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W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, w ten niepowtarzalny czas, 
życzymy Państwu wielu głębokich i radosnych przeżyć. 

Aby zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia był pełen
rodzinnego ciepła, a wspólne dzielenie się opłatkiem wyrazem 

miłości i troski o bliźniego. 
Niech cud narodzin Zbawiciela da Wam siłę i nadzieję na
królowanie dobra w rodzinie i pracy. Niech nadchodzący

Nowy Rok będzie czasem spełnienia marzeń , realizacji celów i rozwoju 
osobistych pasji i talentów.

Przewodniczący Rady Gminy Siedlec
Andrzej Kaźmierczak

Wójt Gminy Siedlec
Jacek Kolesiński
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Relacja z   XXII sesji Rady 
Gminy Siedlec
 W  dniu 22 września 
2020 r. odbyła się XXII zdalna  
sesja Rady Gminy Siedlec VI 
kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 14 radnych spośród 
15 członków Rady,  Jacek 
Kolesiński- Wójt Gminy Siedlec, 
Agnieszka Kasperczak – Zastępca 
Wójta Gminy Siedlec,  Krystyna 
Lewandowska- Skarbnik Gminy. 
Podczas obrad podjęto uchwały w 
sprawie:
- uchwała Nr XXII/121/2020w 
sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2020 rok, na obecność 
14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie, 
- uchwała Nr XXII/122/2020 w 
sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców 
na terenie Gminy Siedlec, na 
obecność 14 radnych została 
przyjęta zwykłą większością głosów 
13 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 
głos wstrzymujący,

- uchwała Nr XXII/123/2020 
w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie 
Siedlec na rok szkolny 2020/2021, 
na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, 
- uchwała Nr XXII/124/2020 w 
sprawie zarządzenia konsultacji 
w sprawie projektów statutów 
sołectw, na obecność 14 radnych 
została przyjęta zwykłą większością 
głosów 10 głosów za, 3 głosy 
przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Ponadto Rada Gminy 
Siedlec wyraziła pozytywną 
opinię dotycząca sprzedaży 
nieruchomości:

niezabudowanej a. 
oznaczonej numerem dz. nr 
764 w obrębie Tuchorza, o 
powierzchni 0,0892 ha,

sprzedaży nieruchomości b. 
zabudowanej oznaczonej 
numerem dz. 27/24 w obrębie 
Nieborza, o powierzchni 0,233 
ha, 

niezabudowanych oznaczonych 
numerami działek. :

413/8 w obrębie Grójec 1) 
Wielki, o powierzchni 0,0814 
ha,

413/9 w obrębie Grójec 2) 
Wielki, o powierzchni 0,0686 
ha,

413/10 w obrębie Grójec 3) 
Wielki, o powierzchni 0,0589 
ha.

Wyraziła również  pozytywną 
opinię  w sprawie  przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności dla nieruchomości 
oddanych w użytkowanie 
wieczyste na cele rekreacyjno-
letniskowe w Grójcu Wielkim:

działka nr 205/2, obręb Grójec a. 
Wielki, powierzchnia 0,0611 
ha.
działka nr 205/4, obręb Grójec b. 
Wielki, powierzchnia 0,0685 
ha.

działka nr 297/7, obręb Grójec c. 
Wielki, powierzchnia 0,0608 
ha.
działka nr 413/1, obręb Grójec d. 
Wielki, powierzchnia 0,0589 
ha.
działka nr 413/2, obręb Grójec e. 
Wielki, powierzchnia 0,0571 
ha.
działka nr 413/3, obręb Grójec f. 
Wielki, powierzchnia 0,0614 
ha.
działka nr 413/4, obręb Grójec g. 
Wielki, powierzchnia 0,0620 
ha.
działka nr 413/6, obręb Grójec h. 
Wielki, powierzchnia 0,0718 
ha.
działka nr 413/13, obręb i. 
Grójec Wielki, powierzchnia 
0,0420 ha.
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Relacja z   XXIII, XXIV,XXV 
zdalnej sesji Rady Gminy Siedlec
 W  dniu 20października 
2020 r. odbyła się XXIII zdalna  
sesja Rady Gminy Siedlec VI 
kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 15 radnych spośród 
15 członków Rady,  Jacek 
Kolesiński- Wójt Gminy Siedlec, 
Agnieszka Kasperczak – Zastępca 
Wójta Gminy Siedlec,  Krystyna 
Lewandowska- Skarbnik Gminy. 
Podczas obrad przyjęto do 
aprobującej wiadomości informację 
o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Siedlec za I półrocze 
2020 roku. Przyjęto również  
informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy 
Siedlec za rok szkolny 2019/2020 . 
Podjęto też uchwały w sprawie:
- Uchwała nr XXIII/125/2020 w 
sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2020 rok na obecność 15 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXIII/126/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2020 – 2026na 
obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXIII/127/2020 w 
sprawie zmiany Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siedlcuna 
obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie.
 W  dniu 27 października 
2020 r. odbyła się XXIV zdalna  
sesja Rady Gminy Siedlec VI 

kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 15 radnych spośród 
15 członków Rady,  Jacek 
Kolesiński- Wójt Gminy Siedlec, 
Agnieszka Kasperczak – Zastępca 
Wójta Gminy Siedlec,  Krystyna 
Lewandowska- Skarbnik Gminy. 
Podczas obrad podjęto 
Uchwałę Nr XXIV/128/2020 
w sprawieodrzucenia wniosku 
Sołectwa Żodyń w sprawie 
przyznania środków z funduszu 
sołeckiego , na rok budżetowy 
2021 na zadanie nr 1 na obecność 
15 radnych została przyjęta zwykłą 
większością głosów 8 - za, 6 – 
przeciw , 1 – wstrzymujący.

 W  dniu 24 listopada 2020 r. 
odbyła się XXV zdalna  sesja Rady 
Gminy Siedlec VI kadencji 2018 
-2023, w której uczestniczyło 15 
radnych spośród 15 członków Rady,  
Jacek Kolesiński- Wójt Gminy 
Siedlec, Agnieszka Kasperczak – 
Zastępca Wójta Gminy Siedlec,  
Krystyna Lewandowska- Skarbnik 
Gminy. 
Podczas obrad przedstawiono 
informację o wyznaczeniu 
podmiotów, w których 
jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna. 
Podjęto uchwały w sprawie:
- Uchwała nr XXV/129/2020 w 
sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2020 rok na obecność 14 radnych 
została przyjęta zwykłą większością 

głosów: 11- za, 0 – przeciw, 3 – 
głosy wstrzymujące,
- Uchwała nr XXV/130/2020 
w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami , o których mowa w 
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021 na obecność 14 radnych 
została przyjęta zwykłą większością 
głosów: 13- za, 1 – przeciw, 0 – 
głosów wstrzymujących,
- Uchwała nr XXV/131/2020 
w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Siedlec 
na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Siedlec 
na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXV/132/2020 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Karna ” 
na obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXV/133/2020 
w sprawie zatwierdzenia 
„Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi Wojciechowo”  na obecność 
15 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,
- Uchwała nr XXV/134/2020 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Reklin-
Reklinek ” na obecność 15 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała nr XXV/135/2020 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Kopanica 
” na obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXV/136/2020 
w sprawie odrzucenia w 
całości stanowiska Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Zarządu 
Oddziału w Siedlcu, dotyczącego 
zaopiniowania projektu uchwały 
Rady Gminy Siedlec w sprawie 
Regulaminu przyznawania 
środków finansowych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli oraz 
nauczycieli emerytów i rencistów 
korzystających z opieki zdrowotnej 
na obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXV/137/2020 w 
sprawie Regulaminu przyznawania 
środków finansowych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli oraz 
nauczycieli emerytów i rencistów 
korzystających z opieki zdrowotnej, 
określenia rodzaju świadczeń w 
ramach tej pomocy oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania na 
obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie.
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25-lecie Regionu Kozła 
 Było to 8 września 
1995 roku w sali lustrzanej pała-
cu w Dąbrówce Wielkopolskiej 
odbyło się spotkanie założyciel-
skie dzisiejszego Regionu Ko-
zła. Podpisano wówczas Poro-
zumienie Międzygminne. Dwa 
lata później sprawę dopięto: 17 
października 1997 r. w Kargo-
wej uroczyście złożono podpisy 
na dokumencie formalnie po-
wołującym do życia Stowarzy-
szenie Region Kozła. Tak to się 
zaczęło. Upłynęło już ćwierć 
wieku.
      
 Dnia 19 lutego 2020 
r. w Dąbrówce Wielkopolskiej 
odbyła się Konferencja Regionu 
Kozła. Uczestniczyli w niej wy-
brani przez rady gmin przedsta-
wiciele organizacji społecznych, 
radni, kierownicy placówek kul-
tury lub sportu oraz przewod-
niczący rad gmin i włodarze 
gmin. Łącznie ponad 30 osób, 
które zjechały się do Dąbrówki 
Wlkp. by podczas swoich obrad 
podjąć uchwały            o udzie-
leniu Kapitule absolutorium za 
poprzedni rok oraz ustalić nowy 

preliminarz finansowy,             w 
ramach którego zaplanowa-
no najistotniejsze wydatki na 
wspomaganie promocji regionu. 
Obradom przewodniczył wice-
starosta Wiesław Czyczerski – 
burmistrz Zbąszynka. Zebrani 
wysłuchali sprawozdań: mery-
torycznego i finansowego, które 
w imieniu Kapituły przedstawił 
Szczepan Sobczak. Na wniosek 
przewodniczącej Komisji Re-
wizyjnej Marii Dobry uczest-
nicy Konferencji jednogłośnie 
udzielili Kapitule absolutorium. 
Ze sprawozdania wynikało, że 
ustalone zadania zrealizowano 
zgodnie z planem finansowym, 
a najwięcej środków pochłonę-
ły publikacje, które udało się 
wydać także dzięki pomocy fi-
nansowej pozyskanej z fundu-
szy Urzędu Marszałkowskiego. 
W ten sposób dzięki grantom 
pozyskanym z puli przeznaczo-
nej na utrwalanie dziedzictwa 
kulturowego wydane zostały:               
„111 Legend Regionu Kozła” 
oraz opracowanie związane z 
wykopaliskami w obrębie gmin 
Kargowa oraz Siedlec - „Region 
Wojnowo. Arkadia łowców i 

zbieraczy”. Pozyskane dodatko-
we 20 tys. zł, które wydano na 
ten cel przyczyni się do utrwale-
nia istotnych dla naszego regio-
nu opracowań literackich       i 
naukowych. W nowym planie 
finansowym na rok 2020 za-
łożono kontynuowanie wydat-
ków na dotychczasowe formy 
aktywizacji i promocji regionu, 
takie jak imprezy kulturalne 
(Biesiada Koźlarska, Festiwal 
Dud Polskich, Festiwal Kultury 
Regionalnej w Nowym Kram-
sku, Konkurs Literacki w Kar-
gowej, Festiwal Zespołów Śpie-
waczych w Trzcielu), imprezy o 
charakterze tradycji lokalnych 
(Jarmark z jajem w Kosieczy-
nie, Grójecka Noc Świętojań-
ska) czy wydarzenia sportowe 
lub rekreacyjne (turniej spor-
towy gmin i zawody strażackie 

RK). Najwięcej jednak środków 
zaplanowano na przeprowadze-
nie gali regionalnej podczas któ-
rej wręczane będą nagrody oraz 
na uświetnienie jubileuszu 25 
lecia powstania Regionu Kozła. 
Postanowiono, że na te działa-
nia należy ubiegać się także o 
wspomożenie zewnętrzne w ra-
mach funduszy przeznaczonych 
w województwie na pomoc dla 
utrzymania dziedzictwa kultu-
rowego. W związku z awarią 
strony internetowej Stowarzy-
szenia postanowiono zlecić 
opracowanie nowego portalu le-
piej zabezpieczonego i odporne-
go na ataki hakerskie. Pozostałe 
wydatki utrzymano na poziomie 
ubiegłorocznym. Uchwały za-
twierdzające budżet na rok 2020 
zostały podjęte jednogłośnie.
 Dnia 20 września na 
starym dworcu kolejowym w 
Zbąszyniu Wojciech Olejniczak 
promował swoje nowe dzieło 
noszące tytuł „Wielka Xięga 
Regionu Kozła” - ponad 1200 
ilustracji, w tym większość hi-
storycznych, twarda okładka. 
Miejscem promocji był ponie-
miecki dworzec (obok stoi dużo 

większy polski, przedwojenny), 
wybudowany w 1870 roku, a 
właściwie nieco wcześniej. Tam 
właśnie pan Wojciech przygo-
tował świetną wystawę (warto 
obejrzeć, bo czynna jest w każ-
dy weekend do stycznia 2021) 
poświęconą kolei, zwłaszcza li-
nii Poznań – Zbąszyń – Guben i 
linii Poznań – Zbąszyń – Frank-
furt, oraz 150 – leciu dworca ko-
lejowego w Zbąszyniu. Oprócz 
wspomnianej „Wielkiej Xsięgi” 
można było nabyć inne pozycje 
związane z Regionem Kozła, w 
tym skromne, ale sympatyczne 
dziełko dla dzieci (do koloro-
wania) pt. „Kolej na historyjki”, 
mające istotne walory dydak-
tyczne.
 Dnia 3 października 
2020 roku odbył się coroczny 
rajd rowerowy Regionu Kozła. 
Trasa rajdu wiodła od Kosie-
czyna do skansenu w Podmo-
klach Małych, dalej do Nowego 
Kramska i Wojnowa.

Więcej informacji na stronie 
www.regionkozla.pl, 

www.lgdrk.pl
Opracowała: Ewa Woś

Informacje z Regionu Kozła

KALENDARIUM  GMINY  
SIEDLEC
4.08.2020 - podpisanie umowy 
na zadanie pn. „Modernizacja 
budynku szkolnego w Kopanicy”,
7.08.2020 - podpisanie 
umowy na realizację zadania pn. 
“Przebudowa dróg gminnych z 
wykonaniem odcinka kanalizacji 
deszczowej w Jażyńcu-  część I,
8.08.2020 - odsłonięcie miejsca 
pamięci Powstańców Wlkp. / 
Jażyniec,
11.08.2020 - podpisanie umowy 
na zadanie pn. “Przebudowa drogi 
gminnej w Kiełpinach”,
17.08.2020 - podpisanie 
umowy na budowę drogi gminnej 
z nawierzchni z kostki brukowej w 
miejscowości Mała Wieś – etap I,
18.08.2020  - podpisanie umowy 
na budowę nawierzchni drogi 
gminnej w miejscowości Jażyniec – 
część II,
28.08.2020 - spotkanie z 
mieszkańcami w sprawie drogi 
Belęcin – Kiełpiny,
1.09.2020 - rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego 2020/2021,
- złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich w 
Siedlcu w 81 rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej,
8.09.2020 - otwarcie małego 
kina społecznościowego w 
Siedlcu z udziałem Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego 

Jacka 
Bogusławskiego, 
Posła na Sejm 
RP Jakuba 
Rutnickiego, Starosty 
Wolsztyńskiego Jacka 
Skrobisza,
13.09.2020 - 
Święto Plonów, czyli 
tradycyjne Dożynki Gminne w 
Belęcinie,
19.09.2020 - śniadanie 
olęderskie w Borui/inicjatywa 
Pracownia Boruja, we współpracy z 
rada sołecką Borui. Cykl spotkań ma 
przybliżyć historię wsi i osadnictwa 
olęderskiego oraz zintegrować 
społeczność,
22.09.2020 - XXII sesja Rady 
Gminy Siedlec/relacja w br numerze,
29.09.2020 - Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Obra”,
3.10.2020 - śniadanie 
olęderskie w Borui,
20.10.2020 - XXIIIsesja Rady 
Gminy Siedlec/relacja w br numerze,
23.10.2020 - uczestnictwo  
w Programie Operacyjnym  
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020  Osi Priorytetowej  nr I 
„Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu” działania 1. 1:  
„Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o 
wysokich przepustowościach” 
realizując projekt grantowy pod 

nazwą  „Zdalna Szkoła +”  w 
ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Pozyskanośrodki w 
kwocie 92.800,00 złdzięki którym  
zakupiono  32 laptopy.
5.11.2020 - podpisanie umowy 
na budowę chodnika w Nowej 
Tuchorzy.

11.11.2020 - obchody 
Narodowego Święta Niepodległości 
i złożenie zniczy na pomniku ku 
czci Powstańców Wielkopolskich w 
Siedlcu.
24.11.2020 - XXIV sesja Rady 
Gminy Siedlec/relacja w br numerze,
26.11.2020 - zakończono 
budowę drogi gminnej w Jażyńcu, 
która dofinansowana została ze 
środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego, przeznaczonych 
na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jakości 
gruntów rolnych, w ramach budowy 
(przebudowy) dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych o szer. 4 m.  
W ramach dotacji dofinansowane 
zostały również inwestycje budowy 
i przebudowy dróg w Chobienicach, 
Jaromierzu oraz Mariankowie.  
Wsparcie Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego dla gmin w 
zakresie budowy i rozbudowy 
dróg dojazdowych do pól po raz 
kolejny umożliwia realizację wielu 
przedsięwzięć poprawiających 
przemieszczanie się maszyn 
rolniczych oraz podnoszących 

bezpieczeństwo na lokalnych 
drogach.
27.11.2020 - w Jażyńcu 
zakończono realizację projektu 
współfinansowanego ze Środków 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach X edycji 
konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś”. W ramach zadania teren 
placu rekreacyjnego został 
uporządkowany i zagospodarowany 
poprzez rozlokowanie takich 
elementów jak: meble ogrodowe, 
tablice informacyjne z gwarą 
wielkopolską, ławki parkowe, 
kosze na śmieci, stojak rowerowy. 
Powstał tor rolkowy, postawiono 
altankę, piłkołapy oraz zasadzono 
miododajne drzewa. W Chobienicach 
zakończono również realizację 
projektu współfinansowanego ze 
Środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach 
X edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś”. W ramach 
zadania teren placu za OSP został 
uporządkowany i zagospodarowany 
poprzez rozlokowanie takich 
elementów jak: tablica informacyjna 
zawierająca informacje o historii 
rodu Mielżyńskich, kosze na 
śmieci, grill, palenisko pod ognisko, 
elementy siłowni zewnętrznej, sto-
jak na rowery, rzeźbę Hrabiego 
Mielżyńskiego oraz pergole z 
roślinami.

Kalendarium Gminy Siedlec
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Budowa kanalizacji 
w Reklinie i Reklinku

Remont szkoły w Kopanicy

Droga w Małej Wsi

IN
W

E
S
T
Y
C
JE

 2
0
2
0 Remont drogi w Chobienicach

Budowa chodnika w Nowej Tuchorzy



5
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

 Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny 

– Powodowo
Budowa zbiornika wody 

w Wojciechowie

Budowa drogi w Jażyńcu

Droga 
w Mariankowie

Droga z płyt betonowych 
w Chobienicach

IN
W

E
S
T
Y
C
JE

 2
0
2
0
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Gmina Siedlec za-
kończyła budowę dro-
gi gminnej w Jażyńcu, 
która dofinansowana 
została ze środków bu-
dżetu Województwa 
Wielkopolskiego, prze-
znaczonych na prace 
związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą 
jakości gruntów rol-
nych, w ramach budo-

wy (przebudowy) dróg 
dojazdowych do grun-
tów rolnych o szer. 4 
m.  W ramach dotacji 
dofinansowane zosta-
ły również inwestycje 
budowy i przebudowy 
dróg w Chobienicach, 
Jaromierzu oraz Ma-
riankowie.  Wsparcie 
Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 

dla gmin w zakresie bu-
dowy i rozbudowy dróg 
dojazdowych do pól po 
raz kolejny umożliwia 
realizację wielu przed-
sięwzięć poprawiają-
cych przemieszczanie 
się maszyn rolniczych 
oraz podnoszących 
bezpieczeństwo na lo-
kalnych drogach.

Dotacja dla gminy na budowę 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Oficjalne otwarcie siedleckiego kina
We wtorek (8.09.2020) 

otwarte zostało długo 
wyczekiwane małe kino 
społecznościowe w Sie-
dlcu. Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w 
Siedlcu Waldemar Ligma 
przywitał obecnych: Wice-
marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Jacka 
Bogusławskiego, Posła na 
Sejm RP Jakuba Rutnic-
kiego, Starostę Wolsztyń-
skiego Jacka Skrobisza, 
Wójta Gminy Siedlec Jac-
ka Kolesińskiego, Zastępcę 

Wójta Agnieszkę Kasper-
czak, Skarbnika Gminy 
Krystynę Lewandowską, 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Siedlec Andrzeja 
Kaźmierczaka oraz Rad-
nych Gminy Siedlec. Po-
sła na Sejm RP Killiona 
Munyamę reprezentował 
jego asystent. Symbolicz-
ną wstęgę przecięli: wójt 
Jacek Kolesiński, wicemar-
szałek Jacek Bogusławski, 
poseł Jakub Rutnicki oraz 
starosta Jacek Skrobisz. W 
rytmie marsza imperialne-

go z „Gwiezdnych Wojen” 
goście przeszli do sali kina, 
gdzie zaprezentowane zo-
stały 3 krótkie filmy, które 
pokazały w pełni możliwo-
ści audiowizualne systemu 
kinowego. Gmina Siedlec 
zrealizowała projekt pod 
tytułem ”Małe kino spo-
łecznościowe szansą na 
rozwój zasobów kultural-
nych województwa wielko-
polskiego”, aby przybliżyć 
każdemu mieszkańcowi 
ofertę kulturalną.

Gmina Siedlec po-
zyskała środki w kwo-
cie 92.800,00 zł  uczest-
nicząc w Programie 
Operacyjnym  Polska 
Cyfrowa na lata 2014-
2020  Osi Prioryteto-
wej  nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego 
Internetu” działania 1. 
1:  „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic 

w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich 
przepustowościach” re-
alizując projekt granto-
wy pod nazwą  „Zdalna 
Szkoła +”  w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Środki te 
umożliwiły zakup 32 
laptopów, które zostały 
dostarczone do Urzędu 

Gminy i po wstępnej 
konfiguracji zostaną 
przekazane dyrektorom 
szkół z terenu gminy. 
Realizacja projektu 
ma na celu wyelimi-
nowanie terytorialnych 
różnic w dostępie do 
Internetu  ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
dzieci z wielodzietnych 
rodzin.

Gmina Siedlec pozyskała środki 
w kwocie 92.800,00 zł 

realizując projekt grantowy pod nazwą 
„Zdalna Szkoła +”.

W dniu 1 paź-
dziernika 2020 roku 
weszła w życie ustawa 
z dnia 14 sierpnia 2020 
roku o zmianie ustawy 
o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych 
ustaw, która wprowa-
dziła nowe zadanie 
jakim jest wydanie 
zaświadczenia o wy-
sokości przeciętnego 

miesięcznego docho-
du przypadającego na 
jednego członka go-
spodarstwa domowego 
dla osoby fizycznej, 
która zamierza złożyć 
wniosek o przyzna-
nie dofinansowania do 
programu „Czyste po-
wietrze”.

Do ustalenia prze-
ciętnego miesięczne-
go dochodu, stosuje 

się przepisy ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 
2020 r.poz.111 z późn. 
zm.). Żądanie wydania 
zaświadczenia do po-
brania w biurze podaw-
czym Urzędu Gminy w 
Siedlcu, ul. Zbąszyńska 
17 lub w załączonym 
pliku.

Informacja OPS - Czyste powietrze

5 listopada 2020 r.,  
po przeprowadzonym 
postepowaniu przetar-
gowym, została podpi-
sana umowa na budo-
wę chodnika w Nowej 
Tuchorzy. Wykonawcą 

inwestycji została fir-
ma Z.P.H.U. „KOST-
KA” Zakład Ogólno-
budowlany – Brukarski 
Krzysztof Maćkowiak 
z Żodynia. Zakres 
prac obejmuje budowę 

chodnika wzdłuż drogi 
gminnej w Nowej Tu-
chorzy na odcinku 509 
mb. Termin realizacji 
zadania określa się na 
15 grudnia 2020 r.

Budowa chodnika 
w Nowej Tuchorzy
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W czwartek ( 17 
bm.) została podpi-
sana umowa pomię-
dzy Województwem 
Wielkopolskim, re-
prezentowanym przez 
Jacka Bogusławskie-
go - Członka Zarządu 
Województwa Wiel-
kopolskiego, a Gminą 
Siedlec reprezento-
waną przez wójta Jac-

ka Kolesińskiego na 
udział gminy Siedlec 
w projekcie „Standar-
dy obsługi inwestora 
w jednostkach samo-
rządu terytorialnego 
(JST) Województwa 
Wielkopolskiego”. 
Podpisanie umowy 
odbyło się w obecno-
ści Starosty Wolsztyń-
skiego Jacka Skrobisza  

w Starostwie Powiato-
wym w Wolsztynie.

Celem Projektu 
jest doskonalenie ja-
kości procesu świad-
czenia usług admini-
stracyjnych istotnych 
dla obsługi inwestora 
w samorządzie teryto-
rialnym.

Podpisanie umowy 
z Województwem Wielkopolskim

ŚWIĄTECZNE
ILUMINACJE
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W tym roku 
obchodziliśmy 81 
rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. 
Stało się tradycją, że 
co roku w tym dniu 
przedstawiciele Sa-
morządu Uczniow-
skiego Szkoły Pod-
stawowej w Tuchorzy 

składają kwiaty na 
pomniku zamordowa-
nych w Tuchorzy. W 
tym roku w imieniu 
nas wszystkich zro-
bili to opiekunowie 
Samorządu Uczniow-
skiego.

Wpół do Kultury 
czyli koncert zespołu 

Piwozaury
25 września 2020 r. 

zainicjowaliśmy nowy cykl 
działań artystycznych w 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Siedlcu i nazwaliśmy 
go „WPÓŁ DO KULTU-
RY” To projekt, który ma 
na celu promocje różno-
rodnych wydarzeń, które 
zawsze odbywać się będą 

o wpół do. Pierwszymi 
artystami cyklu byli Piwo-
zaury. Zespół bluesowo-
rockowy, który dał ponad 
godzinny koncert przybyłej 
publiczności. 

Wpół do kultury, to 
muzyka, teatr i wszelkie 
inne działania audiowizu-
alne, które chcemy dla Was 

organizować w murach 
Ośrodka Kultury. Więcej 
informacji o przyszłych 
wydarzeniach znajdziecie 
na naszej stronie interne-
towej: www.goksiedlec.pl 
jak również na facebooku i 
instagramie. 

81. rocznica wybuchu 
II Wojny Światowej

Dzisiaj 1 września 2020 
roku obchodzimy 81 rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. 
Z tej okazji przedstawiciele sa-
morządu Gminy Siedlec; wójt 
Jacek Kolesiński, zastępca wój-

ta Agnieszka Kasperczak oraz 
skarbnik Krystyna Lewandow-
ska złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Powstańców Wielkopol-
skich w Siedlcu.

Co skłoniło Pana do startu w 
konkursie na stanowisko dyrektora 
GOK w Siedlcu?

Powodów było kilka, a jednym 
z najważniejszych była chęć powro-
tu w granice powiatu wolsztyńskiego 
i na ziemię wielkopolską. Okres 7 lat 
pracy w Kargowej, wspominam bar-
dzo dobrze. Udało się oddać do użytku 
Mediatekę, poszerzyć bazę kulturalną, 
wyposażyć ośrodek w nowoczesny 
sprzęt i w chwili kiedy już była okazja, 
aby cieszyć się z dokonań, pojawiła 
się możliwość zmiany miejsca pracy. 
Przyznam, że decyzja nie była łatwa, 
tym bardziej że mój kontrakt był ważny 
do końca 2023 roku i wiele osób prze-
konywało mnie, aby pozostać dalej w 
Kargowej. Decyzja zapadła w ostatniej 
chwili. Moja działalność kulturalna 
mimo wcześniejszej pracy w Kargo-
wej, zawsze była związana z naszym 
regionem. Od lat jestem producentem 

Festiwalu Czyste Country 
oraz wielu innych wydarzeń 
w regionie. Kiedyś miałem 
okazję być współorganizato-
rem Grójeckiej Nocy Święto-
jańskiej i wiem że ówczesny 
koncert grupy Jumbo Africa 
jest wspominany do dziś. 
Obecnie jestem w Siedlcu 
i razem z załogą budujemy 
nowe spojrzenie na kulturę.

Jakie ma Pan plany na przy-
szłość. Tę najbliższą, w czasie pan-
demii oraz na tą dalszą, w perspek-
tywie kilku lat?

W dobie pandemii, a taką właśnie 
sytuację mamy, nie jest łatwo plano-
wać gdyż nikt nie jest w stanie przewi-
dzieć jaką rzeczywistość zastaniemy za 
dzień czy dwa, a cóż dopiero za kilka 
miesięcy, jednak dalekosiężne plany 
przy założeniu, że uporamy się z sytu-

acją oczywiście są. Już 
niebawem rozpocznie 
działanie nasz lokalny 
kanał telewizji interne-
towej Czapla TV, gdzie 
mieszkańcy gminy 
będą mieli możliwość 
zapoznania się z bieżą-
cymi sprawami nurtu-
jącymi społeczeństwo. 
Będzie to kanał infor-
macyjno kulturalny. W 
zasadzie już jesteśmy 
gotowi do rozpoczę-
cia emisji. Nagrania 
pierwszych materiałów 

już trwają. Wprowadzili-
śmy cykl ,,Wpół do kultury”, gdzie w 
każdy ostatni piątek miesiąca będzie-
my prezentowali różne tematycznie 
koncerty i przedstawienia. Jednym 
słowem dla każdego coś dobrego. Na 
wiosnę 2021 cykl ,,Siedlecka wiosna 
kulturalna” czyli miesiąc w kulturze. 
Każdy tydzień maja będzie poświęco-
ny innej gałęzi kultury. Będzie tydzień 
muzyki, tydzień plastyki, tydzień tańca 
i tydzień teatru. Planujemy także kilka 
zadań inwestycyjnych poprawiających 
funkcjonalność naszej sali widowi-
skowej. Kluczem jest powiększenie 
sceny tak, aby umożliwić występy te-
atrów i koncerty większych składów 
instrumentalnych. Część elementów 
koniecznych do powiększenia oferty 
kulturalnej już zakupiliśmy. Mamy 
nowy system nagłośnieniowy na salę 
widowiskową oraz wydarzenia ple-
nerowe. Za kilka dni rozpoczynamy 
współpracę z siecią ,,Kino za rogiem, 
co zdecydowanie poszerzy zasoby fil-
mów jakie będzie można wyświetlać w 
naszym kinie. Obecnie kino nie jest z 
wiadomych względów wykorzystywa-
ne. Pandemia, a w szczególności czer-
wona strefa w zasadzie wykluczyła 
możliwość wyświetlania seansów. W 
tej kwestii czekamy na lepsze czasy. 

Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, 
wracamy do zajęć online. Mamy już w 
tym temacie doświadczenie z poprzed-
nich miesięcy. Oczywiście pozostają 
w kalendarzu wszystkie duże imprezy 
plenerowe jakie znamy z lat poprzed-
nich.

Plany rozległe. A co z finanso-
waniem wydarzeń i inwestycji?

Jak zawsze kluczem do sukce-
su są pieniądze. Na przełomie maja i 
czerwca, udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne blisko 260 tysięcy do wyko-
rzystania na realizację planów. Jak już 
wspomniałem część została zakupiona 
i poczyniliśmy już pierwsze prace mo-
dernizacyjne. Jeśli pojawią projekty 
i środki unijne do wykorzystania to 
oczywiście będziemy o nie aplikować. 
Dziś sytuacja finansowa jest stabilna 
i pod kontrolą. Część wydarzeń jakie 
planujemy wprowadzić czyli koncerty, 
występy teatrów czy kabaretów bę-
dzie niewątpliwie biletowana, ale nie 
powinno to budzić zdziwienia. Tak 
działają wszystkie ośrodki kultury,  a 
niepobieranie biletów za występy i 
wydarzenia jest złamaniem dyscypliny 
finansowej. Oczywiście część kosztu 
zakupu biletów będziemy współfinan-
sowali i zapewniam, że nie będą to 
ceny wyższe niż 35 złotych za bilet, a 
często będzie to symboliczne 5 zł.

Dzięki temu w najbliższej przy-
szłości będzie okazja spotkania gwiazd 
sceny muzycznej, kabaretowej i te-
atralnej. Kluczem do wszystkiego jest 
dziś stan epidemii. W zasadzie 90 % 
działań związanych z kulturą jest za-
blokowane. Mówiąc krótko musimy 
uzbroić się w cierpliwość i czekać na 
poprawę sytuacji. Mamy nadzieję że 
rok 2021 będzie zdecydowanie lepszy 
dla kultury. Czy tak będzie...czas po-
każe.   

Wywiad z Waldemarem Ligmą
dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 

w Siedlcu
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PSYCHOLOG DZIECIĘCY 
– Barbara Górecka - Atkinson

I i III czwartek miesiąca  
w godz. 1300 - 1600 

oraz II czwartek miesiąca  
w godz. 1300 - 1900

Zapisy: 68/3848521 wew. 34

PSYCHOLOG DLA OSÓB  
DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ 

– Elżbieta Matysiak 
II poniedziałek miesiąca 

w godz. 1400 - 1800

Zapisy: 68/3848521 wew. 19

PSYCHOLOG DLA PAR 
– Barbara Górecka - Atkinson

I i III czwartek miesiąca 
w godz. 1600- 1900

Zapisy: 68/3848521 wew. 34

SPECJALISTA TERAPII  UZALEŻNIEŃ 
– Jolanta Obuchanicz

Wtorek w godz. 1500 - 2000 
Tel.: 696 203 161

Pani Jolanta dyżury pełni także  
w Chobienicach (remiza OSP):

poniedziałek 
w godz. 1700- 2000,  

ostatni poniedziałek 
w godz. 1600- 1900

WARSZTATY DLA OSÓB  
UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN   

– Jolanta Obuchanicz
Ostatni poniedziałek miesiąca  

w godz. 1900- 2000

Tel.: 696 203 161

Punkt Konsultacyjny 
Urząd Gminy Siedlec, 

ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec
Wejście od strony parkingu  

za urzędem gminy

Punkt Konsultacyjny w Siedlcu

Z końcem listo-
pada br. w Jażyńcu za-
kończyła się realizacja 
projektu współfinanso-
wanego ze Środków Sa-
morządu Województwa 
Wielkopolskiego w ra-
mach X edycji konkursu 
„Pięknieje wielkopolska 
wieś”. W ramach zadania 
teren placu rekreacyjne-
go został uporządkowa-
ny i zagospodarowany 
poprzez rozlokowanie 
takich elementów jak: 
meble ogrodowe, tabli-
ce informacyjne z gwa-
rą wielkopolską, ławki 
parkowe, kosze na śmie-
ci, stojak rowerowy. 
Powstał tor rolkowy, 

postawiono altankę, pił-
kołapy oraz zasadzono 
miododajne drzewa.

Ogólna wartość 
projektu pn „Tej Wia-
ra! Rojbry i Szczuny 
– chodźcie ino tu odpo-
cząć i capnąć łyk kultury  
czyli stworzenie wiej-
skiego miejsca spotkań, 
aktywizacji i sportu z 
gwarą poznańską w tle.” 
wyniosła 37.674,00 zł, z 
czego 21.300,00 zł sta-
nowi dotacja Samorzą-
du Województwa Wiel-
kopol-skiego, 12.574,00 
to środki własne gminy, 
a 3.800.00 zł środki fun-
duszu sołeckiego.

Podkreślić nale-
ży duże zaangażowanie 
mieszkańców sołectwa, 
którzy w czynie spo-
łecznym wykonali sze-
reg prac przy realizacji 
projektu. To właśnie 
dzięki temu zaangażo-
waniu przy wspólnej 
pracy powstało wyjątko-
we miejsce wypoczynku 
i integracji społeczności 
lokalnej.

Projekt współfi-
nansowany przez Sa-
morząd Województwa 
Wielkopolskiego w ra-
mach programu „Wiel-
kopolska Odnowa Wsi 
2013 – 2020”

Tej Wiara! Rojbry i Szczuny 
– chodźcie ino tu odpocząć 

i capnąć łyk kultury

Z końcem listopa-
da br. w Chobienicach 
zakończyła się reali-
zacja projektu współ-
finansowanego ze 
Środków Samorządu 
Województwa Wielko-
polskiego w ramach X 
edycji konkursu „Pięk-
nieje wielkopolska 
wieś”. W ramach zada-
nia teren placu za OSP 
został uporządkowany 
i zagospodarowany 
poprzez rozlokowanie 
takich elementów jak: 
tablica informacyjna 
zawierająca informacje 
o historii rodu Miel-
żyńskich, kosze na 
śmieci, grill, palenisko 
pod ognisko, elementy 
siłowni zewnętrznej, 
stojak na rowery, rzeź-

bę Hrabiego Mielżyń-
skiego oraz pergole z 
roślinami. Powstała 
wiata rekreacyjna z 
utwardzonym podło-
żem, oraz zadbano o 
odnowienie placu za-
baw.

Ogólna war-
tość projektu pn „Nie 
nam lecz następcom! 
Utworzenie zakątka 
pod nazwą: „Ignaców-
ka”, czyli Wiejskiego 
Centrum Historycz-
no – Rekreacyjnego 
poświęconego pamię-
ci Hrabiemu Mie-
lżyńskiemu” wyniosła 
55.054,32 zł, z czego 
29.000,00 zł stanowi 
dotacja Samorządu 
Województwa Wielko-
polskiego, 17.800,00 to 

środki własne gminy, a 
8.254.32 zł środki fun-
duszu sołeckiego.

Podkreślić należy 
duże zaangażowanie 
mieszkańców sołectwa, 
którzy w czynie spo-
łecznym wykonali sze-
reg prac przy realizacji 
projektu. To właśnie 
dzięki temu zaangażo-
waniu przy wspólnej 
pracy powstało wyjąt-
kowe miejsce wypo-
czynku i integracji spo-
łeczności lokalnej.

Projekt współfi-
nansowany przez Sa-
morząd Województwa 
Wielkopolskiego w ra-
mach programu „Wiel-
kopolska Odnowa Wsi 
2013 – 2020”

Ignacówka, czyli Wiejskie centrum 
Historyczno – Rekreacyjne

Dnia 11 listopada 
obchodzimy Narodo-
we Święto Niepodle-
głości. Dzień przed 
Świętem przedstawi-
cielki siedleckiego 

Samorządu; zastępca 
wójta Agnieszka Ka-
sperczak oraz zastępca 
skarbnika Kinga Dą-
browska złożyły znicze 
na pomniku ku czci Po-

wstańców Wielkopol-
skich w Siedlcu, aby 
uczcić pamięć wszyst-
kich, którzy walczyli 
o wolną i niepodległą 
Ojczyznę.

Narodowe Święto Niepodległości 
2020 r.
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Mikołaj 2020 
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Wydarzenia z przedszkoli

02.10.2020 -  Uśmiechając się od 
rana, obchodziliśmy ,,Światowy 
Dzień Uśmiechu”
12.10.2020 - Z okazji ,,Dnia Drze-
wa” zasadziliśmy drzewka w ogro-
dzie przedszkolnym
14.10.2020 -  Wykonaliśmy pięk-
ne laurki oraz złożyliśmy życzenia 
z okazji ,,Dnia Edukacji Narodo-
wej”
15.10.2020 - W ,,Międzynarodo-
wym Dniu Mycia Rąk” przypo-
mnieliśmy ważne zasady higieny 

09.11.2020r. - Smakowicie obcho-
dziliśmy „Dzień Jeża” tworząc 
owocowe jeże.

10.11.2020r. - Uroczyście Święto-
waliśmy Odzyskanie Niepodległo-
ści.
16.11.2020r. - Nasze przedszkole 
zamieniło się w bajkową krainę z 
okazji ,,Światowego Dnia Postaci 
z bajek’’.
20.11.2020r. - Dyniowy zawrót 
głowy… .
25.11.2020r. - Jestem sobie mały 
miś. Bawiłem się w przedszkolu w 
dniu mojego święta ,,Dnia Pluszo-
wego Misia’’.
27.11.2020r. - Dyskoteka Andrzej-
kowa. Bawiliśmy się świetnie w 
rytm przebojów przedszkolaka.

Jażyniec
8.10.2020- Dzień Uśmiechu
9.10.2020- Dzień Drzewa
14.10.2020- Dzień Edukacji Naro-
dowej
19.10.2020- Dzień Poczty Polskiej
6.11.2020- Pasowanie na Przed-
szkolaka
9.11.2020- Dzień Postaci z Bajek

10.11.2020- Uroczyste obchody 
Święta Niepodległości
12 i 13.11.2020- Dzień Jeża
16.11.2020- Dzień Zdrowego Śnia-
dania
20.11.2020- Ogólnopolski Dzień 
Praw Dziecka
25.11.2020- Dzień Misia
27 i 30 .11.2020- Andrzejki

Kopanica

Siedlec

Chobienice
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W czasie ograniczeń związanych 
z pandemią w Polsce Dom Dziennego 
Pobytu Senior +  w Siedlcu stara się 
działać na miarę możliwości. Opiekun-
ki Pani Ania i Pani Beata  codziennie 
dojeżdżają do podopiecznych z posił-
kami oraz wspierając ich  życzliwym 
słowem. Pomagają także w załatwia-
niu różnych spraw urzędowych i pry-
watnych. Pozostają także w kontakcie 
telefonicznym z podopiecznymi cały 
czas budując więź z nimi i wspierając 
ich duchowo. Seniorzy nie tracą do-
brego humoru, co widać na zdjęciach 
i z nadzieją spoglądają w przyszłość. 
Miejmy nadzieję, że już wkrótce zno-
wu będzie można spotkać się osobiście 
pod gościnnym dachem Domu Dzien-
nego Popytu Senior+.

Dom Dziennego Pobytu Senior  +

Wydarzenia z przedszkoli
Belęcin Tuchorza
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Blisko 70% Polaków nie wie, że 
w Polsce istnieje instytucja, któ-
ra gwarantuje bezpieczeństwo  
ich rachunków w bankach i SKO-
K-ach. Jest nią Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny.Jeżeli upada bank 
lub kasa, BFG wypłaca pieniądze 
osobom, które miały w nich rachun-
ki. Wiedząc, na jakich zasadach 
działa – można uchronić się przed 
utratą dorobku życia.Dowiedz się, 
komu przysługują gwarancje BFG 
i jak sprawdzić, czy Twoje środki są 
bezpieczne.
Od 25 lat Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny gwarantuje bezpie-
czeństwo środków trzymanych 
na rachunkach w bankach, a od 7 
lat również w SKOK-ach. To in-
stytucja, której głównym zadaniem  
jest dbanie o to, żebyśmy w razie 
upadku banku lub SKOK-u odzy-
skali wpłacone tam pieniądze. Dla-
tego tak ważne jest, żeby swoje 
oszczędności trzymać w banku lub 
kasie – dzięki gwarancjom BFG  
są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te 
gwarancje dotyczą tylko części pro-
duktów i obowiązują do określonej 
kwoty. Jakiej?

BFG gwarantuje środki do 100 tys. 
euro w złotych
Nasze środki na rachunkach w 
bankach i SKOK-ach są chronio-
ne do równowartości 100 000 euro  
w złotych. Gdyby zdarzyło się, że 
nasz bank lub SKOK popadnie w ta-
rapaty finansowe i upadnie –  BFG 
wypłaci nam pieniądze, które tam 
trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności 
nie przekraczają kwoty ok. 440 000 
złotych (przy obecnym kursie euro), 
otrzymamy pełen zwrot środków. 

Gwarancje na wszystkich kontach 
osobistych
Warto pamiętać, że nie wszyst-
kie produkty dostępne w bankach 
i SKOK-ach mają gwarancje BFG.  
Do produktów, które objęte są gwa-
rancjami, należą rachunki bieżą-
ce, pomocnicze i 
oszczędnościowe 
(czyli nasze typowe 
konta osobiste), a 
także rachunki po-
wiernicze i lokaty 
terminowe. Jeśli ko-
rzystamy z tego typu 
rozwiązań, możemy 
być spokojni o swoje 
pieniądze. 
Gwarancje BFG nie 
obejmują natomiast 
produktów ofero-
wanych przez inne 
podmioty niż bank  
lub SKOK, 

nawet, jeśli kupimy je pod-
czas wizyty w banku lub SKO-
K-u. Takim produktem może być  
np. kupiona w banku poli-
sa ubezpieczeniowa, której stro-
ną tak naprawdę nie jest bank,  
ale współpracujące z nim towa-
rzystwo ubezpieczeniowe. Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny  
nie zabezpiecza też tych środ-
ków, które– nawet za pośred-
nictwem banku – przeznaczamy  
na inwestowanie, np. w fundusze in-
westycyjne. Dla pewności zawsze 
warto zapytać pracowników banku 
lub SKOK-u, czy nasze pieniądze 
będą miały gwarancje BFG.

Prowadzę firmę. Czy ja też jestem 
chroniony?
Na wypłatę zgromadzonych na rachun-
kach w banku lub SKOK-uśrodków 
mogą liczyć nie tylko klienci indywi-
dualni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. 
Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze 
w zaufanej instytucji, możemy być o 
nie spokojni. Warto jednak pamiętać, 
że wiele zależy od tego, jaką firmę 
prowadzimy. Rachunki firmowe osób, 
które mają jednoosobową działalność 
gospodarczą, są traktowane tak samo 
jak ich rachunki osobiste – jeśli są 
prowadzone w jednym banku, doty-
czy ich jeden limit gwarancji do 100 
tys. euro w złotych. Jeśli natomiast 
prowadzimy spółkę, która ma oso-
bowość prawną, jest ona traktowana 
jako osobny „klient” i przysługuje jej 
odrębny limit.

Gdzie dowiem się więcej?
To naprawdę ważne,żebyśmy dbali 
o bezpieczeństwo naszych oszczęd-
ności, a im więcej w tym temacie 
wiemy, tym bardziej działa to na 
naszą korzyść. Warto zatem za-
czerpnąć szczegółowych informacji  
na temat zasad gwarantowa-
nia środków w bankach i SKO-
K-ach na: www.gwarancjebfg.pl.  
BFG prowadzi też infolinię pod bez-
płatnym numerem  0 800 569 341. 

Drogi mieszkańcu! 
Masz konto w banku lub SKOK-u?

Zobacz, co powinieneś wiedzieć!

E-Seniorzy z Jaromierza
10  września  br.  grupa  

dziesięciu  seniorów  z  Ja-
romierza  rozpoczęła swoją  
przygodę  z  komputerem  i  
Internetem.  Przez  3  miesiące 
seniorzy  poznawali nieznany 
dotąd wirtualny świat. W ra-
mach kursu komputerowego 
odbyły się również animacje, 
na których seniorzy ogłosili 
konkurs plastyczny dla dzie-

ci z Jaromierza. Wygrane 
prace otrzymały atrakcyjne 
nagrody w postaci klocków 
i gier. Sami seniorzy za swo-
ją ciężką pracę z nieznanym 
dotąd światem otrzymali na 
własność nowoczesny tablet, 
dzięki któremu będą mogli 
rozwijać sie dalej w tej dzie-
dzinie.

Nasz lokalny ze-
spół śpiewaczy Perły 
Sumsiodki w dniach 
13-16 sierpnia 2020 r. 
brał udział w 54. Saba-
łowych Bajaniach. To 
Ogólnopolski Konkurs 

Gawędziarzy, Instru-
mentalistów, Śpiewa-
ków, Drużbów i Staro-
stów Weselnych, który 
odbywa się Bukowinie 
Tatrzańskiej. To jedyny 
w swoim rodzaju festi-

wal folkloru polskiego, 
na którym Perły Sum-
siodki zdobyły III miej-
sce w kategorii Śpiewu 
Grupowego.

Perły na Sabałowych Bajaniach
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Wernisaż fotografii
Adama Polańskiego

18 września 2020 
r. odbyło się otwarcie 
wystawy Adama Polań-
skiego, nowotomyskiego 
fotografa. Artysta zapre-
zentował na wystawie 
niezwykłe portrety uka-
zujące nie tylko czło-
wieka, ale również jego 
uczucia i emocje. Ekspo-
zycja będzie można oglą-
dać w GOKgalerii do 16 
października 2020. 

Adam Polański, fo-
tograf, społecznik, radny 
rady miejskiej w No-
wym Tomyślu. Instruk-
tor nurkowania KDP/
CMAS M2. Prawie 30 
lat z aparatem, założy-

ciel Nowotomyskiej gru-
py Fotograficznej „Fo-
tomyśl” Pomysłodawca 
i organizator Między-
narodowego Konkursu 
Fotograficznego „Portret 
Prawdziwy”’

Organizator mię-
dzynarodowych ple-
nerów fotograficznych 
im. Andrzeje Beresza. 
Laureat wielu konkur-
sów fotograficznych w 
Europie oraz poza jej 
granicami. Wystawiał 
zdjęcia w kanadzie, 
USA, Brazylii, Argenty-
nie, Francji, Niemczech, 
Danii, Czechach, Słowa-
cji, Włoszech oraz wielu 

polskich miastach. Przed 
jego obiektywem sta-
li najważniejsi politycy 
kraju, aktorzy, muzycy 
oraz wielu innych. Dwu-
krotnie został człowie-
kiem roku w kategorii 
kultura Głosu Wielko-
polskiego. Jako jedyny 
nowotomyślanin został 
uhonorowany meda-
lem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy za 
bezinteresowny wkład 
w pomoc najbardziej 
potrzebującym. Członek 
Związku Polskich Arty-
stów Fotografików.

Wernisaż 
Piwnicy Artystycznej

7 sierpnia 2020 r.  
odbył się, po długiej 
przerwie, wernisaż 
malarstwa Pracowni 
„Piwnica Artystyczna” 
z Kargowej. To grupa 
twórców, która pod czuj-
nym okiem kierownika 
artystycznego Ludwika 
Błażejewskiego tworzy 
niezwykłe, indywidual-
ne prace. Na wystawie 
można było zobaczyć 
przekrój ich twórczości, 
w których dominowały 
pejzaże i martwa natu-
ra. Piwnica Artystyczna, 
pojawiła się w GOK-
galerii już drugi raz, po 
pięcioletniej przerwie. 
W skład grupy wchodzą: 
– Zbigniew Jaroszewski 
– Barbara Karpowicz – 
Krystyna Kuczyńska – 
Jadwiga Wajsberg – Te-

resa Krajewska-Grzelak 
– Celina Lis — Urszula 
Michalkiewicz – Bar-
bara Piwowar – Alicja 

Śledź – Irena Sochala – 
Urszula Zając – Ludwik 
Błażejewski.

W styczniu 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Po raz pierwszy zagramy Finał on-line. 
Będziemy łączyć się z Wami na żywo i prezentować 
różnorodne występy artystyczne. Już teraz można 
wrzucać pieniądze do naszych Puszek Stacjonarnych, 
które dostępne są:

- Holu GOK-u w Siedlcu
- W Gospodarstwie Ogrodnicznym Brudło 
- w Kwiaciarni MARIA w Siedlcu (koło kościoła)
- W Super Sklepie w Kopanica
- W Sklepie Lewiatan w Kopanicy
- W Aptece Leśnej w Siedlcu
- W Sklepie „Cho no tu” w Belęcinie
- W Kwiaciarni w Kopanicy

Oczywiście w czasie Finału na ulicach Siedlca, 
Chobienice i Belęcina będą dostępni Wolontariuszy 
Wielkiej Orkiestry, zapraszamy do wspólnego wspar-
cia 29 Finału! Szczegóły na naszej stronie interneto-
wej www.goksiedlec.pl i na Facebooku!

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu przez wirusa z koroną 
wjechał na nowe tory i uruchomił działalność filmową! Gro na-
szych działań artystycznych odbywa się obecnie w sieci. Dzięki 
temu powstało już wiele filmów, warsztatów i innych działań, a 
przede wszystkim ruszyła nasza telewizja internetowa CZAPLA 
TV, która w swoich planach ma kilka bloków tematycznych: 

-Informacje samorządowe, 
-Informacje kulturalno-społeczne czyli KULTURKI, 
-Śniadania Polityczne,
-Tu i tam podróże z kamerą 
-Reportaże, wywiady i rozmowy 

Programy będą się ukazywać, póki co raz w miesiącu. Wszel-
kie informacje i filmy dostępne są na facebooku i YouTubie! 
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17 października 2020 r. 
zmarła ś.p. Cecylia Brem-
bor - Prezes Koła Emerytów 
i Rencistów w Siedlcu. Pani 
Cecylia wiele lat była wice-
dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Wolsztynie. 

Była aktywną mieszkanką 
Żodynia, która mocno anga-
żowała się w życie społecz-
ne i do końca pracowała na 
rzecz lokalnej społeczności.
Cześć Jej Pamięci!

Pamięci 
Cecylii Brembor

Prezesa 
Koła Emerytów 

i Rencistów 
w Siedlcu.

W dniu 7 października 2020 
r. zmarł ś.p. Druh Zdzisław 
Hałuszczak – Wiceprezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kopanicy. Pełnił funkcję 
Prezesa jednostki OSP w 
latach 1994-2011 był rów-
nież wieloletnim członkiem 

Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Siedlcu. Za 
swoją działalność na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej 
został odznaczony wieloma 
medalami.
Cześć Jego Pamięci!

Pamięci 
druha 

Zdzisława 
Hałuszczaka

Z głębokim smutkiem i ża-
lem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Św. P. Janiny Roz-
ynek, aktywnej członkini  
Polskiego Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów 
koło w Siedlcu, którego 
była sekretarzem. 
Cześć Jej Pamięci!

Pamięci 

Janiny 
Rozynek

Z głębokim smutkiem i ża-
lem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci św. P. Gertrudy 
Jazdon, radnej Rady Gminy 
Siedlec, radnej Rady Powia-
tu Wolsztyńskiego, współ-

założycielki i prowadzącej 
Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Zakrzewo”, zwo-
lenniczki upamiętniania Po-
wstańców Wielkopolskich.                               
Cześć Jej Pamięci!

Pamięci 

Gertrudy 
Jazdon


