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Żodyń
Sołtys to brzmi dumnie.  

W kolejnych wydaniach Gmin-
nych Wieści przedstawiamy 
sylwetki osób, które swoją pra-
cą, pasją i zaangażowaniem 
społecznym, często kosztem 
życia prywatnego, pomagają 
wsi i jej mieszkańcom.

Pomagam 
mieszkańcom 
jak potrafię

Panie sołtysie, która to już 
kadencja?

Sołtysem jestem już druga ka-
dencję. W marcu przyszłego roku 
będzie osiem lat jak sprawuje 
funkcję sołtysa we wsi Żodyń.

Co się udało Panu przez ten 
czas zrobić?

Inwestycji było sporo. Zosta-
ła oddana nowa sala wiejska. 
W tym roku zostały zrobione w 
końcu dwie drogi osiedlowe, w 
planach jest dokończenie jesz-
cze jednej drogi.  Ulepszyliśmy 
boisko sportowe, dużo prac po-
bocznych wykonujemy przy 
sali. W końcu to miejsce spotkań 
mieszkańców, miejsce ich inte-
gracji, wymiany zdań, zebrań. 

To miejsce ma im służyć jak naj-
lepiej. Chcemy doprowadzić salę 
do takiego standardu, żeby moż-
na było robić konkretne imprezy, 
bo na dzień dzisiejszy jeszcze 
trochę brakuje. Zainteresowanie 
salą jest naprawdę duże. Wynaj-
mujemy ją na wesela, komunie, 
imprezy okolicznościowe.

Wiec do utrzymania Sali wieś 
raczej nie dopłaca?

To zawsze powtarzał wójt Ko-
lesiński. Do naszej Sali nigdy nie 
trzeba było dokładać nawet zło-
tówki. Sama na siebie zarabia.

W sumie wybory sołtysa za 
rok, ale czy zdecyduje się Pan 
startować?

Nie myślałem jeszcze o tym. 
To naprawdę bardzo dużo czasu. 
Sołtysowanie to dość pracochłon-

ne zajęcie, a jak się ma do tego 
pracę zawodową, to jest pewna 
trudność w pogodzeniu obu tych 
rzeczy. Dodatkowo udzielam się 
jeszcze w klubie sportowym.

A mieszkańcy Panu pomaga-
ją na co dzień?

Nie narzekam. Mieszkańcy 
przychodzą i pomagają. Ale to 
oczywiście nie jest tak jak kie-
dyś, że mieszkańcy w czynie 
społecznym przychodzą i pra-
cują. Muszę jednak mocno po-
chwalić Żodynia. Jak robiliśmy 
modernizację boiska sportowe-
go, to rolnicy pomagali swoim 
sprzętem, ciągnikami. Więc źle 
nie jest. Jest straż, Koło Gospo-
dyń Wiejskich i sami mieszkań-
cy – mam się na kim oprzeć i 
poprosić o pomoc. Trawę koszę 
sam, niekiedy ktoś przychodzi i 
pomaga.

Boi się Pan nowych obowiąz-
ków przy wycenach szkód rol-
niczych?

Jestem temu przeciwny. Pisali-
śmy nawet pismo w tej sprawie 
na ostatniej sesji. Po prostu nie 
mam na to czasu i sołtysi się nie 
zgadzają na takie rozwiązanie. 
Jest dużo rolników i zwierzyna 
szkody wyrządza. Problem więc 
istnieje.

Jest Pan nie tylko kibicem 
ale tez czynnie uczestniczy  
w życiu sportowym

Tak. Jestem kierownikiem dru-
żyny piłkarskiej z Siedlca, która 
gra w A klasie. Paręnaście lat zaj-
muję się sprawami gospodarczy-
mi i organizacyjnymi. Pomagam 
jak tylko potrafię. Przyznam, że 
w tym sezonie tylko jeden mecz 
przegraliśmy, co jest dużym suk-
cesem.

A na mecze Lecha Pan jeździ? 
Byłem, ale specjalnie mnie ostat-
nio nie ciągnie, bo jak widzę to, 
co tam się dzieje to mam mie-
szane uczucia. Gwiazd nie ma, 
prawie sami obcokrajowcy, a po-
ziom… przegrane mecze mówią 
same za siebie.

Co jest jeszcze do zrobienia 
we wsi? Ma Pan jakieś pomy-
sły?

Chciałbym, żeby ludzie byli 
zadowoleni z mojej pracy. Ko-
niecznie trzeba dokończyć drogi, 
mówię o ulicy Słonecznej i So-
snowej. A rzeczy do zrobienia 
jest wiele. Cały czas standard i 
oczekiwania mieszkańców ro-
sną. Trzeba też zmodernizować 
place zabaw.

Co Pan sądzi o planach bu-
dowy wielkiej świniarni, która 
podzieliła mieszkańców

Jestem po środku. Niektórzy 
mocno oponują, ale są i zwo-
lennicy, albo raczej tacy, którym 
taka inwestycja by nie prze-
szkadzała. Jeśli byłaby z dala 
od zabudowań, to raczej gorzej 
odczuje ją Siedlec niż my. W 
ten sposób Limax też musiałby 
nie istnieć, bo generuje jakieś 
zapachy, że nie wspomnę o prze-
twórni i składowisku pomiędzy 
Żodyniem,a drogą łączącą Jaro-
mierz z Jażyńcem.

A jak Pan spędza czas po 
pracy?

Interesuję się sportem, jeżdżę 
rowerem. Jak mam chwilę wol-
nego, to wsiadam na rower i wraz 
z żoną uczestniczymy w rajdach. 
Praktycznie można powiedzieć 
na sportowo. Poza tym dużo cza-
su zajmuje mi praca przy domu.

Powie Pan coś o swojej ro-
dzinie?

Oczywiście. Mam żonę, piątkę 
dzieci, najmłodsza córka ma 15 
lat. Mam też już wnuka i dwie 
wnuczki. Czas biegnie nieubła-
ganie, ale nie narzekam na swoje 
życie. Spełniam się w pracy spo-
łecznej, w rodzinie i pracy zawo-
dowej.

Dziękuję za rozmowę

Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa 
Wielkopolskiego zaprasza do 
udziału w III edycji konkur-
su „Jeden Dzień w Sołectwie 
– przyroda, kultura i trady-
cja”. Celem konkursu jest 
zaprezentowanie potencjału 
przyrodniczego, kulturowego 
i turystycznego małych jedno-
stek jakimi są sołectwa. Każ-
dy projekt powinien zawierać 
propozycję aktywnego spę-

dzenia jednego dnia na tere-
nie sołectwa i jego najbliższej 
okolicy wraz z propozycją 
tradycyjnej potrawy staropol-
skiej lub regionalnej. Z uwagi 
na obchody 100. rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopol-
skiego w projekcie najlepiej 
jest uwzględnić miejsca, zda-
rzenia i innych faktów z nim 
związanych. Za najciekaw-
sze projekty przewidziane są 
cenne nagrody. Należy wspo-

mnieć, iż w ubiegłym roku aż 
cztery nasze sołectwa: Belęcin 
Chobienice, Grójec Wielki  
i Wąchabno wzięły udział  
w konkursie otrzymując wy-
różnienia i nagrody finansowe. 
Informacje o konkursie można 
uzyskać w UG Siedlec pod nr 
tel. 68 384 85 21 wew. 33 u p. 
Katarzyny Lach. Zapraszamy 
do udziału!!!

III edycja konkursu 
„Jeden Dzień w Sołectwie – przyroda, 

kultura, tradycja”
Miło jest nam poinformo-

wać, iż w tegorocznej edycji 
Konkursu Mikrodotacji Wiel-
kopolska Wiara dwie inicjaty-
wy społeczne z  naszej Gmi-
ny uzyskały uznanie komisji 
konkursowej i otrzymały dofi-
nansowanie na ich realizacje. 
Pierwsza z nich to inicjatywa 
grupy nieformalnej z Tucho-
rzy i dotyczy budowy boiska 
do siatkówki. Druga to inicja-

tywa Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Grójca Wielkiego 
i dotyczy organizacji warszta-
tów artystycznych, warsztatów 
plecenia wianków i prac zwią-
zanych z organizacją Grójec-
kiej Nocy Świętojańskiej. Naj-
ważniejszym celem obu zadań 
jest integracja mieszkańców 
przy wspólnej zabawie i pra-
cy oraz podniesienie jakości 
życia na terenach wiejskich. 

W związku z tym w imieniu 
organizatorów zapraszamy 
do współpracy. Szczegóły 
udzielają sołtysi sołectw: Pani 
Jadwiga Hirt – Grójec Wiel-
ki i Pani Katarzyna Materna 
– Tuchorza. Projekty zostały 
współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Konkursu.

Mikrodotacje Wielkopolska Wiara 
w Gminie Siedlec

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego poin-
formował wszystkie sa-
morządy i mieszkańców: 

W trosce o zdrowie 
i życie mieszkańców, na 
terenie całego wojewódz-
twa wielkopolskiego, od 
1 maja 2018 r. zaczynają 
obowiązywać UCHWA-

ŁY ANTYSMOGOWE, 
które zakazują stosowa-
nia najgorszej jakości 
paliw stałych np. bardzo 
drobnego miału lub wę-
gla brunatnego czy flo-
tokoncentratu. Ponadto 
wszystkie nowe kotły 
muszą zapewniać moż-
liwość wyłącznie auto-

matycznego podawania 
paliwa, wysoką efektyw-
ność energetyczną oraz 
dotrzymanie norm emi-
syjnych. Urząd gminy 
apeluje do mieszkańców 
o zastosowanie się do 
obowiązujących przepi-
sów.

NIE PAL W PIECU ŚMIECIAMI
W dniu 06.04.2018 

roku na Orliku w Chobie-
nicach rozegrano Mistrzo-
stwa gminy Siedlec w pił-
ce nożnej w ramach XIX 
Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, czyli 
uczniów klas VII Szkoły 
Podstawowej oraz uczniów 
klas II-III likwidowanych 
Gimnazjów. Udział wzięło 
5 zespołów: SP Belęcin, SP 

Chobienice, SP Kopanica, 
SP Siedlec i SP Tuchorza, 
które rozegrały emocjonu-
jące mecze każdy z każ-
dym. Zwyciężył zespół SP 
Kopanica, który pokonał w 
bezpośrednim meczu drugi 
zespół SP Belęcin.

Wyniki spotkań:  
Tuchorza – Chobienice 0 – 1,  
Siedlec – Belęcin 1 – 3,  
Chobienice – Kopanica 1 – 2,  

Belęcin – Tuchorza 2 – 2, 
Kopanica – Siedlec 3 – 0, 
Belęcin – Chobienice 1 – 1,  
Tuchorza – Kopanica 1 – 4, 
Chobienice – Siedlec 0 – 2, 
Kopanica – Belęcin 2 – 2, 
Siedlec – Tuchorza 2 – 1. 

Zawody zostały sfinan-
sowane ze środków Gminy 
Siedlec w zakresie sportu 
szkolnego na rok 2018.

MŁODZI, WSPANIALI ZAWODNICY
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Rada gminy oraz sie-
dleccy urzędnicy sporo 
się napracowali. Efek-
tem ich prac są kolej-
ne budowy, remonty 
i inwestycje drogowe. 
A przed nami jeszcze 
kilka następnych, pla-
nowanych robót, które 
wkrótce ruszą.

Bieżące realizacje dróg 
w Gminie Siedlec:

Ruszyła przebudowa 
drogi gminnej w Wojcie-
chowie. Droga o dł. 360 
metrów i szer. 4m. budo-
wana jest z płyt betono-
wych oraz kostki betono-
wej. Wykonawca robót: 
Z.P.H.U. „Kostka” – Za-
kład Ogólnobudowlany 
– Brukarski Krzysztof 
Maćkowiak z siedzibą w 
Żodyniu. 

Termin wykonania prac: 
31. lipiec 2018

Kolejną realizacją jest 
ścieżka rowerowa Belę-
cin – Zakrzewo o dłu-
gości 623 m i szerokości 
1,5m. Wykonawcą robót 
został Zakład Budowlano 
– Drogowy Bar-bet An-
drzej Barski z Chobienic. 

Termin wykonania prac: 
30. maj 2018

Po przetargu jest prze-
budowa drogi w Grójcu 
Wielkim. Droga o dłu-
gości 533 metrów zbu-
dowana będzie z płyt 
betonowych oraz kostki 
betonowej. 

Wykonawcą drogi bę-
dzie Zakład Budowlano 
– Drogowy Bar-bet An-
drzej Barski z Chobienic. 

Termin wykonania 31. 
lipiec 2018

Dobiega końca prze-
budowa drogi gminnej 
w Kiełkowie

Dnia 10.05.2018 na-
stąpiło otwarcie ofert na 
przebudowę drogi gmin-
nej w Tuchorzy. Po ich 
przeanalizowaniu zosta-
nie wyłoniony wykonaw-
ca prac.

W drugim kwartale 
gmina planuje ogłosić 
przetarg na : 

a. przebudowę drogi 
gminnej w Mariankowie, 

b. przebudowę drogi 
gminnej w Kiełpinach, 

c. budowę drogi gmin-
nej w Belęcinie

Gmina z nowymi inwestycjami drogowymi

Scieżka rowerowa Belęcin - Zakrzewo

Droga gminna w Kiełkowie Droga gminna w Wojciechowie

Panie Wójcie, jak układa się 
współpraca z powiatem oraz jak 
daleko posunięte są wspólne inwe-
stycje?

Dwa miesiące temu podpisaliśmy 
wstępne uzgodnienia z panem Sta-
rostą dotyczące inwestycji w gminie 
Siedlec. Cieszymy się, że udaje się 
wszystko po kolei realizować. Od 
2 lat pracujemy nad inwestycją do-
tyczącą drogi w Kiełpinach. Koszt 
1 850 000 zł z udziałem 42% po 
stronie Powiatu  i 58% po stronie 
Gminy. Podpisaliśmy już umowę na 
realizację projektu a w dniu dzisiej-
szym spotkaliśmy się z wykonaw-
cami drogi.  Pracę rozpoczęły się a 
termin ich zakończenia to sierpień 
2018. 

Dwie kolejne inwestycje, które 
doczekały się realizacji to przebu-
dowa rynku w Kopanicy. Od strony 
sklepu „Groszek” prace  o wartości 
ponad 800 tyś zł realizować będzie 
gmina, natomiast druga część rynku 
po stronie przeciwległej zostanie 
przebudowana na koszt powiatu. 
Prace wyceniono na ponad 100 tyś 
złotych. 

Kolejna bardzo ważną dla nas 
inwestycją jest chodnik w Borui. 
Gmina Siedlec zakupiła kostkę na 
ten cel już półtora roku temu. Po-

wiat ogłosił przetarg i ma już wy-
łonionego wykonawcę. Pracę zwią-
zane z budową chodnika zostaną 
ukończone jeszcze w tym roku. 

Następnym punktem na planie in-
westycji w naszej gminie jest ścież-
ka pieszo – rowerowa między Be-
lęcinem a Zakrzewem. Rozmowy z 
Powiatem trwają nadal, ponieważ 
mamy odmienny punkt widzenia. 

Jednak liczymy na to, że ścieżka zo-
stanie zbudowana zgodnie z oczeki-
waniami mieszkańców – po stronie 
lewej. Z naszej strony staramy się 

wesprzeć Powiat 
rozmawiając  z 
Lasami Pań-
stwowymi jak i  
konserwatorem 
zabytków, po 
to aby udoku-
mentować, że 
cmentarz od-
dalony jest od 
drogi o ponad 
10 m.

S ł y c h a ć 
ostatnio o spo-
rze…

Czy mamy 
spór z Powiatem? Nie. Nie należy 
patrzeć na to w ten sposób. Ponie-
waż jesteśmy mieszkańcami gminy 
Siedlec to w kwestii wielu inwesty-
cji mamy inny punkt widzenia niż 
nasi koledzy, którzy jednak są w 
Wolsztynie. Natomiast współpraca 
z Panem Starostą układa się bardzo 
dobrze. Nigdy nie mieliśmy proble-
mów z komunikacjączasem jednak 
różnie zapatrujemy się na inwe-

stycje oraz rozwiązywanie proble-
mów w naszej gminie. Staramy się 
dochodzić naszych racji, najpierw 
jednak mocno wsłuchujemy się w 
mieszkańców i ich wolę.

Kilka dni temu otrzymaliśmy 
kolejną informację o nagrodach 
dla gminy Siedlec. To już kolejne 
wyróżnienie w ciągu paru ostat-
nich miesięcy.

Bardzo cieszy nas fakt, że nasze 
prace są doceniane i nagradzane.  
Na przełomie kilku ostatnich mie-
sięcy otrzymaliśmy kilka wyróż-
nień i nagród. Pierwszą  nagrodę z 
rąk Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego otrzymała Ostoja 
Chobienice w kategorii „Objektu na 
terenach wiejskich, wykorzystują-
cego tradycje i wa-
lory wsi”. Drugim 
wyróżnieniem został 
odznaczony Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Siedlcu za projekt 
Tydzień Kozła. 

Laur Społecznego 
Zaufania przyznany 
został nam jako In-
stytucji o wysokim 

poziomie zaufania społecznego. 
Uważam, że najbardziej należy się 
on naszym pracownikom, gdyż jest 
to uhonorowanie ich rzetelnej pracy. 
Cieszę się, że zmiany, które zaszły, 
zostały zauważone.

Kilka dni temu otrzymaliśmy ko-
lejne dwa wyróżnienia – pierwsze 
dotyczyło naszego Teatru Paragraf 
-2, który wspaniale działa od kilku-
nastu lat i promuje kulturę w Regio-
nie Kozła. Drugie otrzymała Ostoja 
Chobienice. Wyróżnienie pokazuje 
silne nawiązanie do losów histo-
rycznych naszej gminy oraz powią-
zanie z rodem Mielżyńskich. Cieszy 
fakt, że włodarze Ostoi nawiązują 
do miejsca historycznego i dbają o 
jego pamięć

Inwestycje, nagrody, wyróżnienia
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Zebranie wiejskie, które 
odbyło się w maju w Belęcinie 
przyniosło uczestnikom wiele 
niespodzianek. Szczególne, 
gdy mieszkańcy usłyszeli, że 
budowa ścieżki rowerowej stoi 
pod znakiem zapytania. Gmina 
Siedlec sprawę widzi zupełnie 
inaczej i potrafi swoją rację 
udowodnić opierając się na 
konkretnych dokumentach.

Ten niepokojący znak zapytania 
postawił Przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Wita 
oznajmiając zdumionym 
mieszkańcom, że plany ścieżki 
trzeba mocno zmodyfikować, 
bo według obowiązujących 
przepisów nie może 
przebiegać… po grobach byłego, 
przedwojennego cmentarza 
ewangelickiego. Według 
urzędników powiatowych, 
takie informacje uzyskali od 
konserwatora, co jest poparte 
stosownym pismem. Przestawił 
nawet nową propozycję, która 
zakłada rozpoczęcie inwestycji 
wspólnie z gminą Siedlec, ale 
po drugiej stronie niż pierwotnie 
zakładano z ominięciem 
cmentarza.

Kto poniesie koszty?
Problem jest wielki, bo 
umiejscowienie ścieżki po obu 
stronach drogi z przejazdem po 
środku nie za bardzo podoba 

się mieszkańcom. - Logiki w 
tym pomyśle nie ma, to zwykłe 
utrudnienie dla pieszych i 
rowerzystów, to chyba nie do 
końca przemyślany pomysł – 
grzmieli sami zainteresowani. 
Gorszą rzeczą są koszty takiej 
,,operacji’’. Trzeba ponownie 
przerobić projekt budowlany, 
uzyskać stosowne pozwolenia. 
Po drugiej stronie drogi nie ma 
też stosownej infrastruktury 
oświetleniowej, więc to kolejne 
kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
nie wspominając o przesunięciu 
prac być może na przyszły rok. 
A na takie rozwiązanie ze strony 
rady gminy zgody po prostu nie 
ma. Urzędnicy gminny wzięli 
się więc do pracy i rozwiązanie 
znaleźli.

Mapy i protokoły wskazują 
inaczej
Po zebraniu Michał Nowak, 
radny powiatowy i jednocześnie 
pracownik Urzędu Gminy w 
Siedlcu przeszukał archiwa 
i znalazł dokumenty, które 
umożliwiają porozumienie 
i rozwiązanie tego węzła. 
Udowodnił tym samym, że 
urzędnicy z powiatu mogą 
nie mieć racji. – Rozumiem 
oczywiście stanowisko  powiatu,, 
bo dylemat wydania zgody na 
przejazd rowerami po grobach 
cmentarza był na pewno trudny. 
Ale jesteśmy w posiadaniu 

karty ewidencyjnej cmentarza 
z inwentaryzacją wykonana 
w 1997 roku. Szkic załączony 
do tego dokumentu  pokazuje 
aktualny stan XIX wiecznego 
cmentarza ewangelickiego. 
Granica i pierwsze groby są 
oddalone od drogi od 10 do 
12 metrów. Według nas nigdy 
nie było granic nekropolii w 
pasie drogowym, ani na terenie 
planowanego przebiegu ścieżki. 
Nie powinno być żadnego 
problemu z uzyskaniem zgody 
na budowę ścieżki po lewej 
stronie drogi. Wystarczy dobra 
wola i chęć dogadania się. Lasy 
Państwowe już zleciły geodetom 
naniesienie cmentarza na 
aktualne mapy ewidencyjne, 
tak aby możliwe było określenie 
jego położenia względem 
granic ewidencyjnych działek 
sąsiednich.  Jeżeli 
to nie wystarczy, 
to można wykonać 
dodatkowo badania 
georada-rem, żeby 
na 100% potwierdzić 
położenie grobów 
i problem z głowy. 
Prowadzone są 
także rozmowy z 
archeologami oraz 
S towarzys zen i em 
„POMOST”, które 
posiada ogromne 
d o ś w i a d c z e n i e 
w poszukiwaniu 

grobów oraz ekshumacji ofiar 
z okresu II Wojny Światowej.  
– powiedział M. Nowak. 
Czy starostwo wycofa się ze 
swojej koncepcji i ugnie pod 
wpływem głosów mieszkańców 
i racjonalnych argumentów 
wójta Jacka Kolesińskiego? 
Czy jednak pójdzie w zaparte, 
mnożąc kolejne przeciwności, 
aby udowodnić swoje racje? 
Jak cała ,,grobowo-rowerowa’’ 
przepychanka 
się zakończy 
przekonamy 
się już 
w k r ó t c e . 
Oby tylko 
o s t a t e c z n e 
rozwiązanie 
uwzględniało 
oczekiwania 
mieszkańców, 

bo to oni ocenią za kilka miesięcy 
czy komfort przejazdu nową, od 
dawna oczekiwaną ścieżką wart 
jest oddania swojego głosu na 
karcie wyborczej. Komu ten 
głos oddadzą? Nie wiadomo. 
Na pewno niektórzy z nich będą 
jednak głosować ,,kołami’’ … 
rowerowymi.

Ścieżka rowerowa w Belęcinie na cmentarzu?Belęcin

Po roku  f ina l izu -
jemy współpracę 
z  Lasami  Pań -
stwowymi ,  aby 
w paźdz iern iku 
2018 roku udo-
stępnić  miesz -
kańcom różno -
rodne sz lak i 
turystyczne.  Ju -
bi leusz  100  –  le -
c ia  odzyskania 
n i e p o d l e g ł o ś c i 
jes t  wspania łym 
czasem,  by  przy -
pomnieć  i  upa -
miętn ić  osoby 
oraz  wydarzenia 
h is toryczne,  ja -
kie  mia ły  mie jsce 

na  naszych tere -
nach.  Sz lak i  p ie -
sze ,  rowerowe 
oraz  konne kon-
centrowały  będą 
s ię  wzdłuż  jez ior 
w nasze j  gmin ie 
a le  też  wyjdą  też 
poza  granice  na -
sze j  gminy.  Map -
ka,  k tóra  pre -
zentu je  usta lone 
t rasy  jest  jed -
nak małym wy -
cink iem,  tego co 
gmina  szykuje 
d la  amatorów ak -
tywnego spędza -
nia  czasu. 

T r a s y  p i e s z o  -  r o w e r o w e

Mapa cmentarza: Lokalizacja i oddalenie względem drogi

XI. 1997 r.
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Na taką informację 
mieszkańcy Kiełpin i władze 
gminy Siedlec czekały już 
od dawna. Sprawa budowy 
drogi ciągnie się bowiem od 
wielu lat. W końcu udało się 
podpisać umowę, a z tego, co 
jest na papierze nikt już wy-
cofać się nie może. Ale i tak 
pozostaje wielki niedosyt.

Rozmowy, wstępne usta-
lenia, ciągłe zmiany planów 
czy przeszkody, które wyda-
wały się nie do pokonania, 
w dodatku podsycane przez 
urzędników ze starostwa spo-
wodowały zniecierpliwienie 
radnych w trakcie sesji oraz 
przede wszystkim mieszkań-
ców, którzy kilkukrotnie dali 
upust swojemu niezadowole-
niu podczas zebrań wiejskich. 
10 maja temat się wreszcie 
skończył. Umowę podpisano. 
Jednak Siedlec nie do koń-
ca jest zadowolony z takiej 
sytuacji. A chodzi o zakres 
prac, jaki jest do wykonania. 
Porozumienie ze starostwem 
objęło przede wszystkim par-
tycypację w kosztach budowy 
tej drogi, mimo, że formalnie 
należy ona do starostwa i to 
ono powinno zadbać o jej do-
bry stan techniczny. Jednak 
gmina, wsłuchując się w gło-
sy mieszkańców postanowiła 
dołożyć dużą część pieniędzy, 
bez których inwestycji w ogóle 
mogłoby nie być.

Oczekiwania były większe

Zły stan nawierzchni, 
w której widać było gołym 
okiem dziury, a pobocze po-
krywało się kawałkami asfaltu 
praktycznie po każdym prze-
jeździe samochodu ciężarowe-
go wzbudzał od lat niepokój 
mieszkańców wsi i przedsię-

biorców, którzy mieli w okoli-
cy siedziby swoich firm. Temat 
bezpieczeństwa, ale i strat po-
wodowanych przez trudności 
z dojazdem kontrahentów do 
siedleckich firm był wielokrot-
nie podnoszony i spowodował, 
że władze obecnej kadencji po-
stawiły sobie za punkt honoru 
doprowadzenie inwestycji do 
finału. Wójt Jacek Kolesiński 
deklarował wszelką pomoc 
wolsztyńskiemu starostwu, w 
tym finansową. Prowadzono 
rozmowy, ustalano plany. Jed-
nak pechowa droga nie mogła 
doczekać się jakoś konkretów. 
Zamierzeniem radnych, wójta 
i mieszkańców było wyłoże-
nie nawet 2 mln złotych z kasy 
gminnej, byle tylko droga po-
wstała. Plan zakładał odcinek 
od przepompowni gazu aż do 
końca wsi w kierunku Starej 
Tuchorzy. Miał być chodnik ze 
ścieżką rowerową, krawężniki 
we wsi, chodnik ze zjazdami 
do posesji, zatoczki, oświetle-
nie. Złożono nawet stosowny 
wniosek o fundusze z tzw. sche-
tynówek. Jednak zbyt niska 
ocena projektu spowodowała 
jego odrzucenie. Zwracał na to 
uwagę Michał Nowak podczas 
zebrania w Kiełpinach, wprost 
pokazując, jakie błędy zostały 
zrobione i co trzeba napisać, 
łącznie z montażem finanso-
wym, żeby kasę dostać. Jednak 
przedstawiciele starostwa jego 
i wójta porad nie posłuchali. 
Wszystko skończyło się klapą 
a pieniądze przepadły.

Okrojona wersja drogi

Ostatecznie inwestycję 
odłożono znów na kilka mie-
sięcy i ponownie rozpoczęły 
się przepychanki pomiędzy 

powiatem a gminą, zakończo-
ne wymuszonym porozumie-
niem. Większą część pienię-
dzy, czyli około 60% wyłoży 
powiat, resztę dołoży gmina 
Siedlec. Mieszkańcom pozo-
staje wciąż jeszcze nadzieja, 
że inwestycja zostanie dokoń-
czona w najbliższych latach. 
O takie rozwiązanie prosił nie 
tylko wójt Kolesiński, ale tak-
że radna Ewa Weil, która pod-
czas jednej z sesji rady gminy 
wyraźnie żądała od obecnego 
na niej starosty deklaracji i 
wpisania tej inwestycji w ko-
lejnych latach do planu inwe-
stycyjnego. Wiążących decyzji 
się nie doczekała, jednak umo-
wa została podpisana. Szkoda 
tylko, że na niewielki według 
mieszkańców odcinek. Pierw-
szy etap przebudowy to odci-
nek od rozdzielni gazu do wsi 
Kiełpiny. Niby niewiele, ale 
to według włodarzy z Siedlca 
i radnych gminnych światełku 
w tunelu.

Włodarze podpisali

W gabinecie starosty 10 
maja 2018 roku Powiat Wolsz-
tyński reprezentowany przez 
Starostę Wolsztyńskiego Janu-
sza Frąckowiaka, Wicestaro-
stę Piotra Krajewskiego oraz 
Skarbnika Powiatu Wolsztyń-
skiego Bożenę Ćwiklińską, 
podpisał umowę z firmą CO-
LAS Polska Sp. z o.o. z Pa-
lędzia, reprezentowaną przez 
Dyrektora Regionu Damiana 
Bolewicza, na wykonanie in-
westycji drogowej pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
3793P Stara Tuchorza – Kieł-
piny – Powodowo, odcinek 1 
Kiełpiny – rozdzielnia gazu”. 
W spotkaniu uczestniczy-
li również: Przewodniczący 
Rady Powiatu Wolsztyń-

skiego Andrzej Wita, Radna 
Rady Powiatu Wolsztyńskiego 
Łucja Olejniczak, Wójt Gmi-
ny Siedlec Jacek Kolesiński, 
Kierownik Wydziału Rozwo-
ju Powiatu i Inwestycji oraz 
Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego Tadeusz Majchrzak 
i Kierownik Budowy Paweł 
Napierała. – poinformowało 
na swoich stronach starostwo. 
Sukces odtrąbiono, nie wspo-
minając jednak za wiele o za-
spokojeniu następnych potrzeb 
w Kiełpinach. Wzbudziło to 
zdenerwowanie mieszkańców, 
którzy już wcześniej zaczęli 
się jednoczyć i tworzyć wspól-
ny obywatelski front. Piszą 
petycje, rozmawiają i jak de-
klarują, nie odpuszczą, dopóki 
temat nie będzie zamknięty. W 
swoje walce mają pełne wspar-
cie siedleckiego samorządu.

Droga za prawie 2 miliony

Za około 2 mln złotych a 
dokładnie za 1 853 506, 59 zł 
brutto firma wyłoniona w dro-
dze przetargu nieograniczone-
go, zobowiązała się wykonać 
to zadanie. W koszty wliczono 
także inspektora budowlanego, 
którego pierwotnie w projek-
cie nie uwzględniono. Ktoś po 
prostu o tym zapomniał. O to 
także spierały się władze gmi-
ny i powiatu, bo do dołożenia 
z kasy siedleckiego samorządu 

była kolejna kwota, wcale nie-
mała - około 40 tys. Dla Sie-
dlca było to spore obciążenie. 
Niewątpliwym sukcesem było 
samo wyłonienie wykonaw-
cy. Kłopoty samorządów ze 
znalezieniem firm, które chcą 
uczestniczyć w przetargach 
są w naszym powiecie dobrze 
znane. W zaprzyjaźnionej gmi-
nie Przemęt, której radni nie-
dawno byli z roboczą wizytą 
w Siedlcu wiedzą, że taki pro-
blem realnie istnieje. Jednak 
tym razem wszystko się dobrze 
skończyło. Wybory wkrótce, 
więc obaj szefowie urzędów 
mogą odetchnąć ze spokojem. 
Inwestycja na pewno się roz-
pocznie, efekty będzie można 
podziwiać już niedługo, choć 
nie w takiej formie, o jaką na 
początku chodziło. Wciąż po-
zostają jednak otwarte pytania, 
które nie tylko samorządowcy, 
ale i mieszkańcy gminy so-
bie po cichu zadają: czy takie 
opóźnienia, zmiany projektów, 
koncepcji były następstwem 
braku dostatecznych kompe-
tencji urzędniczych w staro-
stwie, czy może była to próba 
udowodnienia, kto ma większą 
władzę i rację? Jest jeszcze 
inna możliwość. Niemożność 
dogadania się i opóźnianie tej 
wyczekiwanej inwestycji było 
elementem przemyślanej wal-
ki wyborczej o wpływy i głosy 
w nadchodzących wyborach. 
Tylko gdzie w takiej sytuacji 
znajduje się rzecz najważniej-
sza, czyli dobro mieszkańców, 
ich wygoda i bezpieczeństwo, 
które przepadło na trudnym 
polu sporów politycznych. O 
tym, kto ma tak naprawdę rację 
to właśnie mieszkańcy jesienią 
zadecydują przy urnach. Wte-
dy różne niespodzianki mogą 
się zdarzyć.

Drogowy ,,sukces’’ po wielu latach
Wolsztyn/KiełpinyŚcieżka rowerowa w Belęcinie na cmentarzu?
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Informacje z Regionu Kozła
Jarmark z jajem

18 marca 2018 r. w Kosieczynie, tra-
dycyjnie przed Wielkanocą odbyła się już 
XIII edycja „Jarmarku z Jajem”. W impre-
zie udział wzięły reprezentacje Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Regionu Kozła. Gminę 
Babimost reprezentowały przedstawicielki 
KGW z Nowego Kramska i Podmokli Ma-
łych, Gminę Zbąszynek reprezentowały 
Chlastawa, Dąbrówka Wlkp. i Kosieczyn, 
natomiast Gminę Zbąszyń – Stefanowo. Na 
pięknie udekorowanych stołach można było 
dostrzec tradycyjne wielkanocne ciasta, 
babki, potrawy mięsne, baranki oraz ozdoby 
wielkanocne. Jury złożone z przedstawicie-
li różnych gmin oceniało zarówno nakrycie 
stołów, prezentację babek wielkanocnych 
oraz 6 konkurencji sprawnościowo – loso-
wych. W roli prowadzących wystąpili: Soł-
tys Kosieczyna Maria Dobry przebrana za 
kurę oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zbąszynku Jan Mazur – w stroju kogu-
ta. W zastępstwie burmistrza W. Czyczer-
skiego wszystkich przybyłych na Jarmark 
powitał Zastępca Burmistrza Jan Makare-
wicz. Reprezentacje wsi rywalizowały w 6 
konkurencjach: układanie rymowanki, rzut 
jajkiem do kosza. Robienie wydmuszki, 
jajko szczęścia, jajeczne LOTTO i slalom 
z jajkiem. W końcowej klasyfikacji okazało 
się, że zaledwie przewagą 2 punktów zwy-
ciężyło KGW Stefanowo, drugie miejsce 
przypadło KGW Chlastawa, a na trzecim 
miejscu uplasowało się KGW Dabrówka 
Wlkp. Miejsca od IV do VI zajęły: KGW z 
Kosieczyna, Podmokli Małych    i Nowego 
Kramska. Za najpiękniej udekorowany stół 
wielkanocny jury uznało stół reprezentacji 
z Chlastawy, a najsmaczniejszą babkę wiel-
kanocną przygotowały Panie z Dąbrówki 
Wlkp. Na zakończenie Jarmarku uczestnicy 
i goście mieli okazję do degustacji przygo-
towanych potraw. Były naprawdę smaczne 
i cieszyły oczy.

Tęgie głowy obradowały

Dnia 28 marca 2018 r. w Urzędzie Miej-
skim w Kargowej miało miejsce posiedzenie 
Kapituły Regionu Kozła, w trakcie którego 
przedstawiono propozycje osób rekomen-
dowanych do nagród RK, przedstawiono 
propozycję przebiegu konferencji „Tęgie 
Głowy”, ustalono termin odbycia Gali RK. 
Zaprezentowano również wersję końcową 
opracowania „Region Kozła. Vademecum”. 

Dnia 14 kwietnia 2018 roku 
2018 r. w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Zbąszyniu odbyła się 
konferencja w ramach zainicjo-
wanego w ubiegłym roku pro-
jektu „Tęgie Głowy”. Tę otwartą 
grupę tworzą osobistości ze świata nauki 
i kultury pochodzące z poszczególnych 
gmin regionu, ale mieszkające poza jego 
obszarem. W spotkaniu uczestniczyli tak-
że włodarze gmin lub ich przedstawiciele 
oraz członkowie zarządu Lokalnej Grupy 
Działania Regionu Kozła. Tym razem do 
Zbąszynia przyjechało pięciu profesorów: 
Mirosław Lachowicz – matematyk z War-
szawy, Zygmunt Młynarczyk – specjalista 
od turystyki i rekreacji z Poznania, Jerzy 
Szukała – z Uniwersytetu Rolniczego w 
Poznaniu, Zygfryd Witkiewicz – chemik z 
Warszawy, Ewa Narkiewicz – Niebalec – 
socjolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Czesław Przybyła – meliorant z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ponadto 
dr hab. Dominik Paukszta, dr Joanna Rost-
kowska, dr Dawid Prządka, dr Józef Minge, 
Maria Wasik, Małgorzata Gularek, Irmina 
Kotlarska, Krystyna Madziarek, Wojciech 
Olejniczak, Anita Rucioch – Gołek, Miro-
sława Szott, Janusz Jaskulski, Witold Sil-
ski, Bernard Radny, Jerzy Fabiś, Brygida 
Wróblewska, Henryka Kamińczak, Marek 
Orzechowski, Tadeusz Jankowiak i Eu-
geniusz Kurzawa, który był moderatorem 
na tym spotkaniu. Po krótkim wystąpieniu 
Eugeniusza Kurzawy głos zabrał aktualnie 
urzędujący starosta RK – Jerzy Fabiś, który 
po przywitaniu zebranych zaprosił do dys-
kusji związanej z kształceniem młodzieży 
na poziomie szkoły średniej, podnoszeniem 
poziomu wykształcenia, przygotowaniem 
najbardziej uzdolnionych uczniów do stu-
diów i zachęceniem do powrotu w strony 
rodzinne, co przyczyniałoby się także do 
stworzenia lepszej jakości życia w regionie. 
Pomocą w tym zakresie może być kształ-
cenie najzdolniejszych z wykorzystaniem 
kadry akademickiej. Trzeba tylko odpowie-
dzieć sobie na pytanie, czy to jest możliwe 
w obecnych warunkach i czy nas będzie na 
to stać. Jednym z pierwszych dyskutantów 
był burmistrz Bernard Radny z Babimostu, 
który poparł tę ideę, stwierdzając, że wy-
bitni uczniowie wspierani przez naukow-
ców podniosą poziom nauczania w szkole 
i może zachęcą innych do podnoszenia 
swojej wiedzy. Zwrócił uwagę na potrzebę 

stworzenia systemu stypendial-
nego dla tych najwybitniejszych 
uczniów. Kolejni dyskutanci wy-
rażali swoje poparcie dla takiej 
inicjatywy, zastanawiali się jak 
pogodzić twardą rzeczywistość, 
szczególnie finansową, z nowy-
mi wyzwaniami. Dawid Prządka 

uważa, że taki rozwój szkoły, by najlepsi 
uczniowie zostali zauważeni i dodatkowo 
zmotywowani, musi mieć swoje powiąza-
nia także z nowoczesnym przemysłem, któ-
ry musiałby się na tym obszarze rozwijać, 
by młodzież chciała potem wrócić. Repre-
zentujący miejscowe Liceum dr J. Minge 
stwierdził, że szkoła byłaby zainteresowa-
na taką nową formą kształcenia, a przede 
wszystkim chciałaby, by w ten sposób 
podnosił się ogólny poziom wykształcenia 
młodzieży. Uczestnicy otrzymali od przed-
stawiciela dyrekcji szkoły tezy do dyskusji 
z propozycjami dotyczącymi ponad stan-
dartowej edukacji uzdolnionej młodzieży 
naszego regionu. Poza wyrazami aprobaty 
dla pomysłu utworzenia klas kształcących 
wybitnych uczniów z udziałem kadry aka-
demickiej, nie brakowało głosów sceptycz-
nych lub wręcz przeciwnych tej koncepcji. 
Prof. Lachowicz ostrzegał, że nie należy iść 
tą drogą, bo to się nie uda, gdyż nie można 
liczyć, że na co dzień znajdzie się na tyle 
liczna utytułowana kadra, by to kształcenie 
można nazwać akademickim. Trzeba sku-
pić się na popularyzacji nauki, organizować 
festiwale nauki połączone z wydarzeniami 
kulturalnymi. Inni zwracali uwagę na brak 
dobrej komunikacji ze szkołą w Zbąszyniu, 
co uniemożliwi dojazd zdolnych uczniów z 
oddalonych gmin, a w okolicy nie znajdzie 
się ich tylu by zapewnić kształcenie nawet 
w jednej klasie. Podnoszono też kwestie 
finansowania takiego kształcenia, zdając 
sobie sprawę, że na zwiększone koszty na-
leżałoby dołożyć z kasy wszystkich gmin, 
a wiele z nich jest już teraz nadmiernie ob-
ciążonych zapewnieniem wystarczającego 
finansowania własnych szkół. Podczas spo-
tkania nie zabrakło także wypowiedzi na te-
maty uboczne, luźno związane z głównym 
tematem konferencji „Liceum Akademickie 
czy tylko klasa akademicka w Regionie 
Kozła”, ale była to wyjątkowa okazja, by 
gościom spoza regionu pokazać także inną 
perspektywę rozwoju. Najwięcej w tym 
zakresie można było dowiedzieć się z wy-
stąpienia Janusza Jaskulskiego – eksperta w 
zakresie muzyki i instrumentów ludowych. 

Uważa on, że także edukacja muzyczna ma 
wielkie znaczenie dla rozwoju młodzieży 
i utrzymania się specyfiki Regionu Kozła, 
należy zainwestować w rozwój lokalnego 
radia internetowego, w tworzenie izb muze-
alnych w każdej gminie, w rozwój nauki gry 
na instrumentach ludowych. Najważniej-
szym postulatem gości spoza regionu było 
przekonanie, ze na początku trzeba zacząć 
utrzymywać kontakt ze środowiskiem aka-
demickim poprzez organizowanie festiwali 
nauki, zapraszanie na wykłady w szkołach, 
organizowanie wyjazdów do szkół wyż-
szych, a jak zostaną przygotowane warunki 
w liceum do nowych form kształcenia, to 
na pewno nie zabraknie ich pomocy w pod-
noszeniu poziomu procesu dydaktycznego. 
Ustalono także, że na temat dalszego kon-
tynuowania współpracy w ramach „Tęgich 
Głów” wypowiedzą się członkowie Kapitu-
ły RK na swoim najbliższym spotkaniu.

Zagrali na dudach

W dniach od 1 do 3 maja 2018 roku 
w Zbąszyniu odbył się IV Festiwal Dud 
Polskich, Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych ze 
Zbąszynia. Festiwal był okazją do wymia-
ny doświadczeń pomiędzy uczestnikami. W 
programie były seminaria, koncerty, warsz-
taty dudziarskie zarówno z instrumentali-
stami, jak i muzykologami czy etnologa-
mi. Wśród artystów znaleźli się zarówno 
soliści jak i kapele koźlarskie z Polski oraz 
Kanady, USA czy Słowacji. Trzydniowe 
muzyczne wydarzenie zakończono wrę-
czeniem nagród oraz koncertem laureatów, 
który odbył się w Filharmonii Folkloru Pol-
skiego w Zbąszyniu.

Wielka Gala Regionu Kozła

W dniu 23 maja (środa) o godz. 17:00 
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kar-
gowej odbyła się uroczysta Gala Regionu 
Kozła podczas której wręczone zostały do-
roczne nagrody regionalne oraz odbyła się 
promocja wydawnictwa „Region Kozła. 
Vademecum”. 

Więcej informacji na  
www.regionkozla.pl, www.lgdrk.pl

Opracowała: Ewa Woś

5.04.18 dyżur w gminie 
pracownika Punktu 
Informacyjnego 
Funduszy 
Europejskich,

6.04.18 mistrzostwa 
Gminy w piłce 
nożnej chłopców/ SP 
Chobienice,

8.04.18 II turniej szachowy 
OSP Jaromierz 

z okazji 100 - 
lecia odzyskania 
niepodległości,

18.04.18 narada z Sołtysami 
spotkania ze 
Starostą w sprawie 
przebudowy drogi 
powiatowej nr 3793P 
Stara Tuchorza 
– Kiełpiny – 
Powodowo,

27.04.19 Mistrzostwa Gminy 
Siedlec w 4-boju 
LA w kategorii 
dziewcząt w ramach 
XIX Wielkopolskich 
Igrzysk,

7.05.18 eliminacji 
gminnych XXIII 
Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków 

Czerwonak 2018,
9-14.56.18 tydzień bibliotek,
11.05.18 spotkanie z 

pisarką dla młodego 
czytelnika, panią Ewą 
Rosolską
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XLVI sesja Rady Gminy Siedlec

W dniu 27 marca 2018 roku odbyła 
się XLVI sesja Rady Gminy Siedlec 
V kadencji 2014 -2018, w której 
uczestniczyło 12 radnych spośród 15 
członków Rady. Ponadto uczestniczyli: 
Andrzej Wita Przewodniczący Rady 
Powiatu, Piotr Krajewski- V-ce Starosta 
Wolsztyński Jacek Kolesiński – Wójt 
Gminy, Hieronim Birk – Zastępca Wójta, 
Krystyna Lewandowska – Skarbnik 
Gminy, Andrzej Rogozinski - Prezes 
ZEUK-u, Eugeniusz Konieczek – Prezes 
ZNP oraz sołtysi i kierownicy referatów 
Urzędu Gminy.
W interpelacjach i wnioskach kolejno 
zabierali głos:
1) Radny Stanisław Jedliński – podniósł 
sprawę  drogi Tuchorza – Boruja , 
w której widnieją ogromne wyrwy 
zagrażające bezpieczeństwu. Stwierdził 
również, że pobocze tej drogi jest 
wyboiste i bardzo wąskie, co utrudnia 
mijanie się dwóch pojazdów. Ponadto 
podniósł sprawę wycinki 4 drzew , 
gdzie ma być położony chodnik. Tu 
pytał o termin wykonania.
2) Radna Ilona Słowiak zgłosiła sprawę 
poszerzenia drogi w centrum wsi Karna 
, oraz wycięcia krzaków , drzew.
3) Radny Robert Winiarz poruszył 
sprawę drogi powiatowej z Belęcina 
do Zbąszynia. Jak stwierdził na granicy 
powiatów na pobocze tej drogi był 
wysypany gruz. Znów pojawiły się tam 
wyrwy i należy to wyrównać.
4) Radny Eugeniusz Piątek widział 
pilną potrzebę umieszczenia barierek 
zabezpieczających wyjazd ze stadionu 
w Siedlcu, gdyż ich brak stwarza 
zagrożenie dla ruchu.
5) radny Andrzej Kaźmierczak podniósł 
sprawę zalegającego gruzu i piasku 
na drodze ( polówka) pomiędzy 
przedszkolem w miejscowości Stara 
Tuchorza, a miejscowością Tuchorza.
6)Sołtys wsi Wąchabno zwrócił uwagę 
na brak odpowiedzi na pismo z dnia 15 
lutego br., w którym to wnioskowano 
o:
- obcięcie spadających gałęzi wzdłuż 
drogi powiatowej 3789P na odcinku 
pomiędzy wioską , a lasem;
- uzupełnienie na drodze 3789P znaków 
U-la przed wjazdem do miejscowości 
Wąchabno;
- uzupełnienie dziur gruzem pobocza 
drogi powiatowej 3789P, bowiem z 

powodu wąskiej jezdni mijające się 
samochody zmuszone są zjeżdżać na 
nie, a są tam duże wyrwy stwarzające 
zagrożenie w ruchu drogowym.
7) Sołtys wsi Jaromierz Bogdan Raszke 
powtórnie zgłosił sprawę kolektorów 
na drodze powiatowej w Jaromierzu, 
które nie odbierają wody . W rejonie 
strażnicy i domostw mieszkańców 
woda spływa wprost na posesje. 
Ponadto podniósł sprawę zarastają- 
cego chodnika.
8) Radny Ryszard Kluj podniósł 
sprawę zajęć pozalekcyjnych w Szkole 
Podstawowej w Belęcinie stwierdzając, 
że nijak odnoszą się do planu zajęć w 
tej jednostce. Zwrócił się tu z prośbą o 
zajęcie się tematem.
9) Radny Maciej Wita pytał: czy zwraca 
się uwagę na to, co spala się w urzędzie? 
Tu poinformował, iż docierają sygnały 
mieszkańców o spalaniu tworzyw 
sztucznych.
W dalszej części obrad wysłuchano 
sprawozdań z działalności stałych 
komisji Rady Gminy Siedlec za 2017 
rok oraz z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny w 2017 roku oraz 
potrzeby związane z realizacją zadań 
na 2018 rok.
Ponadto podjęto następujące 
uchwały:
- Uchwała Nr XLVI/226/2018 w 
sprawie zmian uchwały budżetowej na 
2018 rok;
- Uchwała Nr XLVI/227/2018 w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018 
– 2026;
- Uchwała Nr XLVI/228/2018 w 
sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Siedlec w 2018 roku”;
- Uchwała Nr XLVI/229/2018 w 
sprawie przyjęcia Programu usuwania 
barszczu Sosnowskiego na terenie 
Gminy Siedlec;
- Uchwała Nr XLVI/230/2018 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Wąchabno”;
- Uchwała Nr XLVI/231/2018 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Kiełpiny;
- Uchwała Nr XLVI/232/2018 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Jażyniec”;
- Uchwała Nr XLVI/233/2018 w sprawie 
zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Wsi Nowa Tuchorza”;
- Uchwała Nr XLVI/234/2018 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Siedlec”;
- Uchwała Nr XLVI/235/2018 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Belęcin”;
- Uchwała Nr XLVI/236/2018 w sprawie 
zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Grójec Wielki”;
- Uchwała Nr XLVI/237/2018 w 
sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Grójec Mały”;
- Uchwała Nr XLVI/238/2018 w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu dla 
członków ochotniczej straży pożarnej 
z Gminy Siedlec z tytułu uczestnictwa 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym;
- Uchwała Nr XLVI/239/2018 w 
sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze , z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat 
oraz trybu ich pobierania;
- Uchwała Nr XLVI/240/2018 w 
sprawie zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Siedlec dla 
terenów położonych w miejscowości 
Kopanica – działka nr 1381/1 oraz w 
Jaromierzu – działka nr 746;
- Uchwała Nr XLVI/241/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
położonych w miejscowości Kopanica 
– działki nr 262/1 i 262/2;
- Uchwała Nr XLVI/242/2018 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLIV/220/2018 
Rady Gminy Siedlec z dnia 16 stycznia 
2018r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych dla których Gmina 
Siedlec jest organem rejestrującym;
- Uchwała Nr XLVI/243/2018 w 
sprawie podziału gminy na stałe, 
jednomandatowe okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu;

XLVII sesja Rady Gminy Siedlec

W dniu 24 kwietnia 2018 roku odbyła 
się XLVII  sesja Rady Gminy Siedlec 
V kadencji 2014 -2018, w której 
uczestniczyło 12 radnych spośród 15 
członków Rady. Ponadto uczestniczyli: 
Andrzej Wita Przewodniczący Rady 
Powiatu, Stanisław Piosik– Z-ca 
Przewodniczącego Rady Powiatu, Jacek 
Kolesiński – Wójt Gminy, Hieronim 
Birk – Zastępca Wójta, Krystyna 
Lewandowska – Skarbnik Gminy, 
Andrzej Rogozinski - Prezes ZEUK-u 
oraz sołtysi i kierownicy referatów 
Urzędu Gminy.
Podczas obrad wysłuchano 
sprawozdania Komendanta 
Powiatowego Policji w Wolsztynie 
i sprawozdania Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wolsztynie w sprawie 
stanu porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie gminy 
Siedlec za 2017 rok. Złożone zostało 
również Sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy Gminy Siedlec z 
organizacjami pozarządowymi za 2017 
rok.
Ponadto podjęto następujące 
uchwały:
- Uchwała Nr XLVII/244/2018 w spra-
wie zmiany uchwały nr XLV/224/2018 
Rady Gminy Siedlec z dnia 20 lutego 
2018 roku w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Wolsztyńskiemu na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny 
– Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – 
rozdzielnia gazu”
- Uchwała Nr XLVII/245/2018 w 
sprawie zmian uchwały budżetowej na 
2018 rok ;
- Uchwała Nr XLVI/246/2018 w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018 
– 2026;
- Uchwała Nr XLVII/247/2018 w 
sprawie ogłoszenia konkursu “Piękna 
Wieś Gminy Siedlec 2018”.
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Dnia 08 kwietnia br. 
odbył się II turniej szacho-
wy OSP Jaromierz z okazji 
100-lecia odzyskania nie-
podległości. Uczestniczyło 
35 zawodników - I miejsce 
i puchar Prezesa OSP Jaro-
mierz zdobył Paweł Waw-
rzyniak, II miejsce i puchar 
V-ce Prezesa zdobył Woj-
ciech Nadstoga, III miej-
sce i puchar Naczelnika 
Tobiasz Szułcik, wszyscy 

UKS Szach Wolsztyn, pu-
char Regionu Kozła ufun-
dował Burmistrz Kargowej 
Jerzy Fabiś zdobył go Pa-
weł Wawrzyniak, puchar 
dla najlepszego zawodnika 
z Jaromierza ufundowany 
przez Starostę Wolsztyń-
skiego Janusza Frącko-
wiaka zdobył Krzysztof 
Tadeusz UKS Wolsztyn, 
najmłodsza zawodniczka 
Maja Drzymała otrzymała 

strażacką maskotkę MI-
SIA STRAŻACKIEGO. 
W trakcie zawodów kawa 
herbata placek bigos i kieł-
basa. Fundatorami całego 
turnieju było 5 firm z Ja-
romierza: BRUDŁO, GO-
P-ROL, MERDA, MAR-
BUD, WELLTON. Prezes 
OSP Jaromierz Bogdan 
Raszke serdecznie dziękuje 
sponsorom i zawodnikom 
za wspaniałą rywalizację.

Z PASJI DO SZACHÓW
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Od dnia 09 - 13 kwietnia 
obchodziliśmy „ Tydzień 
promocji zdrowia”. W ak-
cji uczestniczyły wszystkie 
klasy szkoły podstawowej 
i gimnazjum oraz odziały 
„0” Każdego dnia tygodnia 
realizowane były różne 
zadania. W poniedziałek 
uczniowie na przerwach i 
lekcjach wychowania fi-
zycznego skakali na długiej 
skakance i bawili się w za-
bawy i gry podwórkowe. 
We wtorek o godz. 11.45 

nastąpiło po raz drugi w 
tym roku szkolnym bicie 
rekordu w spalaniu kalorii, 
w następujących konkuren-
cjach: marsz, bieg, skoki 
przez skakankę, chodzenie 
po schodach oraz taniec. 
Największym zaintereso-
waniem i najwięcej osób 
wzięło udział w marszu.

W środę po szko-
le unosiły się wspaniałe 
zapachy, ponieważ mło-
dzież przygotowała sałat-
ki owocowe i warzywne, 

kanapki oraz koktajle.  
W czwartek na dużej prze-
rwie uczniowie zatańczyli 
polkę belgijkę. W piątek 
rozstawione były stanowi-
ska ćwiczeń, na których 
wykonywać można było 
przeróżne ćwiczenia. Np. 
ławeczka z hantlami, ska-
kanka, hula hop, ketllebell, 
ekspander, piłki gumowe, 
koszykowe i nożne.

Beata Janczewska, Do-
rota Gwardzik, Anna Przy-
była.

Szkoła w Tuchorzy promował zdrowie
Tydzień promocji zdrowia w Szkole Podstawowej 

w Tuchorzy

Dnia 5 Kwietnia 2018 
roku klasy 7a i 7b Szkoły Pod-
stawowej w Tuchorzy wybra-
ły się na długo wyczekiwaną 
trzydniową wycieczkę do 
Warszawy. Zwiedzanie rozpo-
częliśmy od Centrum Koper-
nika. Wykonaliśmy tam wiele 

doświadczeń fizycznych. Tego 
dnia udaliśmy się także do Te-
lewizji Polskiej i wjechaliśmy 
na XXX piętro Pałacu Kultury 
i Nauki.

Kolejnego dnia byliśmy 
między innymi na Stadionie 
Narodowym. Zwiedzaliśmy 

również Łazienki Kró-
lewskie. Z zacieka-
wieniem słuchali-
śmy przewodnika 
,który opowiedział 
nam o barwnej hi-
storii tego miejsca. 
Pojechaliśmy też do 
Sejmu, gdzie dowie-
dzieliśmy się o kilku 
ciekawych rzeczy i 
zobaczyliśmy Salę 
Posiedzeń Sejmu.

Trzeciego i niestety ostat-
niego dnia zobaczyliśmy teren 
dawnego Getta Żydowskiego, 
Pawiak, piękne stare Miasto, 
cmentarz na Powązkach, Pałac 
Prezydencki i wiele pomni-
ków postawionych ku pamięci 
Wielkich Polaków. Przejecha-
liśmy się jedyną w Polsce linią 
metra. Na koniec wycieczki 
zwiedzaliśmy Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Wy-
cieczka była bardzo udana. 
Szczęśliwie dostaliśmy się do 
domów. Dziękujemy pani Ka-
mili Siwek, Agnieszce Pusiak 
oraz Jolancie Pławińskiej za 
opiekę nad nami.

Opr. Dominika Pławińska

WYCIECZKA DO WARSZAWY

W kwietniu odbył się 
konkurs SKO pt. ,,POJĘCIA 
BANKOWE”. Jego celem 
było przybliżenie dzieciom 
trudnych pojęć związanych 
z bankiem. Pojęcia te były 
systematycznie wywiesza-
ne na tablicy SKO. Potem 
odbył się quiz w formie  

łamigłówek i krzyżówki 
– obejmował on treści pre-
zentowane na tablicy SKO. 
W konkursie brali udział 
uczniowie klasy IIIa i IIIb. 
Najwięcej punktów zdoby-
ły następujące osoby: Julia 
Różycka (IIIa) – I miejsce, 
Nadia Kaminiarczyk (IIIa) 

– II miejsce, Natasza Paw-
łowicz (IIIa) – III miejsce. 
Zwycięzcy otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe 
ufundowane przez Szkolną 
Kasę Oszczędności działa-
jącą na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Tuchorzy.

BANKOWE POJĘCIA

W kwietniu uczniowie 
kl. I-II Szkoły Podstawowej 
w Tuchorzy wzięli udział 
w konkursie plastycznym 
SKO pt. ,,BANKOWA ZA-

KŁADKA”. Należało wy-
konać zakładkę do książki 
promującą oszczędzanie w 
Szkolnej Kasie Oszczędno-
ści. Najwyżej oceniono pra-

cę Filipa Michałowskiego z 
kl. Ia. Drugie miejsce zajęła 
Lena Czarnacka, także z Ia, 
a trzecie Zuzia Furmaniak z 
Ib. Gratulujemy!

BANKOWA ZAKŁADKA

Dnia 24 kwietnia 2018 r. 
w Szkole Podstawowej w Tu-
chorzy odbył się XIV GMIN-
NY KONKURS TAŃCA.

W kategorii indywidual-
nej zwyciężył KAROL PIA-
SKOWY, II m. - OLIWIA 
TOMIAK i III m. - AFS (imię 
i nazwisko zastrzeżone).

W kategorii zespołowej:
W kl. I – III: I m. - ROZTAŃ-
CZONE GWIAZDY - SP Tu-
chorza, II m. - GREEN TEAM 
- SP Tuchorza, III m. - SWE-
ET CAT - SP Tuchorza, 

W kL. IV – VI, I m. – DAN-
GEROUS GIRLS – SP Sie-
dlec, II m. – UNICORN 
GIRLS – SP Siedlec, III m. 
– SISTERS – SP Chobieni-
ce, IV m. – DANCERKI – SP 
Chobienice, V m. – STARS – 
SP Tuchorza, VI m. – SUPER 
STARS – SP Siedlec
W kl. VII i II, III gimnazjum:  
I m. - MACHO - SP Belęcinie, 
II m. REBEL - SP Chobienice, 
III m. - FLASH LIGHT - SP 
Tuchorza, III m. - FIT GIRLS 
- SP Siedlec, IV m. - CRAZY 
GIRLS - SP Siedlec

W komisji konkursowej 
zasiedli: HELENA WAW-
RZYŃSKA, AGNIESZKA 
DRZEWIECKA I JOLANTA 
PŁAWIŃSKA. W konkursie 
wzięło udział 80 uczestników z 
czterech szkół z Gminy Siedlec. 
Najwięcej jednak emocji do-
starczył na sam koniec występ 
chłopaków z Belęcina „MA-
CHO”, którzy zdobyli I m.

Organizator konkursu - 
Beata Janczewska.

XIV GMINNY KONKURS TAŃCA

Gimnazjaliści  szkoły 
w Chobienicach wraz z 
opiekunami obejrzeli sztu-
kę teatralną pt. „Natręci”. 
Osiemnastowieczna ko-
media Moliera przedsta-
wiała perypetie miłosne. 

Wszystkie role męskie i 
damskie odgrywali wspa-
niale ucharakteryzowani 
klerycy. Wykazali się też 
wielkim darem aktorskim, 
dlatego wypełniona po 
brzegi sala teatralna czę-

sto wybuchała śmiechem. 
Za tę ucztę duchową po-
dziękowaliśmy gromkimi 
brawami, a po spektaklu 
zrobiliśmy zdjęcie z ak-
torami. Do zobaczenia za 
rok.

ZE SZTUKĄ NA TY

Jak wiadomo prowadze-
nie zdrowego stylu życia ma 
mnóstwo, a właściwie same 

zalety. Jedną z nich jest znacz-
na poprawa naszego zdrowia 
fizycznego, jak i psychiczne-
go. Podejście do zdrowia z 
biegiem czasu się zmienia, 
tak jak mentalność i przy-
zwyczajenia ludzkie. Myśli-
my bardziej globalnie. Za-
czynając od dbania o siebie, 
przygotowywania zdrowych 
posiłków, odpowiedniego 
dawkowania wysiłku fizycz-
nego i odpoczynku, uczenia 
empatii, po dbanie o środo-
wisko wokół siebie i całą pla-
netę. W miesiącu kwietniu i 
maju przedszkolaki z Cho-

bienic intensywnie poznawały 
wszystkie aspekty ,,zdrowia”. 
Piekliśmy pełnowartościowe 
ciasteczka, przygotowywali-
śmy zdrowe kanapki, uczyli-
śmy się zdrowej rywalizacji 
podczas zabaw sportowych, 
na szkolnym Orliku, ,,sprzą-
taliśmy świat”. Największą 
jednak radochę dało nam uro-
czyste otwarcie nowego placu 
zabaw, z którego staramy się 
codziennie korzystać.

Autor: Agnieszka Reginia 
Foto: Agnieszka Reginia

.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
W czwartek, dnia 05 kwietnia 
2018 r. w godzinach od 12:00 
do 14:30, w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy w Siedlcu (pokój nr 
24). pełnił dyżur pracownik 
Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich w Nowym 
Tomyślu. W trakcie dyżuru 
można było skorzystać z bez-
płatnych porad w zakresie 
ubiegania się oraz rozliczania 
środków z UE.
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12 kwietnia najmłodsi 
przedszkolacy z Chobienic 
wybrali się na wycieczkę 
do gospodarstwa rolnego 
państwa Walczak. Odwie-
dziny w gospodarstwie nie 
były przypadkowe. Cały 
tydzień realizowaliśmy bo-

wiem tematykę związaną 
ze zwierzętami hodowla-
nymi. Dzięki uprzejmości 
gospodarzy, dzieci mo-
gły „na żywo” obejrzeć 
zwierzęta tj.: świnki, kury, 
kaczki, kozy, króliki, kogu-
ta itp. Dzieci dowiedziały 

się wiele ciekawych rzeczy 
o hodowli zwierząt, obej-
rzały dojenie kozy oraz po-
bawiły się w ogrodzie. Ser-
decznie Dziękujemy Pani 
Walczak za oprowadzenie 
nas po swoim gospodar-
stwie i poświęcony czas. 

PRZEDSZKOLACY Z GOSPODARSKĄ 
WIZYTĄ IX WIOSENNY TUR-

NIEJ OSP GMINY SIE-
DLEC W PIŁCE NOŻNEJ 
HALOWEJ2018-03-26

25 marca 2018 roku 
w Gminie Siedlec Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Siedlcu w ramach 
prowadzonych działań sta-
tutowych oraz podnoszenia 
przygotowania sportowego 
członków OSP zorganizo-
wał IX Wiosenny Turniej 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych gminy Siedlec w 
piłce nożnej halowej. Do 
rywalizacji przystąpiło 8 
drużyn, rozegrano 18 me-
czy systemem „każdy z 
każdym”, efektem zmagań 
było zajęcie przez druży-
ny następujących miejsc: 
1. OSP Stara Tuchorza, 2. 
OSP Reklin, 3. OSP Za-
krzewo, 4. OSP Tuchorza, 
5. OSP Żodyń, 6. OSP Ja-
żyniec, 7. OSP Siedlec, 

8. OSP Chobienice. Nad 
prawidłowym przebie-
giem turnieju czuwał sę-
dzia główny Pan Wojciech 
Kryś. Nadzór nad tablicą 
wyników pełnili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w 
Siedlcu: Mateusz Zalisz, 
Paweł Lemański, Kuba Za-
lisz oraz Mikołaj Weiss. Po 
kilku godzinach rywaliza-
cji dokonano podsumowa-
nia zawodów. Maciej To-
malik – Prezes ZOG ZOSP 
RP w Siedlcu, Waldemar 
Prządka – Wiceprezes 
ZOG ZOSP RP w Siedlcu, 
Hieronim Birk– Zastępca 
Wójta Gminy Siedlec, An-
drzej Kaźmierczak – Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Siedlec wręczyli drużynom 
pamiątkowe dyplomy i pu-
chary. Statuetka dla najlep-
szego zawodnika trafiła w 
ręce Bartosza Wawrzyń-
skiego z OSP Tuchorza, 

wyróżniono również naj-
lepszego strzelca turnieju, 
którym został Łukasz Ro-
siński z OSP Zakrzewo, 
za najlepszego bramkarza 
uznano przedstawiciela 
OSP Żodyń – Adama Le-
wandowskiego. Na koniec 
uczestnikom oraz zapro-
szonym gościom zrobio-
no pamiątkowe zdjęcie. 
Serdeczne podziękowa-
nia składamy sponsorom: 
Przewodniczącemu Rady 
Gminy Siedlec Panu An-
drzejowi Kaźmierczako-
wi oraz Firmie DExpert 
Usługi w zakresie BHP i 
PPOŻ z Rakoniewic, Dy-
rekcji Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu, kibicom i tym, 
którzy przyczynili się do 
organizacji i obsługi tur-
nieju. Zwycięzcom oraz 
uczestnikom dziękujemy 
za wspaniałą walkę i ser-
decznie gratulujemy!

STRAŻACY GRALI W PIŁKĘ

W dniu 27.04.2018 roku 
na stadionie MOSiR w 
Wolsztynie rozegrano Mi-
strzostwa Gminy Siedlec 
w 4-boju LA w kategorii 
dziewcząt w ramach XIX 
Wielkopolskich Igrzysk 
Dzieci, czyli uczniów klas 
IV-VI Szkoły Podstawo-
wej. Udział wzięły 3 ze-
społy: SP Chobienice, SP 
Kopanica i SP Siedlec, 
które po zaciętej walce w 
4 konkurencjach: biegu na 
60 m, Skoku w dal, rzutu 
piłeczką palantowa i biegu 
na 600 m osiągnęły nastę-
pujące wyniki.

Dziewczęta: SP Siedlec 
1012 pkt, SP Kopanica 882 
pkt, SP Chobienice 629 
pkt. 

Również w dniu 27 
kwietnia na stadionie MO-
SiR w Wolsztynie roze-
grano Mistrzostwa Gmi-
ny Siedlec w 4-boju LA 
w kategorii chłopców w 
ramach XIX Wielkopol-
skich Igrzysk Dzieci, czyli 
uczniów klas IV-VI Szko-
ły Podstawowej. Udział 
wzięły 3 zespoły: SP Cho-
bienice, SP Kopanica i SP 

Siedlec, które również po 
zaciętej walce w 4 konku-
rencjach: biegu na 60 m, 
skoku w dal, rzutu piłeczką 
palantową i biegu na 1000 
m osiągnęli następujące 
wyniki.

Chłopcy: SP Siedlec 
666 pkt, SP Kopanica 636 
pkt, SP Chobienice 425 
pkt. Zawody zostały sfinan-
sowane ze środków Gminy 
Siedlec w zakresie sportu 
szkolnego na rok 2018.

RYWALIZOWALI W CZWÓRBOJU

R
eklam

a płatna
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Dnia 11 marca na Sali 
Wiejskiej po raz kolejny 
mieliśmy okazję przygoto-
wać wspólnie z Tuchorza-
kami, Radą Sołecką wsi Tu-
chorza, Sołtysem Tuchorzy 
i Nowej Tuchorzy przed-

stawienie z okazji Dnia 
Kobiet. Młodzież z klasy II 
gimnazjum przygotowała 
spektakl pt. „Kopciuszek”. 
Były piękne dekoracje, ko-
stiumy i oprawa muzycz-
na. Po części artystycznej 

odbył się poczęstunek, a 
następnie koncert Tucho-
rzaków. Mamy nadzieję, że 
kolejne spotkanie już rów-
nież będzie takie udane.

DZIEŃ KOBIET W TUCHORZY

Konkurs o tytuł „Mi-
strza Matematyki Gmi-
ny Siedlec 2018” roz-
strzygnięty pod koniec 
kwietnia. W czwartek 26 
kwietnia 2018 r. odbył się 
finał Konkursu Matema-
tycznego o tytuł „Mistrza 
Matematyki Gminy Sie-
dlec 2018”.

W tym roku organi-
zatorem finału była nasza 
szkoła. Po eliminacjach 
szkolnych do etapu finało-
wego zakwalifikowało się 
po 15 uczniów w każdej 
kategorii. „Mistrzem Ma-
tematyki Gminy Siedlec 
2018” klas V – VI szkół 
podstawowych naszej 
gminy została uczennica 
ZSPiP w Chobienicach 
– Julia Muchajer, dru-

gie miejsce zajął Szymon 
Piechowiak z Belęcina, a 
trzecie Michał Maćkowiak 
z Siedlca. Natomiast w ka-
tegorii kl.VII SP i II – III 
gimnazjum tytuł Mistrza 
Matematyki zdobył Jakub 
Tomiak – uczeń Szkoły 
Podstawowej w Siedlcu, 

drugie miejsce – Mateusz 
Idziejczak z Belęcina, trze-
cie – Waldemar Rozynek, 
również z ZSPiP w Belęci-
nie. Wszystkim laureatom 
gratulujemy! – informuje 
szkoła.

Belęcin - Mistrz matematyki 

Dnia 8 maja 2018 odbył 
się Szkolny Konkurs „Mam 
Talent 2018” dla klas 4-7 
szkoły Podstawowej w Tu-
chorzy. Swoje talenty za-
prezentowało 20 uczniów. 
Komisja bezstronnie oceni-

ła występujących. Pierwsze 
miejsca zdobyli Marysia 
Rybicka i Olga Janczewska 
prezentując talent wokalny, 
Maja Banach - talent arty-
styczny, Zuzia Dąbrowska 
i Oliwia Tomiak - talent 

taneczny, Klaudia Tomiak 
- talent gry na klarnecie. 
Wszystkim występującym 
gratulujemy z całego ser-
ca!

Mam Talent

Na początku maja od-
był się apel na którym pod-
sumowano pracę Szkolnej 
Kasy Oszczędności działa-
jącej na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Tuchorzy oraz 
wręczono nagrody najbar-
dziej aktywnym członkom 
SKO.

W tym roku tytuł  MI-
STRZA OSZCZĘDZANIA 
zdobył Filip Pusiak z kl.Ia, 
a tytuł WICEMISTRZA 
Lena Czarnacka, także z 
Ia.

 Kolejne miejsca zaję-
li: Zuzia Furmaniak (Ib), 
Natalia Zaklika (Ia), To-
mek Kardaszewski  (Ia), 
Kamil Nowak (Ia), Wik-
toria Skrzypek (IIa), Julia 

Skrzypek  (IIa), Hirek To-
miak (Ib), Dawid Szwaba 
(Ia), Basia Furmaniak (Ib), 
Oliwier Wajs (Ib), Sandra 
Nowotnik (Ib), Maria Pio-
sik (Ia), Marta Zalisz (Ib), 
Jakub Pawlyta (Ia), Felek 
Plotka (Ib), Maria Tomiak 
(Ib), Tatiana Materna (Ib), 
Natalia Pauch (Ib), Bartek 
Rabiega (IIIa), Klaudiusz 
Hałas (Ia), Filip Kotlarski 
(IIa), Malwina Pigłas (Ia), 
Ernest Głowacki  (IIb), 
Paulina Andrzejewska 
(Ib), Wiktor Kuśnierz (Ib), 
Tomek Tomaszewski (Ia), 
Filip Michałowski (Ia), 
Fabian Grześkowiak (Ib), 
Stanisław Kryś (IIIa), Julia 
Raczkowiak (IIIa), Milan 

Fefko (Ia), Blanka Bana-
szak (IIa), Nataniel Kryś 
(IIa), Zosia Furmaniak 
(IIIa), Olga Handzewniak 
(IIIa).

W sumie za systema-
tyczne oszczędzanie na-
grodzonych zostało prawie 
50 osób. W rywalizacji 
międzyklasowej wygrała 
kl. Ib – na swej książeczce 
zgromadziła 4 132 zł. Dru-
gie miejsce zajęła klasa Ia, 
a trzecie - IIb. W nagrodę 
klasy te otrzymały nagro-
dy pieniężne. Zwycięz-
cy dostali też PUCHAR 
OSZCZĘDNOŚCI, o który 
przez cały rok zawzięcie 
walczyli. 

MISTRZ OSZCZĘDZANIA

Z takim przesłaniem 
dwaj raperzy - Bęsiu i Dj 
Yonas wystąpili w ZSPiP w 
Belęcinie.

Obaj raperzy to młodzi 
ludzie, którzy na własnej 
skórze doświadczyli zgub-
nych skutków nałogu alko-
holowego i narkotykowe-
go. Przystępnym językiem 

opowiedzieli młodzieży o 
swoich problemach i dro-
dze wychodzenia z nało-
gów. Na spotkanie z rapera-
mi przybyli uczniowie klas 
siódmych i gimnazjalnych 
z całej gminy Siedlec.

Rapując ratują
Młodzi twórcy rapu w 

oryginalny sposób prze-

konują młodzież, aby nie 
marnowała życia, nie ule-
gała pokusom, tylko na-
kierowała uwagę na zdro-
wy tryb życia i pozytywne 
hobby.

Spotkanie podobało się 
młodzieży, miejmy nadzie-
ję, że przesłanie zostało po-
zytywnie przyjęte.

Nie zmarnuj swojego życia

Co roku w kwietniu 
wspominamy jedną z naj-
większych zbrodni II woj-
ny światowej dokonanej na 
polskiej elicie intelektual-
nej tj. zbrodnię katyńską. 
W zeszły roku udało się 
nam posadzić na terenie na-
szej szkoły dąb poświęcony 
Ludwikowi Walkowiakowi 
– mieszkańcowi Siedlca, 
zamordowanego strzałem 
w tył głowy w Twerze.

W tym roku natomiast 
dołączyliśmy do rajdu ro-
werowego organizowa-

nego przez nauczycieli z 
Szkoły Podstawowej nr 3 
w Wolsztynie Śladem Dę-
bów Katyńskich. Wspólnie 
oddaliśmy symboliczny 
hołd wszystkim zamordo-
wanym w 1940 roku w Ka-
tyniu, Charkowie, Twerze, 
Kijowie i Mińsku poprzez 
złożenie zniczy i oddanie 
minuty ciszy w miejscach 
posadzenia dębów w Tu-
chorzy i Karpicku, poświę-
conych Ludwikowi Wal-
kowiakowi i Marianowi 
Skibińskiemu.

Na zakończenie rajdu 
każdy uczestnik otrzy-
mał medal upamiętniający 
udział w danym wydarze-
niu. Jednak najważniejsza 
jest przede wszystkim na-
sza pamięć o przodkach, 
którzy niestety musieli 
oddać życie dla wolności i 
ojczyzny. Dziękujemy na-
uczycielom i dyrektorowi 
Januszowi Mrozkowiakowi 
SP 3 w Wolsztynie za moż-
liwość włączenia się w tak 
szczytną akcję.

„Śladami Dębów Katyńskich”
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Jak co roku z okazji Dnia Ziemi 
w murach naszej szkoły w 
dniu 25 kwietnia powitaliśmy 
uczniów szkół Gminy Siedlec 
wraz ze swoimi opiekunami. 
Przybyła do nas młodzież – to 
pasjonaci nauk przyrodniczych, 
posiadający ogromną wiedzę na 
temat środowiska naturalnego i 
jego ochrony. Wszyscy doskonale 
wiemy, że aby środowisko 
chronić – należy najpierw je 
poznać, aby nauka zawsze szła 
w parze z działaniem. Poziom 
konkursu przewodniczący 
komisji ocenił na bardzo wysoki. 
Uczniowie pisali testy w dwóch 
kategoriach: gimnazjum i szkół 
podstawowych.

Oto zwycięzcy:
Szkoły podstawowe:  
1. Noculak Mateusz – Kopanica, 
2. Jon Wiktoria – Kopanica,  
3. Abramowska Julia – Belęcin, 
4. Szymankiewicz Mieszko – 
Tuchorza
Gimnazjum: 
1. Idziejczak Mateusz – Belęcin,  
2. Napierała Paulina – Tuchorza,  
3. Kaczmarek Katarzyna – 
Kopanica, 
4. Rozynek Waldemar – Belęcin

Młodzi ludzie wchodzą w świat. 
Nasz piękny i wspaniały świat, 
aby pozostał taki, zależy od 
nas wszystkich ludzi. Nasze 
działania, naszych dzieci i 

przyszłych pokoleń – wpłyną 
na przyszłość naszej ukochanej 
planety. Wierzymy w tę mądrość! 
Dziękujemy: wszystkim 
uczestnikom konkursu, Dyrekcji 
szkoły, Członkom Komisji w 
składzie: A. Szymankiewicz, 
Z. Materna, A. Drzewiecka, 
nauczycielkom: pani G. Weill, Ł. 
Wita, J. Rostkowskiej, B. Nowak 
i B. Kaczmarek.
Nasi sponsorzy to: dyrekcja 
szkoły w Tuchorzy, Związek 
Międzygminny Obra, 
Nadleśnictwo Wolsztyn, Koło 
Łowieckie ,,Drop”, którym 
serdecznie dziękujemy za pomoc 
i ufundowanie nagród.

Organizatorzy konkursu

GMINNY KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-
EKOLOGICZNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUCHORZY

,,Photon – czyli jak uczymy 
dzieci programowania w Szkole 
Podstawowej w Tuchorzy” 

Dziękujemy Radzie Rodziców 
za zasponsorowanie zakupu robo-
ta Photon, który sprawia, że nasze 
dzieci rozwijają się razem z nim. 
Jest to bardzo nowoczesna pomoc 
dydaktyczna, która: uczy dzieci 

logicznego myślenia, podstaw pro-
gramowania, szybkiego podejmo-
wania decyzji.

Uczniowie klas drugich naucza-
nia zintegrowanego pracują obec-
nie z robotem Photon - wykorzy-
stując tę nowoczesną technologię 
do utrwalania i poszerzania swoich 
wiadomości i umiejętności. 

ROBOT W SZKOLE
Szkoła Podstawowa w Tu-

chorzy 22 kwietnia jak co roku 
obchodziła Dzień Ziemi. W tym 
roku hasłem przewodnim była 
walka z zanieczyszczeniem pla-
stikiem. By przybliżyć ten pro-
blem uczniowie obejrzeli pod-
czas godzin wychowawczych 
film edukacyjny dotyczący ra-
cjonalnego gospodarowania od-
padami i sposoby zmniejszania 
ilości opakowań plastikowych 
w gospodarstwach domowych. 
Na korytarzu szkolnym pojawi-
ła się również gazetka informa-
cyjna na ten temat.

W ramach obchodów Dnia 
Ziemi uczniowe klas VI wraz z 
opiekunkami p. Iwoną Fornalik, 
Katarzyną Wożakowską i Doro-
tą Gwardzik udali się również 

do lasu, gdzie pod opieką leśni-
ków z Nadleśnictwa Wolsztyn 
mieli okazję samodzielnie sa-
dzić zrąb.

Obchodzili Dzień Ziemi

Konkurs recytatorski
– eliminacje gminne
Uczniowie ze Szkół Podsta-

wowych brali udział w Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim. 
W poniedziałek, 16 kwietnia 
2018 roku w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu od-
był się Gminny Konkurs Recyta-
torski. W konkursie udział wzię-
li uczniowie klas 1-4 wszystkich 
szkół gminy Siedlec. 

Wyróżniono i nagrodzono: 
w kategorii klas I – Marysię 
Tomiak, w kategorii klas II – 
Adama Różyckiego, Maksymi-
liana Ceglarka, w kategorii klas 
III – Julię Różycką, w kategorii 
klasy IV – Igę Pusiak.

Konkurs recytatorski 
– konkurs powiatowy
Dnia 27 kwietnia 2018 r. 

pięcioro uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Tuchorzy wzięło 
udział w Powiatowym Konkur-
sie Recytatorskim „Mali Recy-
tatorzy”. Celem konkursu była 

popularyzacja literatury pol-
skiej, upowszechnianie kultury 
żywego słowa oraz kształtowa-
nie wrażliwości literacko- języ-
kowej.

Naszą szkołę reprezento-
wali: Marysia Tomiak z kl. 1b 
- Adam Różycki z kl. 2a - Mak-
symilian Ceglarek z kl. 2a - Ju-
lia Różycka z kl. 3a - Iga Pusiak 
z kl. 4a.

W tym roku świetnie zapre-
zentowali się wszyscy ucznio-

wie. Komisja konkursowa po 
długiej naradzie wyłoniła lau-
reatów.

Oto wyniki naszych uczniów: 
II miejsce Marysia Tomiak, II 
miejsce Adam Różycki, 

wyróżnienie Julia Różycka. 
Gorąco dziękujemy uczniom, 
którzy reprezentowali naszą 
szkołę. Zwycięzcom gratuluje-
my. Wszystkim życzymy sukce-
sów w przyszłym roku!

Konkursy recytatorskie
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie

KALENDARIUM SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W TUCHORZY

04.04.18- szkolny bieg wiosny klas 4-7 i 
gimnazjum

05-07.04.10 – wycieczka klas 7 do War-
szawy

06.04.18 – szkolny bieg wiosny dla klas 
1-3 i oddziałów przedszkolnych

09- 13.04.18 – Tydzień Promocji Zdro-
wia

11.04.18 - udział klas oddziału przed-
szkolnego i nauczania zintegro-
wanego w przedstawieniu cyr-
kowym

09.04.18 – pogadanka z policjantem nt. 
Bezpieczeństwa w czasie drogi 
do szkoły i ze szkoły w klasie 
2a

12.04.18 – udział w Lidze LA klas 7 i 
gimnazjum dziewcząt i chłop-
ców

13.04.18- rajd rowerowy wokół Jeziora 
Kuźnickiego dziewcząt klasy 5b

15.04.18 – udział w rajdzie rowerowym 
„Śladami dębów katyńskich”

16.04.18 – udział przedstawicieli klas 1-4 
w Gminnym Konkursie Recyta-
torskim w Siedlcu

16.04.18 – spotkanie organizacyjne z 
rodzicami dzieci sześcioletnich, 
które od przyszłego roku roz-
poczną u nas naukę 

17.05.18 - udział przedstawicieli klas 5-7 
w Gminnym Konkursie Recyta-
torskim w Siedlcu

18-20.04.18 – egzaminy klas trzecich 
gimnazjum

23.04.18 – zgłoszenie naszych uczniów 
– Marceliny Plotka, Krzyszto-
fa Banaszak, Łukasza Woga do 
konkursu plastycznego organi-
zowanego przez Urząd Marszał-
kowski województwa Wielko-
polskiego

24.04.17 – zorganizowanie XIV Gminne-
go Konkursu Tańca 

24.04.18 – warsztaty profilaktyczne dla 
dzieci sześcioletnich nt.: „Za-
gubiona Myszka” i dla kasy 3 
szkoły podstawowej nt.: „Inte-

gracja grupy”
24.04.18 – warsztaty profilaktyczne dla 

rodziców nt: „Mosty zamiast 
murów”, dni otwarte dla rodzi-
ców

25.04.18- udział w indywidualnych za-
wodach lekkoatletycznych

25.04.18 – udział uczniów klas 3 gimna-
zjum w konkursie matematycz-
nym Omega w Zbąszyniu

25.04.18 – zorganizowanie Gminnego 
Konkursu Ekologiczno – Przy-
rodniczego

26.04.18 – udział naszych uczniów w 
Gminnym Konkursie Matema-
tycznym

27.04.18 – udział uczniów: Marii Tomiak, 
Adama Różyckiego, Maksymi-
liana Ceglarek i Igi Pusiak w 
Powiatowym Konkursie Recyta-
torskim w Wolsztynie

27.0.18 – udział w eliminacjach do Kon-
kursu Wiedzy o Powiecie Wolsz-
tyńskim

27.04.18 – wyjazd klas 6 do lasu w celu 
sadzenia drzew

07.05.18 – udział dziewczynek z oddzia-
łów przedszkolnych Pauliny 
Fornalkiewicz i Zofii Leśnik w 
gminnych eliminacjach konkur-
su piosenki przedszkolnej Czer-
wonak

07.0.018 – wysłuchanie przez uczniów 
klas nauczania zintegrowanego 
i oddziałów przedszkolnych fil-
harmonii pt: „Cymbały, ukulele 
i drewniane łyżki”

08.05.18 – eliminacje szkolne Powiato-
wego Konkursu Ortograficznego 
dla szkoły podstawowej

09.05.18 – wyjazd klas gimnazjalnych na 
paintball do Grodziska

09.05.018 – wyjazd klas 7 i 6a na spo-
tkanie ze sławnymi raperami w 
Belęcinie –„ Nie zmarnuj swojej 
szansy”

10.05.18 – spotkanie klasy 6b z panem 
Jurczyńskim – teatr jednoosobo-
wy „Pan Tadeusz”

10.05.18 – udział naszych uczniów w 
Ogólnopolskim Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym

11.05.18 – spotkanie autorskie z panią 
Rosolską

11.05.18- udział naszych uczniów w kon-
kursie plastycznym z okazji 100 
– lecia Policji

14.05.18 – eliminacje szkolne Powiato-
wego Konkursu Ortograficznego 
dla klas gimnazjalnych

15-16.05.18 – wycieczka klas 4 do Wro-
cławia

16.05.18 – apel z okazji Konstytucji 3 
Maja

16.05.18 – warsztaty profilaktyczne dla 
kas 7 i gimnazjum w ramach 
kampanii antynarkotykowej

16.05.18 – spotkanie nauczycieli gminy 
Siedlec w celu wymiany do-
świadczeń i spostrzeżeń w pracy 
z tablicą interaktywną

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Tuchorzy

08.01.18 – uczestniczyliśmy  w Konkur-
sie „Salamandra – Płazy, Gady, 
Ptaki”.

12. 01.18 – Uczniowie szkoły podstawo-
wej uczestniczyli w Konkursie 
Matematycznym. 

14.01.18 – W naszej szkole po raz kolejny 
odbył się finał WOŚP.

17.01.18 – podczas odbywającego się 
w Tuchorzy Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek „Gloria in excelcis 
Deo” Zofia Chmielak zdobyła 
Srebrną Nutę, Estera Gęba Brą-
zową Nutę.

22.01.18 – w naszej szkole odbyły się 
uroczyste obchody „Dnia Babci 
i Dziadka”.

01.02.18 – w szkole odbyły się Gminne 
Zawody Piłki Ręcznej Szkół 
Podstawowych Gminy Siedlec. 
Nasza drużyna chłopców zdoby-
ła I miejsce, a dziewcząt III.

08.02.18 – w szkole odbyły się finanso-
wane przez GKRPA w Siedlcu 
warsztaty nt. Agresji i cyberprze-
mocy, przeprowadzone przez 
psychologów Centrum Działań 
Profilaktycznych w Wieliczce.

07.02.18 – odbył się uroczysty apel po-
świecony 99 rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego. Uświetnili 
go swą obecnością Dariusz Po-
szwiński prezes Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego Koło w Siedlcu, Maciej 
Myczka przedstawiciel Lubu-
skiego Towarzystwa Miłośni-
ków Historii Wojskowości oraz 
Zespół Śpiewaczy „Tuchorza-
cy”.

09.02.18 – odbył się zorganizowany przez 

Samorząd Uczniowski „Bal Kar-
nawałowy” dla uczniów klas I – 
III szkoły podstawowej.

31.01.18 – odbył się etap szkolny Ligi 
Matematyczno-Chemicznej,

26.02.18 – do etapu rejonowego  Ligi 
Matematyczno – Chemicznej 
zakwalifikowali się: Mateusz 
Idziejczak i Waldemar Rozynek 
z klasy III gimnazjum.

02.03.18 – z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych nasi 
uczniowie spotkali się z Macie-
jem Myczką, który w barwny 
sposób przybliżył ich działalność 
na terenie naszego powiatu.

07 – 09.03.18 – odbyły się w naszej szko-
le Rekolekcje Wielkopostne pro-
wadzone przez siostry zakonne z 
Krakowa.

11.03.18 – w sali wiejskiej w Belęcinie 
kolejny raz miało miejsce spo-
tkanie z okazji Dnia Kobiet. To 
już dziesiąta uroczystość, która 
został zorganizowana tym razem 
w ramach współpracy szkoły a 
Radą Sołecką. Panie dopisały – 
przybyło 130 pań, które miały 
możliwość spędzenia niedziel-
nego popołudnia w miłej i weso-
łej atmosferze. Młodzież z klasy 
II i III gimnazjum przedstawiła 
tańce i skecze oraz scenki do 
piosenek. Na zakończenie każ-
da z Pań otrzymała Przytulan-
kę od Panów z Rady Sołeckiej. 
Uroczystość zaszczycili swą 
obecnością wójt Jacek Kolesiń-
ski, radny Wiesław Brudło, pro-
boszcz Tomasz Koliński. 

14.03.18 – Mateusz Idziejczak i Walde-

mar Rozynek wzięli udział w 
finale rejonowym Ligi Matema-
tyczo – Chemicznej zorganizo-
wanej przez ZSO Wolsztynie.

14.03.18 – odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski – w kategorii 6 
–latków wyróżniony został

 Stanisław Śliwiński i tym samym zakwa-
lifikował się do etapu powiato-
wego tego konkursu.

15.03.18 – odbyła się szkoleniowa Rada 
Pedagogiczna.

15.03.18 – grupa 6 – latków oraz ucznio-
wie klas I – III szkoły podstawo-
wej wyjechali na przedstawienia 
teatralne pt. „Opowieści z Kra-
iny Lodu”, które odbyło się w 
Domu Kultury w Wolsztynie.

19.03.18 - Roksana Przybyła i Bartosz 
Flak z klasy III szkoły podstawo-
wej zdobyli IV miejsce w Gmin-
nym Konkursie „Tęga Głowa”, 
który odbył się w Kopanicy.

19.03.18 – uczniowie klasy III gimna-
zjum odwiedzili szkoły średnie 
w Powodowie i Wolsztynie by 
zapoznać się z ich ofertą eduka-
cyjną.

20.03.18 – nasi uczniowie uroczystym 
korowodem przez wieś poże-
gnali zimę.

21.03.18 – uczeń klasy „0” Stanisław Śli-
wiński uczestniczył w Powiato-
wym Konkursie Recytatorskim.

23.03.18 – grupa 6-latków „Wesołe kró-
liczki” oraz uczniowie klasy I 
odwiedzili Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcu.

23.03.18 – nasi uczniowie uczestniczyli 
w XVIII Konkursie Przyrod-
niczym. Do etapu rejonowego 

zakwalifikowali się: Emilia 
Zalewska, Olga Zboralska, Ju-
lia Abramowska, Szymon Pie-
chowiak oraz Jakub Wasiek – 
uczniowie klasy VI.

25.03.18 – Uczestniczyliśmy w Ogólno-
polskim Konkursie „Olimpus” z 
biologii, chemii i przyrody.

16.04.18 - w Gminnym Konkursie Re-
cytatorskim klas I – IV udział 
wzięli: Aleksander Imbierowicz 
z kl. I, Amelia Wieczorek z kl. 
II, Marta Maszner z kl. III., na-
tomiast do Estera Gemba z kl. 
IV zakwalifikowała się do etapu 
powiatowego.

19.04.18 – wyjazd uczniów klasy VI do 
Rezerwatu: Wyspa na Jeziorze 
Chobienickim.

W dniach 23 – 27.04.18 – w ramach Dnia 
Ziemi uczniowie sprzątali teren i 
otoczenie szkoły.

24.04.18 – uczniowie klasy VI:  Emilia 
Zalewska, Olga Zboralska, Julia 
Abramowska, Szymon Piecho-
wiak oraz Jakub Wasiek uczest-
niczący w XVIII Rejonowym 
Konkursie Przyrodniczym zajęli 
II miejsce w kategorii drużyno-
wej. Natomiast Julia Abramow-
ska i Szymon Piechowiak zna-
leźli się w najlepszej 10, spośród 
55 uczestników konkursu.

24.04.18 – w Liceum Ogólnokształcącym 
w Wolsztynie odbyła się wysta-
wa fotografii poświęconych „ 
„Formom ochrony przyrody”. 
Fotografia Pani Teresy Konie-
czek pt. „Rezerwat - Wyspa na 
Jeziorze Chobienickim” została 
wyróżniona i zajęła IV miejsce.

24.04.18 – Zespół „Macho” w składzie: 
Erwin Gaweł, Kornel Berger, 
Piotr Rejmann, Mateusz Idziej-
czak, Michał Małycha, Jakub 
Kofnyt i Jakub Kupś zdobyli I 
miejsce w XIV Gminnym Kon-
kursie Tanecznym.

25.04.18 – odbył się Gminny Konkurs 
Ekologiczno – Przyrodniczy 
w którym nasi uczniowie Julia 
Abramowska i Szymon Piecho-
wiak zajęli odpowiednio 3 i 4 
miejsce w kategorii uczniów 
szkół podstawowych. W kate-
gorii gimnazjum: I miejsce zajął 
Mateusz Idziejczak, a IV Walde-
mar Rozynek.

26.04.18 - odbył się Gminny Konkurs 
Matematyczny. W kategorii 
Gimnazjum Mateusz Idziejczak 
zajął II miejsce, Waldemar Roz-
ynak III. W kategorii szkół pod-
stawowych Szymon Piechowiak 
zdobył II miejsce.

27.04.18 – odbył się etap szkolny XVIII 
Konkursu Wiedzy o Powiecie 
Wolsztyńskim. Uczestniczyli w 
nim wszyscy uczniowie klasy III 
gimnazjum, którzy uzyskali naj-
lepszy w naszej gminie wynik 
i zakwalifikowali się do finału 
„RAMBIT POWIATOWY”.

07.05.18 – w sali gimnastycznej odbył się 
występ RiMceny pt. „Nie zmar-
nuj swojego życia” - w którym 
uczestniczyli uczniowie wszyst-
kich szkół Gminy Siedlec.

W związku  ze  zmianą  us ta -
wy z  dn ia  13  paźdz ie rn ika 
1995  r.  P rawo Łowieck ie  Wó j t 
Gminy  S ied lec  in fo rmu je ,  że 
od dn ia  1  kw ie tn ia  wn iosk i  o 
oszacowan ie  szkód  w upra -
wach i  p łodach  ro lnych  wy -
r ządzonych  p rzez  dz ik i ,  ł os ie , 
j e len ie ,  dan ie le  i  sa rny  o raz 
p rzy  wykonywan iu  po lowan ia 

na leży  zg łaszać  do  o rganu 
wykonawczego  gminy  w łaśc i -
wej  ze  wzg lędu  na  mie jsce 
wys tąp ien ia  szkody.  Zgodn ie 
z  a r t .  46  us t .  4  w /w us tawy 
wniosek  powin ien  zawie rać  w 
szczegó lnośc i : 

-  im ię  i  nazw isko  a lbo  nazwę, 
adres  zamieszkan ia  a lbo  ad -

res  i  s iedz ibę  o raz  numer  te -
l e fonu  w łaśc ic ie la  a lbo  pos ia -
dacza  g run tów ro lnych , 

-  wskazan ie  m ie jsca  wys tą -
p ien ia  szkody, 

-  wskazan ie  rodza ju  uszko-
dzone j  up rawy  lub  p łodu  ro l -
nego .

Szacowan ia  szkód  o raz  us ta -
l an ia  wysokośc i  odszkodowa -
n ia  będz ie  dokonywa ł  zespó ł 
sk łada jący  s ię  z : 

-  p rzeds taw ic ie la  gminy  w ła -
śc iwe j  ze  wzg lędu  na  mie jsce 
wys tąp ien ia  szkody  (so ł t y -
sa ) , 

-  p rzeds taw ic ie la  za rządcy 
lub  dz ie rżawcy  obwodu ło -
wieck iego  (Ko ła  Łowieck ie -
go ) , 
-  w łaśc ic ie la  lub  pos iadacza 
grun tów ro lnych ,  na  te ren ie 
k tó rych  wys tąp i ła  szkoda .

Z M I A N Y W  Z G Ł A S Z A N I U  S Z K Ó D  Ł O W I E C K I C H  W  U P R AWA C H  I  P Ł O D A C H  R O L N Y C H
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MARZEC:
- Uczennice gimnazjum: Elena Doulgeris, 

Katarzyna Kaczmarek, Wiktoria 
Piasecka, Weronika Piotrowska 
oraz Nicola Zdanowicz reprezen-
towały naszą szkołę w powiato-
wym konkursie piosenki obcoję-
zycznej SING AND WIN.

- Uczniowie kl. IV wzięli udział w warsz-
tatach wielkanocnych zorganizo-
wanych przez GOK w Siedlcu.

- Miłośnicy szachów mieli okazję 
sprawdzić swoje umiejętności 
w  ,,Wielkanocnym Turnieju 
Szachowym” zorganizowanym 
przez UKS ,,Skoczek” Kopani-
ca.

- Uczniowie kl. I -III SP powitali wiosnę.
- Uczniowie kl. III nauczania wczesnosz-

kolnego brali udział w mię-
dzyszkolnym konkursie ,,Tęga 
głowa”.

- Uczniowie kl. I SP brali udział w warsz-
tatach muzycznych  ,,Muzyczne 
wygibasy”.

KWIECIEŃ:
- Lubuskie Biuro Koncertowe zaprosiło 

uczniów kl. I-IV SP na koncert 
pt. ,,Helikon i sakshorn, czyli 
(na)dęta rodzina”.

- Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
XVIII Powiatowym Konkursie 
Młodych  Talentów Literackich.

- W gminnym konkursie wiedzy przyrod-
niczo – ekologicznej w kategorii 
szkół podstawowych I miejsce 
zajął Mateusz Noculak (kl. V), II 
miejsce – Wiktoria Jon (kl. VI), 
a w kategorii gimnazjów – III 
miejsce zajęła Katarzyna Kacz-
marek (kl. III).

- W etapie rejonowym konkursu przyrod-
niczego organizowanego przez 

LO w Wolsztynie I miejsce zaję-
ła drużyna w składzie: Wiktoria 
Jon, Sara Piwecka, Mateusz No-
culak, Julia Prządka oraz Odeta 
Adamczewska. Indywidualnie w 
tym konkursie I miejsce zajęła 
Wiktoria Jon, II miejsce zajął 
Mateusz Noculak, na IV miejscu 
uplasowała się Sara Piwecka.

- Odeta Adamczewska (kl. V) otrzymała 
wyróżnienie w XVIII Powiato-
wym Konkursie Recytatorskim 
– Mali Recytatorzy – Wolsztyn 
2018.

- W XI Poetyckim Konkursie ,,Złota 
Kwyrla 2018” II miejsce zajęła 
Marika Chlebek (kl. VI), a wy-
różnienia przyznano Julii Prząd-
ce (kl. V) oraz Mikołajowi Mak-
symów (kl. VII).

- W Ogólnopolskim Konkursie Papieskie-
go Dzieła Misyjnego Dzieci pt. 

,,Moje Kolędowanie Misyjne 
2017/2018 dzieciom w Syrii i w 
Libanie” II miejsce zajęli ucznio-
wie naszej szkoły należący do 
Ogniska Misyjnego ,,Iskra”, za-
łożonego i prowadzonego przez 
panią Edytę Gabałę. 

- Sara Piweczka (kl.VI) zdobyła wyróż-
nienie w wojewódzkim kon-
kursie plastycznym pod hasłem 
,,Sztuka patrzenia przez różowe 
okulary”. Konkurs ogłosił Ze-
spół Szkół Plastycznych w Zie-
lonej Górze.

- W II Zimowym Turnieju Szachowym 
organizowanym przez Szkołę 
Podstawową im. Św. Filipa Neri 
w Luboniu IV miejsce zajął Ka-
mil Rosiński (kl. V). Całkowity 
dochód z turnieju przeznaczony 
został na leczenie i rehabilitację 
podopiecznego Fundacji Zdążyć 

z Pomocą, chorującego na rdze-
niowy zanik mięśni.

MAJ:
- Uczniowie kl. I-III SP wybrali się na 

wycieczkę do Rezerwatu Przy-
rody w Laskach w Nadleśnic-
twie Babimost.

- W ramach ,,Akademii Melomana” Lu-
buskie Biuro Koncertowe zapro-
siło uczniów kl. V-VII SP i II-III 
gimnazjum na koncert pt. ,,Było 
Cymbalistów wielu...”

- Uczniowie kl. V brali udział w spotkaniu 
autorskim z pisarką - panią Ewą 
Rosolską, autorką serii książek 
pt. ,,Tajemnice starego witraża”.

- Miłośnicy piłki nożnej, aby uczcić 
ŚWIĘTA MAJOWE, rozegrali  
mecze w ramach XXXIII Szkol-
nego Turnieju Piłkarskiego.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy

KWIECIEŃ/MAJ 2018

10-04-18 Udział uczniów w XXII Kon-
kursie Wiedzy o Wielkopolsce

12-04-18 Mistrzostwa Powiatu Wolsztyń-
skiego w lekkoatletyce

13-04-18 Spektakl online z Teatru w Ło-
dzi pt. „Chłopcy z Placu Broni”- 
udział wzięły klasy piąte

13-04-18 Wyjazd do Obry na przedsta-
wienie pt. „Natręci”

13-04-18 Mistrzostwa Wielkopolski w 
biegach przełajowych – Wojtek 
Kotkowiak zajął 1 miejsce, a 
Michał Maciaszczyk IV miejsce

17-04-18 Gminny etap konkursu recy-

tatorskiego. Do etapu powiato-
wego, otrzymując wyróżnienie 
przeszli Zofia Kotlarska klasaVa, 
Dominik Kierecki klasa Va, Ma-
ria Szymkowiak klasa VIa, Zofia 
Krzemień klasa VIIb, Paweł Le-
mański klasa VIIa

23-04-18 Udział w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim – trzecie 
miejsca zajęli Dominik Kierecki 
klasa Va, Zofia Krzemień klasa 
VIIb

24-04-18 XIV Gminny Konkurs Tańca 
– I i II miejsca zajęły zespoły z 
klas I-V

24-04-18 XVIII Konkurs Przyrodniczy 

organizowany przez Liceum 
Ogólnokształcące w Wolsztynie 
-  Zofia Kotlarska klasa Va zajęła 
III miejsce

25-04-18 Gminny Konkurs Przyrodniczo 
– Ekologiczny w Tuchorzy

25-04-18 Mistrzostwa Wielkopolski w 
lekkoatletyce – Filip Kozina za-
jął I miejsce w pchnięciu kulą, a 
Michał Maciaszczyk III miejsce 
w biegu na 1500 m.

26-04-18 Gminny Konkurs Matematycz-
ny w Belęcinie – Jakub Tomiak z 
klasy IIa z Gimnazjum ]

zdobył tytuł „Najlepszego Matematyka 
Gminy Siedlec”

27-04-18 Mistrzostwa Gminy Siedlec w 
czwórboju lekkoatletycznym – 
drużyny chłopców i dziewcząt 
zajęły I miejsce

07/09-05 Wycieczka klas : II, IVb, IVd do 
Kotliny Kłodzkiej

08-05-18 Koncert muzyczny „Cymbały, 
ukulele i drewniane łyżki”

08-05-18 Mistrzostwa Powiatu Wolsztyń-
skiego w czwórboju lekkoatle-
tycznym - drużyny chłopców i 
dziewcząt zajęły IV miejsce

08-05-18 Udział w szkolnym etapie kon-
kursu ortograficznego „Dyktan-
do”. Do dalszego etapu przeszli : 
Maja Wojtkowiak klasa Va, Filip 

Matecki klasa VIIb, Mateusz Za-
lisz klasa VIIa

10-05-18 Udział w Powiatowym Turnieju 
Ruchu Drogowego w Wolszty-
nie

15-05-18 Przedstawienie z mixem bajek 
przygotowanych przez uczniów 
klasy Va dla dzieci z klas I-V

16-05-18 Bajki dla przedszkolaków – 
przedstawienie teatralne przygo-
towane przez uczniów klasy Va

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej w Siedlcu

Sołtys i Rada Sołec-
ka wspólnie zdecydowali 
o kolejnych inwestycjach 
mających na celu poprawę 
wyglądu Siedlca. Wokół 
stawku przy ul. Lipowej 
została wymieniona siatka 
ogrodzeniowa, a ponadto 
staw został dookoła ozdo-
biony kamieniem:-) Były 
to kolejne działania mające 
na celu rewitalizację sta-
wu (wcześniej staw został 
odmulony oraz usunięto 

dookoła rosnące chwasty). 
Żaby codziennie grają kon-
cert, także widać, że im się 
podoba.

Zmodernizowany został 
również klomb obok ko-
ścioła - wszystkie chwasty 
zostały zerwane z darnią 
i w ich miejsce pomiędzy 
tawułami umieszczono ka-
mień płukany, a na drugiej 
części klombu jest wysiana 
trawa. 

Podjęto także kolejne 
działania poprawiające wy-
gląd ogrodu przy Pszczelej 
Alei. Tym razem w miejsce 
usuniętej starej, zachwasz-
czonej darni wysiano nową 
trawę. Trawa już zaczyna 
kiełkować i w najbliższych 
czasie ogród będzie jeszcze 
bardziej naturalnie zielony. 
Został także zamontowany 
monitoring, który jest bez-
przewodowo połączony z 
budynkiem Urzędu Gminy. 

Dzięki temu wszelki wan-
dalizm będzie mógł być 
zgłaszany właściwym służ-
bom. 

Jednocześnie pragnę 
serdecznie podziękować za 
dotychczas wykonaną pra-
cę na rzecz naszej miejsco-
wości.

/-/ Maciej Wita, Sołtys wsi.

Ciąg dalszy upiększania Siedlca
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Przewodniczący Rady Gminy 
Siedlec Andrzej Kaźmierczak 
opowiada o swoje pracy w 
radzie, relacjach z wójtem 
i planach politycznych w 
najbliższej przyszłości.

Polityka 
samorządowa to 
wzajemny szacunek

Czy jest Pan zadowolony ze 
swojej pracy w radzie? Czy 
tak Pan sobie ją wyobrażał 
na początku kadencji?

Czy jestem zadowolony? 
Takie pytanie należałoby 
zadać naszym radnym, a tak 
naprawdę mieszkańcom, bo 
my jesteśmy od tego, żeby 
im służyć i pomagać oraz 
realizować to, do czego nas 
zobowiązali. Natomiast 
przyznam, że jestem bardzo 
usatysfakcjonowany z pracy 
w tej radzie. Wiadomo, że po 
to, aby dochodzić do dobrych 
rozwiązań muszą się ścierać 
różne poglądy. Dopiero z 
tych poglądów rodzi się coś, 
co służy wszystkim i jest 
na pewno kompromisem. 
Początki były różne. Mamy 
media społecznościowe, 
rozmaite posty się pojawiały. 
Niektóre nie były eleganckie 
w stosunku do pozostałych, 
ale to było dawno i minęło. 
Wypracowaliśmy formułę 
współpracy, nie obrażaliśmy 
się na odmienne zdania i 
to przyniosło efekty. Nie 
wzajemne ataki a consensus. 
Dzisiaj ta rada pracuje jak 
bardzo sprawny mechanizm. 

Jednak najważniejsze, że 
wszyscy się nawzajem 
szanujemy. Nie zawsze się 
oczywiście zgadzamy, ale 
rozmawiamy i demokratycznie 
podejmujemy ostateczne 
decyzje, co jest największa 
wartością tej rady.

Jak pan ocenia poprzednią 
kadencję wójta 
Cukiera i obecną wójta 
Kolesińskiego?

Trudno jest oceniać innych, 
bo każda władza miała swój 
wkład w rozwój gminy. Każdy 
z włodarzy miał i ma swoje 
priorytety i działał w innych 
warunkach, również tych 
zewnętrznych. Kiedyś nie było 
dotacji unijnych i możliwości 
pozyskiwania pieniędzy z 
innych źródeł. Takie pamiętam 
początki moje pracy w radzie. 
Dzisiaj jesteśmy w miejscu 
wielkich zmian na świecie 
i w Europie, dlatego też 
możliwości są inne. Jeśli chodzi 
o moje odczucia, to trzeba 
by bazować na konkretnych 
faktach i liczbach. Określić 
także w jaki sposób zapadają 
decyzje o inwestycjach. W 
tej kadencji radni wiedzą o 

wszelkich zadaniach, kiedyś 
jednak były pewne inwestycje 
podejmowane bez wiedzy 
wszystkich radnych. Na 
pewno ta obecna otwartość jest 
większa a radni mają szerszą 
wiedzę o tym, co można a 
co nie. Kilkanaście lat temu 
bazowano na dostarczonych 
materiałach, teraz można 
posiłkować się, nawet w 
trakcie sesji, informacjami 
w Internecie i zweryfikować 
na bieżąco wiadomości. A 
przed nami przypomnę pełna 
informatyzacja i e-sesje, co 
jeszcze bardziej ułatwi naszą 
pracę. Dodam, że w chwili 
obecnej każdy mieszkaniec 
ma pełną możliwość obejrzeć 
sesję w Internecie i sam 
może wyciągnąć wnioski. 
To szansa, ale i zagrożenie 
dla radnych, którzy muszą 
mocno się zastanawiać, czy 
wypowiedziane przez nich 
słowa nie obrócą się przeciwko 
nim. Jeśli radny chce pracować 
dla dobra ogółu, to media 
nie są dla niego przeszkodą 
a tylko służą pomocą. 
Jednak jeśli chce poprzez nie 
zaistnieć, to ludzie to bardzo 
szybko wyłapią. Efekt może 
więc być różny, szczególnie 
w kontekście zbliżających się 
wyborów samorządowych.

Wybory już jesienią. Jak 
Pan ocenia lokalne szanse 
polityków i partii?

Na pewno będzie kandydatów 
trzech albo troje, to trudno 
określić. Sam wójt Kolesiński 
będzie miał więc konkurencję. 
A jak to się przełoży na 
rozkład partyjny, to trudno 

określić. W Siedlcu o partiach 
politycznych mówi się przy 
okazji uroczystości, przy 
wyborach. Później radni 
wykonują swoje zadania nie 
zwracając większej uwagi 
na rozgrywki polityczne 
poszczególnych ugrupowań 
na szczeblu województwa 
czy kraju. Identyfikują się ze 
swoimi mieszkańcami, którzy 
ich wybrali . Gdyby ich zapytać 
o przynależność partyjną, to 
niewielu złożyłoby ostateczną 
deklarację. Nazwałbym to 
raczej sympatyzowaniem z 
poszczególnymi partiami a 
nie twardą przynależność. 
W Siedlcu ludzie pracują dla 
dobra wszystkich, w interesie 
tych małych środowisk, z 
których się wywodzą. A to 
gdzie przynależą nie ma aż 
tak wielkiego znaczenia. 
Nieważny jest kolor zielony czy 
niebieski, ważne jest zadanie 
do wykonania, człowiek, wieś 
i lokalne środowisko. Liczy 
się światopogląd i sposób 
rozwiązywania problemów. 
Większą rolę natomiast partie 
odgrywają w samorządzie 
powiatowym niż u nas. Tak 
ja to widzę w chwili obecnej 
po tylu latach działalności 
samorządowej w mojej 
gminie.

Jak wygląda współpraca 
wójta z radą? Radni 
chodzą na pasku Jacka 
Kolesińskiego?

Ja bym powiedział inaczej. To 
wójt wykonuje to, co powie mu 
rada i to co uchwali. A mówiąc 
poważnie, oceniam ją bardzo 
pozytywnie. Nie ma większych 

tarć, rozgrywek ze strony 
wójta, czy wprowadzania 
decyzji bocznymi drzwiami. 
Wójt uczciwie stawia sprawy 
względem radnych i to 
przekłada się na dobre relacje. 
Proszę spojrzeć, że nawet 
radni startujący z innych 
opcji, w wielu sprawach 
głosuje po prostu zgodnie ze 
swoim sumieniem, kierując 
się ogólnym dobrem a nie 
partykularnymi interesami. 
Na tym polega demokracja 
i dbanie o wspólne dobro. 
Najlepszym tego dowodem 
jest zmniejszenie w znacznym 
stopniu naszego gminnego 
zadłużenia w ciągu ostatnich 
lat. Robimy też sporo 
inwestycji o których wspólnie 
decydujemy. Choć zdarzają 
się też sytuacje ostre i mocne 
dyskusje. Ale po zakończeniu 
sesji nadal chcemy ze sobą 
rozmawiać i to jest budujące.

Będzie Pan startował w 
wyborach?

Tak. Przynajmniej jak mi 
zdrowie będzie pozwalać, a na 
razie żadnych przeszkód nie 
ma, to na pewno chciałbym 
wystartować w wyborach 
na stanowisko radnego 
gminnego. Mam nadzieję, 
że i tym razem mieszkańcy 
mi zaufają i docenią to, co 
przez te lata zrobiłem. A nie 
ukrywam, że mam jeszcze 
kilka niezrealizowanych 
pomysłów dla kolejnej rady 
i z chęcią służyłbym swoją 
pomocą i doświadczeniem.

Dziękuję za rozmowę
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Kolejny konkurs MALI 
RECYTATORZY odbył 
się w kwietniu. 
Poniżej protokół z ob-
rad rady artystycznej 
z eliminacji gminnych 
Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Mali 
Recytatorzy”. Eliminacje 
odbyły się 16 i 17 kwiet-
nia 2018 r. 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Siedlcu. Rada 
artystyczna w składzie: 
Elżbieta Żukowska, Anna 
Nitschke i Grzegorz 

Śmiałek, po wysłuchaniu 
52 uczestników w sied-
miu kategoriach, posta-
nowiła przyznać następu-
jące wyróżnienia:
Kategoria I: Maria To-
miak – Tuchorza, Miko-
łaj Żydzik – Siedlec
Kategoria II: Adam Ró-
życki – Tuchorza, Mak-
symilian Ceglarek – Tu-
chorza, Zofia Okupska 
- Siedlec
Kategoria III: Julia Ró-
życka – Tuchorza, Han-
na Kotlarska – Siedlec, 

Franciszek Sławiński - 
Kopanica 
Kategoria IV: Iga Pusiak 
– Tuchorza, Maksymilian 
Studziński – Siedlec, Es-
tera Gemba - Belęcin 
Kategoria V: Dominik 
Kierecki – Siedlec, Zofia 
Kotlarska – Siedlec, Ode-
ta Adamczewska - Kopa-
nica 
Kategoria VI: Maria 
Szymkowiak – Siedlec
Kategoria VII: Paweł Le-
mański – Siedlec, Zofia 
Krzemień – Siedlec

MALI RECYTATORZY 
JAK DOROŚLI AKTORZY

16 maja 2018 odbył się III Gminny 
Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca 
Ludowego Przedszkolaków. Było ko-
lorowo, ludowo, muzycznie i przede 
wszystkim tanecznie.

"Na ludowo jest wesoło" – takie ha-
sło promowało tę imprezę w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Siedlcu. 
Rada Artystyczna w składzie: Miłosz 
Drzewiecki, Anna Cebulska, Lidia 
Prządka, Agnieszka Kędziora, po 
obejrzeniu 10 zespołów w sześciu 
kategoriach wiekowych, postanowiło 
przyznać następujące wyróżnienia:

Kategoria 3 latki: 
wyróżnienie - Przedszkole w Tuchorzy, 
wyróżnienie - Przedszkole w Chobie-
nicach
Kategoria 4 latki: 
wyróżnienie - Przedszkole w Kopani-
cy, wyróżnienie 
- Przedszkole w Siedlcu wyróżnienie 
- Przedszkole Tuchorza
Kategoria 5 latki: 
wyróżnienie - Przedszkole w Tuchorzy, 
wyróżnienie - Przedszkole w Belęcinie
Kategoria 6 latki: 
wyróżnienie - Przedszkole Jażyniec

Przedszkolaki w ludowym pokazie tańców

TEATRALKA 2018 już za nami. Nagro-
dy rozdane, emocji i wrażeń artystycz-
nych nie brakowało.
Rada Artystyczna V Przeglądu Teatrów 
Dziecięcych „TEATRALKA” dnia 25 
kwietnia 2018 r. w składzie: Lech Mac-
kiewicz, Elżbieta Żukowska, Agnieszka 
Kędziora, postanowiła przyznać nastę-
pujące nagrody i miejsca:
W I kategorii: pierwsze miejsce Teatr 
Dzieciaki z III C ze szkoły podstawowej 
nr 5 za spektakl „Z wierszem na weso-
ło”. Drugie miejsce Teatr Niezapominaj-
ka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Świętnie za spektakl „Nie jesteś sam”. 
Trzecie miejsce ex aequo Teatr Piątecz-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Wolsz-
tyna za spektakl „Szewczyk Dratewka” 
i Teatr Klasa III F z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Zbąszyniu za spek-
takl „Święto Bajek”. Przyznano także 
wyróżnienie dla Teatru Dzieciaki z III 
C za współpracę na scenie i wyśmienitą 
grę aktorską.
W II kategorii przyznano Nagrodę 
Główną Teatrowi Polaki z Innej Paki za 
spektakl „Jajo”.

W Siedlcu teatralnie
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Konkurs Piosenki Przed-
szkolaków CZERWONAK 
już za nami, przedstawiamy 
państwu wyniki obrad Rady 
Artystycznej. Protokół z 
obrad rady artystycznej z 
eliminacji gminnych XXIII 
Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków 
Czerwonak 2018. Konkurs 
odbył się 7 maja 2018 r. w 

Gminnym Ośrodku Kultury 
w Siedlcu. Rada artystyczna 
w składzie: Anna Cebulska, 
Agnieszka Kędziora Kamil 
Pyszkowski, po wysłucha-
niu 20 solistów, postano-
wiła przyznać następujące 
wyróżnienia: Maksymilian 
Pawłowski - Przedszko-
le w Jażyńcu, Maja Kinga 
Orzechowska - Przedszko-

le w Siedlcu, Arkadiusz 
Szymankiewicz - Przed-
szkole w Tuchorzy, Wik-
tor Tomiak - Przedszkole 
w Starej Tuchorzy, Maja 
Matysik - Przedszkole w 
Jażyńcu. UWAGA! Elimi-
nacje Powiatowe odbędą 
się w Wolsztyńskim Domu 
Kultury 18 maja 2018 r. o 
godz. 10.00.
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Przedszkolaki na muzycznej scenie

W niedzielne przedpołudnie 
6 maja o godz. 10.00 grupa 
miłośników wypraw rowe-
rowych z siedleckiego Koła 
Rowerowego wybrała się na 

rajd do ,,Kuźni Mariana’’. 
Trasa liczyła ok. 50 km i 
prowadziła od GOK-u do 
Chobienic, Zbąszynia, Nąd-
ni i z powrotem przez Stefa-

nowo i Belęcin. Na uczest-
ników czekał także gorący 
poczęstunek.

Rowerem do kuźni Mariana
Siedleckie Koło Rowe-
rowe otworzyło sezon 
letnich wyjazdów wy-
cieczką do Rakoniewic 
i obejrzeniem nowo wy-
remontowanego pałacu. 
Trasa licząca ok 45 km 

upłynęła w miłej wio-
sennej atmosferze. Na 
zakończenie po powro-
cie do Siedlca wszyscy 
uczestnicy ugoszczeni 
zostali na placu przy 
Pszczelej Alei. Gospo-

darzami i fundatorami 
posiłku byli sołtys Sie-
dlca Maciej Wita wraz z 
Radą Sołecką, którym to 
jak i wszystkim uczest-
nikom rajdu Serdecznie 
dziękujemy

Rowerzyści otworzyli sezon
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Kolejny wyjazd Siedleckiego Koła Rowerowego już 23 czerwca.
Zbiórka jak zawsze o godz. 10:00 na parkingu przy

Urzędzie Gminy Siedlec
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26 kwietnia w Sali GOK-u 
odbyły się warsztaty deco-
upage, które prowadziła Ur-
szula Pikuła. Warsztaty były 
przeznaczone dla seniorów, 
ale na sali pojawiły się rów-
nież dzieci.

Warsztaty decoupageSpotkanie z origami
12 kwietnia w Sali GOK-u 
odbyły się warsztaty two-
rzenia figur z papieru czyli 
tradycyjne origami. Zajęcia 
poprowadzili Tomasz We-
iss i Paweł Kaźmierczak z 
Wolsztyna.

C Z W A R T K I  S E N I O R A
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Pszczoły w bibliotece
W ramach Tygodnia Bibliotek 
placówkę w Siedlcu odwie-
dził pszczelarz Piotr Nowak. 
Przybliżył słuchaczom tajniki 
hodowli i życia pszczół. Ze 
szczególnym zaciekawieniem 
jego opowieściom przysłu-
chiwały się dzieci. Każde z 
nich mogło dotknąć ramek z 
miodem, woskiem pszczelim i 
spróbować różnych gatunków 

miodu. Dzieci dowiedziały się 
też jak dobro cenny na rozwój 
i zdrowie człowieka ma sam 
miód i jego pochodne.

Spotkanie z poetą
Za nami kolejne spotkania w 
ramach Tygodnia Bibliotek.  
Tym razem w Bibliotece w 
Chobienicach odbyło się spo-

tkanie poetyckie z Czesła-
wem Sobkowiakiem. Dodat-
kową atrakcją były warsztaty 
balonowe w filii w Kopanicy. 
Czesław Sobkowiak Urodził 
się w 1950 r. w Jaromierzu. 
Jest absolwentem polonistyki 
na Uniwersytecie Wrocław-
skim, poetą, autorem kilkuna-
stu tomików poetyckich i tomu 
prozy Rzeka powrotna. Jest 
również krytykiem literackim 

i współpracownikiem regional-
nych i ogólnopolskich pism 
literackich. Mieszka w Zawa-
dzie koło Zielonej Góry.

Teatr z pszczółkami
Kolejną atrakcją w ramach 
Tygodnia Bibliotek był wy-
stęp teatru Edu-Artis. Naj-
bardziej zadowolone z ich 

występów były siedleckie 
dzieci, które z otwartymi bu-
ziami oglądały nie tylko spek-
takl, ale także wspaniałe stroje 
aktorów.

Atrakcje biblioteczne
Większa część minęła pod zna-
kiem Tygodnia Bibliotek. Zaję-
cia i spotkania biblioteczne od-
były się również w Tuchorzy. 
Na zaproszenie biblioteki przy-
byli przedszkolacy z Kiełpin, 
Starej Tuchorzy i Tuchorzy, 
odbyły się zajęcia z plasteliną, 
jak i warsztaty balonowe.

Autorka dzieciom
W ramach Tygodnia Bibliotek 
odbyło się także spotkanie z pi-

sarką dla młodego czytelnika, 
panią Ewą Rosolską, autorką 
serii "Tajemnice Starego Wi-
traża". Autorka opowiadała, o 
swojej pracy, o pisania i o tym 
skąd czerpie pomysły na swoje 
książki.

Pan Tadeusz na deskach 
GOK-u

10 maja w ramach Tygodnia 
Bibliotek odbył się monodram 
"Spór o zamek" w wykonaniu 
Andrzeja Jurczyńskiego. Na 
spektakl w oparciu o frag-
ment tekstu "Pana Tadeusza" 
Adama Mickiewicza, została 
zaproszona młodzież ze szkół 
gminy Siedlec.

Pełnoprawni czytelnicy
Jak co roku, w ramach Tygo-
dnia Bibliotek, w Siedlcu od-
było się uroczyste pasowanie 
na czytelnika biblioteki pierw-

szoklasistów. Wszystkim no-
wym czytelnikom gratulujemy 
i zapraszamy do korzystania z 
księgozbioru.

Bibliotekarki z kwiatami
8 maja to Dzień Biblioteki i 
Bibliotekarzy, dziś nasze bi-
bliotekarki przyjęły najlepsze 
życzenia od Dyrektora Ośrod-
ka Kultury Agnieszki Kędziory 
i wicewójta Hieronima Birka. 
Naszym książkowym Paniom 
życzymy wszystkiego najlep-
szego.

GOK S ied l ec  –  Tydz i eń  B ib l i o t ek
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LATO z GOKiem!
W okresie od 2 do 31 lipca 2018 r. potrwa akcja wakacyjna  

Lato z Gokiem. Dla wszystkich chętnych czekać będzie szereg 
warsztatów artystycznych z różnych dziedzin szeroko pojętej kultury 

i sztuki. Nie zabraknie zajęć manualnych, kulinarnych  
i twórczych, będzie też gra terenowa no i oczywiście jednodniowe 

wycieczki rozrywkowo-edukacyjne. Na wszystkie wydarzenia, te na 
miejscu, jak i te wyjazdowe, obowiązywać będą zapisy!  

Plan wszelkich działań artystycznych pojawi się w połowie czerwca.
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W dniu 4 maja otwarto wy-
stawę dzwonków rowerowych. 
To nietypowe hobby prezento-
wał sam kolekcjoner 
Marian Kwaśny. A jego 
zbiory są naprawdę 
imponujące. Wystawa 
będzie czynna do koń-
ca maja w holu Urzędu 
Gminy od godz. 8.00 

do 20.00 i już teraz cieszy się 
dużym zainteresowaniem.

Setki dzwonków w GOKgalerii
GOKgaleria

Wystawa fotografii 
Piotra Banaczyka

Zespół Śpiewaczy Ludowo 
gwarowy Perły-Sumsiodki w ostat-
nim czasie wystąpił na kilku spotka-
niach. Były to:

1 maja - Majówka w Janowcu 
w Karczmie Taberskiej poświęcona 
pamięci Leonarda Śliwy, muzyka 
ludowego, nauczyciela gry na in-

strumentach  ludowych i lauretata 
nagrody Oskara Kolberga

3 maja - Występ w Ochli na 
spotkaniu muzycznym  „Witaj Ma-
jowa Jutrzenko”

12 maja - Zespół gościł w Sie-
kierczynie na „Majowym Spiewa-
niu u Polnych Kwiatów”

15 czerwca zapraszamy do 
Galerii  na otwrcie wystawy pod-
sumowującej sezon artystycz-
ny 2017-18 sekcji działających  
w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Siedlcu. Zobaczyć będzie moż-
na prace plastyczne, rzeźbiarskie, 
rękodzielnicze i inne. Odbędzie się 
także mini koncert sekcji wokalnej 
i instrumentalnej. 

Zakończenie sezonu 
artystycznego

6 kwietna w GOKGale-
rii w Siedlcu otwarto wystawę 
fotograficzną pod tytułem ZO-
BACZ TO, CO NAS OTACZA. 
pana Piotra Banaczyka. Tak au-
tor pisze o sobie:

Biorąc aparat do ręki za-
mykam się w swoim świecie i 
jednym pstryknięciem utrwa-
lam to, co gołym okiem nie jest 
widoczne.Widząc motyla, nie 
dostrzegamy jego rzeczywistych 
barw.Używając makrofotografii 
mogę pokazać jego piękno, swo-
bodę i lekkość. Czuję, że moje 
zdjęcia dają radość nie tylko 
mnie, ale też innym ludziom 

Na zdjęciach ukazałem ma-
giczny świat makrofotografii, 
jak również przyrodę widzianą 
z innej perspektywy. W wysta-
wie pojawia się wątek czwo-
ronożnych pupili - ich radość 
podczas wspólnych harców. Na 
wernisażu zaprezentuję też pej-
zaże, których na co dzień nie 
zauważamy.

Ostatnią moje fotografie 
zaprezentowałem w Biurze Pro-
mocji i Turystyki Urzędu Miej-
skiego w Wolsztynie 
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Kopanica
Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca wszystkie dzieci z 

przedszkola w Kopanicy święto-
wały Pierwszy Dzień Wiosny. Aby 
podkreślić charakter tego dnia, 
Przedszkolaki przyszły ubrane 
na zielono, przebrane za bociany, 
żabki, drzewa i kwiaty. Uroczy-
stości rozpoczęły się od przeczy-
tania listu od Bociana i wykonania 
zostawionych przez niego zadań. 
Spotkaniu towarzyszyły wesołe 
zabawy, tańce oraz śpiewy.

Na dzieci czekał zajączek
Jak co roku przed Świętami 

Wielkanocnymi dzieci przygoto-
wują koszyczki, które zajączek 

wypełnia słodyczami. W tym roku 
wszyscy martwili się czy Zajączek 
dotrze do przedszkola, bo na dwo-
rze zimno. Zajączek jednak nie 
przeraził się chłodu i bez proble-
mu odnalazł drogę do przedszko-
la w Kopanicy. Zajączek niezau-
ważony poukrywał upominki dla 
Muchomorków, Sówek i Skrza-
cików. Dzieci szukały ukrytych 
koszyczków z pysznościami w 
różnych zakamarkach przedszko-
la. Zajączek w tym roku miał dużo 
pracy, jednak uśmiechy na bu-
ziach przedszkolaków pewnie mu 
wynagrodziły ten trud. 

Dzień Czekolady
12 kwietnia to był bardzo 

słodki dzień w przedszkolu w Ko-

panicy. Dzieci wysłuchały opowia-
dania „W czekoladowej krainie”. 
Musiały przejść kilka czekola-
dowych konkurencji, odtańczyły 
czekoladowy taniec, obejrzały 
prezentację multimedialną „Histo-
ria czekolady”. Przedszkolaki za-
jadały się waflami polanymi płyn-
ną czekoladą. W super dobrych 
humorach, bo czekolada poprawia 
nastrój zakończyliśmy czekola-
dowy dzień obiadem z pysznymi 
naleśnikami z …czekoladą.

Przedszkolaki podziwiały 
kwiaty

Przedszkolaki z Kopanicy 9 
kwietnia odwiedziły ogrodnictwo 
Państwa Brudło, aby w natural-
nych warunkach przyswoić wie-
dzę dotyczącą rozwoju i uprawy 
kwiatów. Wyprawa była bardzo 
ciekawa, a dzieci poznały wszyst-
kie czynniki niezbędne roślinom 
do właściwego wzrostu. Nie ma 
to jak żywa lekcja przyrody w 
otoczeniu naturalnych warunków 
wzrostu roślin- szklarnia, korytka, 
sadzonki kwiatów i ziół. 

Nagrody za wiersze
17 kwietnia w przedszkolu 

w Kopanicy odbył się konkurs 
recytatorski. Dzieci z grupy Mu-
chomorków, Sówek i Skrzacików 
z pasją wygłaszały wierszyki. Za-

łożeniem konkursu było rozwija-
nie u dzieci właściwej wymowy 
recytacji i interpretacji wierszy 
oraz możliwość prezentacji przed 
publicznością. Konkurs był rów-
nież okazją do wzmacniania wiary 
we własne siły. Dzieci spisały się 
na medal dlatego wszyscy dostali 
niespodzianki. Wyróżnienie zdo-
byli: Paula Reimann, Magdalena 
Kicińska, Agnieszka Szczecho-
wiak, Mateusz Michalski, Julia 
Hałuszczak, Nikola Kluj, Adam 
Tomys, Antoni Łysiak- który do-
stał również wyróżnienie w Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim i w 
Powiatowym Konkursie Recyta-
torskim, który odbył się w Prze-
męcie 21.03.2018r. 

Święto Ziemi
Przedszkolaki z Kopanicy w 

ramach Święta Ziemi udały się na 
wycieczkę nad Bagna Chorzemiń-
skie. Pan Leśniczy opowiedział o 
zwierzętach zamieszkujących las, 
dzieci dowiedziały się , że czło-
wiek jest gościem w lesie i musi 
szanować zwyczaje gospodarzy. 
Przypomnieliśmy sobie także za-
sady zachowania się w lesie. Pan 
Leśniczy zwrócił uwagę , że jest 
to bardzo gorący czas ponieważ 
sadzą nowe drzewa, przypomniał 
również o utrzymaniu porządku, 
ponieważ ludzie wyrzucają bardzo 
dużo śmieci w lasach. Udaliśmy 
się ścieżką nad ujście rzeki Dojcy 
nasłuchując śpiewu ptaków i kum-
kania żab.

Belęcin
Dbamy o środowisko 
Coroczna akcja sprzątania, 

organizowana z okazji obchodów 
Dnia Ziemi, przypadającego na 22 
kwietnia jest świetną okazją, aby 

uświadomić przedszkolakom jak 
wiele dobrego człowiek może zro-
bić dla środowiska poprzez wła-
ściwe zachowanie. Dnia 23 kwiet-
nia, tuż po śniadaniu, „Sówki”, 
wyposażone w rękawiczki i worki 
zbierały śmieci w pobliżu przed-
szkola. Wielką niespodzianką była 
dla nich możliwość przyjrzenia się 
z bliska pojazdowi przystosowa-
nemu do zbiórki i wywozu odpa-
dów komunalnych. „Krasnoludki” 
natomiast wrzuciły do pojemnika 

wcześniej posegregowane szkło i 
zapoznały się z funkcją kontene-
ra na tekstylia, zabawki, odzież i 
obuwie, do którego włożyć można 
rzeczy już nam niepotrzebne, ale 
mogące jeszcze posłużyć innym.

Przedszkolaki w Gospodar-
stwie Ogrodniczym 

Dnia 18.04.2018r, dzieci wy-
brały się na wycieczkę do Gospo-
darstwa Ogrodniczego M.Z. Bru-
dło do Jaromierza. Przedszkolaki 
miały okazję zobaczyć to niezwy-
kłe miejsce i poznać etapy rozwo-
ju różnych gatunków roślin. Tym 
samym dowiedziały się, że zanim 
kupimy w sklepie rośliny, muszą 
być one pielęgnowane w specjal-
nych szklarniach i okupione jest 

to sumienną pracą wielu osób. 
Pani Małgorzata oprowadziła nas 
po szklarni, gdzie dzieci odczuły 
różnicę temperatury powietrza i z 
zainteresowaniem wysłuchały, co 
jest niezbędne roślinom do prawi-
dłowego rozwoju. Podczas space-
ru po ogrodach dzieci dostrzegły 
kwitnące już poziomki i truskawki 
i dowiedziały się, że roślinki też 
potrzebują witamin by prawidło-
wo rosnąć. Do przedszkola wró-
ciły z mnóstwem kwiatów, które 
następnego dnia zostały nasadzo-
ne w ogrodzie.

W poszukiwaniu wiosenne-
go zajączka

Dnia 27.03.2018r, z okazji 
nadchodzących świąt Wielkiej 
Nocy, dzieci wybrały się na wy-
cieczkę do 
S k a n s e n u 
B u d o w -
nictwa Lu-
d o w e g o 
Zachodniej 
W i e l k o -
polski do 
Wolsztyna. 
Wyjazd po-
p r z e d z a ł y 
z a b a w y 
r u c h o w e 
oraz zajęcia 
muzyczne i 

plastyczne, związane tematycznie 
z tradycjami i zwyczajami doty-
czącymi Wielkanocy, a dnia 26.03 
w grupie „Krasnoludków” odbyły 
się Wielkanocne zajęcia otwarte. 
Zajączek na miejscu zostawił list, 
oraz wskazówki - zadania, które 
dzieci musiały wykonać aby tra-
fić na jego trop. Szukanie niespo-
dzianek wywołało wiele radości i 
uśmiechu. Ku uciesze dzieci Za-
jączek przyłączył się do wspólnej 
zabawy, a uściskom i przytulasom 
nie było końca. Dziękujemy pa-
niom: Katarzynie Leśnik, Renacie 
Orkisz, Katarzynie Poprawskiej, 
Monice Walkowiak, które zaanga-
żowały się w organizację wyjazdu 
i tym samym wywołały wiele ra-
dości wśród dzieci.

Dzień Wiosny
Dnia 20 marca przedszkola-

ki maszerowały wraz z uczniami 
szkoły ulicami wsi w barwnym 
korowodzie, zorganizowanym z 
okazji powitania nadchodzącej, 
radosnej pory roku. Pora ta to 
czas, w którym przyroda budzi się 
po zimowym śnie do nowego ży-
cia, budzą się zwierzęta, rośliny, a 
my tego dnia chcieliśmy obudzić 
Wiosnę. Po spacerze wszyscy 
udali się z Marzanną do ogrodu 
przedszkolnego, gdzie skandowa-
liśmy hasła „Żegnaj zimo, witaj 
wiosno” oraz śpiewaliśmy piosen-
ki o tematyce wiosennej.

Wiadomości z przedszkoli
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Wiadomości z przedszkoli
Siedlec
Pamiątkowe zdjęcia 
z wielbłądem
Przedszkolacy z grupy „Bie-

dronki” i „Żabki” wyjechały na 
wycieczkę do ZOO Nowy Tomyśl. 
Dzieci z wielką niecierpliwością 
czekały na spotkanie z niezwykłą 
przyrodą budzącą się do życia. 

Cały ogród ZOO był pięknie przy-
ozdobiony kolorowymi kwiatami . 
Na spotkanie z dziećmi zwierzęta 
już czekały na wybiegach. Przed-
szkolacy obserwowały zwierzęta i 
kolorowe ptaki. Natomiast wyko-
nały pamiątkowe zdjęcie z nieby-
wałym mieszkańcem ZOO- wiel-
błądem.

Dzień w wozach 
strażackich
Dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych z Przedszkola w 
Siedlcu udały się z wizytą do Ko-

mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wolsztynie. 
Przedszkolacy zwiedzali budynek 
straży, oglądali sprzęt przeciwpo-
żarowy, samochody i motorówki 
strażackie, wyposażenie strażaka 
w czasie akcji. Największym prze-
życiem z pobytu w straży był ką-
cik „OGNIK”. Każdy przedszko-

lak ubrany w 
strój strażaka 
w ramach 
p r o g r a m u 
„Edukacja dla 
bezpieczeń-
stwa- ognik” 
u k o ń c z y ł 
s z k o l e n i e 
jako „Dzielny 
mały ognik”. 
Przedszkola-
cy podzięko-

wali strażakom za wizytę, a stra-
żacy wręczyli każdemu dziecku 
certyfikat z odbytego szkolenia.

Słodkie czary mary
Przedszkolacy z Publicznego 

Przedszkola w Siedlcu odwiedzili 
Krainę Słodkości w Zielonej Gó-
rze. W czasie wizyty odbył się po-
kaz ręcznego wykonania z płyn-
nego karmelu lizaka a następnie 
każde dziecko według własnego 
wybranego wzoru wykonało nie-
zwykłego lizaka. W Akademii Ma-
łego Cukiernika wykonane słodkie 

„Czary Mary” zostały opakowane 
i zabrane do domu rodzinnego. 
Każdy przedszkolak został od tej 
pory „Małym cukiernikiem”.

W oczekiwaniu na wiosnę
W grupach Przedszkolnych – 

„Żabki” „Biedronki” „Pszczółki” 
„Wiewiórki” „Kotki” i „Skrzaty” 
odbyły się liczne warsztaty z za-
proszonymi gośćmi, rodzicami 
dzieci z przedszkola. Dominującą 
tematyką zajęć było oczekiwanie 
na porę roku – wiosna i nadcho-
dzące Święta Wielkanoce. Dzieci 
z rodzicami wykonywali stroiki, 
bazie , kartki wielkanocne, ma-
lowali jaja gęsie, przygotowali 
ozdoby wiosenne w sali, zakładali 
zielone ogródki „ Jest nam miło i 
wesoło, kiedy zieleń wszędzie w 
koło”. Wytwory prac dziecięcych 
eksponowane były nie tylko w 
przedszkolu, ale także brały udział 
w konkursach, wystawach organi-
zowanych przez ośrodki kultury w 
gminie i powiecie.

Żegnaj zimo witaj wiosno
W pierwszy dzień wiosny 

przedszkolacy z grup przed-
szkolnych wyruszyły barwnym 
korowodem ulicami wioski z 
okrzykami PRECZ ZIMO ZŁA 
! przywitać nadchodzącą „Panią 
Wiosnę”. Grupy starsze niosły 
przygotowane przez maluchów 

„kukły marzanny” zwiastujące 
odejście zimy. Na placu zabaw 
przy akompaniamencie instru-
mentów muzycznych i wspólnych 
piosenkach dzieci gościły panie 
wiosny, które częstowały dzieci 
słodkim upominkiem. W tym dniu 
przedszkolacy z wielkimi emocja-
mi opowiadały swoim rodzicom 
o spotkaniu z słoneczną, radosną 
,zabawną Panią Wiosną.

Kontakt ze sztuką rozwija
W dniu 9.04.2018r dzieci z 

grup „Kotki” i „Skrzaty” udały się 
na koncert muzyczny organizowa-
ny w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I stopnia im. Ireny Pfeiffer w 
Wolsztynie. Uczniowie tamtejszej 
szkoły zaprezentowali i zagrali na 
instrumentach na których uczą się 
grać. Kontakt przedszkolaków z 
muzyką, teatrem sprawia, że stają 
się wrażliwi na sztukę, rozwija się 
ich osobowość, pamięć, wyobraź-
nia oraz zainteresowania i uzdol-
nienia od najmłodszych lat.

Występy na Jarmarku
Wielkanocnym
Przedszkolacy z Publicznego 

Przedszkola w Siedlcu tak jak co 
roku zaprezentowali ciekawy pro-
gram artystyczny, składający się z 
różnych układów tanecznych, pio-
senek i życzeń Wielkanocnych dla 
obecnej publiczności na Jarmarku 

Wielkanocnym. W czasie wystę-
pów dzieci cała sala biła brawo i 
wspaniale się bawiła.

Igrzyska piłkarskie 
– Siedlec górą
Dnia 07.04.2018r na sali spor-

towej Świtezianka w Wolsztynie 
zostały zorganizowane IGRZY-
SKA PRZEDSZKOLAKÓW 
przez AKADEMIĘ PIŁKARSKĄ 
REISSA. Drużyna piłkarska z sie-
dleckiego przedszkola zmierzyła 
się z innymi drużynami z wolsz-
tyńskich przedszkoli podczas me-
czów i walczyła o tytuł Mistrza 
Igrzysk Przedszkolaków powiatu 
wolsztyńskiego. Z ogromną rado-
ścią informujemy ze tytuł i puchar 
otrzymali nasi piłkarze! Każdy 
przedszkolak, który uczestniczył 
w Igrzyskach otrzymał medal oraz 
przybił piątkę z klubową maskot-
ka Akademii Piłkarskiej Reissa!

Wizyta w Bibliotece
23 marca 2018 r. w Bibliote-

ce Publicznej w Siedlcu odbyła się 
lekcja biblioteczna dla uczniów 
klasy I i oddziału przedszkolne-
go „Rude Wiewióreczki” zaty-
tułowana „Poznajemy bibliotekę 
publiczną”. Wizyta miała na celu 
zapoznanie z biblioteką publiczną 
i jej księgozbiorem. Jak zawsze 
podczas tego typu spotkań dzieci 
były wszystkim zafascynowane. Z 
uwagą słuchały przekazywanych 
przez panią Annę Nitschke infor-
macji. Poznały rozkład pomiesz-
czeń biblioteki – oddział dla dzie-
ci, czytelnię, wypożyczalnię dla 
dorosłych. Dowiedziały się, jak 
należy zachowywać się w biblio-
tece, według jakich zasad ustawia 
się książki na półkach oraz w jaki 
sposób mogą szukać książeczek 
dla siebie.

Siedlec ABeCe 
Strumyk Wiedzy

Teatr Lalek
Siedleckie przedszkole od-

wiedziła Pracownia Za Piecem 
ze swoim pokazem. Teatr lalek to 
magiczne miejsce, a poznanie jak 
funkcjonują różne lalki to frajda 

nie z tej ziemi. Podczas spotkań z 
teatrem lalek dzieci miały możli-
wość zajrzeć za kulisy teatru, ani-
mować lalkami, gimnastykować 
ciało i język. Dowiedzieliśmy się 
jak nazywają się i wyglądają lalki 
teatralne. Przy okazji każdy do-
wiedział się jak należy zachować 
się w teatrze i czego nie należy 
robić.

Warsztaty Wielkanocne
Dnia 26.03.2018r. przedszko-

laki miały okazję uczestniczyć w 
wielkanocnych warsztatach pla-
stycznych, które panie przygoto-
wały wspólnie z pracownikami 
Hotelu Senator w Zbąszyniu. Po 
za zdobieniem jajek dzieci mogły 
również poznać specyfikę pracy 
w hotelu i miejsca, których na co 
dzień zwiedzić nie mogą.

I Dzień Wiosny
Dzień Wiosny dzieci przy-

witały na wesoło. Kolorowy ko-
rowód z Marzanną na czele prze-
szedł ulicami Siedlca, pompony, 
instrumenty, wielobarwne stroje 
i wiosenne utwory towarzyszyły 
nam podczas naszego przemarszu. 
Tego dnia dzieci przygotowywały 

sobie samodzielnie wiosenne ka-
napki, które znikały ze stolików w 
natychmiastowym tempie. Dodat-
kową atrakcją był wiosenny kon-
kurs wiedzy oraz zaba-
wy muzyczno-ruchowe.

Wiosenna 
poezja
W pierwszy dzień 

wiosny dwie dziew-
czynki z przedszkola 
miały okazję repre-
zentować placówkę 
podczas finału Gmin-
no- Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego 
pt. „Wiosna małej po-
ezji”. Każde z dzieci, 
które doszło do tego 
etapu jest zwycięzcą. 
Gratulujemy dziewczy-

nom osiągnięć, szczególnie Mar-
tynie za zajęcie III miejsca w swo-
jej kategorii wiekowej.
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Wiadomości z przedszkoli
Jażyniec
Dzień wody
Z okazji Dnia Wody wszy-

scy przyszli ubrani na biało i nie-
biesko. Tygryski i Mądre Sowy 
poznawały właściwości wody. 
Przedszkolacy dowiedzieli się jak 
bardzo potrzebna jest woda, wy-

konywali wspólnie doświadcze-
nia. Oprócz tego przygotowaliśmy 
również mnóstwo zagadek do roz-
wiązania i zabaw integracyjnych o 
wodnej tematyce.

Dzień Tęczy
Jak powstaje tęcza? Na to 

pytanie nasi przedszkolacy szu-
kali odpowiedzi z okazji Dnia Tę-
czy. Z pomocą przybyła do nich 
tęczowa wróżka, która opowie-
działa niezwykłą historię o tym, 

jak pokłóciły się ze sobą kolory, 
jak bardzo zasmuciło to chmurkę 
i co zrobiło słoneczko. Poprzez 
wspólną zabawę dzieci utrwalały 
nazwy kolorów oraz zjawisk at-
mosferycznych, próbowały nawet 
sami wyczarować tęczę z...cukier-
ków ;) Kolorowy, radosny dzień 

zakończono zabawą z chustą ani-
macyjną, improwizacją ruchową 
piosenki „Tęcza, cza, cza” oraz 
zabawą plastyczną.

Listy do Pani Ziemi
Do przedszkolaków dotarł 

list od Pani Ziemi. Nasza plane-
ta żaliła się na śmieci rozrzucone 
w lasach, zanieczyszczone po-
wietrze i zbiorniki wodne oraz 
brak oszczędzania energii i wody. 

Dzieciom zrobiło się przykro i 
postanowiły wykonać dla Ziemi 
kilka zadań. Przypomniano sobie 
wszystkie ważne hasła ekologicz-
ne, segregowano śmieci, wyjaśnia-
no co oznacza pojęcie recykling, a 
następnie udali się posprzątać nasz 
plac przedszkolny, bo przecież: 
„Ekologia - modne słowo, przyro-
dę wszyscy chcą mieć zdrową. Jej 
strażnikami się ogłaszamy, od dziś 
przyrodzie my pomagamy.”

Świąteczne niespodzianki  
i zajączek

Wielki Tydzień dzieci rozpo-
częły od wyprawy do Kopanicy, 
gdzie na Sali Wiejskiej pod spe-
cjalnie do tego przeznaczonym 
namiotem, obejrzeliśmy pod ką-
tem 360 stopni film przygodowy 
dla dzieci pt.”Kaluokahina - za-

czarowana rafa”. Również Wiel-
kanocny Zajączek przygotował 
moc atrakcji i zadań, które wcale 
nie były łatwe. Wysłuchaliśmy 
wspólnie opowiadania pt. ”Wiel-
kanocny zajączek”, rozwiązy-
waliśmy świąteczne zagadki, 
sprawdzaliśmy nasze umiejętno-
ści matematyczne, ruchowe, wo-
kalne oraz spostrzegawczość. Po 
dzielnie wykonanych zadaniach 
otrzymaliśmy list, w którym Za-
jączek poinformował nas, że ukrył 
w przedszkolu niespodzianki w 
koszyczkach dla każdego dziecka. 
Udaliśmy się więc na poszukiwa-
nia do naszych sal.

 
Rodzice i tablet
Dzieci z grup ,,Tygryski” 

i ,, Mądre Sowy” uczestniczyły 
w cyklu zajęć mających na celu 

uświadomienie dzieciom bez-
piecznego korzystania z urządzeń 
multimedialnych oraz internetu. 
Skierowano do rodziców broszu-
rę informacyjną pt,, O tym, kiedy 
i jak udostępnić dzieciom tablet, 
smartfon itp.”, którą każde dziecko 
otrzymało do domu. Jednak żadne 
urządzenie multimedialne nie za-
stąpi dziecku kontaktu z rodzica-
mi, nie zbuduje prawidłowych re-
lacji z otoczeniem, a często dzieje 
się tak, że dzieci od najmłodszych 
lat korzystają z nowinek technicz-
nych bez ograniczeń i kontroli, na 
co pracownicy przedszkola chcieli 
zwrócić uwagę rodziców i uświa-
domić im wpływ nadmiernego 
korzystania z urządzeń na rozwój 
dziecka.

Powitanie wiosny
W pierwszy dzień wiosny 

dzieci przyszły do przedszkola w 
radosnych nastrojach, a w ubra-
niach przeważał kolor zielony. 
Powitano nową porę roku recytu-
jąc wierszyki oraz śpiewając i in-
scenizując piosenki. Po zabawie 
w sali przedszkolaki wyruszyły 
na spacer z Marzanną. Głośnymi 
okrzykami pożegnano Zimę i po-
witano długo oczekiwaną Wiosnę 
:). Następnie, aby przywitać na-
leżycie Wiosnę założono w sali 
,,Zielone ogródki” i wykonano 
również piękne prace plastyczne.

Tuchorza
Zajączek na skansenie
Dzieci z Zespołu Publicz-

nych Przedszkoli w Tuchorzy 
23.03.2018r. wybrały się do 
wolsztyńskiego Skanseny w po-
szukiwaniu wielkanocnego Za-
jączka. Najpierw dzieci oglądały 
stare domy, młyn, kuźnię, słu-
chały opowieści przewodników, 
którzy przybliżyli przedszkola-
kom dawne czasy. Była też oka-
zja do obserwowania zwierząt z 
wiejskiej zagrody i pogłębienia 
wiedzy o ich życiu, potrzebach 
i zwyczajach. Niespodziewanie 
przy starej stodole pojawiły się 

dwa wesołe i figlarne zajączki. 
Swoją zabawą zachęciły wszyst-
kie dzieci do ćwiczeń gimna-
stycznych, wspólnych pląsów 
przy muzyce, śpiewu piosenek 
i wygłaszania wierszy. Razem 
z zajączkami dzieci pożegnały 
też zimę i powitały wiosnę. Na 
koniec spotkania dzieci poszu-
kiwały niespodzianek, które 
sprytne zajączki pochowały w 
skansenie. Radość była wielka, 
kiedy każda grupa przedszko-
laków odnalazła piękne kubki z 
nazwą swojej grupy oraz drobne 
smakołyki.

W sobotę, 5 maja br., w wie-
ku 84 lat, zmarł pan Antoni 
Beyga, wieloletni pedagog, 
esperantysta i niestrudzony 
propagator esperanta. Pan 
Antoni Beyga urodził się w 
1934 r. w Grodzisku Wiel-
kopolskim. Po przedwcze-
snej śmierci ojca, jako młody 
chłopak, udał się do Zielonej 
Góry, gdzie pracował i jedno-
cześnie kontynuował naukę. 
Zdał maturę z wyróżnieniem, 
a później uzyskał kwalifika-
cje pedagogiczne. Wkrótce 
przeniósł się wraz z żoną do 
Karnej, gdzie pełnił funkcję 
kierownika szkoły. Od 1970 r. 
pracował w szkole w Siedlcu 
jako nauczyciel matematy-
ki, pełnił funkcję zastępcy 
oraz dyrektora tej placówki. 
Opiekował się spółdzielnia 
uczniowską, poświęcając 
wiele czasu i uwagi sprawom 
wychowawczym. Jako peda-
gog był zwolennikiem stoso-
wania metod aktywizujących 
ucznia, a także stosowania w 
szerokim zakresie środków 

audiowizualnych. Dbał o 
wzbogacanie placówek w po-
moce dydaktyczne.
Na przełomie lat 60 i 70 XX 
wieku zetknął się z językiem 
esperanto, w którym zafascy-
nowała go – jako matematyka 
– lo- g i k a 

tego ję- z y k a . 
Od tamtego czasu stał się wiel-
kim zwolennikiem esperanta i 
niestrudzonym propagatorem 
idei esperanto. Dawało mu to 
możliwości poszerzania kon-
taktów międzyludzkich, jak 
również spotkań z uczniami 
różnego typu szkół. Było też 
powodem satysfakcji i dumy, 

kiedy to np. grupa przedszko-
laków zaśpiewała paniom w 
Dniu Kobiet piosenkę z ży-
czeniami w języku esperanto, 
albo też kiedy podczas przy-
padkowych spotkań, ucznio-
wie pozdrawiali go w języku 
esperanto.
Za długoletnią pracę w zawo-
dzie nauczycielskim oraz ak-
tywną pracę społeczną został 
odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz licznymi od-
znaczeniami resortowymi i 

organizacyjnymi. Pan Antoni 
Beyga był ponadto aktywnym 
członkiem Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopol-
skiego. Współtworzył i reda-
gował nasze siedleckie pismo 
„Gminne Wieści”.
Odszedł człowiek wyjątkowy, 
do końca pełen pasji i cieka-
wości świata, wysokiej kultu-
ry osobistej, zawsze życzliwy. 
Cześć Jego Pamięci!

Odszedł Antoni Beyga
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Gospodarowanie odpadami komunal-
nymi „od zawsze” wzbudzało emo-
cje, przede wszystkim ze względu na 
wysokość opłaty za gospodarowanie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa z pobieranej opłaty organi-
zator systemu (czyli w naszym przy-
padku ZM „Obra”) może sfinansować 
następujące koszty.

Odbieranie , transport, 1. 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie 
odpadów komunalnych.

W tej kategorii kosztów mieszczą się 
środki finansowe, które w wyniku roz-
strzygniętych przetargów przekazuje-
my operatorom za odbiór odpadów z 
każdej nieruchomości zamieszkałej 
lub niezamieszkałej, na której po-
wstają odpady. Tutaj też uwzględnia 
się koszty tych surowców wtórnych(i 
odpadów), za które Związek musi 
płacić, aby zostały poddane różnym 
procesom odzysku czy recyklingu. 
I tak np. za tonę opon związek płaci 
150,00 zł, za 1 tonę plastiku 100,00 zł, 
za tonę niekompletnego sprzętu rtv i 
agd 200,00 zł. 780,00 zł to koszt utyli-
zacji 1 tony leków, gabarytów 230,00 
zł a świetlówek 2700,00 zł. Łącznie 
koszty umniejszane są o wpływy uzy-
skane za sprzedaży „stłuczki szklanej 
, baterii czy kompletnego sprzętu rtv 
i agd. Konieczność płacenia za pla-
stik sprawia, że „od dziś” folia od 
prowadzących gospodarstwa rolne 
czy ogrodnicze, nie będzie przyjmo-
wana tak jak dotychczas za darmo 
ale za odpłatnością w wysokości 
100,00 zł za jedną dostarczoną tonę. 
Największą jednak pozycją kosz-
tową w tej kategorii wydatków jest 
koszt przyjęcia jednej tony odpadów 
zmieszanych „na bramie” regional-
nej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK). Związek nie 
ma możliwości swobodnego wybo-
ru RIPOK-u.Instalacja została nam 
„przypisana” w ramach Wielkopol-
skiego Planu Gospodarowania Odpa-
dami (WPGO)- nasze gminy tworzą 
region IV, dla którego czynna instala-

cja zlokalizowana została w Piotrowie 
Pierwszym. Cena przyjęcia 1 tony 
odpadów zmieszanych do 30 czerwca 
br. wynosi brutto 268,92 zł. Niestety 
również za sprawą Ministra Środowi-
ska cena ta dalej będzie rosła co wy-
nika z wydanego rozporządzenia, dra-
stycznie podnoszącego wysokość tzw. 
opłaty środowiskowej z kwoty 74,22 
zł/t do 270,00 zł/t w roku 20120. Tyl-
ko ta radykalna zmiana spowoduje 
wzrostopłaty w przedziale od 2 do 3 
zł na osobę miesięcznie.Największą 
bolączką jestz roku na rok wzrastająca 
ilość wytwarzanych przez nas wszyst-
kich odpadów. Skalę tego problemu 
obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela 1. Ilość odpadów wytworzo-
nych na terenie ZM „Obra” w latach 

2014-2018

Niestety są wśród właścicieli nieru-
chomości osoby, które w składanych 
deklaracjach podają niezgodną ze 
stanem faktycznym liczbę osób prze-
bywających na danej nieruchomości. 
Dotyczy to zwłaszcza przebywają-
cych na nich i wytwarzających odpa-
dy cudzoziemcach. Jeśli Związek nie 
wejdzie w posiadanie wiedzy o takich 
osobach, wszyscy uczciwi zapłacą o 
tyle więcej, ile ci ostatni wytworzą a 
nie zapłacą. W takich przypadkach do 
czasu kiedy Związek nie ustali stanu 
faktycznego, nieuczciwy właściciel 
nieruchomości wnosi opłatę niższą niż 
faktycznie należna.

Tworzenie i utrzymywanie 2. 
punktów selektywnego zbierania od-
padów komunalnych (PSZOK).

Aktualnie na obszarze działania 
Związku funkcjonują 3 PSZOK-i, pro-
wadzone przez operatorów w ramach 
rozstrzygniętego przetargu. Koszty 
zagospodarowania zebranych surow-
ców i odpadów znajdują się po stronie 
Związku. Bardzo ważna informacja: 
PSZOK jest przeznaczony tylko i 
wyłącznie do obsługi czyli odbioru 
surowców wtórnych i odpadów ko-
munalnych od osób fizycznych! Fir-
my, instytucje czy osoby prawne, któ-
re w wyniku prowadzonej działalności 
wytwarzają surowce wtórne i odpady, 
które przyjmuje PSZOK muszą mieć 
zapewniony odbiór z podmiotami, 

które posiadają stosowne pozwolenia 
i na ich podstawie wystawiają karty 
przekazania odpadów (KPO). Prowa-
dzący PSZOK nie wystawia KPO!!! 
Przy okazji ważna informacja:
-PSZOK-i są dla właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych, którzy 
mogądo nichprzywozić nadwyżki-
wytworzonych i wysegregowanych 
frakcji odpadów;
- PSZOK-i nie odbierają odpadów 
komunalnych zmieszanych;
- PSZOK-i nie obsługują firm bu-
dowlanych!!!

Obsługa administracyjna 3. 
systemu.

W tej pozycji kosztowej znajdują się 
wszystkie wydatki związane z funk-
cjonowaniem Związku w szczególno-
ści z wynagrodzeniami i pochodnymi 
od nich zatrudnionych pracowników. 
Tutaj też znajdują się min. wydatki 
na: informatyczne systemy operacyj-
ne i ich aktualizacje oraz zabezpiecze-
nie, korespondencję, zakup artykułów 
biurowych, obsługę prawną, kontro-
lę i postępowania administracyjne, 
podatki, telefony, koszty usuwania 
wyrobów zawierających azbest itp.
Tu też zapisujemy koszty chipowania 
pojemników oraz kontroli właścicieli 
nieruchomości. Sporo gniazd recy-
klingowych, ze względu na podrzuty 
odpadów musi być monitorowanych. 
Za koszty montażu i utrzymania mo-
nitoringu płacimy wszyscy, wnosząc 
opłatę za gospodarowanie odpadami.

Edukacja ekologiczna w za-4. 
kresie prawidłowego postępowania z 
odpadami komunalnymi.

Każdego roku Związek realizuje pro-
gram edukacyjny, w ramach którego 
wydawany jest od 2013 roku „ka-
lendarz odpadowy”. Realizowane są 
przedsięwzięcia w ramach Dnia Zie-
mi i ogólnoświatowej akcji „Sprząta-
nie Świata”. Wtedy ponosimy koszty 
zbiórki zebranych odpadów, dowozu 
dzieci do rejonów sprzątania oraz 
zakupu drzewek, krzewów, nasion i 
słodyczy w zamian za dostarczony 
zużyty sprzęt rtv, agd, leki, świetlów-
ki, żarówki czy baterie. Dla najmłod-
szych dzieci z placówek szkolnych 
organizowane są przedstawienia te-
atralne o ekologicznej treści. Każdego 
roku Związek występuje z wnioskiem 
do WFOŚiGW w Poznaniu o dotacje. 
Jak do tej pory uzyskane dotacje po-
krywały max. do 50% wszystkich na-
kładów poniesionych na edukację.

Wyposażenie nieruchomo-5. 
ści w pojemniki lub worki do zbie-
rania odpadów komunalnych oraz 
koszty utrzymania tych pojemników 
w odpowiednim, stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.

Zakup worków do selektywnej zbiór-
ki plastiku i makulatury jest po stronie 

Związku. Podobnie jak zakup pojem-
ników znajdujących się w istniejących 
gniazdach recyklingowych. Do zbiór-
ki worków, opróżniania pojemników z 
selektywną zbiórką oraz ich myciem 
raz w roku zobowiązany jest opera-
tor. Wynika to bezpośrednio z warun-
ków ogłoszonego i rozstrzygniętego 
przetargu. Każda z gmin – uczestni-
ków Związku stanowi tzw. sektor co 
sprawia, że każdy sektor obsługiwany 
jest przez operatora wyłonionego w 
osobnym przetargu.

Pokrywanie kosztów usu-6. 
nięcia odpadów komunalnych z 
miejsc nie przeznaczonych do ich 
składowania i magazynowania.

Dość często zdarza się, że przebywa-
jące na obszarze działania Związku 
osoby, w tym nasi mieszkańcy nie po-
stępują z odpadami w sposób określo-
ny w regulaminie utrzymania czysto-
ści i porządku w gminie wyrzucając 
swoje odpady w miejscach do tego nie 
przeznaczonych, najczęściej podrzu-
cając odpady zmieszane pod pojem-
niki do selektywnej zbiórki odpadów. 
Za usunięcie tak podrzuconych odpa-
dów Związek płaci dodatkowo każde-
mu operatorowi! Oczywiście środki 
na ten cel pochodzą z opłaty, którą 
wnoszą właściciele nieruchomości.
Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczana jest przez 
właściciela nieruchomości na dekla-
racji, którą ma obowiązek złożyć w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
(nieruchomości zamieszkałe) lub 14 
dni od dnia wytwarzania odpadów 
(nieruchomości niezamieszkałe). W 
przypadku uzyskania informacji o nie-
zgodności danych zawartych w złożo-
nej deklaracji ze stanem faktycznym, 
Związek jako organizator systemu 
wszczyna postępowanie administra-
cyjne, w wyniku którego ustala się 
prawidłową wysokość opłaty. Ustale-
nie prawidłowej wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami od każde-
go właściciela nieruchomości, leży w 
interesie nas wszystkich. Dopiero bo-
wiem wtedy będziemy mieć pewność, 
że częścią swojej opłaty nie partycy-
pujemy w finansowaniu tych, co chcą 
jej w nieuczciwy sposób uniknąć!

Miesiąc Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

I 958,16 1096,24 1039,58 1141 1672,78

II 892,9 981,82 917,58 1136,91 1386,24

III 998,62 1181,42 1005,04 1407,84 1513,58

IV 1113,98 1118,75 1176,1 1214,62

V 955,8 980,42 1593,18 1200,33

VI 939,84 1152,9 1059,1 1125,52

VII 1172,94 1408,62 1171,88 1404,9

VIII 1074,78 1355,5 1594,41 1528,37

IX 981,9 867,64 1031,37 1159,21

X 1154,7 1076,68 1324,6 1614,85

XI 1005,2 1021,5 1205  1213,26

XII 1136,32 984,02 1454,73 1380,08

RAZEM 12 385,14 13 225,51 14 572,57 15 567,05

Na co ZM „Obra” wydatkuje zebraną opłatę

 Chęć łatwego zarobku może 
prowadzić do skutków odwrotnych 
od oczekiwanych. Znane- również  na 
obszarze działania ZM „Obra” – są 
przypadki, kiedy właściciel nierucho-
mości bardzo zadowolony z  intratnej 
propozycji finansowej wynajął obiekt 
osobom, które jak się później okaza-
ło wykorzystały jego brak czujności 
i prowadziły działalność inną niż ta, 
którą same zadeklarowały i do której 
obiekt był przeznaczony. Skutek jest 
taki, że z nieruchomości, dopiero po 
prawie 4 latach udało się usunąć zgro-
madzone na niej odpady. Oczywiście 
odpady były składowane w miejscu 
do tego nie przeznaczonym a nadto 
były bardzo, ale to bardzo niebez-
pieczne dla środowiska. W efekcie 
nad właścicielem nieruchomości ciąży 
widmo zwrotu poniesionych bardzo 
pokaźnych kosztów wywozu i uty-

lizacji za tzw. wykonanie zastępcze.
Ostrzegamy: tego rodzaju praktyki 
nieuczciwych przedsiębiorców mogą 
się powtarzać. Szczególnie ostroż-
ni powinni być Ci z Państwa, którzy 
dysponują wolnymi powierzchniami 
typu: hale po pieczarkach lub maga-
zynach, kurnikach, budynki po prze-
mysłowym tuczu świń itp. 
Bardzo ostrożni muszą być również 
właściciele wyrobisk czy „innych 
dziur” w ziemi. Takie nieruchomo-
ści można i należy rekultywować w 
oparciu o wydane przez właściwe 
organy decyzje o sposobie rekultywa-
cji. Zgodnie z prawem wyrobisko 
można rekultywować niektórymi 
rodzajami odpadów. Tu jednak może 
czyhać nieprzyjemna niespodzianka. 
Wyrażając zgodę na zwożenie odpa-
dów które mogą być wykorzystane 
do rekultywacji należy cały czas 
kontrolować taki proces. Kontrola i 

pewność, że do rekultywacji wyko-
rzystano tylko i wyłącznie odpady 
wymienione w decyzji rekultywacyj-
nej to gwarancja braku kłopotów w 
przyszłości. Często jednak zdarza się 
tak, że właściciel nieruchomości za-
dowolony z przedstawionych przez 
zainteresowanego przeprowadzeniem 
rekultywacji warunków finansowych, 
całkowicie ignoruje konieczność kon-
troli. Uważa bowiem, że to posiadacz 
odpadów, czyli „ów” podejmujący się 
rekultywacji odpowiada za wszystko. 
To błędne przekonanie! Fakt wystą-
pienia zagrożenia środowiska na sku-
tek użycia innych niż w decyzji ma-
teriałów, może wystąpić w dłuższym 
przedziale czasowym licząc od dnia 
rozpoczęcia czy zakończeniarekulty-
wacji terenu. Wtedy może się okazać, 
żefirma z którą zawarliśmy umowę 
już nie funkcjonuje w obiegu gospo-
darczym. W takim przypadku wszel-

kie roszczenia związane z usunięciem 
potencjalnego zagrożenia kierowane 
będą z mocy prawa do właściciela 
nieruchomości. Zachowanie daleko 
idącej ostrożności jest tym bardziej 
aktualne na czasie i z tego powodu, 
że nasze prawo dopuszcza transgra-
niczny przewóz odpadów. Nieuczci-
wi przedsiębiorcy mogą spróbować 
ten zapis wykorzystać dla osiągnięcia 
dodatkowych zysków, z problemem 
pozostawiając później właściciela 
nieruchomości. Zatem mając wolne 
powierzchnie i nieruchomości wyma-
gające rekultywacji, w przypadku po-
dejmowania decyzji o ich wykorzysta-
niu/zagospodarowaniu/ zachowajmy 
daleko idącą ostrożność. Na tą ostroż-
ność powinny składać się m. in.:

działania sprawdzające •	
osoby lub firmy, z którymi zamie-
rzamy się związać i to pod wieloma 
względami( m. in. wpis do właściwe-
go rejestru, dowód osobisty czy oso-

ba z którą podpisujemy jest tą osobą 
na którą wystawiony jest okazywany 
dowód, posiadane decyzje i upraw-
nienia, przeprowadzenie wywiadu w 
instytucjach, urzędach związanych ze 
środowiskiem);

nie podpisywanie przygoto-•	
wanej przez drugą stronę umowy bez 
konsultacji z własnym prawnikiem;

nie wyrażanie żadnej ust-•	
nej zgody na jakiekolwiek działania 
na nieruchomości lub w lokalu;

permanentna kontrola re-•	
alizacji umowy pod względem reali-
zacji zawartych w niej zapisów.

Twoje późniejsze bezpieczeństwo w 
Twoich rękach!

Ku przestrodze…
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Lubię ten czas kiedy jesteś
na wyciągnięcie ręki
i już nie jestem samotny
w ciepło w pościeli zaklęty

To ciche zapatrzenie
w Twój sen tak głęboki
daje mi spokój na duszy
w czasie tak cichym, uroczym

Trwam delikatnie gdy czuję
serca bliskiego brzmienie
muskam Ciebie tak lekko
jak czułe Twoje westchnienie
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Czułość 

Wieslaw Matysik

Bezpłatne badania
mammograficzne 

Dnia 06 czerwca 2018 r. (środa), 
w godzinach od 09:00 do 13:00 przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siedlcu przeprowadzone zostaną bezpłatne 

badania mammograficzne. 

Badania przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów 

OPEN w Poznaniu. 

Rejestracja telefoniczna na badania 
od poniedziałku do piątku  
w godzinach  8:00 – 15:30 

pod nr: 61 855 75 28; 61 851 30 77; 800 160 168.

Bezpłatne badania dotyczą Pań w wieku 50 – 69 lat, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały 

z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości 
bezpłatnych badań profilaktycznych.

Laur Zaufania Społecznego to doskonała pro-
mocja gminy, bo zaufanie to podstawa. Wójt Gmi-
ny Siedlec Jacek Kolesiński został uhonorowany 
Laurem Zaufania Społecznego, który wyróżnia 
instytucje oraz osoby o wysokim zaufaniu społecz-
nym. Wójt został odznaczony za rzetelność oraz 
jakość wykonywanych usług, wysoki standard 
obsługi klienta oraz respektowanie praw konsu-
menta.

LAUR ZAUFANIA 
DLA GMINY

Gala Regionu Kozła

Nasi Laureaci

Najlepsza Firma 
Regionu Kozła

Firma ONIX - OSTOJA CHOBIENICE

Nagroda Zespołowa Zwykła
Regionu Kozła

Teatr PARAGRAF (-2) Siedlec
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