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Chobienice
Liderem Odnowy 

Wielkopolskiej Wsi!

Pełen wykaz punktów
Plan dystrybucji z jodkiem 

potasu na wypadek radiacji

Po pierwsze drogi,  
po drugie szkoły,  
po trzecie turystyka
Wrzesień i idący za nim początek jesieni to w gminie Siedlec czas podpisywania  
kolejnych umów inwestycyjnych i moment, by odbierać zadania już zrealizowane.  
I jednych i drugich nie brakuje, a w planie są kolejne. str. 6-7
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sŁOWEM WsTĘPU

szanowni Mieszkańcy,
Przed Wami przedostatnie wydanie „Gminnych Wieści” w tym roku. Chciał-
bym, by wszystkie informacje przez nas przekazywane były wyłącznie pozy-
tywne, ale niestety tak nie jest. Mam nadzieję, że w tym trudnym czasie razem 
damy radę i będziemy wzajemnie się wspierać. Szybujące ceny za energię, 
gaz czy produktów codziennego użytku spędzają nam sen z powiek. Wspólnie 
postanowiliśmy, że w tym roku nie będziemy wynajmować oświetlenia świą-
tecznego, lecz posiłkować się tym co mamy i to w ograniczonym przedziale cza-
sowym. Oszczędzamy tam gdzie możemy, jednocześnie starając się utrzymać 
ogrzewanie we wszystkich szkołach, by nie musieć ich zamykać.  

Drodzy Czytelnicy, w naszej gminie jak zawsze wiele się dzieje. Termomoderni-
zacja pięciu szkół i budynku Ośrodka Pomocy Społecznej już ruszyła, budują się 
kolejne drogi, a wiele innych inwestycji jest na etapie procedur przetargowych. 
Dużo dzieje się tez w kulturze, w szkołach i przedszkolach. Zaglądajcie więc 
na naszą stronę internetową www.siedlec.pl oraz profil na Facebooku, by być 
na bieżąco. 
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21 października 2022 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Lipnie 
odbyło się spotkanie pn. “Liderzy 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. W 
trakcie uroczystości Wicemars-
załek Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski uho-
norował wyróżnionych i laureatów 
konkursu “Aktywna Wieś  

Chobienice Liderem 
Odnowy Wielkopolskiej Wsi

Podstawowe zasady 
postępowania po ogłoszeniu 
sygnałów alarmowych  
i komunikatów

Jednym z przedsięwzięć obrony 
cywilnej jest tworzenie syste-
mów alarmowania, które mają 
ostrzegać ludność przed grożą-
cym niebezpieczeństwem w celu 
umożliwienia jej ukrycie się 
w przygotowanych budowlach 
lub pomieszczeniach ochron-
nych, a także opuszczenia strefy 
niebezpiecznej. Do ogłasza-
nia (odwoływania) alarmów 
i komunikatów wykorzystuje się 
następujące urządzenia: syste-
my alarmowe gminy, central-
ną oraz regionalne rozgłośnie 
polskiego radia i ośrodki Telewizji 
Polskiej, radiowęzły radiofonii pr-
zewodowej, syreny niewłączone 
do miejskich systemów alarmowy-
ch (syreny zakładów pracy, straży 
pożarnej itd.), a także zastępc-
ze środki alarmowe - dzwony, 
syreny ręczne, gongi, buczki itp. 
Sygnały alarmowe oraz sposób 
ich ogłaszania i odwoływania 
przedstawia załączona tabela 

Sygnały alarmowe 
i komunikaty ostrzegawcze

√ włącz radioodbiornik  
na częstotliwości radiostacji 
lokalnych,

√ postępuj zgodnie  
z zaleceniami podanymi  
w komunikatach,

√ wykonuj polecenia służb 
ratowniczych, władz 
i organów obrony cywilnej,

√ powiadom rodzinę 
i sąsiadów,

√ wyłącz urządzenia gazowe  
i elektryczne, wygaś 
paleniska,

√ uszczelnij mokrym papierem 
lub szmatami okna 
pomieszczenia, w którym 
się znajdujesz,

√ zabierz ze sobą dokumenty 

osobiste, odzież, 
zapasy żywności, wodę, 
indywidualne środki 
ochrony dróg oddechowych,

√ zamknij okna i mieszkanie,
√ udaj się w miejsce lub  

w kierunku √ wskazanym 
w komunikatach radiowych 
lub przez służby ratownicze, 
władze i organy Obrony 
Cywilnej,

√ udaj się do najbliższego 
ukrycia.

Jeśli znajdujesz się w miejscu 
publicznym:
wykonuj polecenia służb 
ratowniczych, władz 
i organów Obrony Cywilnej.

Ogólne zasady zachowania  
po usłyszeniu sygnału alarmowego:

Wielkopolska”. Miło nam  poin-
formować, że  w gronie laureatów 
znalazło się sołectwo Chobienice. 
Nagrodę w wysokości 4.000,00 
zł z rąk wicemarszałka odebrała 
sołtys wsi Chobienice Pani Łucja 
Olejniczak. Serdecznie gratulujemy 
aktywnym mieszkańcom sołectwa 
Chobienice!

”Sygnałów alarmowych i komuni-
katów ostrzegawczych powszech-

nie obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

mailto:ug@siedlec.pl
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Plan dystrybucji tabletek jodku potasu 
na wypadek wystąpienia radiacji

Nazwa i daNe PuNktu Adres punktu 
dystrybucji

Sala WiejSka  W Belęcinie Belęcin 106
64-231 Belęcin

Sala WiejSka  W Borui Boruja 58
64-232 Tuchorza

Sala WiejSka  
W choBienicach

choBienice 173
64-214 choBienice

Sala WiejSka  
W GodziSzeWie

GodziSzeWo nr dz. 99/6
64-231 Belęcin

Sala WiejSka  W Grójcu 
Wielkim

Grójec Wielki 22
64-214 choBienice

Sala WiejSka  
W Grójcu MałyM

Grójec Mały nr dz. 51/1
64-214 choBienice

Sala WiejSka  
W jaroMierzu

jaroMierz 9
64-225 kopanica

Sala WiejSka  W jażyńcu jażyniec 100
64-225 kopanica

Sala WiejSka  W karnie karna 17
64-212 Siedlec

Sala WiejSka  W kiełkoWie kiełkoWo 46
64-212 Siedlec

Sala WiejSka  
W kiełpinach

kiełpiny 79
64-232 Tuchorza

Sala WiejSka  W kopanicy ul. zBąSzyńSka 29
64-225 kopanica

Sala WiejSka  W Małej WSi Mała Wieś 15a
64-225 kopanica

Sala WiejSka  
W MariankoWie

MariankoWo 18
64-231 Belęcin

Sala WiejSka  W nieBorzy nieBorza 42
64-212 Siedlec

Sala WiejSka  W noWej 
Tuchorzy

noWa Tuchorza 26
64-232 Tuchorza

Sala WiejSka  W reklinie reklin 37a
64-212 Siedlec

Sala WiejSka  W STarej 
Tuchorzy

STara Tuchorza 87
64-232 Tuchorza

Sala WiejSka  W Tuchorzy ul. kaSzTanoWa 23
64-232 Tuchorza

Sala WiejSka  
W WąchaBnie

WąchaBno 1
64-225 kopanica

Sala WiejSka  W Wielkiej 
WSi

Wielka Wieś 7
64-225 kopanica

Sala WiejSka  
W WojciechoWie

WojciechoWo 45
64-214 choBienice

Sala WiejSka  W zakrzeWie zakrzeWo 19
64-231 Belęcin

Sala WiejSka   W żodyniu żodyń, ul. GłóWna 43a
64-212 Siedlec

GMinny ośrodek kulTury  
W Siedlcu

ul. zBąSzyńSka 19
64-212 Siedlec

Wiek Dawka / ilość  
potAsu jodku sposób podAniA

noworodki  i niemowlęta  do 1 
miesiąca życia

jednorazowo
ćwierć tabletki (16 mg jodu)

Tabletkę należy rozkruszyć 
i całkowicie rozpuścić w wodzie, 
syropie lub innym płynie i podać 

dziecku.

dzieci w wieku  od 1 miesiąca 
do 3 lat

jednorazowo 
pół tabletki (32 mg jodu)

Tabletkę należy rozkruszyć 
i całkowicie 

rozpuścić w wodzie, syropie lub 
innym płynie i podać dziecku.

dzieci w wieku  od 3 do 12 lat jednorazowo
1 tabletka (65 mg jodu)

Tabletkę należy połknąć i popić 
wodą lub innym chłodnym 

napojem lub rozkruszyć 
i całkowicie rozpuścić w wodzie, 
syropie lub innym płynie i podać 

dziecku.

dzieci powyżej 12 lat  i dorośli 
do lat 60

jednorazowo
2 tabletki (130 mg jodu)

Tabletki należy połknąć i popić 
wodą lub innym chłodnym 

napojem.

kobiety w ciąży  i karmiące 
piersią (każdy wiek)

jednorazowo
2 tabletki (130 mg jodu)

Tabletki należy połknąć i popić 
wodą lub innym chłodnym 

napojem.

Informujemy, że Gmina Siedlec 
przyjęła „Plan dystrybucji prepa-
ratów ze stabilnym jodem gminy 
Siedlec”. W związku z tym, prosimy 
mieszkańców gminy Siedlec o zapo-
znanie się z rozmieszczeniem punk-
tów wydawania preparatu, zgodnie 
z miejscem zamieszkania/zameldo-
wania oraz z tabelą dawkowania. 
Przyjęty plan ma charakter działa-
nia prewencyjnego, aby w przypad-
ku wystąpienia zdarzenia radiacyj-

nego, mieli Państwo świadomość 
gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób 
odbywa się wydanie preparatu.  
Zachęcamy do śledzenia monitorin-
gu radiacyjnego za pośrednictwem 
stron Polskiej Agencji Atomistyki 
pod adresem: https://mapa.paa.gov.
pl/ oraz naszej strony internetowej.
Punkty wydawania jodku potasu 
w Gminie Siedlec :

Zasady obowiązujące w punktach 
wydawania tabletek jodku potasu 

na terenie gminy Siedlec
1. Do punktu wydawania table-

tek jodku potasu należy zgłosić 
się  z aktualnym dokumentem 
tożsamości.

2. Po odbiór tabletek zgłasza się 
1 osoba z rodziny, która pobiera 
tabletki dla wszystkich członków 
rodziny razem zamieszkującej. 

3. Wydawanie tabletek jodku po-
tasu w punktach odbioru będzie 

wydawane zgodnie  z kolejnością 
zgłaszania się do punktu.

4. Wydawanie preparatów jest 
jednorazowe.

5. Nie ma możliwości przyjęcia 
preparatów jodowych na obszar-
ze obiektów wydawania. Zażycie 
preparatu jodowego należy pod-
jąć poza obiektem wydawania.

6. Wszelkie próby pobierania ta-
bletek jodku potasu przez osoby 
będące pod wpływem alkoho-
lu lub środków odurzających 

oraz próby zakłócania procedury 
ich wydawania, będą zgłaszane 
Policji.

Grupa ryzyka i dawkowanie  
tabletek jodowych  w poszczegól-

nych grupach
Zgodnie z rekomendacją Ministra 
Zdrowia preparat jodowy otrzy-
mują wszystkie osoby do 60 roku 
życia.
Podział na poszczególne grupy 
wiekowe: 65 mg potasu jodku 
odpowiada 50 mg jodu.

Wskazania do stosoWania:
Jodek potasu jest wskazany 
do stosowania w przypadku 
katastrof nuklearnych, podczas 
których nastąpiło uwolnienie 
radioaktywnych izotopów jodu, 
w celu zapobiegania wychwytowi 
radioaktywnego jodu przez tarczycę 
po spożyciu lub inhalacji substancji 
radioaktywnej. Tabletki z jodkiem 
potasu mogą być przyjęte tylko 
i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu 
przez odpowiednie władze. Zaleca 
się jak najszybsze przyjęcie tabletki 
najlepiej  w ciągu 2 godzin od mo-
mentu wystawienia na działanie 
promieniowania. Wystarcza jedno-
razowe podanie zalecanej dawki.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czyn-
ną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą,
• Opryszczkowate zapalenie  
   skóry Duhringa,
• Nadczynność tarczycy,
• Zapalenie naczyń  
    z hipokomplementemią.
Uwaga!
Przyjmowanie tabletek z potasu 
jodkiem przez osoby powyżej 40 lat 
nie jest zalecane  
(wg ulotki), ponieważ jest mniej 
prawdopodobne, że skorzystają oni 
na leczeniu jodem po ekspozycji 
na jod radioaktywny.
Prosimy o zapoznanie się  z bro-
szurą i ulotką informacyjną.

Ogólne zasady zachowania  
po usłyszeniu sygnału alarmowego:

zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
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3 października w gminie siedlec gościł biskup Zdzisław Fortuniak.  Pomocniczy biskup senior archidiecezji poznańskiej gościł w siedlcu 
3 października. Odwiedzał parafie, a przy okazji spotkał się z wójtem Jackiem Kolesińskim. 

Wizyta biskupa

WYDARZENIA
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Inauguracja kursu 
żeglarstwa

W dniu 27 września 2022 r.  odbyła 
się VI kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 13 członków Rady, 
Wójt Gminy p. Jacek Kolesiński, 
Zastępca Wójta Gminy Siedlec  
p. Agnieszka Kasperczak, Skarbnik 
Gminy p. Krystyna Lewandowska, 
Starosta p. Jacek Skrobisz, Radni 
Powiatowi p. Teresa Sobkowiak, 
p. Hieronim Birk, p. Adam Kaspr-
zyk, Kierownik Referatu Rolnic-
twa, Planowania Przestrzennego 
i Zarządzania Kryzysowego p. 
Michał Nowak, Zastępca Naczel-
nika Wydziału Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Wolsztynie 
kom. Krzysztof Rezler, Reprezen-
tant Komendanta Posterunku 
w Siedlcu p. Szymon Rau, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej bryg. Mgr Roman 
Rembielak, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii p. Marcin Sach, sołtysi.
Podczas sesji przedstawiona zos-
tała ocena stanu porządku i bez-
pieczeństwa publicznego na terenie 
gminy Siedlec za 2021 rok. Radni 
wyrazili również pozytywną opinię 
w sprawie kupna działki niezabu-
dowanej w obrębie geodezyjnym 
Tuchorza z przeznaczeniem pod 
budowę placu zabaw.

Dnia 12 października 2022 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Siedlcu zainaugurowano roczny 
kurs żeglarstwa na stopień żegla-
rza jachtowego. Uczestników kur-
su – uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Siedlcu powitała dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Eliza 
Filipowska-Vasylyev oraz dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Marek 
Furman, który jest organizatorem 
i sekretarzem Klubu Żeglarskiego 
Niałek Wielki. Szkolenie trwa 
od 11.10.2022 r. do 15.06.2023 r. 
Zajęcia prowadzone będą również 
przez wicekomandora klubu Alek-
sandra Ławińskiego.

- Uchwała Nr XLVII/255/2022 

w sprawie zmian w Uchwale 
budżetowej na 2022 rok 
na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie : 13 -za, 0 
– przeciw, 0 – wstrzymujących ,

- Uchwała Nr XLVII/256/2022 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
prognozy Finansowej Gminy Sie-
dlec na lata 2022-2026, została 
przyjęta jednogłośnie : 13 -za, 0 
– przeciw, 0 – wstrzymujących

- Uchwała Nr XLVII/257/2022 
w sprawie wyrażenia zgody 

na objęcie udziałów w spółce 
z ograniczoną odpowiedzial-
nością, została przyjęta jedno-
głośnie : 13 -za, 0 – przeciw,  
0 – wstrzymujących

- Uchwała Nr XLVII/258/2022 
w sprawie zmiany Uchwały 
XIV/72/2015 Rady Gminy Sie-
dlec z dnia 24 listopada 2015 r. 
w sprawie Regulaminu wynagro-
dzenia nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez 
Gminę Siedlec, została przyjęta 
jednogłośnie : 13 -za, 0 – prze-
ciw, 0 – wstrzymujących

Podjęto następujące uchwały

XLVII sesja Rady 
Gminy Siedlec
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Wartość umów podpisanych w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy idzie w miliony, 
większość jest efektem dobrej współpracy 
samorządu z władzami na szczeblu woje-
wódzkim, ale i krajowym. To dzięki temu 
gmina może liczyć na dofinansowania pla-
nowanych zadań i realizować te, które od lat 
czekały, czego przykładem może być pierw-
sza jesienna umowa, podpisana 5 września. 

Umowa dotyczący budowy dróg wewnętrz-
nych z odwodnieniem w Jaromierzu, a pod-
pisana została z Wojewodą Wielkopolskim 
Michałem Zielińskim, bo inwestycja będzie 
realizowana w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, z którego gmina Siedlec po-
zyskała na wspomniane zadanie 172 tys. 650 
zł dofinansowania. Cała jego wartość wynosi 
345 tys. 300 zł. W ramach prac wykonane 
będą drogi o nawierzchni betonowej, rów-
nież z wykorzystaniem kostki betonowej. I 
nie będą jedynymi, jakie w najbliższym czasie 
budowane będą w gminie Siedlec. 20 wrze-
śnia podpisano bowiem umowę na budowę 
ulicy Słonecznej i części ulicy Osiedlowej 
nieopodal Jaromierza - w Żodyniu. Inwesty-
cja ta jest współfinansowana z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, a właści-
wie w większości z niego finansowana. Bo 
przyznana gminie Siedlec kwota to 800 tys. 
zł, przy 866 tys. 424 zł wartości całego za-
dania. W ramach niego ulica Słoneczna wy-
łożona zostanie kostką betonową, podobnie 
jak część ulicy Osiedlowej, za co odpowiadać 
będzie Zakład Budowlano - Drogowy Bar
-bet z Chobienic, czyli lokalna firma, która 
wygrała również przetarg na inwestycję 
w Kopanicy, ale w tym przypadku - zakoń-
czoną, na początku października. 

To wówczas odebrano prace polegające 
na przebudowie ulic Słonecznej i Piaskowej, 
które zyskały nową nawierzchnię, dostar-

czoną przez Zakład Ogólnobudowlany-Bru-
karski z Żodynia. I ta inwestycja nie była 
tania, bo pochłonęła ponad 518 tys., z czego 
większość stanowiło dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, podobnie 
zresztą jak w przypadku kolejnego zadania, 
na które umowę podpisano 6 października. 
Obejmuje wykonanie drogi w Godziszewie, 
a przetarg wygrała firma Grzegorza Budy, 
również lokalna, z Chobienic. Zakres robót, 
podobnie jak w przypadku pozostałych dróg, 
obejmuje wyłożenie drogi kostką brukową, 
co łącznie będzie kosztować ponad 555 
tys. zł. Prace mają się zakończyć w ciągu 
dwóch miesięcy i są finansowane ze środków 
Województwa Wielkopolskiego w ramach 
dofinansowania budowy dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, na co gmina Siedlec 
otrzymała 67 tys. 500 zł. I co stanowi dowód, 
że korzysta ze wsparcia z różnych źródeł, 

czego przykładem może być kolejna umowa, 
również podpisana 6 października, ale do-
tycząca ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy, 
budowy płyty rekreacyjnej, na której w przy-
szłości przygotujemy m.in. Skate Park.

Wspomniane zadanie jest finansowane 
z unijnego programu „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, 
a przyznana kwota dofinansowania wynosi 
ponad 112 tys. zł. Cała inwestycja pochłonie  
z kolei blisko 210 tys. zł i ma być zakończona 
na przełomie listopada i grudnia. Natomiast 
w ostatnich dniach końca dobiegły prace 
polegające na przebudowie dróg gminnych 

na osiedlu w Żodyniu. Czwarty etap reali-
zacji tego zadania obejmował przebudowę 
ulic Osiedlowej, Lipowej i Klonowej, za co 
odpowiadała wymieniona już firma z Żody-
nia. Realizacja inwestycji kosztowała 201 tys. 
zł, a środki w całości wyasygnowano z bu-
dżetu gminy Siedlec. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby samorząd przy większości zadań nie 
korzystał z pieniędzy zewnętrznych, czego 
przykładem może być jedna z największych 
inwestycji oświatowych ostatnich lat, czyli 
termomodernizacja pięciu szkół - w Tucho-
rzy, Chobienicach, Belęcinie, Siedlcu i Ko-
panicy, a także Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, finansowana m.in. dzięki funduszom  
z Polskiego Ładu, z którego gmina Siedlec 
pozyskała 5 mln zł wsparcia na wspomniane 
zadanie. 

INWEsTYCJE

Wrzesień i idący  za nim początek jesieni to w gminie Siedlec czas podpisywania 
kolejnych umów inwestycyjnych i moment, by odbierać zadania już zrealizowane. 
I jednych i drugich nie brakuje, w planie są kolejne. 

Po pierwsze drogi,  
po drugie szkoły,  
po trzecie turystyka
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Piknik Militarny
To już drugie spotkanie z Pikni-
kiem Militarnym, który odbył się 2 
października 2022 w Chobienicach, 
w najbardziej do tego pasującym 
miejscu, czyli przed pałacem rodu 
Mielrzyńskich. W trakcie pikniku 
główną atrakcją był grupa Insce-
nizacji Historycznych Walhalla, 
która zaprezentowała pokaz 
Husarii - legendarnej skrzydlatej 
jazdy z najbarwniejszych czasów 
Rzeczpospolitej. Wystąpił również 
chór męski Tuchorzacy ze specjal-
nym programem wojskowo-patrio-
tycznym, a na koniec przyjemne 
dźwięki gitarowe Marka Bucz-
kowskiego i zadziorny głos Agaty 
Frąckowiak czyli duet „Tu i teraz” 
Podczas pikniku militarnego ga-
stronomię zapewniły Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Belęcina, Kiełpin, 
Grójca Wielkiego, Borui i Kopanicy 
serwując różnorodne menu od dań 
wytrawnych po desery. 
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foto: joanna Przybylska

Spotkanie 
z podróżnikiem 
4 października w ramach cyklu 
artystycznego „Wpół do kultury” 
odbyło się spotkanie z podróż-
nikiem Danielem Kocujem, który 
opowiadał o swojej wyprawie 
rowerem z Australii do Polski. 
Podróż pana Daniela trwała cztery 
lata, w tym czasie zwiedził wiele 

krajów, podejmował się różnych 
prac i spotykał na swojej drodze 
wielu ciekawych ludzi. To wszystko 
zawarł w książce „Bike'owa podróż. 
Z Sydney do Szczecina cz.I” , 
którą można było nabyć w trakcie 
spotkania. 

Podaruj mi więcej czasu lekarze w Polsce wyczerpali możli-
wości leczenia złośliwego raka piersi 
u Edyty ksiąg (49 l). kobieta nie chce 
czekać na informację o przerzutach. 
Pomocy szuka w niemieckiej klinice, 
ale leczenie jest drogie. 

Wszystko zaczęło się w maju 
ubiegłego roku. Mieszkanka Karny 
podkreśla, że nie miała żadnych 
objawów. – Bolała mnie jedynie 
prawa ręka. Sądziłam, że coś sobie 
naciągnęłam. Prowadzimy z mężem 
gospodarstwo rolne i pracowałam 
fizycznie. Nie sądziłam, że to coś 
poważnego – mówi pani Edyta, 
która poszła na rutynowe badanie 
profilaktyczne. Diagnoza wywróciła 
jej życie do góry nogami.
Diagnoza
– Okazało się, że mam guz  w prawej 
piersi. Nawet lekarz nie był w stanie 
go wyczuć – opowiada kobieta. Nie-
stety biopsja wykazała, że to nowo-
twór złośliwy. – Nigdy nie zapomnę 
tych pierwszych dni po diagnozie. 
Paraliżujący strach, niepewność, 
uczucie, jakby grunt zupełnie usuwał 
mi się spod nóg. Nie wiedziałam, co 
dalej, jak walczyć, co robić. Jednak 
niemalże od razu paraliżujący szok 
musiałam zamienić w ogromną siłę 
i determinację. W końcu muszę po-
konać nowotwór. Muszę żyć – mówi 
pani Edyta. Ale nowotwór piersi 
to trudny przeciwnik. Szybko daje 
przerzuty, odbiera siłę, nie pozwala 
normalnie funkcjonować. 
agresywny rak
Kobieta przeszła operację usunię-
cia guza  prawej piersi. Do tego 
wycieńczający cykl chemioterapii 
i radioterapii. To trucizna, która ma 
zniszczyć nowotwór, ale szkodzi też 
całemu organizmowi. – Gdy po tych 
wszystkich zabiegach zapytałam 
o rokowania, lekarze nie chcieli 
odpowiedzieć. Dopiero z internetu 
dowiedziałam się, że z taką diagnozą 
kobiety żyją do dwóch lat – mówi 
pani Edyta. Wyjaśnia, że gdy poja-

lat. Jeśli będzie taka potrzeba to czę-
ściej – mówi kobieta. Do tej pory 
radzili sobie sami. – Trochę pożyczy-
liśmy, trochę pomogła nam rodzina. 
Ale to wszystko mało – mówi pani 
Edyta i prosi o wsparcie. Obok tek-
stu można znaleźć kod. Po zeskano-
waniu go telefonem można znaleźć 

wiają się przerzuty, lekarze proponują 
kolejną chemioterapię, ale często 
to nie działa. – Ten typ nowotworu 
jest bardzo nieprzewidywalny – 
tłumaczy i zaznacza, że dlatego szuka 
ratunku za granicą, gdzie natrafiła 
na klinikę. To w Niemczech  lekarze 
zajmują się takimi przypadkami jak jej. 
– Nie zamierzam się poddać. Mam 
ogromną nadzieję, że leczenie da mi 
szansę wyjść z choroby – mówi pani 
Edyta. Bo ma dla kogo żyć.  
Gospodarstwo
Razem z mężem doczekali się trójki 
dzieci – synowie mają 28 i 26, a je-
dyna córka 22 lata. – Moim życiem 
było do tej pory gospodarstwo rol-
ne, które mąż przejął po rodzicach – 
mówi pani Edyta. Gospodarują na 26 
hektarach oraz hodują trzodę chlew-
ną. – Choć to coraz mniej się opłaca. 
Wszyscy wokół już zrezygnowali ze 
świń – mówi pani Edyta i wyjaśnia, 
że to ich jedyne źródło utrzymania. 
Zaznacza, że przez 30 lat ciężko 
pracowała w gospodarstwie. Teraz 
to niemożliwe. – Nie mogę wdychać 
takich substancji jak azot czy amo-
niak z którymi ma się do czynienia 
przy produkcji rolnej – tłumaczy. I 
dodaje, że jeśli kiedykolwiek będzie 
mogła wrócić do pracy, to tylko ze 
specjalną maską podłączono do butli 
z tlenem.    
Pozwól mi walczyć
Pani Edyta przyznaje, że czytała 
i słyszała wiele pozytywnych opinii 
o klinice w Niemczech. Była tam już 
dwa razy. Pierwsza wizyta koszto-
wała ok. 30 tys. zł, a druga 24 tys. 
zł. Do tego lekarstwa, których zapas 
wystarczy na dwa miesiące, a kosz-
tują 9 tys. zł. – Jeśli wszystko będzie 
dobrze będę odwiedzać klinikę co 
trzy miesiące, przez trzy do czterech 

internetową zbiórkę na leczenie 
kobiety. Fundacja Pomoc Ma Moc 
zaprasza na festyn jesienny w Kar-
nej, już w niedziele (6.11.). – Możesz 
dać mi nadzieję i szansę na dłuższe 
życie. Podarować więcej czasu. 
Proszę, pozwól mi żyć, pozwól mi 
zawalczyć – kończy pani Edyta. 

Zeskanuj kod QR 
 i dowiedz się więcej 

 jak pomóc

Ciężka praca w gospodarstwie już nie wchodzi w grę.  
Nowotwór wywrócił życie pani Edyty do góry nogami, 

ale ona chce walczyć o swoje życie.

Od października ruszyły zajęcia 
stałe w Ośrodku Kultury. W ofercie 
znalazły się zajęcia plastyczne, 
taneczne czy teatralne. Nową 
propozycją są zajęcia z robotyki 
i zajęcia kulinarne, które wra-
cają po kilkuletniej przerwie. 
Zapraszamy gorąco do udziału 
w zajęciach dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, które rozwijają zainte-
resowania, pobudzają wyobraźnię 
i pomagają otworzyć się na szeroki 
świat możliwości. Od kultury się 
zaczyna i z tym hasłem zapras-
zamy do Ośrodka Kultury! Wciąż 
trwają zapisy do sekcji, szczególn-
ie zachęcamy do uczestnictwa 
w zajęciach w Akademii Bobasa 
i Przedszkolaka. Sekcja ma ruszyć 
od listopada, ale tylko wtedy, kiedy 
uzbiera się kilkuosobowa grupa 
uczestników. Więcej informacji pod 
numerem 683848069 

Dla aktywnych

Miło nam poinformować, że na-
sza Kapela Koźlarska „Siedleckie 
Koziołki” działająca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Siedlcu pod 
przewodnictwem artystycznym 
Marcina Szczechowiaka brała 
udział w 48 Biesiadzie Koźlarskiej 
w Zbąszyniu „Tu tradycja wodzi rej” 
i wróciła z sukcesami. Wszystkim 
gratulujemy, a poniżej lista wyróż-
nionych. 

Siedleckie 
Koziołki

I kategoria: kapela (koźlarska) 
Początkujący (muzykujący od 2–4 lat)
wyróżnienie Julia Brudło, Domi-
nik Kierecki, Anna Brudło

III kategoria solista:  
kozioł, sierszenki 
Początkujący (muzykujący od 2–4 lat) 
Nagroda Specjalna im. Henryka 
Skotarczyka – otrzymuje  
Dominik Kierecki
I nagroda Dominik Kierecki
IV kategoria: klarnet 
Początkujący (muzykujący od 2 – 4 
lat)
wyróżnienie Anna Brudło
V kategoria: skrzypce, mazanki 
Początkujący (muzykujący od 2–4 lat) 
 
III nagroda Julia Brudło
VI kategoria: śpiewacy ludowi: 
Śpiewacy do lat 15
I nagroda Martyna Brudło
wyróżnienie Anna Brudło
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rolnicy pokazali,  
na czym polega 
wielkopolska 
gospodarność
W pochodzie dożynkowym w Tuchorzy wyjątkową atrakcją były stare 
maszyny rolnicze. Z kolei na barwnych platformach zaprezentowały się 
m.in. druhny z miejscowej jednostki strażackiej oraz tuchorzanki  
przy praniu. 

Kaźmierczaka, podzielił się chlebem 
z mieszkańcami i gośćmi, którzy 
przybyli do Tuchorzy. Zespół ludowy 
uatrakcyjnił ten uroczysty moment 
odśpiewaniem pieśni chlebowej. 
Po tradycyjnym obrzędzie głos 
zabrał wójt gminy Siedlec Jacek 
Kolesiński. – Dożynki są dla rolników 
zwieńczeniem całego roku. W gminie 
Siedlec gdzie mamy głównie ziemie 
V i VI klasy, czyli niezbyt urodzaj-
ne, rolnicy pokazują więc na czym 
polega wielkopolska gospodarność – 
mówił wójt. – Dożynkom przyświeca 
stare ludowe porzekadło: „Bez Boga, 
ani do proga”. To pokazuje jak wiele 
rzeczy zależy nie tylko od nas. W do-
bie kryzysu w całej Europie powinni-
śmy trzymać się myśli, że damy sobie 
radę nawet w trudnych czasach. Wy-
korzystajmy dzisiejszy dzień, aby się 
cieszyć i dobrze bawić. Dożynki 
to święto plonów i okazja do radości 
– mówił Kolesiński. Docenił też po-
czucie humoru mieszkańców, którzy 
przeszli w korowodzie. Dopytywał 
z uśmiechem, czy paniom ze skupu 
opału został jeszcze węgiel. Głos 
zabrał również Wojciech Wośkowiak 
reprezentujący nieobecnego Jana 
Filipa Libickiego Senatora Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
Sołtys Tuchorzy Katarzyna Materna 
wraz z Hieronimem Wogą ze Starej 
Tuchorzy wcielili się w role staro-
stów dożynkowych. Szefowa wsi 
przywitała gości i cieszyła się, że jest 
ich tak dużo. Dziękowała właści-
cielom starych maszyn rolniczych 
za przyjęcie zaproszenia do udziału 
w korowodzie. – Dziękuję wszyst-

Święto Plonów to okazja do podzię-
kowania za ukończenie żniw i prac 
polowych. Tradycja ta na wsi wciąż 
jest kultywowana. Nie inaczej w gmi-
nie Siedlec, gdzie dożynki rozpoczęły 
się w niedzielę (11.09.) od mszy świę-
tej w kościele parafialnym w Tucho-
rzy. Tuż po niej ulicami miejscowości 
przeszedł kolorowy korowód, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. 
Twórcy platform dożynkowych i de-
koracji posesji wykazali się dużą wy-
obraźnią i poczuciem humoru. Widać 
było, że włożyli wiele pracy w przy-
gotowanie dekoracji. W pochodzie 
pojawił się nawet „skład opału”, gdzie 
po atrakcyjnych cenach można było 
kupić węgiel. Członkowie Zespołu 
Tuchorzacy jechali przez wieś z pie-
śnią na ustach. Duże zainteresowa-
nie budziły tuchorzanki, które robiły 
pranie i po drodze gubiły pierze. 
Uczestnicy korowodu zaparkowali 
dopiero przy scenie ustawionej przy 
sali wiejskiej, gdzie odbył się obrzęd 
dożynkowy.
Tancerze z Zespołu Tańca Ludowego 
Cybinka-Grodzisk zaprezentowali ry-
tuał inicjacyjny wyzwolenie kośnika. 
Zwyczaj dotyczy młodych mężczyzn, 
po raz pierwszy biorących udział 
w sianokosach. Obrzęd miał na celu 
nie tylko wkupienie ich do grona 
kosiarzy, ale przede wszystkim 
podkreślenie wkroczenia przez nich 
w wiek dorosły. Następnie grupa za-
tańczyła wokół wieńca dożynkowe-
go. Gospodarz – wójt gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński, w towarzystwie 
przewodniczącego rady Andrzeja 

kim, którzy włożyli dużo 
pracy w przystrojenie 
naszej wsi. Jesteśmy 
małą miejscowo-
ścią, ale jeśli ktoś 
przejedzie dzisiaj 
naszymi ulicami 
to zobaczy, że nie 
mamy się czego 
wstydzić – mó-
wiła Katarzyna 
Materna. Głos 
zabrał też poseł 
Platformy Oby-
watelskiej Jakub 
Rutnicki oraz Artur 
Walczak-Mortezaei, 
na co dzień dyrektor 
Zespołu Szkół Rolniczych 
i Technicznych w Powodo-
wie. Na dożynkach reprezento-
wał wojewodę Michała Zieliń-
skiego, który z powodu innych 
obowiązków nie mógł przybyć 
na uroczystość.
Dodatkową atrakcją było Traktor 
Show, w którym zaprezentowały 
się maszyny rolnicze z korowodu 
dożynkowego. Warto przypo-
mnieć, że impreza odbyła się już 
kilka razy w Tuchorzy i przyciągała 
wielu gości. Tym razem połączono 
ją z dożynkami. Na scenie zapre-
zentował się Zespół Tuchorzacy, 
Perły Sumsiodki oraz Kapela 
Koźlarska „Siedleckie Koziołki”. 
Mieszkańcy mieli też okazję posłu-
chać Kapeli Góralskiej Na Obyrtkę. 
Wieczór minął w rytmie piosenek 
włoskich w wykonaniu An Dreo e 
Karina. Na koniec zabawę popro-
wadził DJ Marcin Śliwa. 

Wójt gminy Siedlec Jacek Kolesiński wraz z przewodniczącym 
rady gminy Andrzejem Kaźmierczakiem dzielił się chlebem 
z mieszkańcami i gośćmi.

Obrzęd dożynkowy zaprezentowali tancerze 
z Zespołu Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk.

Stare maszyny rolnicze budziły duże 
zainteresowanie mieszkańców podczas dożynek.

Druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuchorzy 
były gwiazdami jednej z platform.

Sołtys Tuchorzy 
Katarzyna Materna 

dziękowała mieszkańcom 
za trud włożony w przygotowanie 

miejscowości do Święta Plonów.

DOŻYNKI
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Żyj zdrowo na sportowo

ZDROWIE

11 września br. odbyła się VIII 
edycja Raju Rowerowego pod 
hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”, 
którego organizatorem był Wójt 
Gminy Siedlec oraz Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Siedlcu. Z samego 
rana przed Urzędem Gminy zebrało 
się 40 uczestników Rajdu, którzy 
zostali powitani przez Przewo-
dniczącego i członków GKRPA 
w Siedlcu. O godz. 9:30 rowerzyści 
wyruszyli w trasę przez Kiełpiny, 
Wolsztyn, do Kębłowa. W remizie 
OSP Kębłowo podczas przerwy 
regeneracyjnej, miejscowi straża-
cy zaprezentowali swój sprzęt 
i opowiedzieli o swojej działalności. 
Następnie miłośnicy dwóch kółek 
wyruszyli w kierunku Świętna, 
a dalej Obry, gdzie czekał na ws-
zystkich ciepły posiłek. Po posiłku 
miała miejsce część profilaktycz-

na. Terapeuta uzależnień Jolanta 
Obuchanicz, która jest również 
członkiem GKRPA w Siedlcu 
z pomocą swoich podopieczny – 
trzeźwych alkoholików wyjaśniła 
uczestnikom rajdu mechanizmy 
choroby alkoholowej. Ich przykład 
uświadomił wszystkim jak pod-
stępna jest to choroba, jak trudno 
z nią wygrać i że nigdy nie należy 
się poddawać. Po tym spotka-
niu rowerzyści udali się w drogę 
powrotną. Cieszymy się, że wszy-
scy szczęśliwie dotarli do Siedlca. 
Celem rajdu było propagowanie 
zdrowego stylu życia bez uzależn-
ień, propagowanie aktywnego 
wypoczynku na świeżym powietr-
zu, jako formy aktywności fizycznej 
oraz poznawanie walorów krajoz-
nawczych  gminy Siedlec i powiatu 
wolsztyńskiego.
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W ramach projektu Polsko – Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży 
realizowanym przez Gminę Siedlec 
oraz szkołę Podstawową w Sie-
dlcu od 19 do 23 września 2022 
gościliśmy nauczycieli i uczniów 
z Niemiec i Ukrainy. Dla gości było 
przewidziane wiele atrakcji m. in. 
poznawanie Gminy Siedlec i Powia-
tu Wolsztyńskiego, wyjazd do Zie-
lonej Góry czy zajęcia żeglarskie 
prowadzone przez Zarząd Wol-
sztyńskiego Klubu Żeglarskiego.

W poniedziałkowy poranek 10 
października 2022 wspólnie z se-
niorami z Dziennego Domu Senior+ 
otworzyliśmy wystawę rękodzieła 
i prac plastycznych. Prace na wer-
nisażu otwartym przez wójta Jacka 
Kolesińskiego, panią dyrektor 
Elizę Vasylyev i plastyka Wiesława 
Matysika można oglądać do końca 
miesiąca.

We wtorek 13 września br. w sali 
wiejskiej w Kiełpinach odbyło 
się zebranie wiejskie, którego 
celem był wybór sołtysa. 110 
mieszkańców dokonało wyboru 
sołtysa spośród 2 kandydatów.  
W wyniku tajnego głosowania 
Sołtysem wsi Kiełpiny został Pan 
Piotr Nowotnik. 

• Agnieszka i Ryszard 
   Adamczakowie
• Urszula i Stefan Bordychowie
• Sabina i Zygmunt Brychcowie
• Irena i Władysław 
   Kasprzakowie
• Waleria i Gracjan Kicińscy
• Genowefa i Henryk Kowalscy
• Teresa i Stanisław 
   Krystiansowie
• Józefa i Roman 
   Kubaczykowie
• Henryka i Tadeusz 

   Monkiewiczowie
• Urszula i Czesław Nowakowie
• Maria i Marian Prządkowie
• Anastazja i Jan Przybyłowie
• Eugenia i Jerzy Przybyłowie
• Teresa i Henryk 
    Przymuszałowie
• Cecylia i Tadeusz Rzanni
• Czesława i Marian Sewolowie
• Maria i Andrzej Siankowscy
• Helena i Ireneusz Stasikowie
• Joanna i Jan Weilowie

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali:

W poniedziałkowe popołudnie 19 
września br. pan Jacek Kolesiński 
– Wójt Gminy Siedlec w asyście 
pana Wiesława Żydzika – wice-
przewodniczącego Rady Gminy 
Siedlec wręczyli Jubilatom medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Uroczystość miała miejsce w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury. Życzenia dla par mał-
żeńskich przekazała również pani 
Agnieszka Kasperczak – Zastępca 
Wójta Gminy Siedlec oraz pani 
Joanna Domin – Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Siedlcu. 

Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadawane są przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej osobom, które przeżyły 
50 lat w jednym związku  małżeń-
skim. Jest to jedyne odznaczenie 
państwowe, które można otrzymać 
wyłącznie we dwoje. Medal ma 
kształt sześcioramiennej gwiazdy, 
w środku której umieszczono dwie 
srebrzyste róże, a na odwrocie wid-
nieje napis: „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Nadanie tego medalu 
jest wyrazem uznania państwa 
dla trwałości związku małżeńskiego 
i rodziny, za wytrwanie w miłości 
i wierności złożonej 50 lat temu 
przysiędze.

Po udekorowaniu Jubilatów me-
dalami, wręczeniu listów gratula-
cyjnych i kwiatów,  zaśpiewano 
wspólnie gromkie „Sto lat!”. Po 
części oficjalnej dla Jubilatów przy-
gotowano słodki poczęstunek wraz 
z okolicznościowym tortem. Uro-
czystość zakończyła się koncertem 
tradycyjnych pieśni i piosenek, 
z akompaniamentem akordeonu 
i skrzypiec. 

Złote Gody to jubileusz niezwykły, 
tak jak niezwykli są ludzie, którzy 
przeżyli razem pół wieku. To okazja 
do zatrzymania się i spojrzenia 
wstecz na osiągnięcia wspólnego 
życia, okazja do wspomnień i re-
fleksji. Te wspólne 50 lat, pełnych 
trudów i wyrzeczeń, ale też radości 
i szczęścia, to wzór i piękny przy-
kład dla młodych pokoleń wstępu-
jących w związki małżeńskie.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, 
zarówno obecnym na uroczystości, 
jak również tym, którzy z różnych 
względów nie mogli przybyć, skła-
damy raz jeszcze najserdeczniejsze 
gratulacje i wyrazy uznania. Życzy-
my zdrowia, pogody ducha, radości 
i szczęścia. Niech łączące Was 
uczucie dodaje Wam sił i wytrwa-
łości na dalsze wspólne lata.

Wręczenie medali 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie

Otwarcie 
wystawy

Zebranie 
wyborcze 
w Kiełpinach

Goście z Niemiec 
i Ukrainy
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W niedzielne popołudnie 2 paź-
dziernika Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
aktywnie uczestniczyła w Pikniku 
Militarnym w Chobienicach. Pod-
czas imprezy członkowie GKRPA 
mieli swoje stoisko, na którym zor-
ganizowano konkursy profilaktycz-
ne dla dzieci z nagrodami. Odpo-
wiadali również na zadawane przez 
odwiedzających pytania z zakresu 
profilaktyki oraz szkodliwości alko-
holu i innych substancji oraz możli-
wości podjęcia leczenia uzależnień. 

Z profilaktyką w tle
Nie zabrakło również ulotek, gazet 
i gadżetów profilaktycznych. Dodat-
kową atrakcją w namiocie profilak-
tycznym były animacje dla dzieci 
(słodkie szaszłyki, tatuaże brokato-
we, gry i zabawy) prowadzone przez 
animatorki z firmy „Powiedz Akuku”. 
Mimo niesprzyjającym warunkom 
atmosferycznym stanowisko cieszy-
ło się ogromnym zainteresowaniem. 
Dzięki takim akcjom GKRP zwiększa 
świadomość mieszkańców dot. 
problemów uzależnień i możliwych 
formach pomocy.
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08.07.2022 r. 

Wakacje letnie rozpoczęte wyjaz-
dem na obóz nad morze do Rewala. 
Dużo radości sprawiały dzieciom 
zabawy na plaży, min.: kopanie 
w piasku i tworzenie budowli. 
Przygodom i  zabawom   nie było 
końca.
04.08.2022 r.  
Przy naszej szkole stanęło 
wyjątkowe serce  - serce na pla-
stikowe nakrętki. Szczytna akcja 
zbierania i pomagania wspomoże 
chore dzieci z najbliższych okolic.  
Zebrane zostały już dwa pełne 
serducha nakrętek dla ucznia ze 
Szkoły Podstawowej w Tuchor-
zy oraz dla Kacpra z Wolsztyna. 
Serdecznie dziękujemy za okazane 
serducho!
16 – 24.08.2022 r. 

W naszej szkole odbywały się 
bezpłatne szkolenia komputerowe 
dla dzieci w wieku 10 lat. Celem 
warsztatów było poznanie m.in. 
podstaw robotyki i pracy w progra-
mie graficznym.
01.09.2022 r. 

Inauguracja Nowego Roku Szkolne-
go 2022/2023. Po uroczystej Mszy 
Świętej pełni zapału i optymizmu 
rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny.  
Z okazji kolejnej rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej delegacja udała 
się złożyć kwiaty pod Pomnik Po-
mordowanych Polaków w Tuchorzy 
– miejsce Pamięci Narodowej.
05.09.2022 r.  
Rozpoczęcie przez uczniów klas V 
przygody z majsterkowaniem dzięki 
projektowi Laboratoria Przyszłości. 
05.09.2022 r. 

Rozpoczęcie Programu Nauki 
Pływania edycja jesienna. Ucz-
niowie klas 3 uczą się pływać 
na basenie w Wolsztynie pod 
czujnym okiem ratowników in-
struktorów i nauczycieli wychowa-
nia fizycznego.  
06.09.2022 r.

Narodowe Czytanie 20022 „Bal-
lady i romanse” A. Mickiewicza. W 
każdym oddziale od najmłodszych 
do najstarszych uczniów czytaliśmy 
fragmenty poezji naszego Wieszcza 
Narodowego A. Mickiewicza. 
08.09.2022 r. 
Akcja „Szkoły Pełne Talentów”. 
Nasi uczniowie dołączyli do tej 
szczytnej inicjatywy i z zapałem 
zbierają kupony Talenciaków  
w Lidlu, które wrzucają w szkole 
do oznakowanych pudełek.

W dniu 13 października 2022 roku 
w Urzędzie Gminy Siedlec odbyły 
się obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej. Dyrektor szkoły Podstawo-
wej w Siedlcu Marek Furman wraz 
z Wójtem Gminy Siedlec Jackiem 
Kolesińskim  wręczyli nagrody 
dyrektora szkoły z okazji  

Dzień 
Edukacji 
Narodowej

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Tuchorzy
11.09.2022 r. 
Konkurs na Dożynkową Dekorację 
Posesji. Nasza szkoła zdobyła szc-
zytne II miejsce dzięki ciekawemu 
pomysłowi przedstawienia boha-
terów z filmu  „Harry Potter”.
13.09.2022 r. 
Zbiórka Kasztanów.  
Trwa akcja zbierania kasztanów, 
które przekazujemy do koła Łow-
ieckiego Drop. Uczniowie z wielkim 
zaangażowaniem pragną pomóc 
zwierzętom leśnym w trudnym 
dla nich okresie zimowym. 
15.09.2022 r. 
Zawody -  Czwartki LA. 
Pierwsze zawody na stadionie 
w Wolsztynie i wiele wrażeń z tym 
związane.
23.09.2022 r. 
Udział w „Starcie Harcerskim”. 
Dzięki uprzejmości pana komen-
danta Hufca  Marcina Wil-
czyńskiego nasi uczniowie mieli 
okazję uczestniczyć w ciekawej 
zabawie terenowej na terenie mi-
asta Wolsztyn i ognisku.
26-30.09.2022 r. 
Europejski Tydzień Sportu.  
Uczniowie proponowali aktywność 
fizyczną oraz zdrowy styl życia 
poprzez sport, muzykę oraz gry  
z akcentem ukraińskim.
27.09.2022 r. 
Akcja szafowanie.pl  dla Kacperka 
z Wolsztyna. Nasza szkoła czynnie 
włączyła się w akcję zbiórki używa-
nej odzieży na pomoc dla chorego 
chłopczyka.
27-28.09.2022 r. 
Wybory opiekuna Samorządu 
Szkolnego. 
Demokratyzm wyborem uczniów - 
opiekunami Samorządu Szkolnego 
zostały panie: 
Agnieszka P., Ania W., i Kasia P., 
którym serdecznie gratulujemy.
30.09.2022 r. 
Dzień Wegetarianina.  
Uczniowie klasy 4a samodziel-
nie przygotowali podczas zajęć 
kreatywnych przepyszne i zdrowe 
przekąski, sałatki i kanapki.
30.09.2022 r. 
Dzień Chłopaka. 
We wszystkich klasach, w pr-
zeróżnych i pomysłowych formach 
i sposobach nasi chłopcy święto-
wali „swój dzień” o co zadbały krea-
tywne dziewczyny i panie.
30.09.2022 r. 
Wyjazd do Kina „Za rogiem”. 
Klasy II wyjechały do Siedlca 
na film pod tytułem „Lessie wróć”.

30.09.2022 r. 
Noc w szkole. 
Uczniowie klas III spędzili nie-
zapomnianą noc pełną wrażeń 
i przeżyć.
03.10.2022 r. 
Kino „Za rogiem”.  
Oddziały przedszkolne obejrzały 
film pod tytułem „Filonek Bezogo-
nek”.
04.10.2022 r. 
Spotkanie klas VII z podróżnikiem 
Danielem Kocujem w GOK-u.
Młodzież miała okazję poznać 
niezwykłego człowieka podróżnika 
z pasją, który przemierzył drogę  
z Sydney do rodzinnego Szczecina.. 
rowerem.
04.10.2022 r. 
Pielgrzymka dziękczynna do Góry 
Duchownej. 
Klasy IV wraz z wychowawczynia-
mi, panią katechetką oraz księdzem 
proboszczem  w podziękowaniu 
za dar I Komunii Świętej uczestnic-
zyły w pielgrzymce. 
Po uroczystej Mszy Świętej był 
czas na piknik i zabawy sportowe.
 
05.10.2022 r.

Projekt Laboratoria Przyszłości. 
Uczniowie stawiają pierwsze kroki 
i zapoznają się z majsterkowaniem 
tworząc przy tym ciekawe prace 
technicze. 
05.10.2022 r. 
Grzybobranie.  
Klasy III udały się do lasu i wróciły 
z pełnymi koszykami grzybów.
 

06.10.2022 r. 
Spotkanie z panią Policjantką.  
Młodsze dzieci uczestniczyły 
w prelekcji z Katarzyną Kuch-
arczak z Komendy Powiatowej  
w Wolsztynie, która przypomniała 
i omówiła zasady bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.
07.10.2022 r. 
XII Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia.  
Hasło : „Młodsi sprawdzają, 
czy starsi  tabliczkę mnożenia 
znają”.Patrole egzaminacyjne 
przepytywały uczniów, nauczy-
cieli, pracowników obsługi. 99,9% 
otrzymała medal Eksperta Tabliczki 
Mnożenia. Pozostali, których była 
mała garstka dostali cukierki na po-
cieszenie.
07.10.2022 r. 
Wycieczka klas IV na kręgle. 
W ramach integracji klas uczniowie 
udali się do kręgielni w Wolsztynie. 
Po pasjonującej grze zwiedzali park 
i spacerowali promenadą.
11.10.2022 r. 
Wybory do Samorządu Szkolnego. 
Cała społeczność szkolna tłumnie 
ruszyła do urn, aby demokratycz-
nie wybrać swoich przedstawicieli. 
Liczenie głosów trwa…
11.10.2022 r. 
Koncert Filharmonii Zielonogórskiej 
„Orfeusz”. Koncert z żywą muzyką 
to wielkie przeżycie dla małych 
słuchaczy. Uczniowie klas 0-3 
dowiedzieli się na pierwszym 
koncercie jak są zbudowane i jakie 
wydają dźwięk puzon, waltornia, 
trąbka. 

12.10.2022 r. 
Pasowanie klas pierwszych.  
Niezwykła uroczystość pasowania 
40 uczniów to wielkie wydarzenie 
dla całej społeczności szkolnej. 
Pani dyrektor Małgorzata Sobel 
dokonała tego doniosłego aktu 
w obecności rodziców. Przed-
stawiciel Banku Spółdzielczego 
w Siedlcu pani Hanna Jaskulska 
wręczyła uczniom książeczki  
z wkładem finansowym i zachęciła 
do oszczędzania w SKO. 

12.10.2022 r. 
Treningi uczniów z KPR Wolsz-
tyniak. Ruszyły bezpłatne treningi 
na nowej sali gimnastycznej. Zach-
ęcamy młodzież do „szlifowania” 
swoich umiejętności gry w piłkę 
ręczną. 

13.10. 2022 r. 
Wycieczka do Parowozowni Wolsz-
tyn. Dzieci z oddziałów przedsz-
kolnych udały się pociągiem 
do muzeum Parowozów w Wolsz-
tynie. Wielka radość i ogromne 
przeżycia, ponieważ dziś dzieci 
rzadko podróżują pociągiem.

14.10.2022 r. 
Dzień Edukacji Narodowej. 
Życzymy naszym uczniom i sobie 
realizacji pragnień, spełnienia mar-
zeń edukacyjnych, a nade wszystko 
– zdrowia.

Dnia Edukacji Narodowej. Następ-
nie wszyscy pracownicy szkoły 
udali się do Kina w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Siedlcu na se-
ans filmu „Nauczycielka”. Po filmie 
nauczyciele spotkali się na kawie 
i poczęstunku.
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2.09.2022 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2022/2023
9-10.09.2022  
W Warszawie odbyło się odebra-
nie nagród za zajęcie III miejsca 
w ogólnopolskim konkursie infor-
matycznym „Geniallne Miejsca”. 
Grupa konkursowa: Hanna Kotlar-
ska, Zofia Ceglarek, Agnieszka Ma-
siorek oraz opiekunowie Joanna 
Lemańska i Urszula Rau. Odbył 
się też konkurs na logo Szkolnego 
Koła Wolontariatu.
20.09.2022

Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w akcji Sprzątanie Świata – 
Polska 2022.
19-23.09.2022

01.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023 oraz uroczyste otwar-
cie sali gimnastycznej.
05.09.2022 r. 

Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Na-
rodowe Czytanie 2022”; w naszej 
szkole czytaliśmy „Ballady i roman-
se” Adama Mickiewicza.
06.09.2022 r. 

Apel porządkowy.
14.09.2022 r.

Uczniowie klas drugich uczestni-
czyli w zajęciach bibliotecznych, 
gdzie uczyli się katalogować 
książki.
15.09.2022 r.

Szkolne obchody Dnia Kropki.
16.09.2022 r. 

Uczennice Wiktoria Dudziak 
oraz Hanna Duda z klasy II b wzię-
ły udział Wojewódzkim Konkursie 

1 września

Uczniowie naszej szkoły po dwu-
miesięcznych wakacjach przywitali 
nowy rok szkolny.
3 września

Uczniowie kl. 4 wraz z nową 
wychowawczynią p. Kamilą 
Rączką wzięli udział w spotkaniu 
integracyjnym, które odbyło się 
w gospodarstwie agroturysty-
cznym Sielankowa Zagroda Pod 
Modrzewiem w Grójcu Małym.
16 września

Dzieci i młodzież brała udział 

1.09.2022

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 
2022/2023, uroczyste rozpoczę-
cie Roku Przedszkolnego. Dzień 
adaptacyjny.
5.09.2022

Wizyta Jego Ekscelencji Księdza 
Biskupa Zdzisława Fortuniaka.
15.09.2022

Dzień Kropki w Przedszkolu.
16.09.2022

Sprzątanie Świata klasy 2 i 3 oraz 7 
i 8. 
16.09.2022

Przedszkolaki Sprzątają Świat.
19.09.2022

Wybory opiekuna Samorządu Sz-
kolnego oraz Samorządu Uczniow-
skiego.

Zespół Szkół Podstawowych
i Przedszkola w Belęcinie

Kalendarium Szkoły 
Podstawowej w Siedlcu

Zespół Szkół Podstawowych 
i Przedszkola w Chobienicach

Szkoła Podstawowa
im. Kopanickiej Drużyny 
Powstańców Wielkopolskich

Plastycznym. Przyłączenie się 
do ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie 
Świata”.
19.09.2022 r. 

Pierwszoklasiści brali udział 
w warsztatach LEGO.
23.09.2022r. 
Wybory do Samorządu Szkolnego.
26.09.2022r. 

Szkolne obchody Europejskiego 
Dnia Języków Obcych; zorganizo-
wanie konkursu na pracę plastycz-
ną  “Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych”.
28.09.2022 r. 

Klasa IV a wybrała się na wyciecz-
kę do Wolsztyna na kręgle.
29.09.2022 r. 

Dzień Głośnego Czytania w naszej 
szkole; zorganizowanie konkursu 
plastycznego “Ilustracja z ulubio-
nej książki” oraz głośne czytanie 

wybranego fragmentu książki.
30.09.2022 r. 
Dzień Chłopaka i Europejski 
Dzień Sportu Szkolnego, w naszej 
szkole pod hasłem “Skiety i klapki”, 
belgijka w wykonaniu wszystkich 
uczniów oraz międzyklasowy 
turniej piłki nożnej halowej, a także 
Noc Bibliotek – jednym z zapro-
szonych gości była pisarka Zofia 
Mąkosa.
03.10.2022 r. 
Wyjazd uczniów klas IV, V i VI 
do WDK na spektakl profilaktyczny 
“Ten inny”.
04.10.2022 r. 

Spotkanie uczniów klas VII i VIII 
z podróżnikiem Danielem Kocujem 
w GOK – u w Siedlcu.
10.10.2022 r. 

Wizyta w naszej szkole księdza 
biskupa Zdzisława Fortuniaka.

19.09.2022

Bezpieczny Przedszkolak – wyjście 
na przejścia. 
20.09.2022

Wybuchy wulkanów w klasie 3.
20.09.2022

Dzień Przedszkolaka.
22.09.2022

Sesja fotograficzna w Przedszkolu. 
Zapoznanie z praca fotografa. 
23.09.2022

Wycieczka klasy 6. 
23.09.2022

Spotkanie integracyjne klasy 4.
23.09.2022

Pierwszy Dzień Jesieni w Przeds-
zkolu. Grzybobranie przedszko-
laków. 

w akcji „Sprzątanie Świata”.

19 września

Wraz z nowym rokiem szkolnym 
powstał nowy zespół redakcyjny 
strony internetowej naszej szkoły, 
nad którym całoroczną opiekę 
sprawuje p. Iwona Janczewska.

12 września

Odbyły się pierwsze spotkania wy-
chowawców i nauczycieli z Rodzi-
cami w ramach ”Dni otwartych”.

30 września

Obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

Odbył się projekt wymiany 
młodzieży polsko-niemiecko
-ukraińskiej. Ponadto uczniowie 
klas czwartych i piątych wybrali 
się na wycieczkę dydaktyczną 
do Skansenu Budownictwa Lu-
dowego Zachodniej Wielkopolski 
w Wolsztynie.\
27-28.09.2022

Odbyły się wybory do Samorządu 
Szkolnego. Najwięcej głosów otrzy-
mali: Gabriela Babińska, Weronika 
Cukier, Kinga Gaweł, Bartosz Mać-
kowiak oraz Stefania Stachowiak. 
Opiekunami SU zostały: Anna Thiel 
i Urszula Rau.
3.10.2022

W murach naszej szkoły gościli-
śmy Księdza Biskupa Zdzisława 
Fortuniaka.

6-7.10.2022

Odbyła się zbiórka odzieży i teksty-
liów dla Kacpra Franeckiego. Dzię-
kujemy mieszkańcom za wsparcie 
zbiórki.

8.10.2022

Nasi uczniowie: Jakub Rosiński, 
Dominik Kurdziel oraz Julian Piosik 
wzięli udział w „Przyprostyńskiej 
Jesieni Szachowej”.

10.10.2022

Odbyła się wycieczka integracyjna 
klas pierwszych do Karszyna.

W roku szkolnym uczestniczymy 
w projektach: „Z kulturą mi do twa-
rzy”, „(Nie)zwykła matematyka”, 
„Laboratoria przyszłości”, „Umiem 
pływać”, „Akcja Menstruacja”.
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Niezwykła wystawa 
prac naszych seniorów

I miejsce 
w województwie, 
III miejsce w Polsce!

Zajęcia szachowe 
w ZSPiP w Kopanicy

DZIEJE sIĘ W GMINIE

Dnia  10 października 2022 r. Wójt 
Gminy Siedlec Pan Jacek Kolesiński 
wraz z Panią Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu Elizą 
Filipowską – Vasylyev  otworzyli V 
wystawę prac plastycznych wyko-
nanych przez uczestników Dzien-
nego Domu Senior+ w Siedlcu. 
Seniorzy wykonali prace różnymi 
technikami, zarówno indywidualnie 

jak i w grupie, co zaowocowało 
powstaniem prac ciekawych, inspi-
rujących i niepowtarzalnych. Przy 
okazji informujemy, że dysponuje-
my wolnymi miejscami w Dziennym 
Domu Senior+. Osoby chętne 
prosimy o kontakt z pracownikami 
Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Siedlcu, ul. Osiedlo-
wa 2, tel. 683462149.

W roku szkolnym 2021/2022 odbywały się zajęcia 
szachowe. Uczestnikami byli  chętni uczniowie 
klas 1-8.  Zawsze w piątek  brali udział w zajęciach. 
Oprócz rozwijania swojej pasji i treningach starto-
wali  w licznych turniejach szkolnych i poza szkol-
nych. Poniżej kilka z nich:
- Międzyszkolny Szachowy Turniej Mikołajkowy
- Szkolny Turniej z Okazji Dnia Dziecka

- Turnieje Powiatowe w szachach drużynowych
- Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików, 16-
18.września 2022r, 6 miejsce Michała ucznia klasy 4
- Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Młodzików 2022, Sypniewo, 10 miejsce 
Michała ucznia klasy 4.
 W tym roku szkolnym dalej będziemy rozwijać swo-
ją szachową pasję wraz z panem Mieczysławem.

10 września br. znany już genialny 
zespół w składzie: Piotr Lemań-
ski, Agnieszka Masiorek, Hanna 
Kotlarska, Zofia Ceglarek oraz jego 
opiekunowie: Joanna Lemańska 
i Urszula Rau, uczestniczyli w gali 
rozdania nagród ogólnopolski-
ego konkursu informatycznego 
„Geniallne Miejsca”, w którym ich 
praca o Wolsztyńskiej Parowozow-
ni zdobyła 3 miejsce. Uroczystość 
odbyła się w kampusie Google 
w Warszawie. Nagrody i dyplomy 
ufundowane m.in. przez firmy Sam-
sung, Ei System, GDATA, genial.ly, 
House of Angular wręczał prezes 
Polskiego Towarzystwa Informaty-
cznego Wiesław Paluszyński. Jedną 
z głównych nagród była m.in. pełna 
wrażeń wizyta w Centrum Nauki 
Kopernik, warsztaty z długopisami 
3D, roczna licencja oprogramowa-
nia antywirusowego oraz bezprze-
wodowa ładowarka. Przypomnijmy, 
że w tym samym konkursie na szc-
zeblu wojewódzkim zespół zdobył 
1 miejsce!


