. w sali czer-
wonej Pałacu Działyskich 
w Poznaniu odbyła się 
uroczysta gala Towarzy-
stwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego. Podczas 
tej uroczystości zostali 
wyróżnieni i odznacze-
ni mieszkańcy powiatu 
wolsztyńskiego.

Medalem „Wierni Tra-
dycji” przyznanym przez 
Zarząd Główny Towarzy-
stwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego odzna-
czona została Agnieszka 
Kędziora dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury  
w Siedlcu,

Medal dla Agnieszki Kędziory

Siedleckie Nutki

Gminny Ośrodek Kultury w Siedl-
cu oraz Biblioteka Publiczna w Sie-
dlcu zorganizowali konkurs Jesienne 
Stworki, który był adresowany do 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z gminy Siedlec. Rada Artystyczna w 
składzie: Ewa Piosik , Eliza Flupow-
ska-Vasylyev, Anna Cebulska. Biorąc 
pod uwagę kryteria oceny i zgodność 
prac z tematem konkursu, postano-
wiła przyznać, dnia 26 października 
2018 r., następujące wyróżnienia:

W KATEGORII I
Kacper Reimann - Kopanica
Nadia Szwaba - Tuchorza
Kamila Rybacka - Jażyniec
Aleksander Panasiuk - Jażyniec
Maja Antoniewicz - Siedlec ABeCe
Michał Matysik - Kopanica
Gabriel Szymyślik - Siedlec
W KATEGORII II
Fabian Wawrzyniak - Siedlec
Natasza Kaczmarek - Siedlec
Samanta Janczewska - Tuchorza
Maja Teper - Siedlec

Tomasz Piątyszek - Belęcin
Filip Michałowski - Tuchorza 
Lena Orkisz - Siedlec
W KATEGORII III
Gabriela Grześkowiak - Siedlec
Krystian Piątyszek - Siedlec
Bartosz Begiert - Kopanica
Agata Przybyła - Siedlec
W KATEGORII IV
Monika Chlebek - Kopanica
Julia Muchajer - Chobienice
Karolina Śmiałek - Chobienice

Jesienne Stworki
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22 listopada 2018 r. obcho-
dziliśmy w siedleckiej biblio-
tece Dzień Kredki, z tej okazji 
na zaproszenie pani Ani Nit-
schke, do biblioteki przybyła 
grupa maluchów z przedszko-
la publicznego, która uczy-
ła się piosenki „Kolorowe 
Kredki” przy akompaniamen-
cie Marcina Szczechowiaka. 
Dzieciaki kolorował kredki 
kredkami, no robiły sobie z 
wielką kredką zdjęcia.

D z i e ń  K r e d k i
23 listopada 

przypadał Dzień 
Pluszowego Mi-
sia, tego dnia 
dzieciaki z przed-
szkola publicz-
nego zawitały do 

biblioteki publicz-
nej w Siedlcu, 
gdzie wysłuchały 
bajki „Szalona 
Hulajnoga Misia 
Ruperta”, któ-
rą czytał Marcin 

Szczechowiak. 
Dzieciaki kolo-
rowały misia, jak 
również robiły so-
bie zdjęcia z wiel-
kim misiem. 

Dzień Pluszowego Misia

Uczniowie klas VII od-
wiedzili wystawę ma-
larstwa znakomitej zie-
lonogórskiej artystki, 
która mieściła się w galerii 
GOK Siedlec. Pani Urszu-
la to znakomita zielono-
górska malarka, a jej prace 
zachwyciły zwiedzających 
uczniów. Uczniowie na pod-
stawie wybranego przez sie-
bie obrazu dokonywali jego 
opisu w zeszycie przedmio-
towym z Plastyki. Efektem 
odwiedzenia wystawy ,było 
nawiązanie współpracy z 
artystką,w celu 
lepszego zro-
zumienia treści 
jej dzieł. Odby-
ła się również 
lekcja sztuki 
przeprowadzo-
na przez Panią 
Ulę w tejże ga-
lerii. Z tej lek-
cji ,dowiedzie-
liśmy się wielu 
ciekawych tre-

ści i technik z warsztatu ar-
tysty malarza. Malarka po 
wysłuchaniu analizy swo-
ich obrazów przez Marysię, 
nagrodziła ją swoją pracą 
plastyczną wykonaną w 
technice pasteli a uczniom 
i nauczycielce plastyki Pani 
Ani- podarowała pędzle 
,które mają rozwijać w nich 
talent plastyczny i zaintere-
sowanie malarstwem .
URSZULA SZKOP to ab-
solwentka Wydziału Sztuk 
Pięknych na Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. Uprawia następu-
jące dyscypliny sztuki: wi-
trażownictwo, malarstwo, 
rysunek, grafikę oraz pro-
jektowanie wnętrz .Wła-
ścicielka galerii – pracow-
ni ,,Pigaus”. Uczestniczka 
wystaw zbiorowych, ple-
nerów malarskich w kraju 
i zagranicą. Dużo pracuje z 
młodzieżą, przygotowując 
ją do matury i do egzami-
nów wstępnych na wyższe 
uczelnie artystyczne

Anna Kamczycka.

Wernisaż Urszuli Szkop

Wystawa Zuzanny Brudło
W piątek 16 li-

stopada odbyła się 
ostatnia wystawa w 
tym roku kalenda-
rzowym. Nasze za-
proszenie do GOK 
galerii przyjęła Zu-

zanna Brudło, jak 
dotąd, najmłodsza 
artystka, prezentu-
jąca swoje prace.
Zuzanna zaprezen-
towała fotografie 
pełne ludzkich 

emocji, zatrzy-
manych chwil i 
wrażeń, pokazała 
również przyrodę, 
uchwyconą w do-
skonałej chwili.

GOKgaleria

Warsztaty świąteczne dla uczniów
Jak co roku w 

czasie przedświa-
tecznym odbyły 
sie warsztaty dla 
uczniów szkół gminy 

Siedlec. Instruktorzy 
pokazali jak wyko-
nać bozonarodzenio-
we stroiki, kartki i 
aniołki.

Zajęcia prowa-
dzili Anna Nitschke, 
Mariloa Jędrzejczak, 
Marta Springer oraz 
Wiesław Matysik.

Akademia Bobasa

Najmłodszymi uczestnikami zajęć  
w GOK-u są  dzieci z Akademii Bobasa.  
W czasie zajęć maluchy w wieku od pół 
roku do 3 lat poznają świat poprzez zabawę  
i zajęcia manualne. Mamy z dziećmi zain-
teresowane zajęciami mogą kontaktować 
się z biurem Gminnego Ośrodka Kultury. 



I N F O R M A T O R
www.goksiedlec.pl
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8 grudnia 2018 r. odbył się 
coroczny Bożonarodzenio-
wy Konkurs Kulinarny skie-
rowany do Kół Gospodyń 

Wiejskich, 
Stowarzy-
szeń i grup 
nieformal-
nych. Tema-
tem tego-
r o c z n e g o 
konkursu 
były piero-
gi wigilijne. 
Do konkur-
su zgłosiło 

się 16 drużyn z gminy Sie-
dlec. Komisja konkursowa 
w składzie: Honorata To-
miak - szef kuchni restaura-
cji Zielona Powansja, Hiero-
nim Birk - sekretarz gminy 
i Agnieszka Kędziora - dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, biorąc pod uwagę 
smak potraw, walory es-
tetyczne potrawy, a także 
nawiązanie do tradycji, po-
stanowiła przyznać nastę-
pujące miejsca oraz nagro-
dy pieniężne:

I miejsce KGW 
Grójec Wielki - nagroda 
w wysokości - 400,00 zł
II miejsce Huby Buby 
- nagroda 
w wysokości - 300,00 zł
III miejsce Ex aequo 
Sołectwo Wojciechowo 
i KGW Wąchabno - nagroda 
w wysokości 200,00 zł

Pozostali uczestnicy 
konkursu nagroda 
w wysokości 100,00 zł

Konkurs kulinarny na pierogi wiglijne

Party z Olafem 
i spotkanie z Mikołajem
11 grudnia 2018 r. w 
Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbyły się mikołaj-
kowe Party z Olafem. 
Impreza pełna radości, 
zabaw i muzyki przy-

ciągnęła do Ośrodka 
Kultury bardzo dużo 
dzieci, które spotkały 
się z bałwanem Olafem 
i Królikiem Baksem. 
Po wspólnych zaba-

wach dzieci odwiedził 
Gwiazdor i każdemu 
uczestnikowi wręczył 
upominek. 
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9 grudnia 2018 r. 
odbył się coroczny Jar-
mark Bożonarodzenio-
wy, Nasze zaproszenie 
przyjęło kilkunastu 
rękodzielników, którzy 
prezentowali swoje 
prace i wyroby. Poza 
stoiskami na scenie 
odbywały się wystę-
py artystyczne przed-
szkola Publicznego w 
Siedlcu, Przedszkola A 
Be Ce Strumyk Wiedzy, 
Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu. Odbyły się 
również prezentacje 
sekcji artystycznych 
działających w GOK-u. 
Na samym końcu zosta-
ły wręczone nagrody w 
dwóch konkursach: w 
Bożonarodzeniowym 
konkursie Plastycznym 
i w Rodzinnym Konkur-
sie na Szopkę Bożona-
rodzeniową. 

W Konkursie  
Plastycznym  
wyróżnieni zostali:

W KATEGORII I 
- ŁAŃCUCH 
CHOINKOWY
Franciszek Kamrowski 
Ignacy Grześkowiak 
Filip Laufer 
Gabriela Ceglarek i 
Helena Stachowiak 
Olaf Przybylski 
Michał Sarbok
Dawid Szramka  

W KATEGORII II - 
CHOINKA
Antoni Różycki
Kacper Maksymów 
Karolina Kanarek 
Agata Rożek 
Lena, Maja Krajew-
skie 
Dawid Szwaba 

W KATEGORII III - 
STROIK 
ŚWIĄTECZNY
Agata Przybyła
Kamila Janowska 
Zuzanna Buda 
Maria Birk 
Łukasz Woga 
Jagoda Szaferska 

W KATEGORII IV - 
BOMBKA 
Wiktoria Jon
Marika Chlebek 
Dawid Kupś 

W konkursie 
na Rodzinną Szopkę 
Bożonarodzeniową 
wyróżnieni zostali:
Liliana, Antonina, 
Stanisław Gałęzowscy 
Katarzyna, Alicja, 
Arek Gawłowie 
Wioletta i Filip 
Kotlarscy 
Rodzina Wogów 
Zuzanna, Joanna, 
Przemysław 
Kalitkowie 
Olaf, Lena, Wioleta, 
Rafał Przybylscy

Jarmark Bożonarodzeniowy

Projekt nagrania klipu świątecznego w GOK w Siedlcu. W nagraniach wzięło udział 65 artystów: Grupa śpiewacza Perły Sumsiodki, Chór Tuchorzacy, 
Pastuszkowi Grocze spod Zbąszynia oraz najmłodsi z Sekcji Ludowej (młodzi adepci gry na i strumentach ludowych). Celem projektu  była integracja 
wszystkich zespołów w przedziale wiekowym od 2 do 79 lat, podczas wspólnego śpiewania pastorałki "Jo jest dudka" do podkładu tradycyjnej muzyki 
koźlarskiej. Nagrania ścieżki dźwiękowej oraz wokali wszystkich artystów odbyły się w sobotę i niedzielę 1-2 grudnia, a nagrania wizualne (video) 8-9 
grudnia. Oprócz tradycyjnej muzyki i śpiewu usłyszymy również świąteczno-noworoczne życzenia Dyrektor GOK w Siedlcu. Klip bedzie dostępny na 

stronie internetowej GOKu w Siedlcu, na facebookowym funpage, YouTube oraz w Zbaszynskiej Telewizji Kablowej.

Niech Święta Bożego Narodzenia 
wypełnią  Wam piękne zwyczaje, 
w atmosferze rodzinnych spotkań. 

I niech Nowy Rok 2019 będzie pełen 
Kultury.

Tego Wam życzą 
Dyrekcja i Pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu



16
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

02-10-2018 Uroczyste przyjęcie 
uczniów klas pierwszych w po-
czet obywateli Gminy Siedlec.

04-10-2018 Udział uczniów klas I-III w 
przedstawieniu „Małe śledztwo 
w wielkiej sprawie”.

11-10-2018 Wyjazd uczniów klas I-III 
na spektakl teatralny pt. „Detek-
tyw pozytywka”.

11-10-2018 Odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Siedlec w piłkę noż-
ną halową chłopców do lat 12. 
Drużyna naszej szkoły zajęła III 
miejsce.

16-10-2018 Drużyna uczniów klas VII, 
VIII i III gim. zajęła I miejsce w 
Mistrzostwach Gminy Siedlec 
w piłkę nożną halową chłopców 
do lat 16.

17-10-2018 Udział uczniów w Gmin-
nym Konkursie Plastycznym 
„Jesienne stworki”.

19-10-2018 Udział uczniów w Warszta-
tach Plastycznych w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Poznaniu 
z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości.

19-10-2018 Odbył się etap szkolny Wo-
jewódzkiego Konkursu z Języka 
Polskiego. Do dalszego etapu 
zakwalifikowała się Zofia Ko-
tlarska z kl. VIa.

22-10-2018 Uczniowie klasy IIb brali 
udział w „Ekoolimpiadzie” dla 
klas I-III.

24-10-2018 Etap szkolny Wojewódzkie-
go Konkursu Matematycznego. 
Jakub Tomiak z klasy III gim. 
zakwalifikował się do etapu re-
jonowego.

26-10-2018 Drużyna z naszej szkoły za-
jęła V miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Wolsztyńskiego w piłkę 
nożną halową.

06-11-2018 Uczennice z klas VI zajęły 
III miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Unihokeja.

09-11-2018 Obchody 100. rocznicy od-
zyskania Niepodległości: uro-
czysta akademia, Konkurs Pie-
śni Patriotycznych dla klas I-III, 
Konkurs Wiedzy o Święcie Nie-
podległości i najbliższej okolicy 
dla klas IV-VIII i gimnazjum, 
przemarsz ulicami Siedlca.

13-11-2018 Uroczyste pasowanie pierw-
szoklasistów na uczniów Szkoły 
Podstawowej w Siedlcu.

14-11-2018 Akademia z okazji Święta 
Niepodległości – występ dla ro-
dziców.

14-11-2018 Gminny Konkurs Piosenki 
„Siedleckie Nutki”: w katego-
rii dziecięcej solowej I miejsce 
zajął Dominik Kierecki, II miej-
sce – Filip Żydzik; w kategorii 
dziecięcej zespołowej II miejsce 
zajął zespół w składzie: Zofia 
Ceglarek, Jagoda Żok, Dominik 
Kierecki, Filip Żydzik, Mateusz 

Kaczmarek, Nikola Wojtko-
wiak, Agata Przybyła; w kate-
gorii młodzieżowej solowej I 
miejsce zajęła Agnieszka Mi-
chalska, II miejsce – Karolina 
Stefan; w kategorii młodzieżo-
wej zespołowej I miejsce zajął 
zespół w składzie: Karolina Ste-
fan, Agnieszka Michalska, Zofia 
Krzemień, Natalia Cycoń, Mar-
tyna Walczak.

15-11-2018 W naszej szkole rozegrano 
Mistrzostwa Powiatu Wolsztyń-
skiego w unihokeju chłopców 
i dziewcząt klas VII, VIII i III 
gim. I miejsce zajęła drużyna 
chłopców z naszej szkoły, a -III 
miejsce drużyna dziewcząt.

18-11-2018 Udział Zofii Kotlarskiej w 
etapie rejonowym Wojewódz-
kiego Konkursu z Języka Pol-
skiego.

22-11-2018 Wyjazd klas VIII do kina na 
film „Planeta singli 2”.

26-11-2018 W Kębłowie rozegrano Mi-
strzostwa Rejonu Leszczyńskie-
go w unihokeju chłopców klas 
VII, VIII i III gim. I miejsce za-
jęła drużyna z naszej szkoły.

27-11-2018 W Siedlcu rozegrano Mi-
strzostwa Rejonu Leszczyńskie-
go w unihokeju chłopców szkół 
podstawowych. Drużyna naszej 
szkoły zajęła I miejsce.

27-11-2018 Rozpoczęcie akcji „Góra 
Grosza”.

28-11-2018 Mały i Duży Samorząd 
Uczniowski zorganizował dys-
kotekę andrzejkową dla uczniów 
naszej szkoły.

29-11-2018 Jakub Tomiak wziął udział 
w rejonowym konkursie mate-
matycznym i zakwalifikował się 
do finału wojewódzkiego.

30-11-2018 – 01-12-2018 Udział wo-
lontariuszy z naszej szkoły w 
zbiórce żywności.

02-12-2018 Udział i pomoc wolontariu-
szy w Gminnym Dniu Seniora.

03-12-2018 Wyjazd klas VI do kina na 
film „Planeta singli 2”.

03-12-2018 Klasy Ic i IIb uczestniczyły 
w warsztatach plastycznych zor-
ganizowanych przez hurtownię 
VIKA.

05-12-2018 Wyjazd kl. IVa i IVb do 
kina do Zielonej Góry na film pt. 
„Dziadek do orzechów i cztery 
królestwa”.

06-12-2018 W Belęcinie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Wolsztyń-
skiego w unihokeju chłopców i 
dziewcząt młodszych. I miejsce 
zajęła drużyna chłopców z na-
szej szkoły, a drużyna dziewcząt 
III miejsce.

06-12-2018 Mikołajki w naszej szkole.
09-12-2018 Występ solistów i zespołów 

na Jarmarku Bożonarodzenio-
wym w Siedlcu.

Kalendarium Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu

1.10.2018-przedstawienie dla przed-
szkola i klas I-III o segregowaniu od-
padów
pt.,,Małe śledztwo w wielkiej spra-
wie”.
2.10.2018-przedstawienie pt.,, Zebra 
na drodze”dla przedszkola i klas I-III 
na
temat bezpiecznego poruszania się po 
drodze.
3.10.2018-pasowanie na uczniów klasy 
pierwszej.
9.10.2018-wycieczka kl.0,I,II do Grój-
ca Małego do gospodarstwa
agroturystycznego p. Jolanty Rzepy.
10.10.2018-wycieczka rowerowa klasy 
IV i VII szlakiem Powstania
Wielkopolskiego w Gminie Siedlec 
(projekt edukacyjny,,Rowerowy
szlak powstańczy z elementami orien-
tacji w terenie”).
12.10.2018-apel z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej (apel przygotowała klasa
III z wychowawcą p. D.Wośkowiak ).
14.10.2018-charytatywny ,,Bieg po 
uśmiech” zorganizowany dla p. Izy
Ceglarek, która choruje na białaczkę.
15.10.2018-pasowanie na przedszko-
laka.
15.10.2018-konkurs plastyczny klas 
I-III ,,Z jakim kolorem,kształtem,
zwierzątkiem kojarzy ci się wolność? 
”.
16.10.2018-Dzień Papieski .
16.10.2018-filharmonia ,koncert,,Naj-
piękniejsza jest MUZYKA POLSKA’’.
18.10.2018-wyjazd przedszkolaków na 
grzybobranie.
19.10.2018-zajęcia warsztatowe dla 
klas VI-VII i III g DEBATA .
Profilaktyczny program na temat histo-
rii picia alkoholu.
21.10.2018- Ekolandia -quiz i zawody 
sportowe klas III SP (Wolsztyn
Świtezianka).
24.10.2018-pasowanie na czytelnika 
(uczniowie klasy I ) w bibliotece szkolnej.
25.10.2018-finał konkursu Gang Sło-
dziaków ( klasy I-III ).
30.10.2018-Dzień Języków Obcych.
18.10.2018-Wojewódzki Konkurs Che-
miczny -etap szkolny.
19.10.2018 -Wojewódzki Konkurs Ję-
zyka Polskiego -etap szkolny.
22.10.2018-Wojewódzki Konkurs Ję-
zyka Angielskiego -etap szkolny.
23.10.2018-Wojewódzki Konkurs Bio-
logiczny -etap szkolny.
24.10.2018-Wojewódzki Konkurs Ma-
tematyczny -etap szkolny.
25.10.2018-Wojewódzki Konkurs Hi-
storyczny -etap szkolny.
26.10.2018-Wojewódzki Konkurs Ję-
zyka Niemieckiego -etap szkolny.

6.11.2018-Wojewódzki Konkurs Geo-
graficzny-etap szkolny.
7.11.2018-dzieci przedszkolne złożyły 
znicze na grobach Powstańców
Wielkopolskich.

Pamiętamy o tych,którzy za ojczyznę 
oddali życie!
8.11.2018-spotkanie przedszkolaków i 
klas I-III z harcerzem Kacprem
(w ramach wychowania patriotyczne-
go).
9.11.2018-apel z okazji100.rocznicy 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI.
9.11.2018-nasza szkoła włączyła się do 
ogólnopolskiej akcji,,Rekord dla
Niepodległej”.Odśpiewaliśmy 4 zwrot-
ki hymnu narodowego.
13.11.2018-udział uczniów w Ogólno-
polskim Quizie Historycznym,,Ojczy-
zna
Nasza”.
14.11.2018-udział uczniów w konkur-
sie ,,Siedleckie Nutki”.
W kategorii: Zespół Młodzieżowy
nasz zespół (P.Gielnik, J. Polus, J. Sta-
szyk ) zajął III miejsce.
15.11.2018-Samorząd Uczniowski 
przeprowadził wśród uczniów ,,Ankie-
tę
organizacji i funkcjonowania stołówki 
szkolnej”.
20.11.2018-filharmonia dla klas pod-
stawowych,,Śladem legend krakow-
skich”.
20.11.2018-udział przedszkolaków w 
konkursie recytatorskim,,Re-pe-ce”.
Wyróżnione zostały: Martyna Lewan-
dowska i Sara Nowak.
22.11.2018-,,Magia” -występ iluzjo-
nisty dla przedszkola i klas podstawo-
wych.
26.11.2018-Dzień Pluszowego Misia
26.11.2018-nasz uczeń Igor Modrzyk z 
klasy II SP został finalistą ogólnopol-
skiego
konkursu poetyckiego,,Myśmy wciąż 
do Niepodległej
szli” i uczestniczył w GALI FINAŁO-
WEJ tego konkursu.
27.11.2018-podsumowanie projektu 
edukacyjnego,,Godność ,wolność ,
niepodległość”.
Dzieci przebrały się w stroje nawiązu-
jące do lat 1918/1919.
Odbył się koncert pieśni patriotycznej.
Można było obejrzeć wystawę prac re-
alizowanych w trakcie
projektu.
29.11.2018-dyskoteka andrzejkowa.
27.11.2018-gimnazjalny egzamin prób-
ny z j.polskiego,historii i wiedzy o
społeczeństwie
28.11.2018-gimnazjalny egzamin prób-
ny z przedmiotów przyrodniczych i
matematyki
29.11.2018-gimnazjalny egzamin prób-
ny z j.angielskiego.
Nasza szkoła przystąpiła do do progra-
mu ,,Szkoła Małego Inżyniera”
Zachęcamy uczniów, nauczycieli, ro-
dziców do głosowania na NASZĄ
placówkę!

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Chobienicach
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W dniu 13 października 2018 roku na 
terenie gminy Przemęt odbył się X spraw-
dzian doszkalania w ramach warsztatów 
szkoleniowych dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych włączonych do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
z terenu powiatu wolsztyńskiego. W tzw. 
„Rajdzie KSRG” udział wzięło siedem jed-
nostek OSP, w tym dwie z naszej gminy tj. 
OSP Siedlec i OSP Tuchorza.

Każda jednostka miała do wykonania 4 
założenia taktyczne:

1. Działania z zakresu ratownictwa me-
dycznego w miejscowości Mochy.

2. Działania z zakresu gaszenia po-
żarów wewnętrznych – pożar budynku 
mieszkalnego w miejscowości Wieleń.

3. Działania z zakresu zaopatrzenia 
wodnego na potrzeby działań ratowniczo 

– gaśniczych, korzystając z naturalnych 
zbiorników wodnych - utworzenie punk-
tu czerpania wody oraz linii wężowych w 
miejscowości Osłonin.

4. Pisemny sprawdzian wiedzy w miej-
scowości Kaszczor.

Klasyfikacja: 1. OSP Siedlec, 2. OSP 
Kaszczor, 3. OSP Tuchorza, 4. OSP Kębło-
wo, 5. OSP Obra, 6. OSP Mochy, 7. OSP 
Przemęt. Jednostka OSP Siedlec już po raz 
trzeci z rzędu zajęła I miejsce, co świad-
czy o wysokim poziomie wyszkolenia jej 
członków. Na podium znalazła się również 
jednostka OSP Tuchorza, która zdobyła III 
miejsce. Gmina Siedlec dla swoich przed-
stawicieli ufundowała nagrody rzeczowe w 
postaci węży tłocznych oraz rozdzielacza.

RAJD NASZYCH STRAŻAKÓW

W dniu 10 listopada 2018 r. o godz. 13.00 
przed Urzędem Gminy w Siedlcu odbyło 
się uroczyste przekazanie sprzętu i wypo-
sażenia dla jednostek OSP z gminy Siedlec, 
który został zakupiony w ramach środków 
Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości.

Wartość nowego sprzętu ratowniczego 
zakupionego dla jednostek OSP z terenu 
gminy Siedlec wynosi 74 819,26 zł w tym 
dotacja z Funduszu Sprawiedliwości – 
74 071,07 zł wkład własny Gminy - 1 % 
tj. 748,19 zł.

OSP BORUJA -442,80 zł, zestaw oznacza-
nia terenu akcji
OSP CHOBIENICE - 12 012,92 zł, defi-
brylator, przenośny zestaw oświetleniowy, 
parawan do osłony miejsca wypadku i za-
słaniania ofiar wypadków
OSP KOPANICA -- 33 712,91 zł, rozpie-
racz ramieniowy z akcesoriami, defibryla-
tor, parawan do osłony miejsca wypadku 
i zasłaniania ofiar wypadków, przenośny 
zestaw oświetleniowy

OSP SIEDLEC - 12 455,72 zł, defibrylator, 
przenośny zestaw oświetleniowy, parawan 
do osłony miejsca wypadku i zasłaniania 
ofiar wypadków, zestaw oznaczania terenu 
akcji
OSP STARA TUCHORZA - 3 739,20 zł, 
przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw 
oznaczania terenu akcji
OSP TUCHORZA - 12 012,91 zł, defibry-
lator, przenośny zestaw oświetleniowy,  
parawan do osłony miejsca wypadku i za-
słaniania ofiar wypadków
OSP WĄCHABNO - 442,80 zł, zestaw 
oznaczania terenu akcji
Razem siedleccy strażacy otrzymali sprzęt 
o wartości 74 819,26
Po uroczystym przekazaniu przedstawi-
ciele władz samorządu gminnego – Wójt 
Gminy Siedlec Jacek Kolesiński i Skarbnik 
Gminy Siedlec Krystyna Lewandowska 
oraz Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej bryg. Sławomir Śnita zło-
żyli okolicznościowe kwiaty pod pomni-
kiem poświęconym pamięci Powstańców 
Wielkopolskich z okazji przypadającej w 
niedzielę 100. rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

STRAŻACY Z NOWYM SPRZĘTEM WKROCZĄ W 2019 ROK

5 października uczniowie kl. III gimnazjum 
oraz kl. VIII  pojechali do Poznania i w ra-
mach zajęć z doradztwa zawodowego wzię-
li udział w warsztatach edukacyjnych ph. 
,,Praca w kinie, czyli jak poruszać się w tym 
biznesie? Przedsiębiorcze aspekty kina”. 
Młodzież uczestniczyła również w  NOCY 
ZAWODOWCÓW, która została zorganizo-
wana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Po-
znaniu.
5 października dzieci należące do Kółka 
Misyjnego świętowały 4 rocznicę powstania 
kółka i przynależności do PDMD.
10 października uczniowie klas młodszych 
mieli okazję obejrzeć przedstawienie lalko-
we pt. ,,Małe śledztwo w wielkiej sprawie”. 
Przedstawienie podejmowało temat ochrony 
środowiska oraz segregacji odpadów.
12 października nastąpiło przekazanie sztan-
daru oraz uroczyste nadanie naszej szkole 
imienia Kopanickiej Drużyny Powstańców 
Wielkopolskich.
14 października uczniowie naszej szkoły, 
ich rodzice, dziadkowie i  znajomi
wzięli udział w Charytatywnym Biegu po 
Uśmiech Izy w Chobienicach.
15 października przedstawiciele SU złożyli 
życzenia nauczycielom, pracownikom ob-
sługi oraz emerytom z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Udali się również na miejscowy 
cmentarz i na grobach byłych pracowników 
szkoły złożyli kwiaty.
18 października uczniowie kl. II ,,b” oraz III 
SP wybrali się do pobliskiego lasu na lekcję 
przyrody, której tematem przewodnim była 
,,Jesień w lesie”.
22 października zespół uczniów z kl. II b i 
III  zajął  IV miejsce w powiatowej ,,Eko-
olimpiadzie” organizowanej przez Związek 
Międzygminny Obra.
23 października  odbyła się  w naszej szkole 
zbiórka krwi dla pani Izy – mamy naszych 
uczennic i koleżanek. W akcję zaangażo-
wał się szkolny wolontariat pod kierunkiem 
pani M. Dybizbańskiej – Wojcieszyk i p. M. 
Zwirn. Zgłosiło się 40 osób, do oddania krwi 
zakwalifikowało się 28 osób. Zebrano nieca-
łe 13 litrów krwi.
29 października 2018 roku nasi uczniowie 
zostali wyróżnieni w konursie plastycznym 
„Jesienne stworki” organizowanym przez 
GOK w Siedlcu. Nagrody odebrali: Bartosz 
Begiert z kl.4 i Marika Chlebek z kl. 7.
Uczniowie SP i III kl. gimnazjum brali udział 
w szkolnych etapach wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych. Do etapu rejonowego 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 
zakwalifikowała się Alicja Banaszak (kl.III a 
gimnazjum).
7 listopada uczniowie klas II w ramach 
,,Spotkań z ciekawymi ludźmi” poznali pra-
cę weterynarza, a 20 listopada uczniowie kl. 
III mieli okazję zapoznać się z pracą pielę-
gniarki.
9 listopada uczniowie kl.VIII i VII przygo-
towali apel z okazji Święta Niepodległości. 
Po apelu uczniowie wraz z nauczycielami 
przeszli do sali wiejskiej, gdzie wójt Jacek 
Kolesiński,  dyrektor szkoły p. Agnieszka 
Nowicka oraz sołtys Kopanicy p. J.Piwecki 
dokonali otwarcia muralu przedstawiającego 
pułkownika Stanisława Siudę. Punktualnie o 
11.11 zaśpiewaliśmy hymn Polski.
10 listopada w auli UAM w Poznaniu odby-
ło się rozdanie nagród laureatom 
konkursu ,,Sacratissimo Cordi Polonia Re-
stituta”. Na konkurs wpłynęło 651 prac z 72 
szkół z Wielkopolski. Wśród laureatów zna-
lazło się dwoje uczniów naszej szkoły – Ma-
rika Pacyna  i Szymon Fabiś. Nagrodę spe-
cjalną otrzymała również p. Edyta Gabała za 
szczególne zaangażowanie w upowszech-
nianie idei odbudowy Pomnika Wdzięczno-

ści i związanych z nią ideałów. 
10 listopada 11 drużyn piłkarskich  rozegra-
ło   turniej piłkarski dla uczczenia Święta 
Niepodległości.
11 listopada 12 uczniów  naszej szkoły brało 
udział w Biegu Niepodległości w Mochach. 
W kategorii kl. czwartych III miejsce zajęła 
M. Radzimska, w biegu kl. piątych miejsce I 
zdobyła P. Rejman, w biegu klas szóstych I 
miejsce zdobył D. Flieger, w biegu klas gim-
nazjalnych III miejsce zajęła Z. Brudło. 
11 listopada uczniowie kl.I wybrali się do 
Sulechowa na spektakl teatralny pt. ,,Detek-
tyw Pozytywka”.
17 listopada UKS Skoczek Kopanica za-
prosił szachistów do Domu Parafialnego w 
Obrze na turniej szachowy  ,,100 lat odzy-
skania niepodległości”. 
19 listopada uczniowie kl. IV i V wybrali się 
na wycieczkę do Zielonej Góry. Bawili się w 
parku trampolin Skokoloco oraz obejrzeli w 
Ciemna City film pt. ,,Dziadek do orzechów 
i cztery królestwa”.
21 listopada drużyna w składzie  O. Nawroc-
ki, K. Rosiński, K. Szułcik oraz P. Zmuda  
pojechała do Pleszewa i brała udział w 
Igrzyskach Dzieci w szachach – etep woje-
wódzki.
22 listopada uczniowie kl. II i III pojechali 
do Zielonej Góry na musical dydaktyczny 
pt.,,Mikołajek”. Musical uświadomił wi-
dzom, że wiele można stracić przez ,,życie w 
cyberprzestrzeni” , a przeniesienie życia do 
wirtualnego świata może pociągać za sobą 
nieodwracalne skutki. 
28 listopada drużyna w składzie Z.Brudło, 
D. Górski, K. Nawracała, H. Rzepa oraz Z. 
Zmuda uczestniczyli w Pleszewie w Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w szachach – 
etap wojewódzki.
29 listopada uczniowie edukacji wczesnosz-
kolnej uczestniczyli w klasowych andrzej-
kach.
30 listopada w ramach Światowego Dnia 
Rzucania Palenia Tytoniu uczniowie klasy 
VIII przygotowali  przedstawienie pt. ,,Sąd 
nad papierosem”. Jego głównym celem było 
uświadomienie wszystkim, jak szkodliwa 
jest nikotyna dla organizmu człowieka. Pro-
pozycje zdrowego i bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego przedstawili uczniowie na-
uczania zintegrowanego  - były tańce, popi-
sy sportowe oraz wystawa prac malarskich.
29 listopada uczniowie naszej szkoły  bawili 
się na dyskotece andrzejkowej.
1 grudnia w naszej szkole spotkali się miło-
śnicy gry w szachy  na Szachowym Turnieju 
Mikołajkowym. Gościliśmy szachistów z 
Siedlca, Przemętu i  Chobienic.  
4 grudnia uczniowie klas 0 – IV wzięli udział 
w koncercie Lubuskiego Biura Koncertowe-
go. Koncert nosił tytuł ,,Pojedziemy na łów 
– muzyka szlacheckiego dworu”.
5 grudnia 2018 r. pani Edyta Gabała nasz bi-
bliotekarka zdobyła  wyróżnienie w konkur-
sie„Warto wiedzieć, warto zobaczyć”„Przez 
Wielkopolską wieś – skarby architektury” 
za projekt edukacyjny przeznaczony dla 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej pt. 
„CHCESZ COŚ ZOBACZYĆ, CHCESZ 
SIĘ DOWIEDZIEĆ, TO PRZESTAŃ W 
DOMU BEZCZYNNIE SIEDZIEĆ”. Kon-
kurs był zorganizowany przez Urząd Mar-
szałkowski w Poznaniu.
6 grudnia wszystkich uczniów i przedszko-
laków odwiedził niezwykły gość – święty 
Mikołaj.
Dnia 9 grudnia na Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Siedlcu w konkursie plastycznym 
wyróżnieni zostali: Kacper Maksymów z 
kl.3 za choinkę, Wiktoria Jon, Marika Chle-
bek i Dawid Kupś z kl. 7 za bombkę.
10 grudnia rozpoczęły się rekolekcje adwen-
towe.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Kopanicy
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Wiadomości z przedszkoli

02.10.2018r. - Warsztaty Przyrodnicze 
– spotkanie z surykatką
08.10.2018r. - Wycieczka integracyjna 
do Karszyna ,,Akacjowy Raj”
05.10.2018r. - Zajęcia dydaktyczne pt 
,,Owocowy zawrót głowy’’
10.10.2018r. - Dzień Drzewa w na-
szym przedszkolu
12.10.2018r. - Wycieczka do Kopani-
cy. Oglądnie sprzętu wojskowego.
15.10.2018r. - Obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej
16.10.2018r. - Obejrzeliśmy teatrzyk 
ekologiczny oraz uczestniczyliśmy w 
zajęciach w bibliotece.
17.10.2018r. - Zajęcia dydaktyczne pt. 
,,Od Ziarenka do bochenka”.
17.10.2018r. - Rozpoczęliśmy akcję 
,,Cała Polska czyta dzieciom’’ Pani 
wicedyrektor Joanna Hałuszczak prze-
czytała bajkę przedszkolakom.
18.10.2018r. - Gminny Konkurs ,,Je-
sienne Stworki”
15 -19.10. 2018r. - Uczestniczyliśmy 

w cyklu zajęć pt. ,,Jesienne zabawy”.
25.10.2018r. - Uroczyste Pasowanie na 
Przedszkolaka.
03.11.2018r .- Zabawy logopedyczne 
pt. Jesienna gimnastyka buzi i języka”
05.11.2018r. - Wewnątrz przedszkolny 
Konkurs Recytatorski
07.11.2018r. - Wieczornica z okazji 
100-lecia Odzyskania Niepodległości
09.11.2018r. - Wspólne Śpiewnie 
Hymnu w Kopanicy o godz 11.11
13.11.2018r. - Spotkanie z Myśliwymi 
z Koła Łowieckiego ,,Diana” 
14.11.2018r. - Dzień Postaci z Bajek
15.11.2018r. - Mama Łucji przeczytała 
przedszkolakom bajkę
16.11.2018r. - Absolwentki naszego 
przedszkola Nikola i Kasia przeczytały 
bajkę przedszkolakom
20.11.2018r. - Gminny Konkurs Recy-
tatorski RECE PECE
23.11.2018r. - Teatrzyk pt. ,, Szewczyk 
Dratewka’’
26.11.2018r. - ,, Jak powstaje bomb-

JAŻYNIEC

- „Październik miesiącem bibliotek” 
- dzieciom czytają panie z biblioteki 
szkolnej: pani Beata Janczewska oraz 
pani Zyta Materna,
- 3.10 - „Pszczółki” na przedstawieniu 
teatralnym o tematyce ekologicznej 
„Małe śledztwo w wielkiej sprawie” 
(Pracownia Za Piecem),
- 4.10 - Sałatka owocowa „Pszczółek”,
- 9.10 - Sałatka owocowa „Kaczu-
szek”,
- 9.10 - Kolorowe i zdrowe kanapki z 
warzywami „Pszczółek”,

- 11.10 - Sałatka jarzynowa „Kaczu-
szek”,
- 16.10 - „Pszczółki” i jesienne prace 
porządkowe,
- 23.10 - „Nasi ulubieńcy” - świnka 
morska w przedszkolu,
- 24.10 - „Nasi ulubieńcy” - rybki w 
przedszkolu,
- 25.10 - „Światowy Dzień Kundelka” 
- pies w przedszkolu,
- 30.10 - Funkcjonariusze Straży 
Ochrony Kolei ze Zbąszynka w przed-
szkolu.

BELĘCIN

20.09.2018- obchody Dnia przedszko-
laka,
1.10.2018- obchody dnia chłopaka,
16.10.2018- spotkanie z policjantami 
z Wolsztyna w ramach projektu „ Bez-
pieczny przedszkolak”
16.10.2018 - spotkanie z filharmonią o 
tematyce „Kto ty jesteś- Polak mały”
10.2018- jak powstaje sok- spotkanie z 
mamą dziewczynki z grupy „ smyki”
7.11.2018- pasowanie na przedszkolaka 
w Grupach „Sówki” w Kiełpinach oraz 
„Szczęśliwe słoniki” Stara Tuchorza
8.11.2018 pasowanie na przedszkolaka, 
obchody 100 rocznicy Niepodległości 
Polski oraz poświecenie rozbudowane-
go budynku P-la w Tuchorzy w ramach 
projektu” Równy start dla najmłod-
szych”
9.11.2018 - wyjazd najmłodszych 
przedszkolaków do sali zabaw DINO-
POLIS w Wolsztynie

26.11.2018-obchody Dnia Pluszowego 
Misia
29.11.2018- zabawy i tradycje andrzej-
kowe, spotkanie z magikiem
22.11.2018- dzień otwartych drzwi 
„łańcuchy choinkowe”- grupa smyki
28.11.2018-spotkanie z Kołem łowiec-
kim „DIANA” - podsumowanie akcji 
zbierania kasztanów i żołędzi przez 
przedszkolaków oraz przedstawienie 
postaci myśliwego oraz życia i zwy-
czajów zwierząt i ptaków żyjących w 
lasach oraz próbna ewakuacja dzieci 
i pracowników całej placówki przed-
szkolnej
30.11.2018- dzień otwartych drzwi 
„ ozdoba choinkowa” grupa „wesołe 
żabki”
4.12.2018- wyjazd do Janowca „ tra-
dycje Świat Bożonarodzeniowych, 
wypiek pierników, zabawy przy pio-
senkach o tematyce świątecznej oraz 

TUCHORZA

ka” - wycieczka do fabryki bombek w 
Stodolsku
28.11.2018r. - Dzień Pluszowego 
Misia
30.11.2018r. - Tradycje Andrzejkowe
04.12.2018r. - Dekorowanie choinki
05.12.2018r. - Wycieczka do Domu 
Kultury w Wolsztynie na spektakl pt. 
,,Księżniczka na ziarnku grochu’’
06.12.2018r – Mikołaj w przedszkolu

07.12.2018r.- Prezenty od Koła My-
śliwskiego ,,Diana” za zebrane kaszta-
ny i żołędzie dla zwierząt
11.12.2018r. - Koncert w przedszkolu 
pt. Muzyczne opowieści O rogach, 
muszlach i kapryśnej szlachciance.
12.12.2018r.- Piernikowe szaleństwo
20.12.2018r.- Kolędowanie, składa-
nie życzeń połączone z świątecznym 
obiadem

spotkanie z Mikołajem i jego Elfami, 
obdarowanie upominkami oraz próbo-
wanie własnych wypieków, odwiedzi-

ny w zwierzyńcu- poznanie świń wiet-
namskich kóz, owiec i kucyków .
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1.10.2018- Dzień chłopaka
10.10.2018- Wycieczka do sadu
12 10.2018- Oglądanie sprzętu wojsko-
wego z okazji nadania imienia kopanic-
kiej drużyny powstańców wielkopolskich 
w kopanicy
15.10.2018- Dzień edukacji narodowej
9 listopad- Obchody 100 rocznicy Odzy-
skania niepodległości
13 listopad- Spotkanie z leśniczymi z 
Koła Łowieckiego Diana
16 listopad- Pasowanie na Przedszkolaka

20 listopad- Udział w konkursie recyta-
torskim RECE -PECE
22 listopad- Dzień Kredki
26 listopad- Dzień Pluszowego Misia
27 listopad- Wycieczka do Stodolska do 
fabryki bombek
30 listopad- Andrzejki
4 grudzień - ubieramy choinkę
6 grudzień- Spotkanie z Mikołajem
8 grudzień- prezenty od Leśniczych z 
Koła Łowieckiego Diana

KOPANICA

4.10.2018 Spektakl Teatru Animacji 
„Małe śledztwo wielkiej sprawie”
7.10.2018  „Wykopki” Wyjazd dzieci do 
Gospodarstwa rolnego Państwa Wachow-
skich 
5.10.2018 Wyjazd dzieci do pizzerii „Ma-
fia” Wolsztyn
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej 
17.10.2018 Wizyta w sklepie DEL-BUD 
(Motylki i Żabki)
18.10.2018 Wycieczka do Akacjowego 
Rancza w Karszynie 
23.10.2018 Pasowanie na Przedszkolaka
25.10.2018 Opowieści o życiu pszczół – 
L.Jędrzychowską-Gałęzowską
26.10.2018 Udział w konkursie „Jesienne 
Stworki” GOK Siedlec

2.11.2018 Wizyta na gospodarstwie u 
Państwa Szukalskich w Nieborzy
4.11.2018 Wizyta w Powiatowej Kome-
dzie Policji w Wolsztynie 
9.11.2018 „Dzień Jeża”

11.11.2018 ustalenie rekordu |”Hymn dla 
Niepodległej” -Odśpiewanie Hymnu przy 
pomniku Powstańców Wielkopolskich na 
100  rocznicę odzyskania Niepodległości  
20.11.2018 konkurs recytatorski „RECE 
PECE” GOK Siedlec  
  24.11.2018 „Dzień Kredki”
19.11.2018 Akademia dla rodziców z 
okazji Dnia Niepodległości z udziałem 
zespołu Perły Sumsiodki
 21.11.2018 Wyjazd do kina na film pt. 
„Hotel Transylwania” w Zielonej Górze
26.11.2018 „Dzień Pluszowego Misia „ 
28.11.2018 „Mały Miś Świecie Wielkiej 
Literatury” spotkanie w bibliotece pu-
blicznej - Siedlec
30.11.2018 „ Dyskoteka Andrzejkowa”

3.12.2018 Warsztaty świąteczne z przed-
stawicielem hurtowni Viką Wolsztyn
4.12.2018 Koncert świąteczny centrum 
ATUT 
5.12.2018 Udział dzieci i rodziców w 

SIEDLEC

konkursach świątecznych „Szopka bożo-
narodzeniowa, łańcuch ozdobny)
6.12.2018 Warsztaty kulinarne  Pieczenie 
pierników z rodzicami GOK  Siedlec
7.12.2018  Spotkanie przedszkolaków z 
Świętym Mikołaj w GOK Siedlec
7.12.2018 Wizyta „Moto-Mikołajów” 
przed Urzędem Gminy Siedlec
8.12.2018 Spotkanie Świąteczne z OSP z 
gminy Siedlec i powiatu Wolsztyn 

9.12.2018 Występy przedszkolaków na 
Jarmarku Boże-Narodzeniowym w GOK 
Siedlec
18.12.2018 Wyjazd na widowisko Doktor 
Dolitte i jego zwierzęta WDK – Wolsz-
tyn 
19,12,2018 Uroczysta Wigilia w grupach 
przedszkolnych 
21.12.2018 Spotkanie przedszkolaków z 
Gwiazdorem w przedszkolu 

W dniu 8 grudnia 2018 roku w sali 
wiejskiej w Reklinie odbyło się 
spotkanie podsumowujące działal-
ność Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP oraz jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z gminy 
Siedlec. Na spotkanie przybyli 
przedstawiciele OSP z terenu gmi-
ny, członkowie Zarządu Oddziału 
Gminnego i Powiatowego naszej 
organizacji. Uroczystość swoją 
obecnością zaszczycili: 
1. Przewodniczący Rady Powiatu 
Wolsztyn – Janusz Mrozkowiak 
2. Komendant Powiatowy PSP w 
Wolsztynie – bryg. Sławomir Śni-
ta 
3. Z-ca Komendanta Powiatowego 
PSP w Wolsztynie - st. kpt. Karol 
Kędziorski
4. Z-ca dowódcy JRG Wolsztyn – 
asp. sztab. Damian Glapiak, 
5. Prezes ZOP ZOSP RP w Wolsz-
tynie, Członek ZOW ZOSP RP w 
Poznaniu – Henryk Żok 

6. Wójt Gminy Siedlec-Jacek Ko-
lesiński 
7. Sekretarz Gminy Siedlec – Hie-
ronim Birk 
8. Przewodniczący Rady Gminy 
Siedlec - Andrzej Kaźmierczak 
9. Radny wsi Reklin, Reklinek, 
Karna – Piotr Kosicki 
10. Kierownik Posterunku Policji 
w Siedlcu- asp. sztab. Tadeusz To-
mys 
11. Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury – Agnieszka Kędziora
12. Skarbnik ZOG ZOSP RP w 
Siedlcu - Józef Mikulski 
13. Sołtys wsi Reklin – Reklinek - 
Urszula Piątyszek
14. Radna Powiatu Wolsztyńskie-
go - Teresa Sobkowiak
15. Zdzisław Brudło
Oficjalnego otwarcia spotkania 
dokonał Prezes ZOG ZOSP RP w 
Siedlcu dh Maciej Tomalik. 
Następnie wszyscy obejrzeli część 
artystyczną w wykonaniu dzieci z 

Przedszkola w Siedlcu, których do 
występu przygotowały Panie Ka-
tarzyna Szczechowiak oraz Anna 
Lupa.
W dalszej kolejności przedstawio-
no krótkie sprawozdanie z działal-
ności ZOG ZOSP RP w Siedlcu 
oraz jednostek OSP z terenu gmi-
ny Siedlec w roku 2018. W czę-
ści oficjalnej 
głos zabrali 
również za-
proszeni go-
ście, którzy 
s k i e r o w a l i 
do przedsta-
wicieli ZOG 
ZOSP RP w 
Siedlcu i stra-
żaków słowa 
uznania oraz 
złożyli im 
najlepsze ży-
czenia świą-
teczno – no-

woroczne. Po okolicznościowych 
przemówieniach uroczystość za-
kończyła się wspólnym posiłkiem, 
przygotowanym przez Panie z 
KGW Reklin. 
Całe spotkanie upłynęło w miłej 
i serdecznej atmosferze. Dzięku-
jemy wszystkim, dzięki którym 
spotkanie to udało się zorganizo-

wać. Szczególne słowa podzię-
kowania należą się sponsorom, 
którymi byli: Przetwórstwo Ryb 
Piątek Sp.j., Gospodarstwo Rolno 
– Ogrodnicze Małgorzata i Zdzi-
sław Brudło, Firma KEKBEL  - 
Krzysztof Kędziora Belęcin, Mu-
rarstwo Józef Piwecki, ZOG ZOSP 
RP w Siedlcu, Gmina Siedlec. 

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



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.
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Przyjmę ucznia 
do nauki 

w zawodzie

TAPICER
Na rok szkolny 

2019/2020
Siedlec,

ul. Kasztanowa 1
Tel. 508198869
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Urszula
GRUNWALD

Stanisław
JEDLIŃSKI

Ryszard
KLUJ

Piotr
KOSICKI

Adam
KUPŚ

Marcin
MICHALSKI

Róża
OLEJNICZAK

Andrzej
SKIBA

Krzysztof
SZERMENT

Zdzisław
ŚMIAŁEK

Ewa
WEIL

Damian
WITA

Piotr
ZALISZ

Wiesław
ŻYDZIK

v.cePrzewodniczący

Andrzej 
KAŻMIERCZAK

Przewodniczący

RADNI
RADY GMINY 
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Szanowni Państwo!  Drodzy Mieszkańcy Gminy Siedlec!

 W wyborach 2018 kandydowaliśmy jako komitet Nasza Gmina biorąc 
odpowiedzialność za dotychczasowe działania. Dziękujemy Państwu za zaufanie! 

Tak wysoki wynik naszego komitetu jest wyrazem społecznego uznania, 
a także potwierdzeniem, że kierunek działań na rzecz gminy jest słuszny 

i zasługuje na kontynuację.
Rozpoczynając nową kadencję z optymizmem myślimy o czekających nas wyzwaniach, 

ponieważ rozwój naszej gminy wart jest ciężkiej pracy i zaangażowania. 
Zostawiając z boku politykę zrobimy więcej dla naszego wspólnego dobra.

Z wyrazami szacunku
KWW Nasza Gmina
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     W dniu 30.11.2018r. 
w Centrali Banku Spół-
dzielczego w Siedlcu 
nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu „Październik 
miesiącem oszczędza-
nia.” zorganizowanego 
przez Bank dla uczniów 
szkół podstawowych, w 
których działają Szkol-
ne Kasy Oszczędności 
współpracujące z naszym 
Bankiem. Do konkursu 
przystąpiły: Szkoła Pod-
stawowa w Tuchorzy, 
Kopanicy, Chobienicach, 
Nowym Kramsku i Pod-
moklach Małych. Najcie-
kawsze prace plastyczne 
z każdej szkoły zostały 
dostarczone przez opie-
kunów SKO do Banku 
i tam w drugim etapie 
Komisja Konkursowa 
wyłoniła zwycięzców, co 
okazało się bardzo trud-

nym zadaniem, ponieważ 
wszystkie prace były cie-
kawe i pięknie wykona-
ne, a co najważniejsze 
przedstawiały dziecięce 
wyobrażenia korzyści z 
oszczędzania… oczywi-
ście w SKO.  

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce:
- Zuzanna Furmaniak – 

kl. IIb Szkoła Podstawo-
wa w Tuchorzy

II miejsce:
- Julia Kandulska – kl 

I Szkoła Podstawowa w 
Podmoklach Małych

III miejsce: przyznano 
trzy równorzędne nagro-
dy:

- Karolina Zakrzew-
ska – kl. III  -  Szkoła 
Podstawowa w Nowym 
Kramsku

- Kacper Taberski – 
kl.II –  Szkoła Podsta-
wowa w Podmoklach 
Małych

- Adam Franc – kl. Ia 
- Szkoła Podstawowa w 
Tuchorzy

Zwycięzcy konkursu 
otrzymali atrakcyjne na-
grody a pozostali  uczest-
nicy ciekawe upominki.

Nagrodzone prace 
można oglądać w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w 
Siedlcu.

Zwycięzcom gratulu-
jemy, wszystkim uczest-
nikom dziękujemy.

Opiekunom SKO 
życzymy wytrwałości 
w  krzewieniu wśród 
uczniów zamiłowania 
do oszczędzania.

Zarząd Banku     

KONKURS  „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM 
OSZCZĘDZANIA”
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Pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy w te-
gorocznych wyborach samorzą-
dowych obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem oddając na mnie swój 
głos. Osiągnięty przeze mnie wy-
nik jest dla mnie najlepszą oceną 
mojej dotychczasowej aktywności, 
która została doceniona na tere-
nie całej Gminy. Szczególne dla 
mnie znaczenie ma poparcie mojej 
osoby w Siedlcu – mojej rodzinnej 

miejscowości, gdzie spośród wszystkich kandydatów otrzyma-
łem najwięcej głosów. Zrobię wszystko, by nie zawieść Państwa 
zaufania, a jako Radny Rady Powiatu będę sprawował tę funkcję 
sumiennie dbając o interes i dobre imię Powiatu Wolsztyńskiego 
i Gminy Siedlec.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Wita

Radny Rady Powiatu
Sołtys Wsi Siedlec 

W związku ze zbliżającym się czasem świąt życzę Państwu  
radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym 
gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku.
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Wyniki wyborów 
na Wójta Gminy Siedlec

Obwód
Liczba głosów

Kolesiński Jacek Pluskota Błażej Wita Andrzej

1
Siedlec 489 74 223

2
Jaromierz 298 38 86

3
Żodyń 331 29 65

4
Kopanica 444 78 118

5
Chobienice 615 67 140

6
Tuchorza 456 172 120

7
Boruja 155 34 26

8
Belęcin 272 233 35

9
Reklin 388 73 92

RAZEM 3448 798 905

Obwód nr 1

Wita Damian 191

Czerniak Teresa 66

Tomys Tadeusz 160

Obwód nr 2

Antoniewicz Arkadiusz 66

Schwandt Halina 66

Żydzik Wiesław 232

Obwód nr 3

Kupś Adam 216

Raszke Bogdan 117

Galus Karolina 22

Reimann Monika 70

Obwód nr 4

Piątek Eugeniusz 78

Leśnik Władysław 102

Śmiałek Zdzisław 243

Obwód nr 5

Rostkowska Joanna 159

Michalski Marcin 234

Obwód nr 6

Skiba Andrzej 126

Adamski Zygmunt 109

Wyniki wyborów 
samorządowych 2018

Do Rady Powiatu Wolsztyńskiego Wybrani zostali:
Nazwisko i Imię Liczba głosów

Birk Hieronim 851

Sobkowiak Teresa 485

Wita Maciej 401

Kasprzyk Adam 243

Obwód nr 7

Przybyła Anna 193

Olejniczak Róża 342

Obwód nr 8

Gaweł Beata 89

Kluj Ryszard 195

Obwód nr 9

Sakowicz Jędrzej 193

Szerment Krzysztof 287

Obwód nr 10

Każmierczak Andrzej 155

Cukier Zofia 69

Janas Barbara 43

Obwód nr 11

Knobel Błażej 65

Jedliński Stanisław 148

Obwód nr 12

Grunwald Urszula 170

Całus Grażyna 17

Winiarz Robert 137

Obwód nr 13

Brudło Wiesław 51

Zalisz Piotr 115

Dziechciarek Halina 44

Obwód nr 14

Borowczak Jarosław 93

Kosicki Piotr 133

Słowiak Ilona 90

Obwód nr 15

Weil Ewa 121

Piątyszek Wojciech 101

Wyniki
wyborów 

do Rady Gminy Siedlec

Radni gminy Siedlec w 
dniu 11 grudnia br. otrzy-
mali tablety. W szkoleniu 
uczestniczyli wszyscy rad-
ni, odbyło się szkolenie z 
obsługi aplikacji i głoso-
wania nad uchwałami. Od 
najbliższej sesji głosowania 
odbędą się tylko za pomo-
cą tabletów. Głosowania i 
wszystkie informacje doty-
czące sesji, porządki obrad, 
uchwały itp. będą dostępne 
pod adresem http://siedlec.
esesja.pl/. Całość będzie 

oczywiście archiwizowana i 
dostępna dla mieszkańców, 
którzy mogą także obejrzeć 
transmisję z obrad on-line w 
internecie. Informatyzacja 
to koniecz-
ność. Oszczę-
dza nie tylko 
czas ale i pie-
niądze oraz 
środowisko 
naturalne, po-
nieważ znika-
ją materiały 
drukowane. 

Poza tym takie wdrożenie w 
znaczący sposób przybliża 
ideę pełnej transparentności 
działania samorządu lokal-
nego dla mieszkańców.

Radni wkroczyli w nową erę
Cztery sołectwa: Jaro-

mierz, Wielka Wieś, Tu-
chorza i Chobienice opra-
cowują sołecką strategią 
rozwoju przy współudzia-
le moderatorów odnowy 
wsi. W czwartek 6 grudnia 
odbył się pierwszy dzień 
warsztatów, które poprze-
dzone były wizją w terenie. 
Dwa dni później 8 grudnia 
odbyło się kolejne spotka-
nie - drugi dzień warszta-
tów soleckich. Przedsta-
wiciele sołectw pracowali 

wraz z moderatorami nad 
solecką strategią rozwoju 
miejscowości. Cieszy fakt, 
iż udział bierze również 

lokalna młodzież, która ak-
tywnie uczestniczy w two-
rzeniu tego ważnego doku-
mentu dla sołectwa.

Tworzyli strategię
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