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W piątek, 20 marca wójt Jacek 
Kolesiński oraz prezes ZEUK-u Ma-
ciej Brudło spotkali się w Warsza-
wie w Ministerstwie Infrastruktury  
i Rozwoju z Waldemarem Sługoc-
kim – sekretarzem stanu w Minister-
stwie Rozwoju i Infrastruktury oraz 
posłem Jakubem Rutnickim. Pod-
czas godzinnego spotkania mówiono  
o sprawie budowy ścieżek i możli-
wości pozyskiwania środków na in-
westycje gminne, takie jak budowa 
kanalizacji, drogi oraz sale sportowe.  

– Są różne pozabudżetowe źródła  
finansowania gminnych inwestycji, 
ale cały czas trzeba trzymać rękę na 
przysłowiowym pulsie. Stąd nasza wi-
zyta w ministerstwie, za którą osob-
ne podziękowania należą się posłowi 
Rutnickiemu. Nie tak łatwo bowiem  
o spotkanie na takim szczeblu. Zwłasz-
cza wójtowi niewielkiej gminy, gdzieś z 
krańca Polski. Ale jak widać wszystko 
jest możliwe – mówi wójt Jacek Kole-
siński.

Wójt w stolicyPrezydencka wizyta
W sobotę, 28 marca Siedlec odwiedził 
Prezydent RP Bronisław Komorowski.
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Wszystkim naszym Klientom 
oraz Kontrahentom  życzymy

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego nastroju, serdecznych 

spotkań z najbliższymi 
oraz Wesołego Alleluja

Proszę Czytelnikom trochę opo-
wiedzieć o sobie.

Z zawodu jestem maszynistą ko-
lejowym. W Zakrzewie mieszkam 
od 1972 roku. Obecnie przebywam 
na emeryturze. Funkcję sołtysa peł-
niłem przez dwie kadencje.

Pojawił się Pan, jako sołtys tuż 
po otwarciu zmodernizowanej 
sali wiejskiej…

...tak, ale sama sala to nie wszyst-
ko. Trzeba było zadbać o jej oto-
czenie, a także dokończyć urzą-
dzenie placu zabaw, boisko do 
piłki nożnej oraz kort. Oprócz tego 
ławki wzdłuż boiska, siedziska i ra-
baty z krzewami, a przed świetlicą 
stanął maszt z flagą w otoczeniu 
różnorodnych kwiatów i krzewów. 
Dodatkowo, za salą powstało za-
daszenie. Jak widać, choć sala była 
zmodernizowana, to pracy nadal 
było sporo.

Pierwsze większe wyzwanie?
Chciano zlikwidować jednostkę 

OSP, która od lat mieściła się w bu-
dynku świetlicy. Miała tam pozostać 
tylko motopompa. Nie zgodziłem 
się na to. Dziś ochotnicy strażacy 
umieścili tam przyczepkę do prze-
wozu sprzętu na wypadek pożaru. 
Trzymają tam także swoje galowe  
i robocze mundury i wszystko to, 
co potrzebne jest im do akcji.

A jak przebiegała druga kadencja?
Był to czas budowy wjazdów do 

gospodarstw rolnych i przy cmen-
tarzu. Oprócz tego powstał chodnik 
spacerowy od cmentarza w stro-
nę wsi. Praca ta była wykonywa-
na w kilku etapach. Miało to być 
,,społecznie”, ale wielu ludzi nie 
zrozumiało znaczenia tego słowa. 
Koniec końców, jakoś się udało,  
a w pomoc zaangażowali się nie-
liczni mieszkańcy Zakrzewa, Za-
krzewka i Belęcina. Dziś jadąc  
w stronę Belęcina uśmiecham się na 
widok jarzębin i krzewów, które od-
dzielają chodnik od ruchliwej drogi. 

Czy spotkał się Pan z jakimś za-
daniem szczególnie trudnym do 
wykonania?

Oczywiście. Dotyczyło to kana-
lizacji burzowej. Przed laty, wjeż-
dżając do Zakrzewa, często było 
można zauważyć ogromne kału-
że. Dzięki zaangażowaniu Rady 
Sołeckiej oraz firmy ONIX dziś 
woda spływająca od strony cmen-
tarza jest odprowadzona do rowu 
w kierunku stawu rybnego. Była to 
bardzo żmudna robota, która trwała 
prawie cztery lata. Było trudno, ale 
udało się!

Przejeżdżający przez Zakrzewo 
widzą przed salą wiejską utwar-
dzoną drogę. Czemu ma ona słu-
żyć?

Ta ścieżka w przyszłości będzie 
przedłużona wzdłuż boiska sporto-
wego. Utwardzenie tej drogi to czę-
ściowo zasługa firmy Onix, która w 
bliskiej przyszłości urządzi naprze-
ciwko boiska parking.

Czy jest Pan zadowolony ze 
współpracy z Radą Sołecką?

 Współpraca ta układa się na dość 
dobrym poziomie.

To dlaczego Pan nie kandyduje 
na sołtysa po raz trzeci? Do trzech 
razy sztuka Panie Zygmuncie!

Ja mogę pomóc i nie odsunę się 
na bok. Przede mną jest jeszcze 
jedno bardzo poważne zadanie. 
Chcę doprowadzić do tego by Koło 
Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie 
działało prężniej i aktywnie.

Miło Pan wspomina festyny?
O, tak. Napracowałem się z kole-

gami z Rady Sołeckiej niemiłosier-
nie. Ostatnio sprzedawałem losy. 
Ale było warto!

A pamięta Pan wakacyjny  
festyn A.D. 2014?

Tyle samochodów, tylu ludzi, 
tylu atrakcji w Zakrzewie nie było 
nigdy. Uważam, że jest to zasługa 
Rady Parafialnej, księdza Przemy-
sława i wielu parafian oraz firm 
Onix i Rolmiks. Razem można 
zdziałać naprawdę wiele.

Spacerując przez wieś chodni-
kiem myśli Pan, że…

...cieszy mnie fakt, że ludzie dba-
ją o podwórka, o estetykę wzdłuż 
ulicy. Że sadzą kwiaty, że plac 
zabaw i boiska, to miejsca często 
odwiedzane przez matki z dziećmi 
i młodzież. Cieszą mnie dyplomy 
konkursu „Piękna Wieś” i dyplomy 
KGW. Cieszy mnie radość, jaka pa-
nuje wśród większości ludzi. Zdaję 
sobie jednak sprawę, że nie wszyst-
ko zrobiłem...

A czy planuje Pan w tym roku 
fetę z okazji 8 marca? (wywiad 
przeprowadzono przed Dniem 
Kobiet  red.)

Jakże mógłbym zapomnieć o Was 
kobiety, Zakrzewianki! Zdradzę, że 
będzie miło i radośnie.

Lata 2007-2015 w życiu Za-
krzewa to działania sołtysa pod-
noszące estetykę wizualną miej-
scowości. W Zakrzewie sporo się 
zmieniło. Myślę, Panie Zygmun-
cie, że był to ważny etap w Pana 
życiu. Nie każdego stać, by spro-
stał takim wyzwaniom. Pan, jak 
to stwierdził na początku „robił 
swoje”. I za to właśnie miesz-
kańcy wsi Zakrzewo mówią dziś 
,,dziękujemy”.

M.B.

Nie odsunę się na bok !
Rozmowa z Zygmuntem Martyniakiem,

sołtysem wsi Zakrzewo w latach 2007 - 2015

Jubileusz 
z przytupem

W sobotę, 24 stycznia w sali wiejskiej w Żodyniu obcho-
dzono 65-lecie tamtejszej jednostki OSP.

Z okazji jubileuszu zarząd OSP w Żodyniu postanowił zorganizować 
wieczorek taneczny. Jak wymyślono, tak też zrobiono. W sumie na par-
kiecie zameldowało się aż 140 osób. Strażacy przygotowali dla nich 
zabawę niemal do godzin porannych z zespołem Nocny Patrol oraz 
słodką atrakcję, którą był tort w kształcie - a jakże!  strażackiego wozu.  
Kto nie był, może żałować, ale nic straconego. W ramach 65-lecia jed-
nostki druhowie z Żodynia planują również inne niespodzianki. To m.in. 
doroczny festyn połączony z Dniem Dziecka oraz kilkudniowa wyciecz-
ka do Warszawy.  Pragnę wszystkim podziękować za wsparcie i życzli-
wość dla naszej jednostki oraz naszych działań, które wykonujemy dla 
dobra naszej okolicy. Cieszę się, że nasza praca jest zauważana i doce-
niana przez mieszkańców. Bo co prawda nie mamy wozu strażackiego, 
ale to nie oznacza, że nie możemy być pomocni dla naszego otoczenia. 
Mam nadzieję, że ta odmłodzona straż będzie dalej godnie służyć, za-
równo mieszkańcom Żodynia, jak i naszej gminy. Szczególnie pragnę 
podziękować sołtysowi i niezastąpionym paniom z koła gospodyń za 
współpracę i wyrozumiałość oraz urzędowi gminy, szczególnie panu 
Hieronimowi Birkowi, za wsparcie nas w bieżącej działalności  mówi 
Arkadiusz Lewandowski, prezes OSP Żodyń, który kieruje tą jednostką 
od czterech lat.

A. Lewandowski

Wiadomości z Zakrzewa
* MINISTRANCI NA SPORTOWO. 
W marcowy wieczór, w sali spor-
towej w Belęcinie, ministranci z 
parafii Zakrzewo rozegrali mecz 
z drużyną parafii z Łomnicy. Nasi 
oczywiście wygrali i chwała im. 
Nie można jednak nie wspomnieć, 
że był to już drugi wygrany mecz 
zakrzewskich sportowców. W listo-
padzie ubiegłego roku przyjechali 
do Zakrzewa oblaci z Obry. Musieli 
pogodzić się z porażką. Nad obla-
tami „niebo płakało”. A tymczasem 
drużyna z Zakrzewa odbywa trenin-
gi, bowiem wkrótce stoczy piłkarski 
bój z kolejnymi rywalami.

* RÓŻYCZKI DLA PAŃ. 
W niedzielę, 8 marca w sali wiej-
skiej w Zakrzewie zasiadły 52 panie.  
Na bieluteńkich obrusach pojawiły 
się filiżanki z kawą, herbatą i pyszne 
słodkości. Każda z pań swoje świę-
to uczciła lampką wina. Gospodarz 
wsi Zakrzewo  Zygmunt Martyniak 
wspólnie z płcią brzydką, czyli 
członkami Rady Sołeckiej, wręczy-
li każdej damie różyczkę. Imprezę 
uświetnił występ uczniów Szkoły 
Podstawowej w Belęcinie mieszka-
jących w Zakrzewie. Panie bawiły 
się do wieczora i zapowiedziały 
swoje przybycie za rok.

MB

BY ZDROWYM BYĆ
24 lutego w Sali sesyjnej Urzędu Gminy 

Siedlec Zarząd Koła Emerytów spotkał się 
z łącznikami tegoż Koła. Celem spotkania  
było poinformowanie łączników o planach 
Zarządu na cały bieżący rok. Łącznicy będą-
cy w temacie informują członków na swoim 
terenie. Na takie spotkanie przewodniczący 
Zarządu stara się zaprosić osobę z cieka-
wym pokazem lub pogadanką. W tym roku 
wysłuchaliśmy Anety Tomczak  Gorzelniak, 
dietetyczki od zdrowego żywienia. Po takiej 
lekcji, po takim wykładzie nasuwa się tyl-
ko jedno pytanie: co wobec tego jeść?! Ba  
dowiedzieliśmy się też, że woda mineralna 
pewnego producenta, którą dotychczas uwa-

żaliśmy za najlepszą okazuje się niezdrowa. 
Padło pytanie  co jeść, żeby jeść zdrowo.

5 marca w ramach obchodów Dnia Kobiet 
seniorzy ze Związku Emerytów pojechali do 
kina do Zielonej Góry. W drodze powrotnej 
seniorzy mieli zapewniony posiłek w Karcz-
mie „Taberska” w Janowcu. Było miło.

W kwietniu zarezerwowane mamy miejsca 
do Obry na komedię pt. „Perypetie Krawca 
Szymona”. Sztuka wystawiona w klasztorze 
przez Oblatów.W kwietniu też jest 4-dniowa 
wycieczka do Karpacza, Piechowic, Jeleniej 
Góry i Szklarskiej Poręby. Wycieczkowi-
czom  - miłego spędzania czasu.

Julianna Kaczmarek

Dzień Kobiet w Jaromierzu
W sobotę, 7 marca w sali wiej-

skiej w Jaromierzu dla wszystkich 
mieszkanek zorganizowano dorocz-
ne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Panowie z Rady Sołeckiej przywi-
tali przybyłe panie kwiatami. Póź-
niej były życzenia, które w imieniu 
męskiej części wsi wygłosił sołtys 
Konrad Makowiak, a dalej panowie 
zaprosili kobiety do zastawionego 
stołu i pięknie ubrani podali pysz-
ności, które wcześniej sami przygo-
towali (no może z ,,małą pomocą). 
Co ważne, panowie zadbali nie tylko 
o podniebienia, ale także o dobry 
humor.  Mamy nadzieję, że ten sta-
ropolski zwyczaj świętowania Dnia 
Kobiet stanie się coroczną tradycją 
w naszej pięknej sali wiejskiej  przy-
znały uczestniczki przemiłego spo-
tkania w Jaromierzu

W czwartek, 12 marca wójt gminy Siedlec  
Jacek Kolesiński spotkał się ze starostą wolsztyńskim 
Januszem Frąckowiakiem, kierownikiem powiato-
wego zarządu dróg Tadeuszem Majchrzakiem oraz 
sekretarzem powiatu Aryżem. Celem był wspólny 
objazd dróg powiatowych na terenie naszej gminy.  
W Chobienicach, z sołtys Łucją Olejniczak omówio-
no przebudowę drogi wraz z poprawą bezpieczeństwa 
na odcinku Chobienice-Zakrzewo oraz kontynuację 

remontu drogi Chobienice- Kopanica wraz z budo-
wą chodnika. Następnie wójt ze starostą udali się 
do Siedlca, gdzie otworzyli teren budowy ciągu pie-
szorowerowego przy drodze powiatowej na odcinku 
Siedlec - Żodyń. W ramach tej inwestycji powstanie 
trakt o długości ponad 1,2 kilometra, ciągnący się od 
przejścia dla pieszych w miejscowości Siedlec do po-
łączenia z istniejąca ścieżką rowerową w Żodyniu, 
przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 32

Objazd po drogach i nowa ścieżka
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Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu, w ra-
mach prowadzonych działań statutowych oraz podnosze-
nia przygotowania sportowego członków OSP, zorganizo-
wał VI Wiosenny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych 
w piłce nożnej halowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Gminnego. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Gmi-
ny Siedlec. Turniej rozegrano 22 marca w hali sportowej  
w Siedlcu. Do rywalizacji zgłosiło się sześć drużyn. Ro-

zegrano 15 meczy, które sędziowali Jacek i Zenon Zmuda, 
a nadzór nad tablicą wyników pełniły Paulina Studzińska 
oraz Anna Lehmann z ZSPiG w Siedlcu. Po kilku godzi-
nach sportowej rywalizacji na boisku pod dachem doko-
nano podsumowania zawodów. Zwyciężyła drużyna OSP 
Stara Tuchorza, za którą kolejno uplasowały się zespoły: 
OSP Zakrzewo, OSP Żodyń, OSP Siedlec oraz OSP Ja-
romierz i OSP Karna. Dyplomy drużynom wręczali Hie-

ronim Birk, wiceprezes ZOG ZOSP RP w Siedlcu, Józef 
Mikulski, skarbnik ZOG ZOSP RP w Siedlcu, Dorota Bru-
dło, dyrektor ZSPiG w Siedlcu oraz Eugeniusz Śledź. Trzy 
najlepsze w turnieju zespoły otrzymały również puchary 
oraz nagrody finansowe. Statuetka dla najlepszego strzelca 
trafiła w ręce Mikołaja Grabia z OSP Zakrzewo, natomiast 
za najlepszego bramkarza uznano przedstawiciela OSP 
Siedlec - Jakuba Leśnika.

Strażacy na boisku

W sobotę, 1 marca w hali sportowej  
w Siedlcu odbył się kolejny Turniej 
Gmin Regionu Kozła.

Organizatorem turnieju było Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Regionu 
Kozła przy udziale Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Siedlcu. Wyda-
rzenie było współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leder 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007  2013. W sportowych zmaga-
niach udział wzięły reprezentacje z gmin: 
Trzciel, Kargowa, Babimost i Siedlec. 
W skład drużyn weszli pracownicy urzędów 
gmin i jednostek organizacyjnych, radni,  
a także przedstawiciele organizacji społecz-
nych i pozarządowych. Zmagania uczest-
ników oceniało jury w składzie, którego 
był przedstawiciel każdej z rywalizujących 
zespołów. Podobnie jak w latach poprzed-

nich zawodnicy mieli do pokonania tory 
przeszkód, były też skoki przez skakankę, 
rzuty lotkami do tarczy, kopnięcie piłki 
tenisowej do bramki od unihokeja, spacer 
farmera oraz konkurencja niespodzianka 
polegająca na ułożeniu w jak najkrótszym 
czasie piramidy z plastikowych kubków. 
W sprawnym przeprowadzeniu zawo-
dów pomagali nauczyciele wychowania  
fizycznego z siedleckiej szkoły: Zdzisła-
wa Łopuszyńska i Przemysław Strażyński. 
Zwycięzcą turnieju okazała się drużyna  
z Babimostu, drugie miejsce zajęła repre-
zentacja Kargowej, trzecie miejsce przy-
padło zawodnikom z Trzciela, a czwarte 
gospodarzom, czyli drużynie z Siedlca.  
Na zakończenie wyczerpujących zmagań 
na wszystkich czekał smaczny posiłek re-
generacyjny, przygotowany przez kucharki 
ze szkoły w Siedlcu.

SKAKALI, BIEGALI I RZUCALI Mamy wysportowanych radnych !

Pod koniec lutego, w sali sportowej Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Wolsztynie roze-
grano XVI Zimową Spartakiadę Mieszkań-
ców Powiatu Wolsztyńskiego. W zawodach 
oczywiście nie mogło i nie zabrakło rów-
nież drużyny radnych gminy Siedlec oraz 
pracowników siedleckiego urzędu. Zma-
gali się w takich konkurencjach, jak: 
strzelanie na bramkę, rzut piłką do kosza,  

wielobój sprawnościowy, gra w „dwa 
ognie”, rzut lotką do tarczy, strzelanie z wia-
trówki oraz konkurs wiedzy o LZS. W ka-
tegorii samorządowców reprezentacja gmi-
ny Siedlec zajęła drugie miejsce, plasując 
się za zwycięską drużyną gminy Przemęt!  
W klasyfikacji mieszkańców powiatu 
czwarte miejsce zajął Żodyń.

We wtorek, 2 marca odbyła się VI 
sesja Rady Gminy Siedlec V ka-
dencji. Tylko w jednym głosowa-
niu radni nie byli jednomyślni.

W obradach uczestniczyło 15 rad-
nych, a więc frekwencja była 100-
procentowa. Podczas sesji, w dowód 
uznania za zaangażowanie w sprawy 
lokalnej społeczności, uhonorowano 
Jadwigę Hirt i Agnieszkę Augusty-
niak, które otrzymały nagrodę staro-
sty wolsztyńskiego „Szpilki 2015”. 
Oprócz tego wysłuchano informacji 
na temat działalności Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Siedlcu za 2014 
rok, a w punkcie interpelacje i wnio-
ski głos zabrali:
- radny Maciej Wita, który złożył 
dwie interpelacje oraz jeden wnio-
sek i zapytanie. Interpelacje doty-
czyły: przedstawienia szczegółów 
projektu boiska wielofunkcyjnego 
w Siedlcu (radny pytał, do jakich 
dyscyplin sportowych jest przysto-
sowany obiekt oraz kto odpowiadał 
za zatwierdzenie projektu) i budowy 
ścieżki rowerowej Siedlec - Żodyń 
(kto i dlaczego podjął decyzję o jej 
budowie przy drodze powiatowej 
mimo, że była możliwość jej budo-
wy na mieszczącym się kilka me-
trów od drogi polu uprawnym? Czy 
wzięto pod uwagę fakt, iż obecna lo-
kalizacja mieści się w miejscu rowu, 
który dotychczas gromadził nadmiar 

wody, a w okresie zimy wiąże się to 
z zaleganiem tam śniegu z odśnie-
żanej drogi powiatowej? Radny 
chciał też wiedzieć, czy w obecnym 
projekcie są uwzględnione barierki 
ochronne oddzielające ścieżkę ro-
werową od drogi). Z kolei wniosek 
radnego dotyczył wykonania kosz-
torysu remontu boiska wielofunk-
cyjnego w Siedlcu, który uwzględni 
przede wszystkim wymianę uszko-
dzonego ogrodzenia oraz montaż 
bramek używanych do gry w piłkę 
nożną. Pytania Macieja Wity doty-
czyły masztu telefonii komórkowej 
usytuowanego przy hydroforni w 
Siedlcu (jaka jest miesięczna kwo-
ta dzierżawy, od kiedy jest płacona 
i jaka kwota wpłynęła do budżetu 
gminy?) oraz stawku przy ulicy Li-
powej w Siedlcu (co jest przyczyną 
jego zanieczyszczenia?),
- radny Ryszard Kluj pytał o dalszy 
los interpelacji dotyczącej audy-
tu otwarcia dla stanu finansowego 
Gminy Siedlec oraz interpelacji 
dotyczącej nagrywania audiowideo 
i upubliczniania sesji Rady Gmi-
ny Siedlec na stronie internetowej 
urzędu. Ponadto radny spytał, jakie 
ustalenia zostały podjęte na posie-
dzeniu Rady Społecznej SPZOZ w 
temacie szpitala.
W dalszej części obrad przystąpiono 
do podjęcia następujących uchwał: 
* uchwała nr VI/25/2015, w spra-

wie zmian uchwały budżetowej na 
2015 (projekt uchwały została przy-
jęty jednogłośnie przy 15 głosach 
,,za”) * uchwała nr VI/ 26/2015, w 
sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Siedlec w 2015 
roku” (15 głosów ,,za”) * uchwała 
nr VI/ 27/2015, w sprawie okre-
ślenia kryteriów rekrutacji wraz z 
liczbą punktów w postępowaniu re-
krutacyjnym na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego do publicz-
nych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Siedlec (15 głosów 
,,za”) * uchwała nr VI/ 28/2015, w 
sprawie ustalenia dopłat dla wszyst-
kich odbiorców usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków (15 głosów 
,,za”) * uchwała w sprawie zatwier-
dzenia taryf Zakładu Eksploatacji 
Urządzeń Komunalnych sp. z o.o. 
w Siedlcu za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na okres od 01 maja 2015 
r. do 30 kwietnia 2016 r. nie została 
przyjęta (na 15 radnych: zero głosów 
za podjęciem, 10 przeciwnych, pięć 
wstrzymujących). Podczas marco-

wej sesji została także wyrażona po-
zytywna opinia w sprawie projektu 
uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie wyzna-
czenia aglomeracji Wolsztyn-Sie-
dlec. Protokoły z poszczególnych 
sesji po przyjęciu przez Radę Gminy 
Siedlec dostępne są na stronie www.
siedlec.bip.net.pl, w zakładce Rada 
Gminy/protokoły z sesji.

Jolanta Żurek

Z  O B R A D  R A D Y  G M I N Y

- Właśnie zakończył się konkurs na 
sekretarza gminy. Po co wogóle obsadzać 
te stanowisko, skoro przez tyle lat było 
wolne i gmina jakoś dawała radę?

- Jak już mówiłem wcześniej, ustawa o 
samorządzie gminnym stanowi, że w gminie 
musi być sekretarz. Owszem, można dysku-
tować czy w małych gminach jest to uzasad-
nione, ale nie można nie przestrzegać zapi-
sów prawa. Stąd właśnie konkurs na wolne 
stanowisko sekretarza, a głosy o tym jakoby 
wszystko miało być z góry postanowione 
jeszcze przed nim są zwykłymi spekulacjami 
i nie mają pokrycia w prawdzie. Po pierwsze, 
sam fakt, że zdecydowałem się ogłosić kon-
kurs, a nie mianowałem kogoś na stanowisko 
sekretarza, świadczy, że dochowano wszyst-
kich procedur, aby wybór był jak najbardziej 
bezstronny i obiektywny. A że wygrał do-
tychczasowy zastępca wójta, to też w sumie 
nie jest dziwne, skoro na rozmowy z komisją 
konkursową zjawił się jako jedyny. Pozostali 
kandydaci nawet nie przyjechali, aby zapre-
zentować swoje osoby oraz posiadane umie-
jętności i z tego powodu nie sposób tutaj 
dopatrywać się jakiegoś drugiego dna, albo 
,,ustawki” wyników. Na takie rzeczy w urzę-
dzie nie może być miejsca.

- Po zmianie u sterów władzy wie-
lu pyta, czy nadal będzie organizowane 
,,Święto Świni”?

- Na pewno pod koniec sierpnia będzie 
jakaś duża impreza plenerowa. Chodzi o to, 
aby dzięki niej wypromować naszą gminę, 
żeby było o niej trochę głośno, a oprócz tego 
naszym mieszkańcom należy się przecież ja-
kaś większa atrakcja. Nie będzie to już jed-

nak ,,Święto Świni”. Będzie to całkiem nowa 
impreza, w nowej formule, choć zapowiada 
się, że będzie robiona wcale nie z mniejszym 
rozmachem. To możliwe dzięki naszym 
przedsiębiorcom, którzy już teraz deklarują 
swoją pomoc w organizacji przedsięwzięcia 
i za co jestem im wdzięczny. Razem można 
zrobić dużo więcej nie obciążając przy tym 
znacząco gminnego budżetu. Stąd moje spo-
tkania z przedstawicielami miejscowych firm 
i poszukiwanie funduszy na te nowe ,,Świę-
to Świni”. Zresztą, spotykam się nie tylko z 
naszymi przedsiębiorcami by znaleźć pienią-
dze nie tylko na sierpniowy festyn. Pukam 
do różnych drzwi i pytam o możliwości oraz 
szukam finansowego wsparcia gminnych 
poczynań. Stąd chociażby wizyty w War-
szawie, w ministerstwie. Nie sztuka działać 
przez cały rok w oparciu o przyjęty budżet. 
Trzeba wykazać się inicjatywą i ten budżet 
powiększać, co pozwoli również zwiększyć 
ilość zrealizowanych zadań. Stawiam na ra-
cjonalne zarządzanie. Trzeba nie tylko szu-
kać zewnętrznych źródeł finansowania, ale 
również mądrze gospodarzyć, tym co mamy. 
Z tego powodu, osoby w urzędzie z najwyż-
szym wynagrodzeniem, czyli między innymi 
ja, mój zastępca i skarbnik, mają obniżona 
pensję po około dwa tysiące złotych. Ktoś 
może powiedzieć, że to może populizm, a ja 
powiem, że to nowa jakość i przejaw troski 
o naszą gminę. Oczywiście, że dzięki mniej-
szym uposażeniom nie zbawimy budżetu 
gminy, ale ziarnko do ziarnka i zawsze uda się 
jakąś kwotę wydać nie na pensję, ale na inne 
zadania służące naszym mieszkańcom. Bo to 
przecież oni są naszymi pracodawcami. I o 
tym często przypominam moim urzędnikom. 

- Coś już wynikło z tego po-
szukiwania pieniędzy na gminne 
zadania?

- Ruszyła chociażby budowa 
ścieżki rowerowej z Żodynia do Sie-
dlca, a inwestycja ta jest prowadzona 
wspólnie przez samorząd powiatu i 
naszej gminy. Zanosi się również na 
to, że także z gminą Kargowa będzie-
my raz działać przy budowie ścieżki 
pomiędzy naszymi gminami. Skoro 
mowa o tak potrzebnych ścieżkach, 
to w urzędzie powstaje kompleksowy 
plan ich budowy. Chodzi o to, żeby 
rozwijać sieć ścieżek w sposób prze-
myślany, zgodnie z jakimś harmono-
gramem i priorytetami. A jeśli mowa 
o drogach, to powinno poprawić się 
w tym zakresie pomiędzy Chobieni-
cami i Zakrzewem oraz Chobienica-
mi i Babimostem. Wiem, że w innych 
miejscach naszej gminy też są potrzeby, ale 
bez obaw – nikt o nikim nie zapomniał. Po 
prostu nie od razu nawet Kraków zbudowano 
i nie sposób w pierwszym roku nowej kaden-
cji zrobić inwestycyjną rewolucję w całej na-
szej gminie. To jest niestety niewykonalne.

- Mieliśmy okazję gościć w Siedlcu 
obecnego Prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego. Jak udało się zorganizować tą  
ważną wizytę?

Przez dwa miesiące staraliśmy się o 
możliwość goszczenia Prezydenta RP. Przy 
okazji kampanii wyborczej oraz dzięki 
wsparciu Posła Jakuba Rutnickiego na ostat-
nią chwilę udało się zorganizować wizytę 
Bronkobusa oraz debatę “Dialog o Polsce”, 
w której wzięło udział ok 150 osób z tere-
nu naszej gminy. Mamy też nadzieję, iż inni 
kandydaci na Prezydenta RP również zechcą 
odwiedzić naszą gminę.
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Luty 2015
9.02 - początek walnych zebrań sprawoz-

dawczych jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w gminie,

16-27.02 - ferie zimowe w GOK Sie-
dlec,

22.02 - udział radnych Rady Gminy Sie-
dlec i pracowników samorządo-
wych w XVI Zimowej Sparta-
kiadzie Mieszkańców Powiatu 
Wolsztyńskiego w Wolsztynie,

23.02 - szkolenie radnych Rady Gminy 
Siedlec.

Marzec 2015
2.03 - koniec walnych zebrań sprawoz-

dawczych jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w gminie,

224.03 - zebrania sołeckie (wybór Soł-
tysa i rad Sołeckich) w: Tu-
chorzy, Nieborzy, Wąchabnie, 
Kiełkowie, Grójcu Małym, Cho-
bienicach, Reklinie, Kopanicy, 

Jaromierzu, Nowej 
Tuchorzy, Godzisze-
wie, Kiełpinach i Ja-
żyńcu,

5.03 - udział przedstawicieli 
samorządu gminnego 
w posiedzeniu Zarzą-
du Związku Międzyg-
minnego „Obra”,

5.03 - w Chobienicach rozegrano finał 
eliminacji gminnych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIE-
GA POŻAROM”. Wyniki: grupa  
I-  I m.   Aleksander Brudło 
(ZPSPiG w Kopanicy), II m.  
Mateusz Idziejczak (ZPSPiG 
w Belęcinie), III m.  Roksana 
Przybyła, IV m.  Mateusz Za-
lisz (oboje ZSPiG w Siedlcu), 
V m.  Dawid Basiński (ZPSPiG 
w Chobienicach); grupa II - I m.  
Paulina Wyrwa (ZPSPiG Cho-

bienice), II m.  Paulina Reimann 
(ZSPiG Siedlec), III m.  Joanna 
Wyrwa (ZPSPiG Chobienice), 
IV m.  Marcelina Hełmińska 
(ZSPiG Tuchorza), V m.  To-
biasz Rejman (ZSPiG Siedlec),

5-9.03  kwalifikacja wojskowa,
6.03  wernisaż Katarzyny Galer,

8.03  obchody Dnia Kobiet w GOK Sie-
dlec,

10.03 - podpisanie umowy na budowę 
ciągu pieszorowerowego w cią-
gu drogi powiatowej Siedlec-
Żodyń,

11.03 - udział przedstawicieli samorządu 
gminnego w posiedzeniu Rady 
Społecznej SPZOZ w Wolszty-
nie,

12.03 - objazd dróg powiatowych na te-
renie naszej gminy z udziałem 
starosty wolsztyńskiego Janusza 
Frąckowiaka, kierownika Po-
wiatowego Zarządu Dróg Tade-

usza Majchrzaka oraz sekretarza 
powiatu Grzegorza Aryża,

12-13.03 - Targi Edukacyjne dla mło-
dzieży z gminy Siedlec,

14.03  udział radnych Rady Gminy  
i pracowników samorządowych  
w Turnieju Gmin Regionu Ko-
zła, który rozegrano w hali spor-
towej w Siedlcu,

19.03 - wręczenie Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie parom 
małżeńskim obchodzącym Złote 
Gody,

19.03 - narada z dyrektorami szkół na te-
mat budżetów placówek,

20.03 - wizyta przedstawicieli z zaprzy-
jaźnionej Gminy Siekierczyn 
(woj. dolnośląskie, pow. lubań-
ski),

22-23.03 - Dni Tradycji Wielkanocnych 
w GOK Siedlec

Jolanta ŻurekC
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Ze wspomnień czerpię energię
Radość – w rzeczach małych
Ukojenia w rodzinie
A czas wolno płynie

Do pełni szczęścia
Tylko mi Ciebie brakuje
Żadna inna połówka
Nie pasuje

Skarbnicą moich snów
Są chwile z tobą przeżyte
I przychodzisz do mnie we śnie
Bo Ty wciąż kochasz mnie

A ja Ci na kamieniu
Czerwoną różę położę
A Ty ją weźmiesz w swoją dłoń
Bo ta róża skrywa miłość mą

Julianna Kaczmarek

Gmina Siedlec w ostatnich latach efek-
tywnie wykorzystywała środki z Unii 
Europejskiej. Pozyskane fundusze po-
zwoliły m.in. na na budowę, moderni-
zację i wyposażenie świetlic wiejskich 
oraz zagospodarowanie terenów wokół, 
utworzenie placów zabaw oraz budowę 
wodociągów i kanalizacji sanitarnych. 
Pozyskane w latach 2007 - 2013 środki 
pozwoliły na wykonanie następujących 
przedsięwzięć:

1) W ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013 (dofinansowanie 50%):
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej  
w Borui oraz modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Jażyńcu i Grójcu Małym”, 
wartość zadania - 674 tys. 484,04 zł, do-
finansowanie - 276 tys. 228,39 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Belęcinie i zagospodarowanie tere-
nu wokół”, wartość zadania - 455 tys. 
640,97 zł, dofinansowanie  179 tys. 498 
zł (obligacje),
- „Dokończenie budowy świetlicy wiej-
skiej w Żodyniu”, wartość zadania  583 
tys. 672,76 zł, dofinansowanie  234 tys. 
399 zł (pożyczka),
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej 
Tuchorzy”, wartość zadania  485 tys. 
56,93 zł, dofinansowanie  197 tys. 543 
zł (pożyczka).

2) W ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 
2013 (dofinansowanie 75%):
- „Budowa wodociągu w Nowej Tu-
chorzy, kanalizacji sanitarnej w Tucho-
rzy oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Nowej Tuchorzy i Kar-
nie”, wartość zadania  1 mln 508 tys.  
29 zł, dofinansowanie  922 tys. 817,8 zł  
(pożyczka),
- „Budowa wodociągu w Mariankowie 
i przesyłu relacji Belęcin-Mariankowo-
Boruja oraz biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Zakrzewie”, wartość zadania  
2 mln 61 tys. 9,76 zł, dofinansowanie   
1 mln 190 tys. 425,39 zł (pożyczka).

3) W ramach Osi 4 LEADER objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 Europej-
ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie, ,,Rozwój  

i odnowa wsi” i tzw. ,,Małe Projek-
ty”:
- ,,Wyposażenie świetlic w Borui, Grój-
cu Małym i Jażyńcu”, wartość zadania  
226 tys. 967,5 zł, dofinansowanie  134 
tys. 996,02 zł,
- ,,Utworzenie placów zabaw dla dzie-
ci w Wąchabnie, Mariankowie, Grójcu 
Małym, Wojciechowie, Karnie”, war-
tość zadania  52 tys. 4,4 zł, dofinanso-
wanie  29 tys. 822 zł,
- ,,Nagranie płyt promocyjnych CD au-
dio z kolędami w wykonaniu zespołów 
śpiewaczych i chóru z gminy Siedlec 
Tuchorzacy, Perły, Camerata”, wartość 
zadania 14 tys. 858,4 zł, dofinansowa-
nie  8 tys. zł,
- ,,Publikacje promocyjne gminy Sie-
dlec”, wartość zadania  22 tys. 324,5 zł, 
dofinansowanie  8 tys. zł,
- ,,Wykonanie alei spacerowej w parku 
w Kiełpinach”, wartość zadania  16 tys. 
883,61 zł, dofinansowanie  8 tys. zł,
- ,,Utworzenie placu zabaw dla dzieci  
w Nieborzy, Nowej Tuchorzy, Jaromie-
rzu, Reklinku”, wartość zadania  44 tys. 
526 zł, dofinansowanie  28 tys. 960 zł,
- ,,Wyposażenie świetlic w Kopanicy 
(zakup patelni) i w Kiełpinach (na-
głośnienie)”, wartość zadania  14 tys. 
967,87 zł, dofinansowanie  9 tys. 735,2 
zł,
- zrealizowanie projektu pn. ,,Bezpiecz-
na Gmina”, wartość zadania  20 tys. zł, 
dofinansowanie  16 tys. zł,
- utworzenie placu zabaw dla dzieci w 
Jażyńcu, wartość zadania  11 tys. 131,5 
zł, dofinansowanie  7 tys. 240 zł (złożo-
no wniosek o przyznanie pomocy, plac 
powstanie w pierwszym kwartale br.),
- utworzenie placu zabaw dla dzieci 
w Starej Tuchorzy, wartość zadania   
11 tys. 131,5 zł, dofinansowanie  7 tys. 
240 zł (złożono wniosek o przyznanie 
pomocy, plac powstanie w pierwszym 
kwartale br.).

4) W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 20072013, w 
tym Osi 4 LEADER w ramach pro-
jektów ,,Rozwój i odnowa wsi” re-
alizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Siedlcu:
- ,,Rozbudowa i przebudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu”, dofinan-
sowanie  500 tys. zł,
- ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej 
Tuchorzy”, dofinansowanie  196 tys. 
325,33 zł,

- ,,Zakup wyposażenia do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu (wyposaże-
nie kuchni i sal)”, dofinansowanie  117 
tys. 963 zł.
W ramach tzw. ,,MAŁYCH PROJEK-
TÓW”:
- ,,Wyposażenie sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu 
(zakup sprzętu nagłaśniającego)”, dofi-
nansowanie  8 tys. 219 zł,
- ,,Koncert Konkursowy Festiwali Pio-
senki i Talenty Regionu Kozła dla Dzie-
ci i Młodzieży”,
dofinansowanie  3,5 tys. zł,
- ,,Zakup strojów dla zespołu Tuchorza-
cy z Tuchorzy”, dofinansowanie  5 tys. 
691 zł,
- ,,Rajd Rowerowy Rowerem po Regio-
nie Kozła”, dofinansowanie  3 tys. 647 
zł,
- ,,Uszycie strojów dla zespołu Perły  
Sumsiodki”, dofinansowanie  6 tys. 720 zł. 

5) W ramach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Zakład Eksploata-
cji Urządzeń Komunalnych sp. z o.o. 
w Siedlcu wykonał:
- modernizację systemu odpadów ko-
munalnych na terenie Gminy Siedlec, w 
tym zakup samochodu specjalistyczne-
go (dofinansowanie  179 tys. 450 zł),
- rozbudowę i modernizację sieci wodo-
ciągowych w miejscowościach Siedlec, 
Godziszewo-Belęcin i Wojciechowo 
oraz zakończenie pierwszego etapu bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Chobienice (dofinansowanie  129 
tys. 797 zł),
- rozbudowę i modernizację sieci wodo-
ciągowych w miejscowościach Siedlec, 
Godziszewo-Belęcin i Wojciechowo 
oraz zakończenie pierwszego etapu 
budowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Chobienice (dofinansowanie 
- 156 tys. 35 zł.)

6) Zakład Eksploatacji Urządzeń Sa-
nitarnych sp. z o.o. w Siedlcu jest w 
trakcie realizacji projektu pod nazwą 
,,Kompleksowe zagospodarowanie 
ścieków w zlewni rzeki Obry  Gmina 
Siedlec”.

Opr. Ewa Woś

UNIJNA POMOC W NASZEJ GMINIE

Sala wiejska w Grójcu Małym

Plac zabaw w Nieborzy

Tłocznia ścieków w Chobienicach

W sobotę 14 marca 2015 roku na 
hali sportowej w Siedlcu odbył się ko-
lejny już Turniej Gmin Regionu Kozła. 
Organizatorem turnieju było Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Regio-
nu Kozła przy udziale Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu. 
Wydarzenie było współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
osi 4 Leader Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W 
sportowych zmaganiach udział wzięły 
reprezentacje       z gmin: Trzciel, Kar-
gowa, Babimost i Siedlec. W skład dru-
żyn weszli pracownicy urzędów gmin i 
jednostek organizacyjnych, radni a tak-
że przedstawiciele organizacji społecz-
nych  i pozarządowych.

Zmagania uczestników oceniało jury, 
w składzie którego był przedstawiciel 
każdej  z rywalizujących drużyn. Podob-
nie jak w latach poprzednich zawodnicy 
mieli do pokonania tory przeszkód, sko-
ki przez skakankę, rzuty lotkami do tar-
czy, kopnięcie piłki tenisowej do bram-
ki od unihokeja, spacer  farmera oraz 
konkurencję niespodziankę polegającą 
na ułożeniu w jak najkrótszym czasie 
piramidy z plastikowych kubków. W 

sprawnym przeprowadzeniu 
zawodów pomagali nauczy-
ciele wychowania fizyczne-
go z siedleckiej szkoły: pani 
Zdzisława Lopuszyńska i pan 
Przemysław Strażyński. 

Zwycięzcą turnieju oka-
zała się drużyna z Babimo-
stu, drugie miejsce zajęła reprezentacja 
Kargowej , trzecie miejsce przypadło 
zawodnikom z Trzciela a czwarte go-
spodarzom drużynie z Siedlca.

Na zakończenie wyczerpujących 
zmagań na zawodników czekał pyszny 
posiłek regeneracyjny przygotowany 
przez panie kucharki ze szkoły w Sie-
dlcu.  

Dnia 22 marca 2015 r. w Ośrodku Li-
ny/k. Kargowej odbył się I Integracyjny 
Bieg Regionu Kozła. Wydarzenie było 
współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach osi 4 Leader Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania 
Regionu Kozła dziękuje wszystkim oso-
bom, które wypełniły ankiety dotyczące 
obszaru Działania Regionu Kozła. 

W dniach 15 – 17 maja 2015 r.  
odbędzie sie szkolenie dla 
mieszkańców Regionu Ko-
zła zakończone uzyskaniem 
uprawnień instruktora turysty-
ki kajakowej. Kurs organizuje 
Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania Regionu Kozła 

we współpracy z Lubuskim Klubem 
Turystycznym „Agroś”. Koszty kursu 
pokrywa LGD Regionu Kozła w ra-
mach dofinansowania na aktywizację 
mieszkańców regionu. Koszt kursu to 
400,00 zł/osoba. Częściowa odpłatność 
od uczestnika wynosi 100,00 zł/osoba 
i przeznaczona jest na wynajęcie auto-
karu oraz kajaków. Zainteresowanych 
prosimy o wysłanie e-maila na adres 
agros.kargowa@gmail.com, odwrotnie 
zostanie przesłana karta zgłoszenia. O 
przyjęciu na kurs decyduje kolejność 
zgłoszeń. Po weryfikacji zgłoszeń po-
dany zostanie numer rachunku banko-
wego w celu dokonania wpłaty wpiso-
wego. W dniu 15.05.2015 r. odbędzie 
sie także szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Koszt tego szkole-
nia będzie pokryty z wpisowego. Infor-
macja o szkoleniu zostanie przekazana 

uczestnikom drogą mailową. KURS IN-
STRUKTORA TURYSTYKI KWALI-
FIKOWANEJ – SPECJALNOŚĆ: TU-
RYSTYKA KAJAKOWA  skierowany 
jest do osób, które zamierzają organizo-
wać i prowadzić imprezy turystyki kwa-
lifikowanej w zakresie turystyki kaja-
kowej. Absolwenci kursów Instruktora 
Turystyki Kwalifikowanej mogą pełnić 
funkcję kierowania wycieczek, obozów 
wędrownych i imprez turystyki kwali-
fikowanej. Uprawnienia wydawane są 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu         z dnia 
8 listopada 2001 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publicz-
ne przedszkola, szkoły i placówki krajo-
znawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001 r., 
nr 135, poz 1516, art.11).

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

Opracowała: Ewa Woś
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Kazimiera i Jan Wyrwa

Helena i Jerzy Prządka

Antonina i Edward Brychcy

Bolesława i Franciszek Brudło

Jadwiga i Franciszek Adamczak

Janina i Czesław Ratajczak

Maria i Józef Kaczmarek

Sabina i Bronisław Świder

Czesława i Edward Buda

Urszula i Jan KowalikMaria i Bronisław Przymuszała

W czwartek, 19 marca wójt 
Jacek Kolesiński oraz prze-
wodniczący Rady Gminy 

Andrzej Kaźmierczak wręczyli Me-
dale Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Odznaczenia nadał Prezydent 
RP parom małżeńskim, które obcho-
dzą jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Z tej okazji były życzenia  
i kwiaty oraz tradycyjna lampka szam-
pana, a uroczystość uświetnił występ 
młodzieży z sekcji wokalnej działają-
cej przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Siedlcu. Medale otrzymali: Jadwiga 
i Franciszek Adamczakowie, Maria  
i Kazimierz Basinscy (wszyscy z Żody-

nia), Józefa i Kazimierz Borowczako-
wie (Siedlec), Bolesława i Franciszek 
Brudło, Czesława i Edward Buda, 
Jadwiga i  Józef  Piszczek (Tuchorza), 
Antonina i Edward Brychcy, Urszula  
i Jan Kowalikowie (Kopanica), Maria 
i Józef  Kaczmarkowie, Maria i Broni-
sław Przymuszałowie, Sabina i Bro-
nisław Świder (Chobienice), Teresa 
i Czesław Łukaszewscy (Reklinek), 
Janina i Henryk Ossowscy, Janina  
i Bernard Tomaszewscy (Mała Wieś), 
Helena i Jerzy Prządkowie (Kiełpi-
ny), Janina i Czesław Ratajczakowie 
(Wielka Wieś) oraz Kazimiera i Jan 
Wyrwa (Reklin).

Teresa i Czesław Łukaszewscy

Józefa Borowczak

Maria i Kazimierz Basinscy

Janina i Henryk Ossowscy

Jadwiga i Józef Piszczek
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W sobotę, 14 marca w godzinach po-
południowych, dyżurny KPP w Wolsztynie 
otrzymał informację o leżącym w rowie 
nieopodal Żodynia osobowym aucie.

Na miejsce skierowano policjantów 
Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi 
po dotarciu we wskazany rejon potwier-
dzili fakt dachowania zakończonego w ro-
wie. Jak ustalono, autem kierował 18-letni 
mieszkaniec Kargowej. Mężczyzna na 
skutek niedostosowania prędkości jazdy 
do warunków drogowych, wpadł na drodze 
krajowej w poślizg, zjechał na pobocze,  
a następnie do rowu i dachował. Kierowca 

szczęśliwie wyszedł z opresji bez poważ-
niejszych obrażeń. Niemniej, za spowodo-
wanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, został ukarany 100-złotowym 
mandatem karnym. - Uszkodzone auto 
oraz mandat i przerwa w podróży, ale i tak 
kierowca może mówić o szczęściu, bo nikt 
nie został kaleką, ani na szczęście nie stra-
cił też życia - podkreśla aspirant Wojciech 
Adamczyk z Komendy Powiatowej Policji 
w Wolsztynie, który apeluje do kierowców 
o rozważną jazdę. Noga z gazu, w myśl 
ludowego porzekadła, by spieszyć się po-
woli.

Wiosenna aura sprawia, że na drogach 
z dnia na dzień pojawia się coraz więcej 
rowerzystów. Przy tej okazji warto przy-
pomnieć sobie o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa.

Wolsztyńscy policjanci dbając o bez-
pieczeństwo rowerzystów zwracają baczną 
uwagę na ich zachowanie na drodze. Nie-
stety, jak się okazuje najczęściej obserwo-
wanymi wykroczeniami, jakie popełniają 
rowerzyści są: jazda po chodniku oraz 
przejeżdżanie po przejściu dla pieszych. W 
tym miejscu policjanci przypominają, że 
korzystanie z chodnika lub drogi dla pie-
szych przez kierującego rowerem jest do-
zwolone wyjątkowo, gdy opiekuje się on 
osobą w wieku do lat 10 kierującą rowe-
rem, gdy szerokość chodnika wzdłuż dro-
gi, po której ruch pojazdów jest dozwolony 
z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi 
co najmniej 2 m i gdy brakuje wydzielo-
nej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla 
rowerów, a także gdy warunki pogodowe 
zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na 
jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, 
gęsta mgła). W takich jednak przypadkach 
kierujący rowerem jest obowiązany jechać 
powoli, zachować szczególną ostrożność i 
ustępować miejsca pieszym. - Z kolei jazda 
po przejściu dla pieszych w każdych oko-
licznościach jest zabroniona i jako wykro-
czenie sankcjonowana jest mandatem kar-
nym w wysokości sto złotych  informuje 
aspirant Wojciech Adamczyk, który zwra-
ca też uwagę, że zwiększająca się liczba 
rowerów na ulicach, to także potencjalnie 

większa możliwość ich kradzieży. Każdo-
razowo, gdy pozostawiamy swój jednoślad 
bez nadzoru (na przykład przed sklepem 
idąc na zakupy) bezwzględnie powinni-
śmy zabezpieczyć go przed kradzieżą. 
Najbardziej popularnym zabezpieczeniem 
jest stalowa linka z zamkiem na klucz lub 
na szyfr. Kupując konkretny model takiej 
linki powinniśmy zwrócić uwagę, czy po-
siada ona certyfikat lub atest producenta 
gwarantujący jego jakość. Pamiętajmy, że 
dostępne na rynku zabezpieczenia, któ-
rych cena jest zastanawiająco niska, nie 
dają praktycznie żadnej gwarancji ochro-
ny przed kradzieżą. Ważne również, by 
wybierając miejsce pozostawienia swego 
roweru w miarę możliwości wybierać ta-
kie, w których możliwe będzie przymo-
cowanie roweru za jego ramę, a nie tylko 
za koło. Taki sposób zabezpieczenia po-
woduje, że potencjalny złodziej rezygnuje  
z kradzieży, szukając gorzej roweru, który 
łatwiej skraść. - Z myślą o rowerzystach, w 
czerwcu przeprowadzimy doroczną akcję 
znakowania jednośladów  dodaje aspirant 
Wojciech Adamczyk.

P O L I C J A  I N F O R M U J E

KOSZTOWNY POŚPIECH SEZON NA ROWERY

Od połowy marca do końca kwietnia 
podatnicy, którzy muszą złożyć PIT-37, a 
nie prowadzą działalności gospodarczej 
będą mogli pobrać wstępnie wypełnione 
przez Administrację Podatkową zeznanie 
podatkowe. Wstępnie wypełnione zezna-
nie podatkowe (PFR) jest przygotowane 
na podstawie danych zawartych w infor-
macjach o dochodach osób fizycznych, 
sporządzanych przez płatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz 
podmioty, które nie pełnią funkcji płatni-
ka w tym podatku (PIT-11, PIT-R, PIT-
8C). Podatnicy znajdą w nim informacje 
o swoich dochodach, przychodach, zalicz-
kach i składkach. Uwaga - jest to tylko 
propozycja rozliczenia rocznego, udo-
godnienie w rozliczeniach, a nie złożenie 
zeznań podatkowych za podatników przez 
Administrację Podatkową! Jakie są ko-
rzyści z PFR? Pozwala nie tylko uniknąć 
błędów związanych z przepisywaniem da-
nych z informacji od płatników, ale także 
sprawia, iż wypełnienie obowiązku podat-
kowego stanie się wygodniejsze, prostsze 
i szybsze. Usługa PFR jest realizowana z 
wykorzystaniem interaktywnego formu-
larza umożliwiającego edycję wszystkich 
pól, a także modyfikację danych (np. kosz-
tów uzyskania przychodów), dopisanie 
przychodów z innych źródeł, np. z praw 
autorskich czy organów rentowych, dopi-
sanie ulg i przekazanie jednego procenta 

na rzecz wybranej Organizacji Pożytku 
Publicznego oraz dodanie załączników 
(PIT/D, PIT/O, PIT-2K). PFR może zło-
żyć podatnik niezalogowany. Wystarczy 
tylko adres e-mail, na który kierowana 
będzie korespondencja. -- Skorzystanie 
z PFR nie jest obowiązkiem dla podatni-
ka. Jest to jedynie jeden z dodatkowych 
sposobów na złożenie PIT-37, który nadal 
można składać na dotychczasowych zasa-
dach przez system e-Deklaracje oraz pa-
pierowo  tłumaczą przedstawiciele urzędu 
skarbowego w Wolsztynie, a do pobrania 
PFR i wysłania zeznania podatkowego 
niezbędne są następujące dane: identyfi-
kator podatkowy (pesel, NIP), imię i na-
zwisko podatnika, data urodzenia, kwota 
przychodu za 2014 rok (suma przychodów 
z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, 
PIT-R.), kwota przychodu za 2013 rok 
oraz adres e-mail. Przed wysłaniem po-
datnik powinien sprawdzić wstępnie wy-
pełnione zeznanie podatkowe (PFR) pod 
kątem jego poprawności i kompletności 
danych. Poprawność złożenia przez po-
datnika zeznania podatkowego PIT-37  
w urzędzie skarbowym z wykorzystaniem 
tej funkcjonalności potwierdzi Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru tzw. UPO. Wstęp-
nie wypełnione zeznanie (PFR) realizowa-
ne jest w ramach Projektu e-Deklaracje2.

W SKARBÓWCE ŁATWIEJ

Z okazji Dni Tradycji Wielkanocnych 
w gminie Siedlec, w sali GOK-u zorgani-
zowano świąteczne zajęcia rękodzielnicze. 
Jak co roku wzięli w nich udział uczniowie 
ze szkół z Siedlca, Tuchorzy, Kopanicy, 
Chobienic i z Belęcina. Spotkanie poprowa-
dzili Wiesław Matysik i Anna Nitschke oraz 
gościnie Beata Piter. Podczas zajęć, przy 
pomocy papieru, nożyczek i kleju, ucznio-
wie mogli wykonać świąteczne ozdoby. 
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu dzię-
kuje wszystkim za udział i życzy wesołych 
świąt!

ŚWIĄTECZNE
RĘKODZIEŁO
ŚWIĄTECZNE
RĘKODZIEŁO

Podczas Dni Tradycji Wielkanoc-
nych odbył się konkurs dla KGW na 
świąteczne kosze. Panie miały za zada-
nie przygotować tradycyjną święconkę. 
Udział w konkursie wzięło pięć koszy 
przygotowanych przez KGW Belęcin, 
KGW Mariankowo, KGW Chobienice, 
KGW Tuchorza oraz KGW Mała Wieś. 
Zwyciężył świąteczny kosz z Belęcina, 
a konkursowe prace można było po-
dziwiać na okolicznościowej wystawie 
w holu GOK Siedlec. - Dziękujemy 
wszystkim za udział i zapraszamy do 
udziału w następnych konkursach - mó-
wią przedstawiciele GOK-u.

BELĘCIN GÓRĄ !

W Dniu Kobiet nie mogło zabraknąć 
imprezy w siedleckim GOK-u. Z tej okazji, 
8 marca zaproszono wszystkie panie oraz 
panów na muzyczno-kabaretowy program 
artystyczny. Najpierw zaprezentował się 
zespół Dixie King z Wolsztyna, a po spo-
rej dawce dobrej muzyki, na scenie poja-
wił się kabaret ,,Wyjście Ewakuacyjne”. 

Kabaret ten przyjechał z Opalenicy i za-
prezentował prześmieszny program. Tym 
samym udało im się rozbawić publikę do 
łez, co spowodowało, iż panie domagały 
się bisów. Po znakomitym występie kaba-
retu czekała na kobiety jeszcze jedna nie-
spodzianka. Z okazji Dnia Kobiet każda z 
nich dostała pięknego kwiatka.

MUZYKA
i 

KABARET
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W ramach akcji ,,Cała Polska Czyta 
Dzieciom” Biblioteka Publiczna w Siedlcu 
organizuje spotkania, podczas których dzie-
ciom czytane są utwory literackie. Dotych-
czas odbyły się dwa. Podczas pierwszego 
Grzegorz Śmiałek czytał przedszkolakom 
bajkę pt. ,,Alibaba i 40 rozbójników” oraz 
,,Bocian i lis”. Na drugim Marzena Guzior 

przeczytała ,,Bajkę o królewskim ślubie 
Kopciuszka”. Następne takie spotkania 
jeszcze przed nami. - Dzięki nim dzieci 
mają okazję zapoznać się z księgozbiorem 
naszej biblioteki. Zachęcane są również do 
wypożyczania książek i odwiedzania nas 
razem z rodzicami  przyznają pracownice 
biblioteki.

Alibaba, bocian i lis 

W połowie marca, przed dwa dni w 
GOK-u trwały Targi Edukacyjne dla mło-
dzieży z naszej gminy, która na miejscu  
(i w jednym miejscu) mogła zapoznać się z 
bogatą ofertą szkół średnich. Celem targów 
było wyposażenie młodzieży gimnazjalnej 
w pełną informację o możliwościach dal-
szego kształcenia. Z ofertą zapoznawali 
się uczniowie trzecich klas gimnazjalnych  
z ZPSPiG z Chobienic, ZPSPiG w Kopa-
nicy, ZSPiG z Siedlca, ZSPiG z Tuchorzy  
i ZPSPiG w Belęcinie. Prezentacje i stoiska 
przygotowały: Liceum Ogólnokształcące 
w Wolsztynie, Zespół Szkół Zawodowych 

w Wolsztynie, Zespół Szkół nr 1 i nr 2 ze 
Zbąszynia, Zespół Szkół Technicznych 
ze Zbąszynia, Zespół Szkół Rolniczych i 
Technicznych w Powodowie oraz Techni-
kum Leśne w Rogozińcu. Szkoły dołożyły 
wszelkich starań, aby zainteresować gimna-
zjalistów swoją ofertą. Z myślą o uczniach 
klas trzecich przygotowano ulotki i folde-
ry, z których można było dowiedzieć się 
wszystkiego o profilu szkoły, oferowanych 
przez nią kierunkach i specjalnościach. 
Wszystko po to, aby ułatwić młodzieży 
wybór szkoły oraz zaplanowanie swojej 
dalszej edukacji i kariery zawodowej.

GIMNAZJALIŚCI PRZED WYBOREM 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu, 
w związku z zbliżającymi się świętami 
wielkanocnymi, już po raz kolejny był or-
ganizatorem Dni Tradycji Wielkanocnych 
w Gminie Siedlec. W niedzielne popołu-
dnie, 22 marca w holu GOK publiczność 
mogła podziwiać, a także zakupić prace 
rękodzielników i świąteczne dekoracje. 
Było m.in. stoisko ze świecami z wosku 
pszczelego Piotra Nowak, biżuteria ar-
tystyczna Marty Pawlickiej, świąteczne 

słodycze Ewy Wilk, wielkanocne wypieki 
Moniki Sporzeckiej, rękodzieło artystycz-
ne Marii Walosik, Wiesławy Poniedziałek 
i Marii Walkowiak oraz wyroby wikli-
niarskie państwa Szulców. Oprócz stoisk 
były również występy artystyczne. Na 
scenie GOK-u zaprezentowały się dzie-
ci ze świetlicy środowiskowej z Siedlca 
,,Stokrotka”, sekcja wokalna GOK-u oraz 
sekcje taneczne: ,,Motylki”, ,,Tańczące 
Gwiazdy” i ,,Fire Dance”.

KIERMASZ I WYSTĘPY 

3.03 - udział 66 uczniów SP i Gimna-
zjum w Konkursie Matematycz-
nym „Pangea”,

5.03 - eliminacje gminne Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Do dalszego etapu awansowali: 
Mateusz Zalisz (kl. IVa) i Roksa-
na Przybyła (kl. Va) oraz Tobiasz 
Rejman i Paulina Reimann (kl. 
IIIa),

7. -03 - Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w biegach prze-
łajowych w Żerkowie: Wiktoria 
Czerniak  VI miejsce, Roksana 
Ksiąg  XIII miejsce,

10.03 - Dzień Słodkości (sprzedaż ciast 
upieczonych przez Samorząd 
Uczniowski) połączony z dniem 
bez pytania dla chłopców w kra-
watach i dziewczynach w spód-
niczkach,

10.03 - Mistrzostwa Gminy w Unihokeju 
Gimnazjada. Dziewczęta - I m., 
chłopcy I m.,

12.03 - szkolne eliminacje do V Edycji 
Konkursu z Języka Angielskiego. 
Do dalszej części zakwalifikowali 
się: Magdalena Stefan (kl. IIIa) i 
Julian Noskiewicz (kl. IIa); wy-
jazd młodzieży gimnazjum do 
Teatru Lubuskiego na spektakl pt. 
„Lepszy świat”,

14.03 - Mistrzostwa Polski Zrzeszenia 
LZS w biegach przełajowych w 
Żerkowie: Wiktoria Czerniak  VI 
m., Roksana Ksiąg  23. m.,

16.03 - szkolne eliminacje do XV Kon-
kursu Przyrodniczego organi-
zowanego przez LO Wolsztyn. 

Wyniki: I m.  Jakub Tomiak (kl. 
Va), II m. - Bartosz Judt (kl. Va), 
III m. - Maria Lewandowska (kl. 
Vb), Anna Zielonka i Jan Weiss 
(kl. VIb). Wymienieni uczniowie 
będą reprezentować szkołę na 
konkursie w LO w Wolsztynie,

16.03 - przedstawienie teatralne w ra-
mach rekolekcji pt. „Zamek 
Szczęścia” przygotowane przez 
klasy IV i V,

16.03 - spotkanie młodzieży gimnazjum 
z księdzem terapeutą. Tematyka  
uzależnienia,

18.03 - Mistrzostwa Powiatu Wolsz-
tyńskiego w Unihokeju. Druży-
na chłopców SP zajęła pierwsze 
miejsce, dziewczęta były trzecie,

21.03 - Międzynarodowy Konkurs Ma-
tematyczny „Kangur”. Udział 
wzięło 56 uczniów ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum; udział 
w Konkursie Poetyckim „Złota 
Kwyrla” organizowanym przez 
Szkołę w Nowym Kramsku. Z 
prac kilkunastu uczniów naszą 
szkołę reprezentują utwory Julii 
Netter, Jakuba Tomiaka (kl. Va) 
oraz Marysi Lewandowskiej (kl. 
Vb),

23.03 - Konkurs Wiedzy o Wielkopol-
sce, etap rejonowy w Osiecznej. 
Nasi reprezentanci, to Adam Ko-
kociński i Paweł Lemański z kl. 
IV oraz Jakub Tomiak z kl. V,

24.03-  koncert filharmonii pt. „O rogu, 
który nie bodzie... i innych instru-
mentach”.

05.02 - balik karnawałowy w nauczaniu 
zintegrowanym,

13-14.02 - ,,Noc w Szkole”, kl. I Gim-
nazjum,

17.02 - wyjazd samorząd uczniowskiego 
SP na kręgle,

18.02 - wyjazd do kina w Zielonej Gó-
rze,

19.02 - wyjazd do Fala Park w Wolsz-
tynie oraz warsztaty kulinarne w 
bibliotece,

23.02 - wyjazd na lodowisko w Kościa-
nie,

25.02 - wyjazd na lodowisko lub basen 
kl. IVVI oraz wyjazd do kina,

14.0220.02 - Zimowisko w Przesiece,
04.03-  turniej wiedzy pożarniczej. Do 

etapu powiatowego zakwalifiko-
wała się M. Hełmińska (kl. 3Ag),

13.03 - wyjazd uczniów klas szóstych 
do GOK w Sieldcu na warsztaty 
rękodzieła,

16.03 - badanie PISA klas III gimna-
zjum,

18.03 - warsztaty wikliniarskie 
pod okiem instruktora w kl. 3A 
n.z.,

20.03 - obchody Dnia Wiosny. 
Biegi, korowody oraz gry i za-
bawy. Marsz z kijkami lub bez 
wokół Tuchorzy dla dzieci oraz 
dorosłych,

20.03 - Szkolny Konkurs Recyta-
torski. Oto laureaci, którzy będą 
reprezentować szkołę na etapie 
gminnym: w kategorii klas pierw-
szych  I m. Dawid Dechnik (kl. 
1b), II m.  Maria Krawczyk (kl. 
1a), III m.  Julia Różycka (kl. 1d), 
IV m.  Iga Pusiak (kl. 1a); w ka-
tegorii klas drugich  I m.  Wikto-
ria Purolnik (kl. 2a), II m.  Olga 
Janczewska (kl. 2b); w kategorii 
klas trzecich  I m.  Emilia Ham-
rol (kl. 3a), II m.  Natalia Prządka 
(kl. 3a),

20.03 - rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego SKO „Odznacz się w 
oszczędzaniu”. Wyniki: I m. - W. 
Wawrzyński, II m.  M. Przybyła, 
III m.  K. Leśnik,

20.03 - Turniej Wiedzy Pożarniczej  etap 
powiatowy, do którego zakwalifi-
kowała się M. Hełmińska (kl. 3A 
g)

30.03-01.04  rekolekcje szkolne,
* oprócz tego, w marcu były także prób-

ne sprawdziany i egzaminy w SP 
oraz Gimnazjum.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

W piątek, 20 marca kolorowy korowód rozśpiewa-
nych przedszkolaków przeszedł ulicami Siedlca. Tym 
sposobem, wraz z piosenkami i kolorowymi wstążkami, 
dzieci przywitały wiosnę. Aby tradycji stało się zadość, 
przedszkolaki pożegnały też zimę wraz z Marzanną. Na 
placu zabaw, piosenkami i wierszykami o Pani Wiośnie 
przepędziły zimę.  Precz zimo zła, my chcemy wiosnę!  
krzyknęły zgodnie, a później zabawiły się z tak oczekiwa-
ną wiosną i na deser zjadły kiełbaskę z grilla.

POŻEGNANIE MARZANNY

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w TuchorzyTakie ekspozycji w galerii GOK-u 

chyba jeszcze nie było. A przynajmniej 
dawno nie oglądaliśmy podobnej.

W piątek, 6 marca w GOK Galerii od-
było się kolejne otwarcie wystawy. Tym ra-
zem swoje prace zaprezentowała Katarzy-
na Gauer. Urodzona w Kołobrzegu artystka 
obecnie studiuje na Poznańskim Uniwer-
sytecie Artystycznym, na kierunku malar-
skim. Swoje prace prezentowała na wielu 
wystawach indywidualnych, jak i zbioro-
wych m.in. w Poznaniu, Kole, Warszawie, 

Toruniu, Radomiu, Kołobrzegu, Ustroniu 
Morskim, Zbąszyniu, Koninie, Plymouth, 
Babimoście oraz Lubiążu i Krakowie. Jest 
laureatką wielu nagród i wyróżnień w kon-
kursach ogólnopolskich plastycznych oraz 
fotograficznych. Do Siedlca przywiozła 
prace malarskie charakteryzujące się no-
woczesną formą wyrazu. Takich obrazów 
u nas jeszcze nie było, a przynajmniej daw-
no nie było podobnej wystawy. Ekspozycja 
malarstwa Katarzyny Gauer trwała w Sie-
dlcu do 23 marca.

PRZESTRZEŃ SUBIEKTYWNA w GOK Galerii
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W czasie zimowych ferii w przed-
szkolu w Starej Tuchorzy działo się na-
prawdę sporo. Każdy dzień dla przed-
szkolaków, to nowe wyzwania i zadania 
do wykonania. Najmłodsi mogli wykazać 
się kulinarnie podczas pieczenia i dekoro-
wania gofrów oraz badawczo, bo w przed-
szkolnym laboratorium wykonywano 
rozmaite eksperymenty i doświadczenia. 

Były także zajęcia plastyczne (maluchy 
rysowały, malowały, wykonały pingwin-
ki z tekturowych rolek oraz dekorowały 
balony nadając im imiona), muzyczne 
(wspólne tańce, śpiewy i gra na instru-
mentach) oraz zabawy ruchowe. Jednym 
słowem, w czasie ferii w Starej Tuchorzy 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie i nie 
było czasu na nudę!

NIE BYŁO CZASU NA NUDĘ 
O Dniu Kobiet nie zapomniały rów-

nież przedszkolaki z Siedlca, które z tej 
okazji przygotowały program artystycz-
ny, kartki z życzeniami, kwiatki oraz moc 
całusów dla wszystkich pań z przedszko-
la, Rady Rodziców i GZEAS-u w Siedlcu. 
W czasie uroczystości, w grupach przed-
szkolnych, nie brakowało braw ze strony 

gości, wzruszeń i radości. Dzień Kobiet  
w Przedszkolu upłynął w podniosłej at-
mosferze. Był pełen niespodzianek od 
dzieci dla małych i dużych kobiet nie 
tylko tych w przedszkolu, ale również  
i w domu rodzinnym.

Teresa Sobkowiak

Przedszkolaki z życzeniami 

W piątek, 13 marca przedszkolaki 
z grup ,,Misiaczki” i ,,Krasnoludki” od-
wiedziły stomatolog Martynę Henschke  
i Annę Spottek  asystentkę stomatologicz-
ną z gabinetu Stomatologia Henschke z 
Wolsztyna. Pani Martyna wraz z panią 
Anią opowiedziały dzieciom, co należy 
robić, aby mieć piękne i zdrowe zęby. 
Tłumaczyły, jak należy się odżywiać, jak 
dbać o higienę jamy ustnej i zębów, kie-
dy odwiedzić gabinet stomatologiczny  
i dlaczego nie należy bać się dentysty. 
Pani Ania pokazała model uzębienia, na 
którym zademonstrowała dokładny spo-
sób czyszczenia zębów. Dzieci  oglądały 
też bajkę ,,Świnka Peppa - u dentysty”,  
a później każde otrzymało naklej-
kę ,,Dzielny pacjent”. Na zakończenie 
przedszkolaki zaśpiewały piosenkę oraz 

podziękowały za przemiłą i ciekawą wi-
zytę, za którą odwdzięczyły się laurka-
mi i kwiatami.  Dziękujemy bardzo pani 
Martynie oraz pani Ani i zapraszamy do 
naszego przedszkola! Czekamy z niecier-
pliwością na kolejne spotkanie  przyznaje 
Teresa Sobkowiak, dyrektor przedszkola 
w Siedlcu.

Z wizytą u dentysty
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Ogólnopolska karta oferuje system 
zniżek oraz dodatkowych uprawnień, 
dla rodzin, w których rodzic lub rodzice 
mają na utrzymaniu co najmniej trójkę 
dzieci. Jej posiadacze mają możliwość 
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej, czy transportowej na terenie 
całego kraju. W gminie Siedlec Ogólno-
polska Karta Dużej Rodziny cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Aż 83 rodziny 
zamieszkujące na terenie gminy (stan na 
koniec marca) złożyły wniosek o jej przy-

znanie i 439 osób będzie mogło korzystać 
ze zniżek. Karta przyznawana jest każde-
mu członkowi rodziny, a dochód rodziny 
nie jest kryterium jej przyznania. Rodzi-
ce otrzymują Kartę na czas nieokreślony, 
z kolei dzieci dostają karty terminowe. 
Szczegółowe informacje na temat Ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny można 
uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy 
Siedlec (nr tel. 68 384 85 21 wew. 23). 
Warto się popytać i dowiedzieć więcej, bo 
karta dużej rodziny, to duże korzyści!

Karta Dużej Rodziny
to duze korzyści !

Nagroda dla Roksany

W piątek, 20 marca w wolsztyńskim sta-
rostwie przeprowadzono powiatowe elimina-
cje  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W 
zmaganich udział wzięli zwycięzcy elimina-
cji gminnych, w tym także 10 przedstawicieli 
gminy Siedlec. Po pisemnej części teoretycz-
nej najlepsi awansowali do dalszego etapu, 
w którym odpowiadali na pytania ustnie. 
Druga część wyłoniła najlepszych w trzech 

kategoriach wiekowych (uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie 
szkół średnich). Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe 
dyplomy. Wśród nagrodzonych znalazła się 
także reprezentantka naszej gminy – Roksa-
na Przybyła z ZSPiG w Siedlcu, która zajęła 
piąte miejsce w grupie uczniów szkół podsta-
wowych. Gratulacje, a podziękowania należą 
się również opiekunom, którzy przygotowali 
młodzież do udziału w powiatowych elimi-
nacjach.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W południe przed salę GOK-u w Siedlcu 
zajechał Bronkobus, z którego – ku zaskocze-
niu chyba wszystkich – jako pierwsi wysiedli 
mieszkańcy... Chobienic. Okazało się bowiem, 
że w drodze do Siedlca Pan Prezydent zatrzy-
mał się właśnie w Chobienicach zaintrygowa-
ny tym, że mieszkańcy robili porządki we wsi. 
A to był tylko doroczny, czyn społeczny, czyli 
przedświąteczne sprzątanie przez mieszkań-
ców okolic sali wiejskiej, parku i centrum wsi. 
Oderwani od pracy ludzie byli zaskoczeni, że z 
ich powodu zatrzymał się sam prezydent. Kto 
by się spodziewał, a jednak! Była krótka roz-

mowa, a później co niektórzy zabrali się Bron-
kobusem do Siedlca na spotkanie Bronisława 
Komorowskiego z mieszkańcami. Prezydenta 
przywitał wójt Jacek Kolesiński, który pod-
kreślił, że pierwszy raz w historii naszą gminę 
odwiedza głowa państwa. Prezydent nie krył 
zadowolenia z serdecznego powitania podkre-
ślając, że Siedlec, jak i cała Wielkopolska to 
region cechujący się bardzo wysoką kulturą 
rolniczą oraz gospodarnością i pracowitością. 
Po krótkim powitaniu prezydent złożył wią-
zankę kwiatów pod obeliskiem upamiętnia-
jącym Powstańców Wielkopolskich. Później 

udał się do sali GOK-u, gdzie zaplanowano 
spotkanie z rolnikami, producentami rolny-
mi i przedsiębiorcami. Sala była wypełniona 
niemal do ostatniego wolnego miejsca, a spo-
tkanie z mieszkańcami trwało godzinę. Na 
początku wójt zwrócił uwagę, że ma z prezy-
dentem coś wspólnego bowiem jest również 
ojcem piątki dzieci. Bronisław Komorowski 
przyjął tę wiadomość z niekrytą sympatią. Z 
kolei w swoim wystąpieniu prezydent zwró-
cił m.in. uwagę na liczne korzyści płynące z 
przynależności Polski do Unii Europejskiej, 
zachodzące zmiany w rolnictwie i życiu wsi 

polskiej. Dużo uwagi Pan Prezydent poświę-
cił na sprawy życia rodziny na wsi i pomocy 
rodzinom wielodzietnym. Po swym wystąpie-
niu Prezydent udzielał odpowiedzi na pytania 
zadane na sali. Na koniec jeszcze były pamiąt-
kowe zdjęcia, uściski dłoni i prezydent odje-
chał do Zbąszynia. Bez dwóch zdań, wizyta w 
Siedlcu na długo pozostanie w pamięci wielu 
osób, które miały możliwość bezpośredniego 
spotkania i zadawania pytań głowie państwa. 

foto: Krzysztof Rozynek

Prezydencka wizyta. W sobotę, 28 marca Siedlec odwiedził prezydent Bronisław Komorowski.

Prezydent RP dziękuje za serdeczne przyjęcie w naszej gminie. Spotkanie trwałoby dłużej gdyby nie  wyjazd Prezydenta  
w dniu następnym do Tunezji na marsz przeciw terroryzmowi.




