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Znamy wyniki Rankingu Samorządów PAP. I mamy powody do świętowania! 
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sŁOWEM WsTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!

Znowu mamy grudzień! Koniec roku, podsumowanie 
pracy w nieco trudniejszych warunkach, co nam wyszło, co możemy jeszcze 
poprawić… I co nas czeka w kolejnym roku. 

Najważniejsze, że wchodzimy w rok 2022 zdrowi, z energią do pracy i no-
wymi planami. Miniony rok to kolejne zmniejszenie zadłużenia gminy, to ko-
lejne pozyskane środki finansowe i kolejne inwestycje, które rozwijają naszą 
gminę. Nasz wspólny sukces to wysokie miejsce w rankingu samorządo-
wym PAP „ Gmina dobra do życia”. Zostaliśmy sklasyfikowani bardzo wyso-
ko, najwyżej wśród gmin z naszego powiatu. Wśród 1587 gmin wiejskich w 
Polsce znajdujemy się na bardzo wysokim 59 miejscu. Często zapominamy 
o naszych sukcesach i nie zdajemy sobie sprawy, w jak dogodnej do życia 
gminie mieszkamy.  

Grudzień to czas rodzinny, z najbliższymi, w gronie przyjaciół, życzliwych 
nam osób. Jeśli układa nam się w sferze prywatnej, emocjonalnej, to bę-
dzie nam się układać w innych dziedzinach życia.  Jest jeszcze trochę cza-
su, by poukładać, to co nie do końca jest takie, jakie chcielibyśmy by było. 
Zanim zasiądziemy wspólnie do stołu, rozwiążmy nasze spory. Niech te 
święta będą dla Was, dla Nas tym, czego potrzebujemy, a nie tym, czego się 
od nas oczekuje. Czas z rodziną, czas dla siebie, dobra książka czy spacer 
są ważniejsze, niż bogato zastawiony stół. Wybierzmy dla siebie to, czego 
potrzebujemy!  

Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, pomyślności w Nowym Roku, re-
alizacji swoich planów i wyznaczania sobie ciągle nowych celów w życiu. 
Niech sukcesy w życiu osobistym przełożą się na te zawodowe! Życzę Nam 
wszystkim lepszego roku 2022!  
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URząD GMINY SIEDlEC

tel. 68 384 85 21, fax. 68 384 84 63

e-mail: ug@siedlec.pl

CzAS pRACY URzęDU GMINY SIEDlEC

pon., śr. czw. 7.30 do 15.30

wtorek 7.30 do 17.00, piątek 7.30 do 14.00

WYkAz NUMERóW TElEfoNóW:

Wójt gminy – tel. 68 384 85 21 wew. 15. Referat Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska:  Wicewójt gmi-
ny i kierownik referatu  – 68 384 85 21 wew. 13; Zastępca 
kierownika – tel. 68 384 85 21 wew. 26; Drogi gminne, 
mielioracje – 68 384 85 21 wew. 24; Oświetlenie ulicz-
ne, zamówienia publiczne – tel. 68 384 85 21 wew. 25; 
stanowisko ds. ochrony środowiska – tel. 68 384 85 21 
wew. 25. Referat Budżetu i Finansów: skarbnik gminy 
i kierownik referatu – tel. 68 384 85 21 wew. 28; Z-ca 
skarbnika i główna księgowa – tel. 68 384 85 21 wew. 
27; Z-ca kierownika referatu stanowisko ds. wymia-
ru podatków i opłat lokalnych – tel. 68 384 85 21 wew. 
16; stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 
i ewidencji środków trwałych – tel. 68 384 85 21 wew. 
16; stanowisko ds. księgowości podatkowej – tel. 68 384 
85 21 wew. 17 i 42; stanowisko ds. płac – tel. 68 384 85 
21 wew. 29. Referat Organizacyjno – Prawny: Kierownik 
referatu – tel. 68 384 85 21 wew. 14; Zastępca kierowni-
ka – tel. 68 384 85 21 wew. 23; stanowisko ds. obsługi 
interesanta – tel. 68 384 85 21; stanowisko ds. kance-
laryjnych, obsługa sekretariatu – tel. 68 384 85 21 wew. 
15; stanowisko ds. samorządowych i związków gmin 
– tel. 68 384 85 21 wew. 36; stanowisko ds. informa-
tyki i BIP – tel. 68 384 85 21 wew. 35; stanowisko ds. 
archiwum i ochrony zdrowia – tel. 68 384 85 21 – wew. 
35; stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy 
europejskich i krajowych, promocja – tel. 68 384 85 21 
wew. 35. Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzenne-
go i Zarządzania Kryzysowego: Kierownik referatu – tel. 
68 384 85 21 wew. 32; Zastępca kierownika, stanowisko 
ds. rolnictwa i działalności gospodarczej – tel. 68 384 85 
21 wew. 33; stanowisko ds. gospodarki nieruchomościa-
mi – tel. 68 384 85 21 wew. 33; stanowisko ds. plano-
wania przestrzennego i podziału nieruchomości – tel. 68 
384 85 21 wew. 31; stanowisko ds. zagospodarowania 
przestrzennego – tel. 68 384 85 21 wew. 31; stanowisko 
ds. wojskowych, obronnych i ochrony przeciwpożarowej 
oraz do obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – tel. 68 384 85 21 wew. 30; stano-
wisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, 
ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązywania proble-
mów alkoholowych – tel. 68 384 85 21 wew. 34. Referat 
ds. Obywatelskich – Urząd stanu Cywilnego: Kierownik 
urzędu, stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 
– tel. 68 384 85 21 wew. 18; stanowisko ds. dowodów 
osobistych, zatrudnienia i kadr – tel. 68 384 85 21 wew. 
22; stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obronnych 
– tel. 68 384 85 21 wew. 22. 

mailto:ug@siedlec.pl
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W GMINIE

Gmina siedlec uplasowała się na 
bardzo dobrym miejscu Rankin-
gu samorządowego PAP „Gmina 
dobra do życia”. Przy klasyfi-
kacji bierze się pod uwagę 48 
kluczowych czynników, a wśród 
najważniejszych są te związane 
z budżetem i inwestycjami. 

Oceniający sprawdzają m.in. 
rozwój społeczno-ekonomicz-
ny i dobrobyt, a także warunki 
mieszkaniowe na terenie danego 
samorządu. Pod uwagę brany jest 
również rynek pracy, czyli związa-
ne z tym warunki pracy, prze-
ciętne wynagrodzenie i procent 
bezrobocia. Znaczenie ma również 

infrastruktura, w tym dostępność 
kanalizacji. Istotne są ponadto 
zdrowie i bezpieczeństwo, środo-
wisko naturalne, a także, a może 
przede wszystkim dostępność 
takich usług, w tym dostępność do 
szkół czy internetu. Twórcy ran-
kingu biorą też pod uwagę kulturę 
i rekreację. 
W tegorocznym zestawieniu gmina 
Siedlec znalazła się na 59 miejscu 
spośród 1 tys. 587 gmin wiejskich 
w Polsce. Wśród wszystkich gmin 
(2 tys. 477) uplasowała się na 231 
miejscu, wyprzedzając Wolsztyn 
(344) i Przemęt (523). 
Na wysokie lokaty ma wpływ m.in. 

spadające zadłużenie gminy (z 52 
proc. w 2014 do 7 proc. w 2021), 
skuteczność w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych, pracowitość 
mieszkańców i przedsiębiorców, 
z których wielu działa na rynkach 
światowych. Nie bez znaczenia 
jest również dostęp mieszkańców 
do wielu usług, w tym edukacyj-
nych czy zdrowotnych, a także 
rozbudowywana infrastruktura 
– drogowa, wodociągowa czy ta 
związana z gazem. Inwestycje nie 
byłyby możliwe, gdyby współpra-
ca samorządu z województwem, 
co przełożyło się pozyskanie w 
ostatnich 7 latach ponad 40 mln zł 
środków zewnętrznych. 

W dniach 3-4 listopada 2021 w 
sali sesyjnej Urzędu Gminy Siedlec 
odbywały się warsztaty z moderato-
rami odnowy wsi, podczas których 
cztery sołectwa tj. Boruja, Godzi-
szewo, Mała Wieś oraz Mariankowo 
pracowały nad Sołecką Strategią 
Odnowy Wsi. Warsztaty poprzedzo-
ne były wizją lokalną w terenie, gdzie 
przedstawiciele sołectw pokazywali 
walory swoich miejscowości. Wypra-
cowana Sołecka Strategia Odnowy 
Wsi jest niezbędnym dokumentem 
do aplikowania o środki z programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi. Ponadto 
określa ona drogę do wyznaczonego 
celu, jakim jest poprawa warun-
ków życia w sołectwie. Służy jego 
rozwojowi poprzez uporządkowanie 
działań podejmowanych przez różne 
grupy społeczności lokalnej. Ma cha-
rakter integracyjny w stosunku do 
mieszkańców, organizacji pozarządo-
wych oraz urzędu gminy.

Warsztaty z moderatorami

Z wielkim żalem informujemy o 
śmierci Pani Jolanty Pławińskiej, 
wieloletniego wicedyrektora Szkoły 
w Tuchorzy. Była uznanym na-
uczycielem i cieszyła się ogromną 
sympatią uczniów. Była zaanga-
żowana w życie szkoły i zawsze 
godnie ją reprezentowała. Wszyscy 
będziemy ją pamiętać jako osobę, 
która miała zawsze pozytywne na-
stawienie, dużo energii do działania 
i zarażała wszystkich uśmiechem. 
Cześć Jej Pamięci!

Pamięci 
Jolanty 
Pławińskiej

Siedlec 
gminą 
dobrą 
do życia
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sPORT

Posiłek w szkole i w domu

To ważna rocznica

W 2021 roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siedlcu zajmuje się 
realizacją wieloletniego rządowe-
go programu „Posiłek w szkole 
i w domu” polegającego na zapew-
nieniu pomocy w formie posiłku, 
świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych lub 
świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności wszyst-
kim osobom jej potrzebującym 
w szczególności: dzieciom do cza-
su podjęcia nauki w szkole podsta-
wowej, dzieciom do czasu ukoń-
czenia szkoły ponadpodstawowej 
lub szkoły ponadgimnazjalnej, oso-
bom i rodzinom znajdującym się 
w sytuacjach wymienionych w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej, 
w szczególności osobom starszym, 
chorym i niepełnosprawnym.
Dotacja przeznaczona jest na reali-
zację w ramach Programu modułu 
1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” 
oraz modułu 2 „Moduł dla osób 
dorosłych”. Celem dotacji jest 
zapewnienie posiłku dzieciom, 
uczniom i młodzieży oraz objęcie 
pomocą osób dorosłych, zwłasz-
cza osób starszych, chorych lub 
niepełnosprawnych i samotnych. 
Wieloletni rządowy program 
„Posiłek w szkole i w domu” jest 
realizowany przez Gminę Siedlec 
na podstawie przyjętego  pro-
gramu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole 

i w domu”. Celem programu jest 
ograniczenie zjawiska niedożywie-
nia dzieci i młodzieży z rodzin o ni-
skich dochodach lub znajdujących 
się w trudnej sytuacji oraz osób 
dorosłych, w szczególności samot-
nych, w podeszłym wieku, chorych 
lub osób niepełnosprawnych.

11 listopada w Wolsztynie odbyły 
się obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości. O godz. 8:30 
odbyła się Msza św. za ojczyznę, 
po której przedstawiciele m.in. 

władz miasta, powiatu, gmin, 
organizacji społecznych i poli-
tycznych złożyli wiązanki kwiatów 
pod Pomnikiem Niepodległości. W 
imieniu samorządu Gminy Siedlec 

kwiaty złożyli: Zastępca Wójta 
Agnieszka Kasperczak, Prze-
wodniczący Rady Gminy Andrzej 
Kaźmierczak, Przedstawiciel Biura 
Rady Jolanta Żurek.

15 listopada podpisano umowę 
na zadanie pn. “Przebudowa drogi 
wewnętrznej dz. nr 99 w Zakrze-
wie” Wykonawcą został Zakład 
Handlowo Usługowy Budowlany 
NATALIA Natalia Brychcy z Wolsz-
tyna. Termin realizacji inwestycji 
to 15 grudnia, a jej wartość to po-
nad 63 tys. zł.  

30 listopada z inicjatywy wójta 
Jacka Kolesińskiego odbyła się 
kolejna akcja szczepień. W sali 
wiejskiej w Tuchorzy zaszczepiło 
się ponad 180 osób!  Wynik jest 
zaskakujący i świadczy o tym, 
że szczepienia blisko mieszkań-

ca mają duży sens. Dziękuje-
my mieszkańcom za przybycie 
oraz całemu zespołowi medycz-
nemu Salus za to, że tak sprawnie 
udało się zaszczepić wszystkich 
przybyłych mieszkańców. Pamię-
tajmy: dbajmy o siebie!

Blisko 200 osób
zaszczepionych!

Umowa  
na remont  
jest już 
podpisana

1. Wniosek o przyznanie 
pomocy w formie gorącego 
posiłku lub świadczenia 
pieniężnego na zakup po-
siłku lub żywności (zasiłku 
celowego)
2. Dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający 
tożsamość wnioskodawcy – 
do wglądu
3. Dokumenty potwierdza-
jące sytuację finansową 
wnioskodawcy/rodziny 
wnioskodawcy
4. W razie konieczności inne 
dokumenty potwierdzające 
trudną sytuację życiową, 
które określa pracownik 
socjalny.

forma załatwienia wniosku 
to wydanie decyzji admi-
nistracyjnej o przyznaniu 
lub odmowie przyznania 
pomocy po przeprowadzeniu 
rodzinnego wywiadu środo-
wiskowego

kto ma prawo do posiłku?
osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest 
tego pozbawiona. pomoc doraźna albo okreso-
wa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie 
przysługuje osobie, która własnym staraniem 
nie może go sobie zapewnić. pomoc przyznana 
dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole 
może być realizowana w formie zakupu posił-

ków. pomoc w zakresie dożywiania może być 
przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 proc. 
kryterium dochodowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł w przypadku 
osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku 
rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę 
członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 
792 zł = 3168,00zł).

Niezbędne 
dokumenty
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sAMORZąD

Sołectwo z gminy  
Siedlec nagrodzone

Rozmawiano 
o odpadach

Wojewoda 
z wizytą

Co się  działo na sesji?

Były wyróżnienia i nagrody. Te 
pierwsze z rąk wicemarszałka 
województwa wielkopolskiego 
Krzysztofa Grabowskiego i pre-
zesa Stowarzyszenia Sołectw 
Województwa Wielkopolskiego 
Jarosława Maciejewskiego odebrali 
przedstawiciele sołectw: Góreczki 
Wielkie (gm. Pakosław), Chobienice 
(gm. Siedlec), Lipno, Rawicz (Słupia 
Kapitulna), Spławie (Śmigiel), 
Gębice (Pępowo) i Karczewo (gm. 
Kamieniec). Nagrody w postaci 4 
tys. zł, dyplomów i tytułów otrzy-
mały takie sołectwa jak: Goniembi-
ce (gm. Lipno), Popowo Stare (gm. 
Przemęt), Miłostowo (gm. Kwilicz), 
Potrzebowo (gm. Wijewo), Rąbin 
(gm. Krzywiń), Chraplewo (gm. 
Kuślin), Łukaszew (gm. Pogorzela). 
Piątkową uroczystość uświetnił 
występ mażoretek VENA. Wice-
marszałek województwa wielko-
polskiego podziękował też gospo-
darzowi gali – gminie Przemęt. 
Wskazał również, że aż 20 sołectw 
w tej gminie ma opracowane stra-
tegie rozwoju, a to ewenement. Bo 
jest wiele gmin, gdzie strategie ma 
zaledwie jedno sołectwo. 

Z inicjatywy wójta Jacka Kole-
sińskiego Związek Międzygminny 
Obra zorganizował konferencję 
w Siedlcu, którą prowadził mece-
nas Maciej Kiełbus. Specjalizuje 
się on w przepisach dotyczących 
gospodarki odpadowej, a także 
uczestniczy w pracach komisji, 
na których wypracowuje się zmiany 
w najważniejszych ustawach dot. 
organizacji systemu gospodarowa-
nia odpadami w Polsce. Debata do-
tyczyła wypracowania najlepszego 
dla mieszkańca rozwiązania polityki 
prowadzonej przez ZM Obra. W 
konferencji udział wzięli przedsta-
wiciele samorządów i radni gmin 
Siedlec, Wolsztyn oraz Przemęt, 
przedstawiciele spółek związanych 
z gospodarką odpadową oraz za-
proszenie goście.

Na zaproszenie wójta Jacka Kole-
sińskiego do gminy Siedlec przybył 
Wojewoda Wielkopolski Pan 
Michał Zieliński. Razem z Zastęp-
cą Wójta Agnieszką Kasperczak 
oraz przedsiębiorcą Tomaszem Jaz-
donem zwiedzili gminę oraz ostat-
nie inwestycje. Tematem rozmów 
była też współpraca obu stron 
w walce z COVID-19. Nasi goście 
wraz z gospodarzami gminy wspól-
nie złożyli kwiaty pod pomnikiem 
przed Urzędem Gminy Siedlec.

 o programie
W programie uczestniczy 1 tys. 887 sołectw i 9 miast poniżej 5 tys. 
mieszkańców z terenu 181 gmin województwa wielkopolskiego. Do tej 
pory Urząd Marszałkowski przeznaczył na program ponad 41 mln zł. Do-
tacje można zdobyć w ramach trzech konkursów. Największym zainte-
resowaniem cieszy się konkurs „pięknieje Wielkopolska Wieś”. od tego 
roku można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł. Drugi 
konkurs to „odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – na małe 
granty do 7 tys. zł. Trzecim konkursem jest „Nasza wieś naszą wspólną 
sprawą”. W ramach Wielkopolskiej odnowy Wsi zrealizowano i dofinan-
sowano dotychczas ponad 2 tys projektów. 

 komentarz 
sołtysa
– To dla nas cenne wyróżnienie. 
Cieszymy się, że wśród tylu gmin 
i sołectw w województwie zosta-
liśmy dostrzeżeni – mówi Łucja 
olejniczak, sołtys Chobienic. W 
ubiegłym roku dzięki wsparciu 
z programu udało się stworzyć 
„Ignacówkę”, czyli Wielkopolskie 
Centrum Historyczno – Rekreacyj-
ne poświęcone pamięci Hrabiego 
Mielżyńskiego. za remizą stanęła 
wiata rekreacyjna, urządzenia 
do ćwiczeń, a tuż obok rzeźba 
hrabiego. Nasadzono także dwa 
dęby noszące imiona hrabiów 
i dwie jarzębiny, którym nada-
no imiona hrabin. – Ignacówka 
cieszy się powodzeniem wśród 
mieszkańców. Jest nie tylko 
miejscem spontanicznych spo-
tkań, ale też rodzinnych imprez. 
kilku mieszkańców świętowało 
już tutaj swoje urodziny – mówi 
sołtys Chobienic. Dofinansowa-
nie z programu wynosiło 29 tys. 
zł, a koszt całej inwestycji ok. 55 
tys. zł. W tym roku mieszkańcy 
planują jeszcze postawić kolej-
ne ławki, a na wiosnę dosadzić 
kwiaty.

12 listopada wręczono nagrody laureatom V edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska. Doceniono dwa sołectwa z powiatu 
wolsztyńskiego – Chobienice i Popowo stare. 

30 listopada odbyła się XXXVII  sesja 
Rady Gminy Siedlec VI kadencji 
2018 -2023, w której uczestniczyło 
15 członków Rady, Zastępca Wójta 
Gminy Siedlec p. Agnieszka Kasper-
czak, Skarbnik Gminy p. Krystyna 
Lewandowska, Kierownik referatu 
organizacyjno – Prawnego p. Eliza 
Filipowska – Vasylyev, Kierownik 
Referatu Rolnictwa, Planowania 
Przestrzennego i Zarządzania 
Kryzysowego p. Michał Nowak, 
pracownicy referatów, Mecenas p. 
Katarzyna Materna, Urbanista p. 
Łukasz Ślisiński i sołtysi.  

Podczas sesji Podjęte zostały 
uchwały: 
- Uchwała Nr XXXVII/194/2021 
w sprawie zmian w Uchwale budże-
towej na 2021 rok na obecność 15 
radnych została przyjęta jednogło-
śnie: 15 -za, 0 – przeciw, 0 – wstrzy-
mujących 
- Uchwała Nr XXXVII/195/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
prognozy Finansowej Gminy Siedlec 
na lata 2021-2026, została przyjęta 
jednogłośnie: 15 -za, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/196/2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVI/193/2021 Rady Gminy Sie-
dlec z dnia 28 października 2021 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Parafii rzymskokatolickiej pw. 
Św. Michała Archanioła w Siedlcu, 
została przyjęta jednogłośnie: 15 -za, 

0 – przeciw, 0 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/197/2021 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXXI/169/2021 Rady Gminy Siedlec  
z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
została przyjęta jednogłośnie: 15 -za, 
0 – przeciw, 0 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/198/2021 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXXI/170/2021 Rady Gminy Siedlec  
z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
została przyjęta jednogłośnie: 15 -za, 
0 – przeciw, 0 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/199/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na opra-
cowanie dokumentacji projekto-
wej dotyczącej rozbudowy drogi 
wojewódzkiej 303 odcinek – Niebo-
rza – Chobienice – budowa ścieżki 

rowerowej, została przyjęta więk-
szością głosów: 14 -za, 1 – przeciw, 
0 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/200/2021 
w sprawie Przyjęcia Rocznego 
Programu współpracy Gminy Siedlec 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie na rok 2022, została przyjęta 
większością głosów: 14 -za, 1 – prze-
ciw, 0 – wstrzymujących,
-  Uchwała Nr XXXVII/201/2021 
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Chobienice – rejon wschodni”, 
została przyjęta jednogłośnie: 15 -za, 
0 – przeciw, 0 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/202/2021 
w sprawie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Siedlec, została 

przyjęta większością głosów: 11 -za, 
0 – przeciw, 4 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/203/2021 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Rejon 
Siedlca i Żodynia”, została przyjęta 
jednogłośnie: 15 -za, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/204/2021  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
drodze wewnętrznej w miejscowości 
Siedlec, została przyjęta jednogło-
śnie: 15 -za, 0 – przeciw, 0 – wstrzy-
mujących
- Uchwała Nr XXXVII/205/2021  
ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożar-
niczych członków ochotniczych stra-
ży pożarnych gminy Siedlec, została 
przyjęta większością głosów: 13 -za, 
0 – przeciw, 2 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/206/2021  
ustalenia wysokości diet sołtysów 
z terenu Gminy Siedlec oraz zasad 
przyznawania i wypłacania, została 
przyjęta większością głosów: 13 -za, 
0 – przeciw, 2 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/207/2021  
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gmi-
ny Siedlec, została przyjęta więk-
szością głosów : 14 -za, 0 – przeciw, 
1 – wstrzymujących
- Uchwała Nr XXXVII/208/2021  
diet radnych Rady Gminy Siedlec, zo-
stała przyjęta większością głosów: 13 
-za, 2 – przeciw, 0 – wstrzymujących
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KULTURA

Śladami sportu i natury
W listopadzie w Grójcu Małym 
zakończyła się realizacja 
projektu współfinansowanego 
ze Środków samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego w ramach 
XI edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś”. 
W ramach zadania odświeżono 
plac zabaw, teren placu rekre-
acyjnego został uporządkowany 
i zagospodarowany poprzez 
rozlokowanie takich elemen-
tów jak: trzy elementy siłowni 

W kulturze nudy nie ma. 
I nie będzie! 
Jesień to czas, kiedy w kulturze 
bardzo dużo się dzieje. To konkursy, 
przeglądy artystyczne, koncerty, 
wystawy, stałe zajęcia w sekcjach, 
a zarazem przygotowania do świat 
Bożego Narodzenia. Jedną z wie-
lu sekcji, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem jest „Akademia 
Bobasa”, na której maluszki rozwijają 
zmysł dotyku, wzroku i słuchu. Po-
przez sensoplastykę i szereg innych 
zabaw i warsztatów, pobudzają 
dzieci do działania i dobrej zaba-
wy. Nie można zapomnieć o sekcji 
tanecznej czy plastycznej oraz wielu 
innych (w tym dla osób dorosłych), 
na których można rozwijać swoje 
zainteresowania z pomocą instruk-
torów. Zapisać można się również 
w trakcie roku artystycznego 
do czego serdecznie namawiamy.
Za nami już Siedleckie Nutki, czyli 
przegląd wokalny dla dzieci i mło-
dzieży z Gminy Siedlec. W tym roku 
wystąpiło 16 wokalistów, których 
oceniała komisja konkursowa 
w składzie: Aleksander Wróblewicz 
oraz Marek Buczkowski. Na wszyst-
kich czekały maskotki, pyszne jabłka 
i dyplomy, a laureaci w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymywali 
gigantyczne pluszowe misie. Cieszy-
my się, że dużo młodych osób chce 
śpiewać i nie boi pokazywać się 
przed szerszą publicznością.
W dniu 24 listopada odbyła się 
w ramach Roku Rodu Mielżyńskich 
„Konferencja Młodych Historyków” 
w Chobienicach, w której wzięli 
udział uczniowie szkół z powia-
tu wolsztyńskiego, Rakoniewic 
oraz prelegenci: dr Zdzisław Ko-
ściański oraz Wawrzyniec Wierze-
jewski. Patronat nad przedsięwzię-
ciem objął Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak. 
Całość rozpoczęła Anna Cebul-
ska z Urzędu Gminy w Siedlcu 
oraz Waldemar Ligma, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedl-
cu. Wszystkich serdecznie powitał 
wójt Jacek Kolesiński i wyraził 
nadzieję, że młodzież uczestnicząca 
zafascynuje się tematyką spotka-
nia by wiedzieć więcej o swoim 
regionie. 
W trakcie trwania prelekcji ucznio-
wie mogli dowiedzieć się mnóstwo 
ciekawych informacji na temat rodu 
Mielżyńskich oraz ich powiązania 

z gminą Siedlec. Nie zabrakło rów-
nież licznych wątków dotyczących 
Powstania Wielkopolskiego i tym 
samym ciekawej lekcji historii, którą 
przeprowadziła grupa rekonstruk-
cyjna „Walhalla”, która udostępniła 
również dawne mundury czy  broń 
z czasów powstańczych.
W ostatnim czasie w ramach cyklu 
„Wpół do kultury” zaprosiliśmy 
mieszkańców na dwa koncerty: 
zespołu Trupięgi (22.10.) oraz Marty 
Andrzejczyk (26.11.). Na każdym 
z nich gościło wiele osób. Cieszy 
fakt, że uczestnikami jest coraz 
więcej osób – również z gmin 
ościennych.
W „GOK Galerii” odbył się ostatni 
wernisaż w bieżącym roku. Tym ra-
zem była to wystawa fotografii mał-
żeństwa – Aldony Głuszak Warcia-
rek oraz Aleksandra Warciarka. Na 
sztalugach nalazły się niesamowite 
ujęcia natury. Autorzy zaznaczyli, 
że wystarczy zerknąć przez okno 
by zrobić fajne zdjęcie – stąd tytuł 
wystawy „Za oknem”. Osoby chętne 
do przedstawienia swojej twórczo-

ści oczywiście również zapraszamy 
do kontaktu.
W naszym Kinie za Rogiem jak za-
wsze znaleźć było można wiele 
filmów – dla dzieci i dla dorosłych. 
Jedną z ofert była Koreańska So-
bota czyli pokaz filmu koreańskiego 
„Parasite” oraz degustacja potraw 
koreańskich. Impreza odbyła się 
we współpracy z Centrum Kultury 
Koreańskiej przy Ambasadzie Korei 
Południowej. To właśnie oni zapew-
nili mnóstwo gadżetów dla uczestni-
ków. Ponadto wśród wszystkich wi-
dzów tego dnia rozlosowano książkę 
„Pierogi z Kimchi” autorstwa polki 
mieszkającej właśnie w tym kraju. 
Pomysł takiej imprezy tematycznej 
spodobał się dlatego już teraz zapo-
wiadamy kolejne tematyczne seanse 
połączone z niespodziankami. 
W grudniu uszykowaliśmy dla was 
Mikołajki połączone z odpaleniem 
iluminacji na budynku Urzędu 
Gminy w Siedlcu oraz konferencją 
z Mikołajem, gdzie dzieci mogły 
same zadawać pytania, warsztaty 
ozdób świątecznych, spektakl „Kró-

lowa śniegu i gwiezdny pył” (Teatr 
Paragraf-2), bożonarodzeniowy 
konkurs plastyczny (we współpracy 
z Nadleśnictwem Wolsztyn), Jar-
mark Bożonarodzeniowy, konkurs 
kulinarny i wiele innych atrakcji, 
o których napiszemy w kolejnym 
wydaniu.
Na zakończenie chcemy się po-
chwalić również swoimi osiągnię-
ciami. Miło nam poinformować, 
że zostaliśmy ponownie wyróżnieni 
w konkursie Urzędu Marszałkow-
skiego „Działania proekologiczne 
i prokulturowe w ramach strategii 
rozwoju województwa wielkopol-
skiego” za projekt Telewizja inter-
netowa „Czapla”.  Drugim sukcesem 
jest zajęcie w statystykach ogól-
nopolskiej sieci „Kino za Rogiem” 
za listopad 2021 III miejsca pod 
względem największej ilości sean-
sów oraz II miejsca pod względem 
największej ilości widzów w naszym 
małym kinie. Bardzo się cieszymy 
i chcemy zaznaczyć że ten sukces 
to również zasługa naszych stałych 
widzów. Dziękujemy! 

zewnętrznej, tablice informacyjne, 
regulaminowe, stojak rowerowy. 
Pośrodku elementów siłowni po-
łożono kostkę oraz zamontowano 
parasol trzcinowy i  zasadzono 
sadzonki traw miskant. 
Ogólna wartość projektu pn „Mały 
rekreacyjny Grójec – śladami spor-
tu i natury” wyniosła 31.832,40 
zł, z czego 18.100,00 zł stanowi 
dotacja Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, 10.232,40 
to środki własne gminy, a 3.500.00 
zł środki funduszu sołeckiego.

Podkreślić należy duże zaanga-
żowanie mieszkańców sołectwa, 
którzy w czynie społecznym wy-
konali szereg prac przy realizacji 
projektu. To właśnie dzięki temu 
zaangażowaniu przy wspólnej 
pracy powstało wyjątkowe miejsce 
sportu, wypoczynku i integracji 
społeczności lokalnej. Projekt był 
współfinansowany przez Samo-
rząd Województwa Wielkopolskie-
go w ramach programu „Wielko-
polska Odnowa Wsi”
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Założycielem chobienickiej gałęzi rodziny Mielżyńskich był kasztelan śremski Franciszek 
Walenty (1682-1738), współorganizator i działacz konfederacji tarnogrodzkiej w Wielko-
polsce. Wraz z żoną Krystyną ze Skaławskich ufundował klasztor Reformatów w Woź-

nikach koło Grodziska, w podziemiach którego znalazły się groby rodzinne. Jego synem 
był kasztelan i wojewoda poznański Józef Klemens Krzysztof Mielżyński (1729-92), kawaler 
maltański. Wybudował pałac w Chobienicach i ufundował tutejszy kościół. W Chobienicach 
urodził się Maciej Ignacy Przecław Mielżyński (1869-1944), działacz narodowy w Wielkopol-
sce i na Śląsku, poseł do parlamentu niemieckiego. Popierał polski ruch narodowy w zabo-
rze pruskim, był dowódcą III powstania śląskiego. Bratem Macieja był Ignacy Maciej Karol 
Mielżyński (1871-1938), właściciel Iwna. Z zamiłowania uprawiał 
sport jeździecki, zdobył sławę na torach jeździeckich w Niem-
czech. Założył stadniny w Iwnie i Chobienicach, które za swe 
osiągnięcia otrzymywały liczne nagrody. Brał udział w powsta-
niu wielkopolskim (był m.in. dowódcą odcinka łabiszyńskiego) 
i w wojnie w roku 1920, podczas której uformował ochotniczy 
wielkopolski pułk jazdy. Odznaczony został m.in. Krzyżem Vir-
tuti Militari.

Cel konferencji był prosty: 
przybliżyć historię oraz syl-
wetki przodków młodzieży nie 
tylko z powiatu wolsztyńskie-
go i z powiatów ościennych, 
ale i z całego województwa – 
mówi Anna Cebulska z Urzę-
du Gminy w Siedlcu. Wyjaśnia, 
że nie była to ostatnia taka 
konferencja, a z faktu, że się 
odbyła cieszy się m.in. dr 
Zdzisław Kościański, jeden 
z prelegentów – historyk 
i regionalista. 
Dr Zdzisław Kościański zwra-
ca uwagę, że nasza historia 
wtedy będzie bogata, kiedy 
będziemy o niej mówić. - Bo je-
żeli nie będziemy, to gdzieś coś 
się zatrzyma i sami pozbawi-
my się tradycji – przyznaje hi-
storyk. Podkreśla, że powinna 
być ważna dla nas wszystkich 
i jest tym, czym powinniśmy 
się chwalić. - Myślę, że przy-
kład gminy Siedlec i tego, co 
zorganizowano w Chobienicach 
pokazuje, że jeżeli w każdej 
gminie mielibyśmy takich prze-
wodników po historii, to byłoby 
to ogromną korzyścią. Bo jeże-
li młodzi ludzie zaczną mieć 
potrzebę szukania i słuchania 
o historii, to będziemy mieli 
kolejnych historyków i miłośni-
ków przeszłości – zaznacza dr 
Zdzisław Kościański, przyzna-
jąc, że właśnie zaciekawienie 
młodzieży historią było jednym 
z celów konferencji. Było nim 
też przybliżenie historii rodu 

Mielżyńskich, o której mówił 
również drugi z prelegentów 
– Wawrzyniec Wierzejewski, 
prezes Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego. 
W ocenie Wójta Gminy Siedlec 
Jacka Kolesińskiego, rok 2021 
jest szczególny pod względem 
lokalnej historii, która kolej-
ny raz jest pokazywana. Jacek 
Kolesiński podkreśla, że kon-
ferencja nie była jedynym wy-
darzeniem, które w związku 
z Rokiem Rodu Mielżyńskich 
zorganizowano. Przypomina, 
że z końcem września odbył 
się też piknik historyczny, rów-
nież w Chobienicach. A dzień 
po wspomnianej konferencji 
zorganizowano również kon-
certy muzyki klasycznej, w któ-
rych uczestniczył m.in. Członek 
Zarządu Województwa Wielko-
polskiego Jacek Bogusławski. 
Ale wracając do konferencji 
wójt zaznacza, że było to wy-
darzenie zorganizowane głów-
nie z myślą o młodzieży. - Bo 
to młodzi ludzie tworzą dziś hi-
storię i muszą zdać sobie z tego 
sprawę – podkreśla Jacek Kole-
siński. Podobnie jak podczas 
swojego wystąpienia w chobie-
nickiej Ostoi, tak i teraz przypo-
mina, że wydarzenia, o których 
mówiono, nie działy się za oce-
anem. - Działy się tutaj, na na-
szych terenach. Dlatego warto, 
a nawet trzeba o nich wiedzieć 
i pamiętać – zaznacza wójt. 

Rok 2021 został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Rokiem Rodu Mielżyńskich. 
To dlatego w chobienickiej Ostoi zorganizowano przed tygodniem Konferencję Młodych Historyków, a patronował jej 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. 

KONFERENCJA MŁODYCH HISTORYKÓW W CHOBIENICACH

Nasza historia będzie 
bogata, jeżeli będziemy 

o niej mówić

ZBLIŻ TELEFON DO QR 
KODU I ZOBACZ 

MATERIAŁ WIDEO 
Z KONFERENCJI
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Szkoła została
wyróżniona

EDUKACJA

Kalendarium 
Przedszkola 
w Kopanicy

Przedszkolaki uczciły ważną rocznicę

Kalendarium szkoły podstawowej w Siedlcu 

1 grudnia w szkole zostały wrę-
czone nagrody dla najlepszych 
zespołów projektowych. Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców 
Wielkopolskich w Siedlcu zdo-
była I miejsce za efekty pracy, 
rzetelność i zaangażowanie grup 
uczniowskich w realizację projek-
tu. Nagrody, w postaci tabletów, 
sponsorowanych przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, 
wręczyła dyrektor szkoły p.Do-
rota Brudło. Niestety ze względu 
na aktualną sytuację, uroczy-
sta gala, na której miały zostać 
wręczone nagrody się nie odbyła. 
Wyjątkowo, laureaci projektów 
zostali wyróżnieni podczas gali 
online, podsumowującej III edycję 
projektu, która odbyła się pod 
koniec października 2021 roku. 
Zdobycie pierwszego miejsca 

to wielki sukces 
uczniów biorących 
udział w projek-
cie, ale również 
całej, społecz-
ności szkolnej 
i lokalnej. Warto 
dodać, że w pod-
projekcie 
Cyfrowa Mapa 
Dorzecza Warty 
brało udział 
około 40 szkół 
z Wielkopolski. 
Były tam również 
szkoły z Poznania, 
ale to uczniowie 
z niewielkiej siedleckiej 
podstawówki, najlepiej 
poradzili sobie z realiza-
cją projektu. 

13 października 
Mistrzostwa Gminy w unihokeja 
dziewcząt w Belęcinie.

17 października 
wyjazd klas piątych do parku  
rozrywki „Majaland”.

21 października 
Belęcin Mistrzostwa Powiatu  
w unihokeja dziewcząt.

22 października 
uroczysta gala online, podsumowują-
ca III edycję projektu Cyfrowa Mapa 
Wielkopolska@, w którym szkoła 
zdobyła I miejsce.

27 października 

pasowanie klas pierwszych a uczniów.

27 października 

Mistrzostwa Powiatu w badmintonie 
IMS w Wolsztynie. W ramach ogólnopol-
skiego projektu „Z ekologią na Ty”  
klasa 1b oraz 7a i 8e posadziły zielone 
krzewy na terenie szkoły.

2 listopada 
klasa 3a i 3b odwiedziły  
wolsztyńską Parowozownię.

5 listopada 
Dzień Postaci z Bajek. Uczniowie  
klasy młodszych wzięli udział  
w zajęciach tanecznych.

8 listopada 

Hanna Kotlarska i Michalina Stasiak 
wzięły udział w etapie Szkolnym 

Wojewódzkiego Konkursu z Języka 
Polskiego.

10 listopada 

„Szkoła do hymnu”. Uroczyste odśpie-
wanie hymnu państwowego i prze-
marsz ulicami Siedlca do Pomnika 
Powstańców Wielkopolskich.

16-18 listopada 

próbne egzaminy klas ósmych.

16 listopada 

Wyróżnienie Wiktorii Karaś z klasy 2b 
w Konkursie Plastycznym „Jesienne 
Stworki”. 

16 listopada 
wyjazd uczniów klasy pierwszych 
do Ośrodka Szkolenia Lotniczego  

w Powodowie.

18 listopada 

udział w XIV Przeglądzie Piosenki 
„Siedleckie nutki”: I  miejsce w kate-
gorii soliści klas 4-6: Mikołaj Żydzik; 
I miejsce w kategorii soliści klas 7-8:  
Zofia Ceglarek.

25 listopada 

konkurs plastyczny z okazji Dnia 
Pluszowego Misia.

26 listopada 
noc filmowa klasy 2c.

1 grudnia 

uroczyste wręczenie nagród  dla naj-
lepszych Zespołów Projektowych 
za najlepszy  Projekt Uczniowski 

w ramach projektu Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@.

6 grudnia Mikołajki.

8,9 grudnia 

Charytatywny Kiermasz bożonaro-
dzeniowych ozdób dla Mai Tomczak  
ze Zbąszynia.

8 grudnia wyjazd do kina klasy  
Ia i II b.

Na lekcjach historii młodzież klas 
ósmych przedstawiała sławnych 
Polaków, natomiast uczniowie klas 
piątych prezentowały wybranego 
boga greckiego. Wcielali się w po-
szczególnych bogów i przedstawiali 
siebie oraz swoje atrybuty.

Dnia 10 listopada 2021 roku 
w naszym siedleckim przedszkolu 
obchodziliśmy ważne dla wszyst-
kich Polaków Narodowe Święto 
Niepodległości. Z tej okazji 
przedszkolaki wzięły udział w ko-
lejnej edycji akcji Ministerstwa 
Edukacji i Nauki „Szkoła do Hym-
nu” 2021 #SzkołaDoHymnu. 
Przed uroczystymi obchodami 
Święta Niepodległości, dzieci 
podczas akademii recytowały 
wiersze o tematyce patriotycz-
nej, a na zajęciach artystycznych 
przygotowały kokardy narodowe 
„Jestem Polakiem”, chorągiewki 
biało - czerwone, gazetki tema-
tyczne pt. „Godło Polski”, kontury 
mapy Polski. Dzieci uczestniczyły 
w międzyprzedszkolnym konkur-
sie plastycznym pt. „Polska- Moja 
Ojczyzna” mającym na celu roz-
wijanie zainteresowań artystycz-
nych, zainteresowania historią 
państwa oraz wychowanie 
do wartości i postaw patriotycz-
nych u małych obywateli naszej 
ojczyzny.

25.10.2021 - Dzień Makaronu

29.10.2021- Święto Dyni

8.11.2021- Dzień Postaci z Bajek

9.11.2021- Dzień Zdrowego Śniadania

10.11.2021- Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości 
przedszkolaki odświętnie ubrane 
o godzinie 11:11 przed budynkiem 
głównym przedszkola wspólnie 
odśpiewali hymn narodowy. Grupy 
starsze przemaszerowały ulicami 
wsi Siedlec pod pomnik Powstań-
ców Wielkopolskich, trzymając 
w dłoniach chorągiewki i uszytą 

przez pracowników przedszkola 
długą biało - czerwoną flagę. Na 
miejscu delegacja przedszkolaków 
zapaliła znicze, złożyła wiązankę 
kwiatów, uczciła minutą ciszy pole-
głych za niepodległość ojczyzny. O 
symbolicznej godzinie 11:11 przed-
szkolaki z grup starszych również 
odśpiewały „Mazurek Dąbrowskie-

go” pod hasłem „Rekord dla Niepod-
ległej” #SzkołaDoHymnu. 

Głównym celem obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości było 
kształtowanie patriotyzmu, miłości 
do ojczyzny, jej kultury, tradycji 
i historii, którą dzieci poznają od naj-
młodszych lat w przedszkolu.
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01.10.2021r. - Dzień Uśmiechu - rozba-
wialiśmy o tym jak ważny dla zdrowia 
jest uśmiech.

05.10.2021r. - Nasze przedszkole od-
wiedzili niezwykli goście... żyrafy, zebry, 
słonie i inne egzotyczne stworzenia. Ob-
chodziliśmy ,,Światowy Dzień Zwierząt’’.

08.10.2021r. - Przekazaliśmy zebrane 
kasztany dla Marysi.

11.10.2021r. - Obchodziliśmy Świę-
to Drzewa. Dzieci poznały budowę 
drzewa, jego znaczenie dla człowieka, 
zwierząt i przyrody.

13.10.2021r. - Światowy Dzień Ra-
townictwa Medycznego. Z tej właśnie 
okazji przypomnieliśmy sobie numery 
alarmowe, dowiedzieliśmy się czym jest 
defibrylator oraz poznaliśmy podstawo-
we zasady udzielania pierwszej.

14.10.2021r - W Dniu Edukacji Naro-
dowej przygotowaliśmy dla wszystkich 
naszych pań piękne życzenia oraz wła-
snoręcznie zrobione laurki.

15.10.2021r. - Światowy Dzień Mycia 
Rąk. Rozmawialiśmy o tym jak ważne 
jest mycie rąk oraz przypomnieliśmy 
sobie zasady prawidłowego mycia rąk.

19.10.2021r. - Przygotowaliśmy piękne 
jesienne bukiety z kolorowych liści.

21.10.2021r. - W Dniu bez skarpetek 
malowaliśmy stopami.

22.10.2021r. - Warzywno-owocowy 
zawrót głowy. Ależ było pysznie!

W przedszkolu w Chobienicach 
odbyło się kilka istotnych wy-
darzeń, które warto podkreślić. 
Podobnie jak w ubiegłych latach, 
wspólnie odśpiewano hymn na-
rodowy w ostatni dzień roboczy 
przed Narodowym Świętem Nie-
podległości o symbolicznej godzi-
nie 11.11. Z uwagi na trwający stan 
epidemii nie można było odśpie-
wać hymnu z całą społecznością 
szkoły. Zrobiono to w okrojonym 
składzie. Mimo przeciwności uda-
ło się jednak choć w ten sposób 
uczcić ważną rocznicę. Wcze-
śniej, w październiku, pamiętano 
również o wszystkich świętych 
i z tej okazji zorganizowano bal. 
Przedszkolaki chętnie śpiewały 
i tańczyły. Każde dziecko zapre-
zentowało swój strój. Były także 
występy solowe, przekąski i inne 
atrakcje. W międzyczasie malu-
chy miały też okazję wesprzeć 
czworonożnych przyjaciół.  Dzięki 
pomocy rodziców przytulisko 
w Wolsztynie otrzymało zapas 
karmy i kocyków. Warto wspo-

4 października – wybory przewodni-
czącego szkoły.

11 października – SU zorganizował 
Dzień Gier Planszowych.

12 października-  udział uczniów 
w Drużynowych Igrzyskach Powiatu 
Wolsztyńskiego  w Szachach, obie 
drużyny uzyskały awans do kolejnego 
etapu. 

13 października – apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

18 października – warsztaty profilak-
tyczne dotyczące tolerancji dla uczniów 
kl. 2. 3 i 4.

21 października – w ramach projektu 
,,Czyta mały, czyta duży, bo czytanie 
wszystkim służy” uczniowie kl. 3a, 3b i 4 
wzięli udział w zajęciach prowadzonych 
przez pracowników GOK w Siedlcu.

22 października – wyróżnienie 
dla uczennicy kl. 5b  w 6. edycji ogólno-
polskiego konkursu ,,List do taty”.

26 października – warsztaty profilak-
tyczne dla uczniów kl. 6.

26 października - udział Pauli, uczen-
nicy klasy 1a w Gminnym Konkursie 
dla uczniów szkół podstawowych pt. 
„Mistrz pięknego czytania”  

28 października – pasowanie uczniów 
kl.1 na czytelnika.

29 października – uczniowie kl.1 
wstąpili w poczet uczniów szkoły.

29 października – warsztaty 
dla uczniów kl.7, 8a i 8b nt. ,,Odmęty 
narkotyków”.

3 listopada – próbny alarm przeciw-
pożarowy.

5 listopada – szkolny Turniej Szachowy.

5 listopada – szkolne eliminacje 
do gminnego konkursu muzycznego 
,,Siedleckie nutki”.

10 listopada – udział w akcji ,,Szkoła 
do hymnu”.

12 listopada - 36 turniej piłkarski 
dla uczczenia 103. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez naszą Ojczyznę. 

działo się w szkole 
w Chobienicach

W połowie października przedszkolaki 
z Przedszkola w Siedlcu brali udział 
w niezwykle wzniosłych uroczysto-
ściach: “Dzień Edukacji Narodowej”, 
“Pasowanie na Przedszkolaka” w sali 
GOK Siedlec. W obecności nauczy-
cielek, pracowników obsługowo-ad-
ministracyjnych, starszych przed-
szkolaków, odświętnie ubrani nowi 
koledzy, koleżanki złożyli przysięgę: 
“Dziś jest Wasze pasowanie, są tu 
Wasze drogie Panie. Już od dzisiaj 
przyrzekacie, że przedszkole poko-
chacie!”. Każdy przedszkolak przyjęty 
w poczet przedszkola w Przedszkolu 
w Siedlcu otrzymał na pamiątkę biret, 
kolorowy dyplom, rożek obfitości 
z niespodziankami. Przedszkolacy 
z grup przedszkolnych przygoto-
wali również program artystyczny, 
kartki okolicznościowe z życzeniami 
sto lat, kwiatki dla wszystkich pań 
z przedszkola z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.
Jesienną porą przedszkolacy z Przed-
szkola w Siedlcu spotkali się z panem 
Adrianem z Nadleśnictwa Wolsztyn. 
W czasie wizyty leśniczy opowiedział 
dzieciom o zawodzie leśniczego, przy-
pomniał dzieciom jak zachowywać 
się w lesie i jak chronić środowisko 
przed śmieciami, zanieczyszczeniami. 
Atrakcją spotkania był niebywały ptak 
sokół. Dzieci miały okazję dowiedzieć 
się o różnych historiach związanych 
z jego życiem.
W międzyczasie do dzieci dołączyła 
pani Klaudia - listonosz z Poczty Pol-
skiej w Siedlcu. Z okazji dnia Poczty 
Polskiej przedszkolacy złożyli życze-
nia, wręczyli kwiatki i niespodziankę 
na ręce pani Klaudii dla wszystkich 
pracowników Poczty Polskiej z naszej 
gminy. Dzieci z grup przedszkolnych 
nie zapomniały również o ważnym 
dniu jakim jest Europejski Dzień 
Seniora. Wszystkim członkom Domu 
Senior +  w Siedlcu złożyły życzenia 

wszystkiego najlepszego, dużo zdro-
wia, sto lat!!!
W przedszkolu w Siedlcu dzieci 
gościły też niesamowitych bohate-
rów z ulubionej bajki “Myszka Miki” 
bo “Dzień Postaci z Bajki”. Myszka 
Miki i Minnie opowiedziały dzieciom 
o swoich rolach i przygodach filmo-

wych. Z wielką radością przedszkola-
cy składali życzenia, śpiewali piosenki 
i pozowali z bohaterami z bajek do pa-
miątkowego zdjęcia w przedszkolu. 
Zwieńczeniem tego dnia było wyjście 
dzieci do “Kina za Rogiem” na spe-
cjalny blok filmowy z okazji Dnia 
Postaci z bajek. Dzień ten pozostanie 

na długo w pamięci naszych przed-
szkolaków.
W Przedszkolu w Siedlcu zorgani-
zowano również wystawę dla rodzi-
ców z pracami plastycznymi grup 
przedszkolnych “Motylki”, “Stokrotki”, 
“Sówki”, “Jagódki”, “Słoneczka” biorą-
cych udział w Międzyprzedszkolnym 
Konkursie Plastycznym pod hasłem 
“Polska - Moja Ojczyzna”. Z wiel-
kim zainteresowaniem dzieci grup 
przedszkolnych zwiedzali “galerię” 
na parterze przedszkola. Przedszko-
lacy dyskutowali na temat pracy 
i podziwiali technikę wykonania przez 
swoich kolegów w grupach. Prace 
konkursowe przedszkolaków  podzi-
wiali również podopieczni z Dzienne-
go Domu Seniora + w Siedlcu i dzieci 
z grupy Tygryski.
Miesiąc listopad chociaż szary, po-
nury to w przedszkolu jest magiczny 
i radosny. W grupach przedszkolnych 
czas mija na ciekawych spotkaniach 
i zabawach z okazji “Dnia Kredki”, 
“Dnia Pluszowego Misia”, “Andrzejki”. 
Wizyta gości “Misia” i małpki “Agi” 
sprawiło dzieciom wiele emocji 
i radości. Zabawa “Andrzejkowa” była 
bardzo udana: wróżby andrzejkowe, 
gry, zabawy, a szczególnie wspaniale 
przebrani przedszkolacy przez rodzi-
ców, zdjęcia pamiątkowe tworzyły 
wyjątkową atmosferę w przedszkolu.
Nadeszła oczekiwana też przez 
przedszkolaków wizyta Świętego 
Mikołaja w Przedszkolu w Siedlcu. 
Święty Mikołaj przybył z panem Jar-
kiem Wieczorkiem na bryczce z prze-
pięknym zaprzęgiem koni. Odwiedził 
każdą grupę przedszkolną, wysłuchał 
wierszyków, piosenek o Mikołajkach 
i obdarował paczkami mikołajkowymi 
przedszkolaków. W świątecznym, 
radosnym bożonarodzeniowym 
nastroju św. Mikołaj życzył paniom 
z przedszkola i dzieciom wesołych 
świąt Bożego Narodzenia.

Jesień w przedszkolu 

Maluchy 
świętowały 
i pomagały

Co w  przedszkolu w Jażyńcu?

25.10.2021r. - W Dniu Makaronu 
świetnie się bawiliśmy malując koloro-
wymi makaronami.

05.11.2021r. - Z okazji Dnia Postaci 
z Bajek do naszego przedszkola zamiast 
przedszkolaków przybyły różne postacie 
z bajek!

10.11.2021r. - Dzień Zdrowego Jedze-
nia. Nie ma nic zdrowszego niż kiszonki. 
Nasze przedszkolaki samodzielnie 
ukisiły poznały etapy powstawania 
kiszonej kapusty.

10.11.2021. - W tym dniu w naszym 
przedszkolu odbyła się uroczystość 
z okazji Święta Niepodległości.

mnieć, że przedszkolaki obchodzi-
ły również Dzień Kundelka. Był on 
wspaniałą lekcją niesienia pomocy 
poprzez zabawę. 
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Seniorzy w działa niu
W Dziennym Domu SENIOR + 
w Siedlcu czuć już atmosferę świą-

tecznych przygotowań. Seniorzy 

wykonują ozdoby i prace o tema-

tyce bożonarodzeniowej. Co robili 

wcześniej? Całkiem sporo! M.in. 

podjęli się wyzwania pieczenia 
rogali z ciasta półfrancuskiego 
i przełożonego masą makową 
i w ten sposób świętowali imieniny 

Marcina. Zostali również zaprosze-

ni na wystawę prac konkursowych 

przedszkolaków z Siedlca. Go-
ścili również w Ośrodku Pomo-

cy Społecznej w Siedlcu, gdzie 
na nich miła niespodzianka z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Z 

życzeniami i laurkami do siedziby 

Dziennego Domu Senior+ zawitały 

również dzieci z grup “Sówki” i “Ty-

gryski” z Przedszkola w Siedlcu. Z 

kolei z okazji 11 listopada wykonali 

biało-czerwone flagii oraz kotylio-

ny, a także odśpiewali hymn Polski.

Warto wspomnieć, że w Dziennym 

Domu Senior+ w Siedlcu prowa-

dzone są zajęcia terapeutyczne 

mające na celu utrzymanie aktyw-

ności psychofizycznej uczestni-
ków. Każdy senior ma możliwość 

wyboru takiej formy terapii, która 

jest dla niego najlepsza i najbar-
dziej odpowiada jego potrzebom. 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone 

są grupowo i indywidualnie. Co 
istotne, są jeszcze wolne miejsca. 

Osoby chętne do uczestnictwa 
mogą kontaktować się z pracowni-

kami socjalnymi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Siedlcu, ul. Osiedlo-

wa 2.
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Razem dla Mai
W Przedszkolu w Siedlcu trwa 
akcja “Rzeka Grosza dla Mai”, która 
polega na zbieraniu wszystkich 
nominałów groszowych, przynie-
sionych przez dzieci do umiesz-
czonych pojemników w salach 
przedszkolnych. Zbierane są nie 
tylko grosiki. Rodzice wszystkich 
grup przedszkolnych “Jagódki”, 
“Tygryski”, “Motylki”, “Słonecz-
ka”, “Stokrotki”, “Sówki” wspólnie 
zadeklarowali zbiórkę nakrętek 
plastikowych, a także zużytych 
baterii. Dnia 17 listopada odbyła się 
zbiórka surowców w przedszkolu. 
W tym dniu rodzice z wielkim za-
pałem zaangażowaniem dostarczyli 
mnóstwo nakrętek plastikowych 
i zużytych baterii. Dyrektorka 
przedszkola i pracownicy obsługi 
przedszkola przekazali zapakowane 
“dary serca” wolontariuszce pani 
Izabeli Żygalskiej. 

1 grudnia w sali sportowej 
w Tuchorzy rozegrano Mistrzo-
stwa Gminy Siedlec w futsalu 
w ramach XXIII Wielkopolskich 
Igrzysk Dzieci, czyli uczniów klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej. Udział 
wzięły 4 zespoły: SP Belęcin, 
SP Chobienice, SP Kopanica i SP 
Tuchorza, które rozegrały mecze, 
w których zdecydowanie zwycię-
żył zespół SP Tuchorza. Z kolei 2 
grudnia rozegrano Mistrzostwa 
Gminy Siedlec w futsalu w ra-
mach XXIII Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, czyli uczniów 
klas VII-VIII Szkoły Podstawo-
wej. Udział wzięły 3 zespoły: SP 
Belęcin, SP Kopanica i SP Siedlec, 
które rozegrały emocjonujące 
mecze. Zwyciężył zdecydowanie 
zespół SP Belęcin.

Mistrzostwa gminy w futsalu
Wyniki spotkań – ucznioWie klas iV – Vi 

szkoły podstaWoWej    

sp chobienice – sp belęcin                            3 – 2

sp kopanica – sp tuchorza                         3 – 8

sp belęcin – sp tuchorza                      0 – 4 

sp chobienice – sp kopanica                         2 – 3

sp kopanica – sp belęcin                               1 – 2

sp tuchorza – sp chobienice    6 – 1

klasyfikacja końcoWa – ucznioWie 
klas Vii – Viii szkoły podstaWoWej  

sp belęcin                          6 punktóW, ilość 
bramek 6-2

sp kopanica                      3 punkty, ilość 
bramek 3-3

sp siedlec 0 punktóW, ilość 
bramek 3-7

lp Wyniki spotkań – ucznioWie klas  
Vii – Viii szkoły podstaWoWej

1. sp kopanica – sp 
belęcin                      0 – 2

2. sp belęcin – sp 
siedlec                        4 – 2 

3. sp siedlec – sp 
kopanica  1 – 3

klasyfikacja końcoWa – ucznioWie 
klas iV – Vi szkoły podstaWoWej

sp tuchorza                     9 punktóW, ilość 
bramek 18-4

sp belęcin       3 punkty, ilość 
bramek 4-8

sp kopanica           3 punkty, ilość 
bramek 7-12

sp chobienice                3 punkty, ilość 
bramek 6-11

Seniorzy w działa niu
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