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Belęcin – Dominik Kardaszewski
Boruja – Katarzyna Kardaszewska 
Chobienice – Łucja Olejniczak
Grójec Mały – Ryszard Kluj
Grójec Wielki –  Jadwiga Hirt
Godziszewo – Tadeusz Weihs
Jaromierz – Jarosław Kamczycki
Jażyniec – Adam Kupś
Karna – Danuta Ksiąg
Kiełkowo – Dariusz Majewski
Kiełpiny – Anna Patalas-Pytel
Kopanica – Józef Piwecki
Mała Wieś – Tomasz Maszner

Mariankowo – Piotr Raczkowiak
Nieborza – Tadeusz Pańczak
Reklin-Reklinek – Urszula Piątyszek
Siedlec – Przemysław Weiss
Tuchorza – Katarzyna Materna
Nowa Tuchorza – Dawid Kmiecik
Stara Tuchorza – Maciej Brudło
Wąchabno – Paulina Suszek
Wielka Wieś – Agnieszka Doulgeris
Wojciechowo – Ewa Fabiś
Zakrzewo – Zygmunt Martyniak
Żodyń – Krzysztof Paździor
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Sołtysi oraz Rady Sołeckie 
Gminy Siedlec kadencji 2019-2024

Belęcin

Boruja Chobienice Grójec Mały

Grójec Wielki Godziszewo Jaromierz

Jażyniec Karna Kiełkowo

Kiełpiny Kopanica Mała Wieś



PUNKT KONSULTACYJNY W SIEDLCU

Wszystkich mieszkańców gminy Siedlec, któ-
rzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej 
Zapraszamy do skorzystania z poniższej oferty 
Punktu Konsultacyjnego w Siedlcu

Oferta:
Psycholog dziecięcy – p. Barbara  •	
Górecka – Atkinson 

przyjmuje w pierwszy i trzeci czwartek miesią-
ca w godz. 13.00 – 17.00
Konsultacje indywidualne, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu wizyty pod nr tel.: 68/ 384 85 
21 wew. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy w 
Siedlcu pok. nr 12

Terapeuta ds. uzależnień – p. Jolanta •	
Obuchanicz

przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym :
w Siedlcu w każdy wtorek w o 
godzinach 16.00 – 20.00
ZSPiP w Chobienicach w każdy o 
poniedziałek w godz. 17.00 – 
20.00

Psycholog ds. przeciwdziałania prze-•	
mocy w rodzinie – p. Elżbieta Maty-
siak

przyjmuje w pierwszą środę miesiąca w godz. 
14.00 – 18.00

Konsultacje indywidualne, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu wizyty pod nr tel.: 68/ 384 85 
21 wew. 19 lub osobiście w Urzędzie Gminy  
w Siedlcu pok. nr 8

Punkt Konsultacyjny w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
Lokalizacja: wejście do budynku od strony par-
kingu za Urzędem Gminy Siedlec.

Wszystkie Konsultacje udzielane w Punkcie 
Konsultacyjnym są BEZPŁATNE
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Mariankowo Nieborza Rekl in -  Rekl inek

Siedlec Tuchorza Nowa Tuchorza

Stara Tuchorza Wąchabno Wielka Wieś

Wojciechowo Zakrzewo Żodyń



Rejon służbowy nr 7 - mł.asp. Krzysztof DUDZIŃSKI  
-   tel. 68  347 53 40, kom. 786 936 569,  
e-mail dzielnicowy.siedlec1@po.policja.gov.pl

Miejscowości: Kiełpiny, Stara Tuchorza, Tuchorza,  
Nowa Tuchorza, Boruja, Belęcin, Mariankowo, Karna.

Zadania priorytetowe na okres od 1.01 - 30.06.2019 r.: 
zmniejszenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu 
niedozwolonym w rejonie sklepu HO NO TU w Boruji.

Rejon służbowy nr 8 -   asp. Piotr GRZEŚ   
-   tel. 68  347 53 40, kom. 786 936 571,  
e-mail dzielnicowy.siedlec2@po.policja.gov.pl    

Miejscowości: Siedlec, Nieborza, Wojciechowo,. 
Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki,  
Godziszewo, Zakrzewo.

Zadania priorytetowe na okres od 1.01 - 30.06.2019 r.: 
zmniejszenie ilości nieprawidłowo parkujących 
pojazdów w rejonie szkoły na ul. Szkolnej w Siedlcu

Rejon służbowy nr 9  -  asp. Mariusz KOZŁOWSKI  -  
tel. 68  347 53 40, kom. 786 936 570,  
e-mail dzielnicowy.siedlec3@po.policja.gov.pl

Miejscowości: Reklin, Reklinek, Kiełkowo, Jażyniec, 
Jaromierz, Kopanica, Mała Wieś, Wielka, Wieś, 
Wąchabno, Żodyń.

Zadania priorytetowe na okres od 1.01 - 30.06.2019 r.:  
zmniejszenie zjawiska biegających 
bez nadzoru człowieka psów 
w miejscowości Jaromierz

Telefony komórkowe dzielnicowych dostępne są w czasie 
pełnionej służby. Po zakończeniu przekierowane zostają na 

stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w 
Wolsztynie

Kierownik Posterunku Policji w Siedlcu
asp.sztab. Tadeusz Tomys

tel. 68 347-53-40, tel.kom. 519 064  916  

Kierownik Posterunku Policji w Siedlcu pełni 
dyżur w poniedziałki w godz.10:00-14:00 

Poza godzinami funkcjonowania Posterunku Policji w Siedlcu 
kontakt za pośrednictwem nadrzędnej służby dyżurnej KPP w 

Wolsztynie 68 347 52 00, 68 347 52 11

Posterunek Policji w Siedlcu 
ul. Zbąszyńska 23,  64-212 Siedlec Na powiat wolsztyński 

składają się trzy gminy: 
Siedlec, Wolsztyn i Prze-
męt. O ile mieszkańcy 
gminy Siedlec znają dość 
dobrze sąsiednią gminę 
Wolsztyn, o tyle gmina 
Przemęt jest dla wielu 
nieznana. Z tego powodu 
Starostwo Powiatowe po-
stanowiło zorganizować 
imprezę, podczas któ-
rej będzie można poznać 
mieszkańców, teren, hi-
storię i zwyczaje każdej 
gminy. Impreza ma mieć 
charakter cykliczny i roz-

pocznie się w kwietniu w 
gminie Przemęt marszem 
Nordic Walking. W maju 
zapraszamy do gminy 
Siedlec na spływ kaja-
kowy. Będziemy pływać 
w okolicach Kopanicy i 
Grójca Wielkiego. Ostat-
nim etapem będzie rajd 
rowerowy organizowany 
we wrześniu w gminie 
Wolsztyn. Obowiązywać 
będą zapisy, a szczegó-
ły będzie można znaleźć 
wkrótce na stronie inter-
netowej: 
www.powiatwolsztyn.pl

POZNAJ SWÓJ POWIAT
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Mobilny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Siedlcu

W czwartek, dnia 30 maja 
2019 r. w godzinach od 8:30 do 
11:00, w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy w Siedlcu (pokój nr 24). 
będzie pełnił dyżur pracownik 
Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich w Nowym 
Tomyślu. 

Zapraszamy do skorzysta-
nia z bezpłatnych  porad w 
zakresie ubiegania się i rozli-
czania środków z UE, szkoleń, 
kursów oraz unijnego budżetu 
na lata 2014 – 2020. 
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Zdrowych i Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
wiosennego nastroju 

oraz 
smacznego jajka 

mokrego Dyngusa 
życzy: 

Dyrektor Gminnego 
Zespołu Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół i Placówek w Siedlcu

wraz z pracownikami

W dniach 01-03.04.2019r. 
odbyła się seria spotkań 
integracyjno-informacyj-
nych w sali GOK w Siedlcu. 
W spotkaniu uczestniczyły 
głównie osoby chętne do 
pobytu w Dziennym Domu 
Senior +, Seniorzy z gmi-
ny Siedlec oraz zaproszeni 
goście. Pan wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński, 
Pani Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Beata 
Wieczorek, Pani Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka 
Kultury Agnieszka Kę-
dziora, którzy przywitali 
uczestników i zapewnili  
współpracę. Zaproszenie 

przyjął również Pan Piotr 
Nowak , który opowiadał 
o swojej pasji , którą  są  
ule, pszczoły i miód. Opo-
wiedział o właściwościach 
leczniczych miodów , 
które każdy miał okazję 
skosztować. Druh Szymon 
Szymyślik z Ochotniczej 
Straży  Pożarnej w Siedl-
cu przypomniał jak udzie-
lić Pierwszej Pomocy. O 
zasadach bezpieczeństwa 
opowiedział nam dzielni-
cowy Krzysztof Dudziński 
z Posterunku Policji w Sie-
dlcu. W świąteczny nastrój 
wprowadził wszystkich  
poprzez swoje malarstwo i 

wiersze Pan Wiesław Ma-
tysik. Spotkanie zakończy-
ło się wykonaniem ozdób 
świątecznych oraz malo-
waniem jajek  woskiem w 
tradycyjny sposób.
Nad tym, aby uczestnicy 
spotkań czuli sie dobrze i 
niczego im nie brakło czu-
wały panie Beata Matysik 
i Anna Dudzińska.

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych ży-
czymy Wszystkim miesz-
kańcom zdrowia, szczęścia 
oraz wiele radości w życiu 
codziennym..

Senior +
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 Wprowadzona uchwałą Zgromadze-
nia zmiana wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami w przypadku ich segregacji 
z 10,50 zł na 15,50 zł a w sytuacji niesegre-
gowania z 17,50 zł na 28,00 zł budzi wśród 
naszych mieszkańców emocje oraz nieprzy-
chylne komentarze. Nikt z nas nie przepada 
za sytuacją, kiedy za usługi  trzeba płacić 
więcej! Dlatego warto zapoznać się z przed-
stawionymi niżej faktami. Jak powszechnie 
wiadomo w dniu 1 lipa 2013r. zaczęła się w 
Polsce tzw. „rewolucja śmieciowa”, w wyni-
ku której nasz kraj ma osiągnąć wymagane 
prawem poziomy odzysku i recyklingu w 
zakresie:

Za osiągnięcie tych poziomów odpowie-
dzialnym uczyniono gminy a w przypadku 
braku sukcesów na tym polu przewidziano 
konieczność płacenia bardzo wysokich kar 
finansowych. Gminy: Przemęt, Siedlec i 
Wolsztyn dla potrzeb realizacji tych celów 
swoje uprawnienia przekazały powołanemu 
w 2000 roku Związkowi Międzygminnemu  
„Obra”. Związek jako organizator systemu 
zatrudniając w administracji 9 osób (8,5 eta-
tu) odpowiada za jego sprawne działanie, 
wymagane prawem jego samofinansowanie 
oraz wspólne (bo łatwiej) osiąganie wyma-
ganych poziomów recyklingu. W okresie 
funkcjonowania nowego systemu gospo-
darowania odpadami w naszej gospodar-
ce a tym samym w budżetach rodzinnych, 
nastąpiły bardzo duże zmiany. Po pierwsze 
na skutek koniunktury gospodarczej zmalał 
odsetek osób pozostających bez pracy. Na 
31,12. 2014 roku stopa bezrobocia w po-
wiecie wolsztyńskim wynosiła 4,7 % zaś 
na koniec 2018 tylko 1,4 %. Po drugie, w 
zatrudnieniu mamy do czynienia z rynkiem 
pracobiorcy a nie rynkiem pracodawcy. Tu 
wymiar tej zmiany najlepiej obrazuje wzrost 

średniego wynagrodzenia publikowanego 
przez GUS, które w roku 2014 wynosiło ok. 
3800 zł, a na koniec 2018 wzrosło do ponad 
4850 zł.

Po trzecie, konsekwencją koniunktury 
gospodarczej jest też gwałtowny wzrost za-
trudnienia cudzoziemców, którzy nie tylko 
pracują w firmach zlokalizowanych na na-
szym terenie ale też tu mieszkają, wytwa-
rzają odpady choć nie zawsze partycypują w 
kosztach ich unieszkodliwiania.

Po czwarte to rodzinny program 500+, 
którego realizacja na terenie działania ZM 
„Obra” spowodowała dopływ żywej gotówki 
tylko dla uprawnionych na obszarze naszego 

działania na poziomie ok. 
50 mln zł rocznie. 
Rośnie zatem siła 
nabywcza naszych 
mieszkańcówa to 
z kolei sprawia, że 
konsumujemy co-
raz więcej. Nikogo 
zatem nie powinno 
dziwić, że od roku 
2016 odnotowujemy bar-
dzo wyraźny wzrost ilości  
wytwarzanych odpadów 
zmieszanych. I tak dla 
zobrazowania skali tego 
wzrostu: w roku 2014 wy-
tworzyliśmy 12 385 ton od-
padów  a w roku 2018 już 

17 893 tony!!!

Jeśli powyższe dane zestawimy z ceną 
przyjęcia 1 tony odpadów zmieszanych na 
bramie instalacji je przetwarzającej:

to wyraźnie widać ogromny (pomiędzy 
majem 2018 a styczniem 2019 aż o 209,52 
zł)wzrost kosztów utylizacji wytworzonych 
przez nas odpadów. ZM „Obra” jako orga-
nizator systemu nie zgodził się na tak dra-
styczny wzrost ceny odpadów na bramie Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) bez szczegółowego 
przedstawienia jej kalkulacji. Wobec braku 
szczegółowej kalkulacji jak i potwierdzo-
nego faktu różnicowania ceny przyjęcia 1 
tony dla innych operatorów w lipcu ubiegłe-

go roku złożone zostało zawiadomienie do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów (UOKiK) o stosowaniu przez Spółkę 
Toensmeier, jako prowadzącego regionalną 
instalację praktyk ograniczających konku-
rencję, polegających na nadużyciu pozycji 
dominującej na lokalnym rynku zagospo-
darowania odpadów komunalnych poprzez 
narzucanie nieuczciwych cen za przyjęcie 
określonych frakcji odpadów. Do czasu do-
konania rozstrzygnięcia wszczętego poste-
powania, ZM „Obra”- musi jednak płacić 
wg stawek określonych przez przyjmujące-
go odpady!

Ilości odebranych przez PSZOK-i (bez 
punktów skupu) odpadów wysegregowa-
nych przedstawia poniższa tabela:

Pojawienie się na rynku tak znacznych 
ilości surowców wtórnych spowodowało, że 
za przyjęcie wielu z nich do dalszego prze-
twarzania musimy dodatkowo płacić. To, że 
trzeba płacić za oddawane surowce wtórne 
w żadnym przypadku nie oznacza aby za-
przestać ich segregacji! Im więcej bowiem 
odpadów wysegregujemy, tym mniej ton 
odpadów zmieszanych przekażemy do in-
stalacji, a cena przyjęcia 1 tony odpadów 
zmieszanych jest dużo wyższa niż oddania 
1 tony surowców wtórnych!

Wpływ na wzrost wysokości opłaty ma 
także wysokość tzw. opłaty marszałkow-
skiej, która w swoim zamiarze ma zachęcać 
do segregacji ale której znaczącą część na 
płatnika przerzuca prowadzący instalację! 
Pamiętajmy, że ta opłata dotyczy tylko tych 
naszych odpadów, których nie da się zago-
spodarować w inny sposób niż przez składo-
wanie na składowisku. Tu obowiązuje prosta 
zasada: im lepsza segregacja, tym więcej 
odpadów daje się ponownie zagospodaro-
wać!

W sprawie podwyżki opłaty za śmieci wyjaśnień kilka…

2014 2015 2016 Do 
IV 2018 

05.2018
-10.2018 Od 11.2018 Od 

01.01.2019

248,40 zł 237,60 zł 243,00 zł 268,92 zł 399,60 zł 426,60 zł 478,44 zł

2014 r. 2015 r. 2016 r 2017 r. 2018 r

2 558,98 2 850,13 3 771,48 4 549,66 5 791,14
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Biorąc pod uwagę, że w nieruchomo-
ściach zamieszkałych średnio jeden płacący 
wytworzył ok. 300 kg odpadów komunal-
nych zmieszanych i uwzględniając różnicę 
w cenie przyjęcia 1 tony na bramie instala-
cji pomiędzy 1.05.2018 a 1.01.2019  wzrost 
opłaty tylko z tego tytułu wynosi:

300 kg x209,52 zł: 12 m-cy= 5,23 zł

Powyższe wyliczenie odnosi się do ceny 
i ilości odpadów obowiązujących na dzień 
dzisiejszy. Jeśli każdego dnia będziemy le-
piej i staranniej segregowali nasze odpady, 
kompostowali odpady zielone i biodegrado-
walne, dokonywali zakupów z „ekologicz-
nym” rozsądkiem oraz brali udział i pomaga-
li w praktycznej edukacji członków naszych 
rodzin, w tym dzieci sąsiadów i cudzoziem-
ców, to będziemy mieli realny wpływ na wy-
sokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi już w najbliższej przyszłości! 
Chcąc osiągnąć cel nadrzędny, którym jest 
wydatne zmniejszenie ilości odpadów ko-

munalnych zmieszanych przekazywanych 
do regionalnej instalacji, już niedługo zapro-
ponujemy Państwu wyodrębnianie powsta-
jących na nieruchomościach popiołów, które 
następnie zużyjemy do rekultywacji naszych 
zamkniętych już składowisk.  Tu ważna uwa-
ga: środki na rekultywację nie mogą pocho-
dzić z opłaty za gospodarowanie odpadami, 
a tylko z budże-
tu gminy – jako 
Związek staramy 
się o pozyskanie 
na ten cel zna-
czących środków 
unijnych. Pamię-
tajmy także o tym, 
że dzień odbioru 
odpadów żadne-
go właściciela 
nieruchomości 
nie zobowiązuje 
dobezwarunko-
wego napełnienia 

„byle czym” pojemnika do pełna! Wysta-
wiony pojemnik i tak będzie opróżniony bez 
względu na % jego zapełnienia.Niestety nie 
jest to koniec zmian – aktualnie procedowa-
ny jest proces zmian w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, który bę-
dzie skutkował również na organizacje na-
szego systemu!

Od 4 marca 2019 r. wydawane 
są dowody osobiste z warstwą 
elektroniczną. 

Jeśli Twój dowód osobisty jest 
nadal ważny, to nie musisz go 
wymieniać. 

Co to jest e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty 
z warstwą elektroniczną. Nie 
zmieniają się dotychczasowe 
funkcje dowodu osobistego – 
nadal potwierdza tożsamość i 
obywatelstwo oraz uprawnia do 
przekraczania granic niektórych 
państw, które uznają go za doku-
ment podróży.

Dodatkowo e-dowód jest bez-
piecznym narzędziem, który ma 
umożliwiać:

uwierzytelnianie się w •	
e-usługach

podpisywanie dokumen-•	
tów elektronicznych

korzystanie z automa-•	
tycznych bramek granicznych 
(np. na lotniskach)

komunikację obywatela •	
z:

- administracją publiczną
- służbą zdrowia
- podmiotami komercyjnymi

 W warstwie elektronicznej za-
mieszczone są trzy certyfikaty:

potwierdzenia obec-•	
ności – nie wymaga kodu PIN. 
Jest dostępny w momencie, gdy 
e-dowód, po wprowadzeniu nu-
meru CAN, skomunikuje się 
z czytnikiem. Jego użycie jest 
planowane w przyszłości do po-
twierdzania obecności w okre-
ślonym czasie i miejscu (np. w 
placówkach służby zdrowia).

identyfikacji i uwierzy-•	
telnienia – wymaga 4-cyfrowego 
kodu PIN (tzw. PIN 1), ustalony 
w momencie odbioru dowodu 
osobistego lub w dowolnym cza-
sie w tym, lub innym  urzędzie. 
Informacje w nim zawarte są 

wykorzystywane przez Profil 
osobisty (środek identyfikacji 
elektronicznej). Dzięki tym 
danym, administracja publicz-
na może jednoznacznie ziden-
tyfikować osobę, która ko-
rzysta z usług internetowych 
(dostępnych np. na platformie 
ePUAP czy obywatel.gov.
pl). Certyfikat identyfikacji i 
uwierzytelnienia potwierdza 
prawdziwość danych osobo-
wych. Można go wykorzystać 

do składania Podpisu zaufane-
go, który jest potrzebny do sko-
rzystania z e-usług (np. wysyła-
nia wniosku o dowód osobisty 
przez ePUAP). 

Podpisu osobistego•	  – 
wymaga 6-cyfrowego kodu PIN 
(tzw. PIN 2), ustalony w momen-
cie odbioru dowodu osobistego 
lub w dowolnym czasie w tym, 
lub innym  urzędzie. Podpis oso-
bisty daje możliwość złożenia 
podpisu w formie elektronicznej. 
Jest równoważny z podpisem 
własnoręcznym. Ułatwia kontakt 
z podmiotami publicznymi oraz 
komercyjnymi.  Służy do podpi-
sywania umów i dokumentów, 
które mają moc prawną. 
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W czasie Wielkiego Postu 
14.03.2019 miało miejsce bardzo miłe 
spotkanie dzieci (kl. III a ,b – pierw-
szokomunijne) i młodzieży (kl. III 
gimnazjalnej przygotowującej się do 
sakramentu bierzmowania) Szkoły 
Podstawowej w Tuchorzy z S. Rafaelą 
karmelitanką bosą, która przyjechała 
z Betlejem. Zajęcia te miały na celu 
jeszcze bardziej przygotować dzieci do 
sakramentu pokuty i pojednania oraz 
Eucharystii, a młodzież do sakramen-
tu bierzmowania.  Następnego dnia 
15.03.2019 Siostra odwiedziła przed-
szkolaków z Tuchorzy, Starej Tucho-
rzy i Kiełpin.

S. Rafaela (Lidia Buda) pochodzi z 
Tuchorzy, tutaj się wychowywała i ma 
swoją rodzinę. Obecnie przebywa na 
urlopie i skorzystała z zaproszenia od-
wiedzając swoją dawną szkołę i przed-
szkole do których kiedyś uczęszczała. 
Na co dzień mieszka w Ziemi Świętej 
w Betlejem w klasztorze karmelitanek 
bosych  - Dzieciątka Jezus.

Spotykając się z dziećmi i mło-
dzieżą przybliżyła im bardziej Ojczy-
znę Jezusa Chrystusa. Opowiedziała o 

wspaniałych miejscach Ziemi Świętej. 
Nie zabrakło lekcji geografii, ciekawo-
stek oraz opowieści jak wygląda tam 
Zycie w obecnym czasie. Siostra opo-
wiedziała też o sobie, o swojej drodze 
powołania i jak wygląda jej obecne 
życie na ziemi, po której chodził sam 
Chrystus, Jego Matka – Maryja i Jego 
uczniowie. 

Na tych spotkaniach nie zabrakło 
uśmiechu, radości, spontaniczności w 
dialogu, łez, wzruszeń, uścisków i ca-
łusów. Całość uzupełniała się modlitwą 
i śpiewem oraz błogosławieństwem 
Siostry.Na zakończenie dzieci i mło-
dzież podziękowały i wręczyły Sio-
strze kwiaty, słodkości, laurki i kartki 
z życzeniami.Pełne miłości w swoich 
sercach i wrażeń na długo będą pamię-
tały takie spotkania.

Serdecznie dziękujemy Siostrze, 
że zechciała nas wspierać swoją na-
uką, pięknym słowem i modlitwą.                   
Wszystkim mówimy Bóg zapłać!

Katechetki  
- Bogumiła i Katarzyna 

wraz z dziećmi.

SPOTKANIE Z SIOSTRĄ  
RAFAELĄ KARMELITANKĄ BOSĄ  

Z BETLEJEM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUCHORZY

W Wielkim Poście, w dniach 27-
29.03.2019 w Szkole Podstawowej 
w Tuchorzy odbywały się rekolekcje 
szkolne. Uczniowie nauczania zinte-
growanego  oraz klasy IV –VI przeby-
wali na swoich naukach w kościele pw. 
Św. Piotra i Pawła w parku. Natomiast 
klasy VII-VIII i  gimnazjaliści  byli w 
kościele pw. Trójcy Świętej na cmen-
tarzu. Rekolekcje prowadził Ojciec 
Wojciech z Małej Wsi i ksiądz Bartosz 
Roja z Czerwonaka, który dwa lata 
temu przyjął Sakrament Kapłaństwa. 
Wcześniej do naszej parafii przyjeż-
dżał jako chłopak oazowy.

Rekolekcjoniści w czasie nauk 
zwrócili uwagę na to, jakimi jesteśmy 
ludźmi i co zrobić, aby stawać się coraz 
lepszymi. W ich kazaniach poznaliśmy 
jak jeszcze mocniej poznać i pokochać 
Pana Boga oraz drugiego człowieka. 
Słowa, które do nas kierowali były 
drogowskazem na drodze do nieba. 
W związku z rokiem Ducha Świętego 
poznaliśmy Jego owoce. Uczyli nas, że 
prawdziwy chrześcijanin, to człowiek: 
miłości, radości, cierpliwości, pokoju, 
opanowania, uprzejmości, łagodności, 
dobroci i wierności. Te wszystkie dary 
powinniśmy mieć w naszych sercach. 
My jako uczniowie Pana Jezusa mamy 
nimi żyć. Iść za Chrystusem niosąc 
swój krzyż i odrzucić, to wszystko, 

co nas od Pana Boga oddala. W czasie 
rekolekcyjnych spotkań przygotowali 
nas również do sakramentu pokuty i 
pojednania oraz Eucharystii.  Wspól-
nie się z nami modlili, a O. Wojciech 
uczył pięknych pieśni przygrywając 
na gitarze. Z radością przyjmowaliśmy 
każde ich słowa, które przybliżały nas 
do Chrystusa Pana. Ostatniego dnia, 
wszyscy razem czynnie uczestniczyli-
śmy we Mszy Świętej.

Nie zabrakło również najmłod-
szych. W pierwszy dzień rekolekcji 
brali udział przedszkolacy z Tuchorzy, 
Starej Tuchorzy i Kiełpin oraz ucznio-
wie naszych zerówek wraz z dyrekcją 
oraz swoimi paniami. Bardzo serdecz-
nie im za to dziękujemy. 

Na zakończenie rekolekcji podzię-
kowaliśmy O. Wojciechowi, Ks. Bar-
toszowii  Ks. Tomaszowi kwiatami 
oraz słodkościami.

Dziękujemy również dyrekcji na-
szej szkoły, wychowawcom i nauczy-
cielom - za pomoc w organizacji, pa-
niom sprzątaczkom - za posprzątanie 
kościołów. 

Wszystkim jeszcze raz dziękujemy, 
Bóg zapłać!

Katechetka Bogumiła Nowak

REKOLEKCJE 2019

Wizyta słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku 

ze Świebodzina
 Dnia 4 kwietnia br. słu-
chacze Świebodzińskiego 
Uniwersytetu III Wieku 
oddali hołd Powstańcom 
Wielkopolskim walczą-
cym za niepodległą Pol-

skę. Studenci ze Świebo-
dzina odwiedzili Siedlec 
w ramach trasy pamięci 
Powstania Wielkopol-
skiego.
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ŚWIATEŁKO KU CZCI 
PAWŁA ADAMOWICZA

Dnia 08.03.2019 r. odbyły się w 
Siedlcu  powiatowe zawody w pił-
ce ręcznej dziewcząt kl. VII,VIII i 
gimnazjum.
Zawody odbywały się w 2 gru-
pach:
Grupa A:
1. SP Siedlec
2. SP nr 1 Wolsztyn
3. SP Przemęt
 
Grupa B:
1. SP nr 2 Wolsztyn
2. SP Tuchorza
3. SP Bucz
 
Zespół Szkoły Podstawowej w Tu-
chorzy grał pierwszy mecz z za-
wodniczkami z Bucza, w którym 
wynik meczu wyniósł: 2:3, ostat-
nią bramkę rzuciły nam 3 sekundy 
przed końcem gry.
Drugi mecz grałyśmy z SP nr 2 
Wolsztyn. Po zaciętym meczu był 
remis 2:2, a po rzutach karnych 
zwyciężyła drużyna z Wolsztyna. 
Nasze dziewczęta zagrały 2 bardzo 
ciężkie mecze, walczyły i grały do 
końca.

Ostatnie nasze starcie z zespołem 
SP nr 1 Wolsztyn, w którym prze-
grałyśmy 1:7.
Ostateczne wyniki zawodów – naj-
lepsze drużyny w Powiecie Wolsz-
tyńskim to:
I m.  Siedlec
II m.  SP nr 2 Wolsztyn
III m. Bucz
IV m. Przemęt
V m. SP nr 1 Wolsztyn
VI m. Tuchorza
Należy dodać, iż jesteśmy jedyną 
drużyną w powiecie, która gra w 
piłkę ręczną bez sali gimnastycznej 
i wygrywa z takimi drużynami jak: 
Belęcin, SP nr 3 Wolsztyn, Obra, 
Widzim, Kębłowo, Kaszczor, Mo-
chy czy Wroniawy.
Ogromne brawa dla zawodniczek z 
Tuchorzy i duże podziękowania za 
pracę i zaangażowanie!!!
Składam również innym nauczycie-
lom za pomoc koleżeńską w tym, 
aby dziewczęta mogły trenować. 
Dziękuję!!!

Beata Janczewska

Zawody powiatowe

Dnia 7 kwietnia 2019 
r. w miejscowości Liny 
odbył się V Integracyj-
ny Bieg Regionu Kozła. 
Udział w biegu wzięło 
140 uczestników, wśród 

których było kilku miesz-
kańców gminy Siedlec. 
Wójt Jacek Kolesiński 
ufundował puchary dla 
najlepszej zawodniczki 
i zawodnika     z gminy 

Siedlec. Puchary trafi-
ły do pani Patrycji Wa-
chowskiej z Grójca Ma-
łego   oraz do pana Pawła 
Odrobnego z Chobienic.

V Integracyjny Bieg Regionu KozłaOBJAZD RADNYCH 
PO GMINIE

Grupa radnych wraz 
z wójtem oraz kie-
rownikiem referatu 
gospodarki komu-
nalnej i ochrony śro-
dowiska Agnieszką 
Kasperczak objechali 
wspólnie gminę, aby 
zorientować się w 
sytuacji każdego so-
łectwa. Objazd zajął 
7 godzin i odbył się 

w sobotę 23 marca 
br., a obecnych było 
13 radnych. Celem 
takiego wyjazdu jest 
dokładne zapoznanie 
się z gminą, wizyta-
cja każdego sołectwa 
i rozpoznanie najbar-
dziej palących proble-
mów. Szczegółowych 
informacji udzielała 
Agnieszka Kasper-

czak. Takie wyjazdy i 
naoczna weryfikacja 
dała radnym szerokie 
pole widzenia i po-
zwoliła obiektywnie 
spojrzeć na potrzeby 
innych miejscowości 
a nie tylko własnej. 
Pomoże to stworzyć 
plan na kolejne 5 lat i 
harmonogram najpil-
niejszych prac.    
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Dnia 27 lutego 2019 roku w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Be-
lęcinie przeprowadzone zostały eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”. Cel Turnieju to populary-
zacja wśród dzieci i młodzieży znajomo-
ści przepisów pożarowych, zasad postę-
powania na wypadek powstania pożaru 
lub miejscowego zagrożenia oraz nabycie 
praktycznych umiejętności posługiwa-
nia się podręcznym sprzętem gaśniczym i 
techniką pożarową. 

W turnieju udział wzięło 37 uczestni-
ków ze wszystkich szkół znajdujących się 
na terenie gminy Siedlec tj., ZSPiP w Be-
lęcinie, ZSPiP w Chobienicach, ZSPiP w 
Kopanicy, SP w Siedlcu, SP w Tuchorzy. 
Młodzież zmagała się w dwóch grupach 
wiekowych: I grupa – uczniowie szkół 
podstawowych klasy I-VI, II grupa – klasy 
VII i VIII SP oraz II i III gimnazjum. 

Nad przebiegiem turnieju czuwała 
komisja w składzie:  
- mł. bryg. Tomasz Maciejewski 

– Przewodniczący  
- dh Andrzej Wieczorek 

– Sekretarz  
- st. kpt. Szymon Czachnowski 

- członek  
- asp. Sztab. Witold Maciejewski 

- członek 

W wyniku rozgrywek finałowych 
kolejność zajętych miejsc przedstawia się 
następująco: 

Grupa I  
1 miejsce – Malwina Wyrwa 

– ZSPiP w Chobienicach  
2 miejsce – Martyna Śmiałek 

– ZSPiP w Chobienicach  
3 miejsce – Łukasz Woga 

– SP w Tuchorzy  

4 miejsce – Karol Kozłowski 
– ZSPiP w Belęcinie  

5 miejsce – Wojciech Wawrzyński 
– SP w Tuchorzy 

Grupa II  
1 miejsce – Julia Muchajer 

– ZSPiP w Chobienicach  
2 miejsce – Wiktor Wieczorek 

– ZSPiP w Belęcinie  
3 miejsce – Mateusz Zalisz 

– SP w Siedlcu  
4 miejsce – Karolina Śmiałek

 – SP w Chobienicach  
5 miejsce – Wojciech Radny 

– ZSPiP w Chobienicach 

Wszyscy finaliści eliminacji gminnych 
zostali uhonorowani dyplomami i nagro-
dami rzeczowymi ufundowanymi przez 
Gminę Siedlec oraz Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedlcu. Organiza-
torzy turnieju ufundowali również nagro-
dę rzeczową oraz Puchar dla szkoły, która 
osiągnęła najlepsze wyniki. Po zliczeniu 
punktów uzyskanych za zdobyte miejsca 
w dwóch kategoriach nagrodę otrzymał 
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Chobienicach. Upominek trafił również 
w ręce najmłodszego uczestnika turnieju, 
którym okazała się Amelia Wróblewicz z 
SP w Siedlcu. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Siedlcu składa serdeczne podziękowania 
opiekunom i nauczycielom za przygoto-
wanie młodzieży do eliminacji Gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Ponadto informujemy, że finaliści elimina-
cji gminnych zakwalifikowali się do udzia-
łu w eliminacjach powiatowych, które od-
będą się 15 marca 2019 roku w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wolsztynie.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

Dnia 15 marca 2019 roku w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Wolsztynie przeprowadzone zostały elimi-
nacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”. Organizatorem konkursu 
był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Wolsztynie. 

Eliminacje odbyły się w trzech gru-
pach wiekowych:  
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe,  
II grupa wiekowa – 7, 8 klasa szkoły pod-
stawowej i gimnazja,  
III grupa wiekowa – szkoły ponadgimna-
zjalne. 

Zestawy pytań przygotowała Komen-
da Powiatowa PSP w Wolsztynie, a nad 
przebiegiem eliminacji czuwała komisja 
sędziowska. W Turnieju wzięło udział 10 
uczestników z gminy Siedlec. Po części 

pisemnej wyłoniono uczestników części 
ustnej, do której zakwalifikowało się po 5 
uczniów z każdej grupy wiekowej. Repre-
zentanci naszej gminy zajęli następujące 
miejsca: 

I grupa wiekowa  
- 3 miejsce Łukasz Woga - SP Tuchorza,  
- 5 miejsce Martyna Śmiałek - ZSPiG 
Chobienice. 

II grupa wiekowa  
- 2 miejsce Mateusz Zalisz – SP Siedlec  
- 3 miejsce Wiktor Wieczorek ZSG i P 
Belęcin  
- 4 miejsce Julia Muchajer – ZSGi P 
Chobienice. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz 
okolicznościowe dyplomy. Dnia 27 kwiet-
nia odbędą się eliminacje wojewódzkie w 
Koninie. 

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Gmina Siedlec oraz Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedlcu dnia 17 
marca 2019 roku w Belęcinie zorganizo-
wał X Wiosenny Turniej Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy Siedlec w piłce 
nożnej halowej. Do rywalizacji przystąpi-
ło 8 drużyn, rozegrano 16 meczy efektem 
zmagań było zajęcie przez drużyny nastę-
pujących miejsc:  
1. OSP Zakrzewo  
2. OSP Stara Tuchorza  
3. OSP Żodyń  
4. OSP Jażyniec  
5. OSP Jaromierz  
6. OSP Chobienice  
7. OSP Tuchorza  
8. OSP Reklin 

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwali sędziowie Pan Jacek Zmuda 
oraz Pan Zenon Zmuda. Nadzór nad tabli-
cą wyników pełnił dh Krzysztof Dudziński 
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Belęcinie. Po kilku godzinach rywalizacji 

dokonano podsumowania zawodów orga-
nizatorzy oraz zaproszeni goście dokonali 
wręczenia drużynom pamiątkowych dyplo-
mów i pucharów. Statuetka dla najlepszego 
zawodnika trafiła w ręce Marcina Masior-
ka z OSP Żodyń, wyróżniono również naj-
lepszego strzelca turnieju, którym został 
Łukasz Żok z OSP Zakrzewo, za najlep-
szego bramkarza uznano przedstawiciela 
OSP Zakrzewo – Wojciecha Matysika. Na 
koniec uczestnikom oraz zaproszonym go-
ściom zrobiono pamiątkowe zdjęcie. 

Serdeczne podziękowania składamy 
sponsorom: Panu Andrzejowi Kaźmier-
czakowi, Panu Wiesławowi Żydzikowi, 
Firmie DExpert Usługi w zakresie BHP i 
PPOŻ z Rakoniewic, Dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej w Belęcinie, kibicom i tym, któ-
rzy przyczynili się do organizacji i obsługi 
turnieju. Zwycięzcom oraz uczestnikom 
dziękujemy za wspaniałą walkę i serdecz-
nie gratulujemy! 

X Wiosenny Turniej Ochotniczych 
Straży Pożarnych



11
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

22 marca powitaliśmy 
WIOSNĘ!

W tym dniu wszystkie 
dzieci przyszły do szko-
ły ubrane w kolorowe 
koszulki. Klasy trzecie 
przygotowały Marzan-
nę, z którą udaliśmy się 

korowodem po ulicach 
Tuchorzy. Śpiewem oraz 
głośnymi okrzykami przy-
witaliśmy wiosnę.

Następnie na boisku 
szkolnym spaliliśmy Ma-
rzannę, żegnając zimę sło-
wami:

MARZANNO, MA-
RZANNO, TY ZIMOWA 
PANNO.

W OGIEŃ CIĘ 
WRZUCAMY, BO WIO-
SNĘ WITAMY!!!

Szkoła Tuchorza
POWITANIE WIOSNY W KLASACH O – 3

27 lutego br. na Sali 
Sportowej w Belęcinie 
przeprowadzono elimi-
nacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.

Głównym celem 

OTWP jest populary-
zowanie przepisów i 
kształtowanie postaw w 
zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej.

P r z y g o t o w a n i e m  
młodzieży w Szkole 
Podstawowej w Tucho-

rzy zajęła się pani Rena-
ta Sawicka. Uczniowie 
naszej szkoły  zaprezen-
towali bardzo wysoki 
poziom zajmując kolejno 
miejsca:

Łukasz Woga – 3 
miejsce

Wojciech Wawrzyń-
ski – 5 miejsce

Karol Piaskowy - 6 
miejsce

Laureaci eliminacji 
gminnych, tj. Łukasz 
Woga i Wojciech Waw-
rzyński 15 marca br. re-
prezentowali naszą szko-
łę w turnieju na szczeblu 
powiatowym. Po części 
pisemnej i ustnej Łukasz 
Woga zajął 3 miejsce.

Uczestnikom GRA-
TULUJEMY i liczymy 
na nich w przyszłym 
roku!

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

28 kwietnia 2019 r. kla-
sy drugie Szkoły Podstawo-
wej w Tuchorzy wyjechały 
na dwudniową wycieczkę 
do Domu Wczasów Dzie-
cięcych we Wroniawach. 
Po spotkaniu z wychowaw-
cą i zapoznaniu się z regu-
laminem obowiązującym w 
pałacu dzieci udały się do 
swoich sypialni. Tam cze-
kało na nich pierwsze zada-

nie – samodzielne ubieranie 
pościeli i rozpakowywanie 
swoich walizek. Potem 
zwiedzały pałac i poznały 
jego historię. Po wspólnym 
obiedzie przyszedł czas 
na zabawy w parku. Dzie-
ci grały w piłkę, jeździły 
gokartami i bawiły się na 
placu zabaw. Po powrocie 
do budynku uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych. 

Następnie była kolacja i za-
bawy przy muzyce. Po dniu 
pełnym atrakcji przyszedł 
czas na odpoczynek. Dla 
niektórych dzieci był to 
pierwszy samodzielny wy-
jazd z noclegiem. Wszyscy 
ten egzamin zdali celująco! 
Pełni wrażeń następnego 
dnia wróciliśmy do domu.

I.Witkowska i E.May

Wyjazd do Wroniaw

22 marca br. w Szkole Podstawowej 
w Tuchorzy odbył się Szkolny Kon-
kurs Recytatorski klas I - III. Organi-
zatorkami konkursu były panie: Renata 
Sawicka i Bogumiła Kaczmarek.

Celem konkursu było:
•   kształtowanie kultury żywego 
słowa,
•   doskonalenie umiejętności recyta-
torskich,
•   kształtowanie umiejętności zapa-
miętywania przez dzieci treści utwo-
rów,
•   pobudzenie aktywności uczniów,
•   rozwijanie zainteresowań i zamiło-
wań czytelniczych.

Do konkursu przystąpiło 18 uczestni-
ków.
Komisja konkursowa wyłoniła nastę-
pujących zwycięzców:
w kategorii klas pierwszych:
1. Maciej Zboralski 
- „Koziołeczek” J. Brzechwa
2. Maria Staniszewska 
- „Kłamczucha” J. Brzechwa
3. Faustyna Tomaszewska 
- „Prot i Filip” J. Brzechwa

 w kategorii klas drugich:
1. Maria Tomiak  
- „Słoń Trąbalski” J. Tuwim
2. Natalia Zaklika 
- „Dama” H. Niewiadomska
3. Natalia Pauch 
- „Tydzień” J. Brzechwa
 
w kategorii klas trzecich:
1. Maksymilian Ceglarek 
- „Kwoka” J. Brzechwa
2. Adam Różycki 
- „Stefek Burczymucha” M. Konopnicka
3. Marcelina Wojciechowska 
- „Okulary” J. Tuwim

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy!

Laureaci konkursu będą reprezen-
towali naszą szkołę w eliminacjach 
gminnych do Powiatowego Konkur-
su Recytatorskiego „Mali Recytato-
rzy”.  Życzymy dalszych sukcesów! 
Powodzenia!

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
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 Dnia 11 marca 
o godzinie 18:00 odbyła 
się uroczystość z okazji 
Dnia Kobiet, która zosta-
ła zorganizowana przez 
uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Tuchorzy.  
Jak co roku wsparło nas 
Koło Gospodyń Wiej-
skich z Tuchorzy, Pani 
Sołtys Katarzyna Mater-
na  wraz z Radą Sołecką 
wsi Tuchorza oraz zespół 
muzyczny „Tuchorzacy”  
.  Na początku wieczo-
ru swoje umiejętności 
zaprezentowały przed-
szkolaki z Przedszkola 
w Tuchorzy, którzy ujęli 
wszystkich zebranych 
na sali swoimi piosen-
kami, wierszykami oraz 
wspaniałym tańcem. Na-
stępnie rozpoczęło się 
tzw. “show” ,czyli trze-
ma słowami występ kla-
sy trzeciej gimnazjum. 
Tematem przewodnim 
spektaklu były księż-

niczki z bajek, które każ-
dy z Nas zna i uwielbia. 
Nazwa występu brzmia-
ła “Sanatorium Miłości”. 
Wszystko zostało przed-
stawione w zabawny 
sposób. Na scenie mo-
gliśmy zauważyć posta-
cie takie jak Królewna 
Śnieżka, Shrek, Fiona, 
Śpiąca Królewna, Elsa 
i wiele więcej znanych 
nam bohaterów kulto-
wych baśni. Uczniowie 
mieli na sobie przepiękne 
stroje, które były uzupeł-
nieniem lub inaczej “wi-
sienką na torcie” całego 
pokazu, nie zapominając 
o ogromnych umiejęt-
nościach aktorskich na-
szych gimnazjalistów. 
Przyjemną atmosferę 
podtrzymali swoim wy-
stępem „Tuchorzacy”, 
z którymi wiele Pań 
wspólnie śpiewało i ba-
wiło się.

  

Wszystkie wystę-
py zostały nagrodzone 
ogromnymi brawami, w 
trakcie pokazów zebrani 
częstowali się przepysz-
nymi słodkościami ufun-
dowanymi przez Radę 
Sołecką.  W między cza-
sie dołączył do Nas wójt 
gminy Siedlec pan Jacek 
Kolesiński ,który wraz z 
panią sołtys Katarzyną 
Materną i dyrektorem 
szkoły w Tuchorzy Panią 
Małgorzatą Sobel przy-
witał zebranych gośćmi i 
złożył osobiste życzenia 
dla wszystkich miesz-
kanek. Panie nie były 
dłużne i również złożyły 
życzenia z okazji Dnia 
Mężczyzn. Na koniec 
jako gest uczczenia Dnia 
Kobiet, został rozlany 
szampan. Wszyscy z 
uśmiechami na twarzach 
udali się do domów.

Dzień Kobiet w Tuchorzy

Gminny Konkurs ,,Tęga Głowa”
  Każdego roku przedstawiciele 

klas trzecich nauczania zintegrowane-
go spotykają się na zaproszenie szkoły 
w Kopanicy na Gminnym Konkursie 
,,Tęga Głowa”.

   W tym roku odbył się on 14 mar-
ca. Szkołę Podstawową w Tuchorzy 
reprezentowali dwaj uczniowie z klas 
3a i 3b – Nataniel Kryś i Wiktor Ro-
goziński. Chłopcy spisali się dobrze i 
zajęli 3 miejsce. Rozwiązywali prze-
różne zadania z różnych przedmiotów 
i dziedzin.

Konkurencja była duża a poziom 
konkursu wysoki- co nie dziwi, skoro 

spotykają się na nim ,,tęgie głowy” z 
całej gminy Siedlec oraz ze szkoły w 
Kargowie.

Takie doświadczenie – nie tylko 
rozwija u dzieci logiczne myślenie ale 
również kształtuje właściwą postawę 
we współzawodnictwie oraz rozwija 
umiejętność komunikowania się.

Chłopcy wrócili zadowoleni - cie-
sząc się osiągniętym sukcesem oraz 
nagrodami, którymi organizatorzy ob-
darowali wszystkich uczestników.

Bogumiła Kaczmarek

Dnia 19 marca br. w Szkole Podsta-
wowej w Tuchorzy odbył się 
“Bieg Wiosny”. 
W kategorii kl. VII, VIII i III 
gimnazjum, wśród dziewcząt:
I m – Emilia Hamrol
II m – Nikola Koza
III m – Klaudia Tomiak
IV m – Sandra Piszczek
V m- Kornelia Zmuda
VI m – Marta Sterna
VII m – Wiktoria Merda
VIII m – Wiktoria Leśnik
IX m – Oliwia Tomiak
X m- Amelia Górna
 
W biegu chłopców kolejno 
przybiegli:
I m – Anatol Materna
II m – Emil Przybyła
III m – Karol Leśnik
IV m – Jonasz Matysik
V m – Albert Siwek
VI m – Bartosz Jędrzejczak
VII m – Mateusz Pluskota
VIII m – Kamil Szkuta
IX m – Tobiasz Drzewiecki
X m- Aleksander Gwardzik

W tym roku rywalizowały między 
sobą klasy IV, V i VI. Każda z klas 
oprócz walki o podium rywalizo-
wała również na poziomie klas.
Wyniki klas IV:
I miejsce: Weronika Nitschke, 
Nikodem Chojnacki
II miejsce: Zofia Purolnik, 
Hubert Rybicki
III miejsce: Zofia Furmaniak, 
Stanisław Kryś
Wyniki klas V:
I miejsce: Wiktoria Kryś, 
Oskar Kardaszewski
II miejsce:Julita Pacyna, 
Tomasz Nowak
III miejsce: Maria Wawrzyńska, 
Gracjan Piosik
Wyniki klas VI:
I miejsce: Olga Janczewska, 
Marcel Benysek
II miejsce: Wiktoria Wieczorek, 
Maksymilian Kuczyk
III miejsce: Martyna Łysiak, 
Kacper Tomiak
Po zliczeniu punktów zdobytych 
przez wszystkich biegających 
uczniów pierwsze miejsca zajęły 
klasy: IVa, Va oraz VIa

Bieg Wiosny w Tuchorzy

Dnia 25 marca w Buczu uczniowie 
zeSzkoły Podstawowej w Tuchorzy 
brali udział w powiatowych druży-
nowych biegach  przełajowych.
Startowali w trzech kategoriach:
- kl. III – IV
- KL. V – VI
- KL. VII, VIII i III gimn.
 
W pierwszej kategorii kl. IV – V 
wśród dziewcząt:
JULIA SKRZYPEK – 12 M.
NATALIA ROŻEK – 27 M.
ZOFIA PUROLNIK – 28 M.
ADRIANNA SKRZYPEK – 29 M.
FURMANIAK ZOFIA – 30 M.
KAMINIARCZYK NADIA 31 M.
Drużyna dziewcząt zdobyła 
V miejsce.
 
Chłopcy natomiast:
MAKSYMILIAN CEGLAREK 
zdobył II m. i zakwalifikował się 
do finału wojewódzkiego.
NIKODEM CHOJNACKI – 9 M.
FILIP FARULEWSKI – 11 M.
STANISŁAW kRYŚ – 10 M.
ADAM RÓŻYCKI – 14 M.
HUBERT RYBICKI 30 M.
Chłopcy uzyskali II m.
 

W drugiej kategorii kl. V – VI 
wśród dziewcząt:
Wiktoria Kryś – 5 m.
WIKTORIA WIECZOREK – 8 M.
JULIA ZAKLIKA  - 20 M.
WIKTORIA SPRINGIER – 24 M.
OLIWIA TYLUTKA – 34 M.
MARIA WAWRZYŃSKA – 40 M.
MARIA KRAWCZYK – KASPERSKA 
– 41 M.
IGA PUSIAK – 42 M.
JULITA PACYNA – 43 M.
MALWINA RADNA KIERZEK – 44 M.
WIKTORIA KIERECKA – 45 M.
WIKTORIA PUROLNIK – 50 M.
MARCELINA ŁYSIAK – 50 M.
DZIEWCZĘTA ZDOBYŁY IV m.
 
W kategorii kl. VII, VIII i III gim. 
wśród dziewcząt:
EMILIA HAMROL – 6 M.
WIKTORIA MERDA – 26 M.
SANDRA PISZCZEK – 35 M.
KORNELIA ZMUDA – 36 M.
NIKOLA KOZA – 37 M.
KLAUDIA TOMIAK – 38 M.
MARTA STERNA – 39 M.
Dziewczęta zdobyły IV m.

Ogólna klasyfikacja szkoły IV m.

Biegi Przełajowe
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Sołtys powinien być dla ludzi, tak samo jak mieszkańcy powinni być dla wioski.
Trzeba zawsze mówić prawdę i dążyć do wybranego celu i upominać się o swoje w gminie.
Największym moim celem jest zrobienie drogi koło sali wiejskiej, co wpłynie na lepszy wizerunek pod-
czas imprez oraz dojazd pobliskich mieszkańców do swoich posesji. Jak do tej pory droga jest w stanie 
krytycznym co wpływa na komfort oraz wizerunek mieszkańców dojeżdżających do swoich domów.
Chciałbym dokończyć zatoczkę do autobusu szkolnego, która jest w dalszej mierze niedokończona, a 
nasi Najmniejsi nie mogą bezpiecznie wysiąść z autobusu.
Ważnym aspektem jest też pozostawienie boiska dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci, ponie-
waż z tego co się dowiadywałem część boiska należy do Lasów Państwowych. Chciałbym od gminy 
pomocy w tej kwestii .

Sołtys wsi  Mała Wieś

Głosem wybranych po raz pierwszy Sołtysów

Tomasz
MASZNER

Sołtys jest opiekunem wsi i zrzesza mieszkańców. Moim planem na tę kadencję będzie dbanie o po-
trzeby mieszkańców, organizacja Konkursu Muzyki Ludowej, który jest dla nas niezwykle ważny oraz 
jest historycznie związany ze wsią Wąchabno. Ważną rzeczą będzie dokończenie trwających projektów 
oraz rozpoczęcie nowych ważnych dla mieszkańców jak i odwiedzających nas w sezonie letnim gości. 
Poprawa drogi dojazdowej do plaży oraz dbanie o ścieżkę wokół jeziora to tylko niektóre priorytety. 
Wąchabno oferuje wiele walorów dlatego postaramy się to pokazać. 

Sołtys wsi  Wąchabno
Paulina
SUSZEK

Jako nowo wybrana na sołtysa wsi Kiełpiny liczę na dobrą i owocna współpracę z władzami gminy. 
Jednocześnie jestem świadoma, ze pojedynczej osobie trudno cokolwiek zrealizować, dlatego liczę 
na duże zaangażowania lokalnej społeczności. Już mogę powiedzieć, że członkowie Rady Sołeckiej 
wykazują się dużą inicjatywą. Są chętni do działania, otwarci i kreatywni. Bardzo cieszę się, że mam 
możliwość współpracować z nimi. Moje cele to poprawa infrastruktury wsi, utwardzanie dróg, zajęcia 
kreatywne dla dzieci i młodzieży we współpracy z Gokiem, zwiększenie częstotliwości korzystania z 
dworku, by utrzymywanie go stało się bardziej rentowne, zwiększenie działalności KGW, przygotowa-
nie boiska sportowego, a także integracja społeczna ( festyny rodzinne, spotkania, dzień dziecka).

Sołtys wsi Kiełpiny
Anna

PATALAS-PYTEL

Plany:
1. Utworzenie na terenie „Pszczelej alei” siłowni, a w związku z tym zakup 4 urządzeń do ćwiczeń.
2. Dofinansowanie powstania skateparku na terenie wsi Siedlec.
3. Dofinansowanie założenia ścieżki rekreacyjnej w lasku, prowadzącej od ul.Szkolnej do stadionu.
4. Pomoc przy modernizacji boiska sportowego na stadionie w Siedlcu.
5. Współpraca z mieszkańcami wsi i proboszczem parafii w Siedlcu, m.in. festyn dla mieszkańców po-
łączony z turniejem piłki nożnej ministrantów, rozwiązywanie bieżących problemów.

Sołtys wsi Siedlec

Przemysław
WEISS

Na wstępie chciałbym podziękować Wszystkim, za zaufanie i oddane głosy w minionych wyborach. Za 
słowa wsparcia i życzliwości.
Jako Sołtys Belęcina chcę kontynuować rozpoczęte cele m.in. plany związane z rewitalizacją parku. 
Chciałbym aby wizytówka naszej miejscowości nie odstraszała swoim wyglądem, a zachęcała do spa-
cerów i spędzania wolnego czasu. Chciałbym aby w Belęcinie odbywało się więcej spotkań, festynów 
integracyjnych, aby nasza miejscowość tętniła życiem jak dawniej. Zaplanowany jest również remont 
sali, rewitalizacja terenów zielonych oraz przebudowa parkingu przy sali wiejskiej tak aby ten teren 
mógł być lepiej wykorzystany.
To tylko część planów, a jest ich więcej. Wszystkie będą wdrażane w czasie trwania kadencji.

Sołtys wsi BelęcinDominik
KARDASZEWSKI
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Relacja z   VII i VIII sesji Rady Gmi-
ny Siedlec

 W dniu 5 marca 2019 r. odby-
ła się VII nadzwyczajna  sesja Rady 
Gminy Siedlec VI kadencji 2018 -2023, 
w której uczestniczyło 13 radnych spo-
śród 15 członków Rady , gdzie podjęto 
Uchwałę nr VII/31/2019 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2019 
rok.Na obecność 13 radnych została 
przyjęta zwykłą większością głosów : 
12-za, 0 – przeciw, 1- wstrzymujący.
W wolnych głosach i wnioskach pod-
noszono  następujące sprawy:
radna R. Olejniczak widziała potrzebę 
umieszczenia w  Gminnych Wieściach 
informacji dotyczącej spalania śmieci;
radny A. Skiba podniósł sprawę tzw. 
wylewki wokół przystanku autobuso-
wego w Małej Wsi;
radny D. Wita zwrócił się o przygoto-
wanie informacji na temat posiadanych 
projektów drogowych ( jakie są projek-
ty, które są już realizowane); 
radna E. Weil zwróciła się o rozpropa-
gowanie w Gminnych Wieściach infor-
macji na temat możliwości pozyskania 
dotacji, pożyczek z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu na  wy-
mianę starych pieców na nowoczesne, 
spełniające rygorystyczne wymogi w 
zakresie emisji zanieczyszczeń w ra-
mach programu „Czyste Powietrze” ;
radny Z. Śmiałek podniósł sprawę dróg 
dojazdowych do pół; 
radny A. Kupś również odniósł się do  
dróg dojazdowych do pól pytając : „ co 
jest brane pod uwagę przy wskazywa-
niu dróg podczas występowania o do-
finansowanie do budowy, czy remont. 
Ponadto pytał : …na jaki etapie reali-
zacji jest  programu Funduszu Dróg 
Samorządowych.
radny P. Zalisz pytał o sprawę gwaran-
cji wykonanej drogi w Zakrzewie.
Ponadto w punkcie tym Przewodni-
czący Rady Gminy A. Kaźmierczak 
poinformował o wpłynięciu skargi na 
działalność Wójta, która zgodnie z 
przepisami  zostanie przekazana Ko-

misji Skarg, wniosków i Petycji celem 
rozpatrzenia.
Tu zabrał głos  radny Z. Śmiałek in-
formując, iż list otwarty w tej samej 
sprawie również otrzymał.  Uważał, 
że jako wybrany przedstawiciel winien 
uczestniczyć w pracach  komisji zaj-
mującej się powyższą sprawą.

 W  dniu 26 marca 2019 r. od-
była się VIII  sesja Rady Gminy Sie-
dlec VI kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 12 radnych spośród 15 
członków Rady, Jacek Skrobisz Staro-
sta Wolsztyński,  Andrzej Rogozinski 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
Mariusz Matysik Dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg, Teresa Sobko-
wiak radna powiatu, Adam Kasprzyk 
radny powiatowy,  Jacek Kolesiński 
Wójt Gminy, Krystyna Lewandowska 
Skarbnik Gminy, Sołtysi oraz kierow-
nicy jednostek organizacyjnych i refe-
ratów urzędu gminy.
W punkcie interpelacje i wnioski głos 
zabrali:
radny Adam Kupś  składając interpela-
cję o  następującej treści : 
„ Zwracam się z ogromną prośbą o 
rozpoczęcie prac związanych z budo-
wą ścieżki rowerowej przy drodze po-
wiatowej na trasie Jażyniec – Obra, o 
którą mieszkańcy Jażyńca starają się 
od 4 -ech lat. Przez ten czas wielokrot-
nie odbywały się spotkania z Burmi-
strzem Wolsztyna, które były organi-
zowane przez Sołtysa i Radę Sołecką i 
na których mówiono jak bardzo ważne 
jest stworzenie ścieżki ze względu na 
wzmożony ruch drogowy. Droga ta or-
ganizowany jest w razie potrzeby ob-
jazd z drogi krajowej podczas którego 
jazda rowerem staje się nie możliwa.
W okresie letnim setki rowerzystów 
jedzie przez Jażyniec do Obry, a dalej 
do Wolsztyna lub zwiedza inne wa-
lory turystyczne takie jak np. wieża 
widokowa. Natomiast każdego dnia 
mieszkańcy wioski rowerami jadą do 
Obry w celu załatwienia swoich spraw 
osobistych. Młodzież szkolna chce 
mieć w końcu możliwość bezpiecznej 

jazdy rowerem na zajęcia pozalek-
cyjne. Dlatego też bardzo ważne jest,  
aby Ci wszyscy użytkownicy drogi 
mogli bezpiecznie dojechać do celu i 
bezpiecznie wrócić do domu! Sprawa 
jest bardzo dobrze znana Burmistrzowi 
Wolsztyna.
Budowa tej trasy rowerowej jest nie 
tylko wspólnym celem mieszkańców 
granicznych wiosek z obu gmin, ale i 
także całej lokalnej społeczności, któ-
ra coraz głośniej wyraża potrzebę po-
wstania ścieżki dzięki której całymi 
rodzinami będzie można jechać rowe-
rem bez żadnych obaw o własne bez-
pieczeństwo. „
Ponadto w punkcie tym poruszane były 
następujące sprawy:
radny A. Skiba wnioskował o zajęcie 
się  przystankiem autobusowym w Ma-
łej Wsi;
radny W. Żydzik widział potrzebę 
oznakowania poziomego na wyremon-
towanej drodze do Kiełpin;
radna E. Weil podniosła sprawę wy-
czyszczenia studzienek wzdłuż drogi 
powiatowej Kiełpiny – Powodowo;
radna U. Grunwald pytała: „ na jakim 
etapie jest realizacja ścieżki rowerowej 
Belęcin – Zakrzewo?;
Sołtys wsi Belęcin podniósł sprawę 
ogromnych wyrw na niestrzeżonym 
przejeździe w Belęcinie, oraz przycię-
cia gałęzi i usunięcia wyrw na przejeź-
dzie w kierunku Tuchorzy, co zagraża 
bezpieczeństwu;
radny A. Kaźmierczak widział potrze-
bę przycięcia gałęzi na drodze powia-
towej Tuchorza- Tuchorza Stara; 
Wójt Gminy J. Kolesiński zwrócił się 
o ujęcie w harmonogramie prac Zarzą-
du Dróg związanych z oznakowaniem 
drogi -powiatowej Siedlec – Żodyń.
W dalszej części obrad przyjęto stano-
wiska w przedmiocie :

poselskich projektów 1) 
ustaw o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz 
niektórych innych ustaw - 
projektów KP Prawo i Spra-
wiedliwość i KP Platforma 

Obywatelska oraz Nowo-
czesna,

obowiązującego w Pol-2) 
sce systemu ubezpieczeń 
upraw i zwierząt gospodar-
skich praz potrzeby powro-
tu do obowiązkowych po-
wszechnych ubezpieczeń 
rolników,

oczekiwań rolników wzglę-3) 
dem pszczelarzy oraz 
pszczelarzy względem rol-
ników.

Ponadto podjęto  uchwały w sprawie :
- Uchwała nr VIII/32/2019 w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2019 
rok na obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie : 12-za, 0 – prze-
ciw, 0- wstrzymujący,
- Uchwała nr VIII/33/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy drodze we-
wnętrznej w miejscowości Siedlec na 
obecność 12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie : 12-za, 0 – przeciw, 0- 
wstrzymujący,
- Uchwała nr VIII/34/2019  w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 
położonych w miejscowości Kopanica 
– działki nr 262/1 i 262/2 na obecność 
12 radnych została przyjęta zwykłą 
większością głosów : 11 – za, 0 – prze-
ciw, 1 – wstrzymujący,
-Uchwała nr VIII/35/2019  w spra-
wie przedłużenia terminu rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy 
Siedlec  na obecność 12 radnych zosta-
ła przyjęta zwykłą większością głosów  
: 10 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymu-
jące.

Protokoły z poszczególnych sesji wraz 
z nagraniami dostępne są na stronie 

www.siedlec.esesja.pl
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Informacje z Regionu Kozła
 Dnia 19 marca 2019 r. odbył 
się XIV kosieczyński „Jarmark z Jajem”, 
który corocznie w imieniny Józefa odby-
wa się w Kosieczynie, a organizatorem 
jest Koło Gospodyń Wiejskich z Kosie-
czyna. Impreza, która trwa już od 14 lat, 
ma wielu swoich wielbicieli, a biorą w 
niej udział zaprzyjaźnione Koła Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Regionu Kozła. 
Prowadzącymi corocznie są Jan Mazur 
przebrany za „koguta” i Maria Dobry – 
sołtys Kosieczyna, występująca jako 
„kura”. Impreza jest bardzo barwna, jak 
wiosenne rabaty kwiatowe, gdyż pięk-
nie udekorowane stoły wielkanocne i 
uczestniczki mienią się swoimi kolorami 
i nadają specyficzny charakter tej za-
bawie. Jury złożone z przedstawicieli 
gmin, z których pochodzą KGW, ocenia 
zespoły pod kątem różnorodności po-
traw, wyglądu stołu wielkanocnego, 

a także ilości zdobytych 
punktów w przeprowadza-
nych na sali konkurencjach. 
W wydarzeniu bieżącego 
roku wzięły udział reprezen-
tacje KGW z trzech gmin 
Regionu Kozła – Babimostu 
(Nowe Kramsko), Zbąszyn-
ka  (Kosieczyn, Dąbrówka 
Wlkp. i Chlastawa) oraz 
Zbąszynia (Przyprostynia, Nowy Dwór 
i Jastrzębsko Nowe). Każda z drużyn 
przygotowała potrawy przyrządzone wg 
dawnych, babcinych przepisów, a także 
potrawy wytworzone wg współczesnych 
wymogów. Uczestnicy tego festynu mo-
gli po zakończeniu konkursu dokonać 
degustacji tych wytworów. Wszyscy 
wyrażali się z podziwem o jakości  po-
traw. Drużyny rywalizowały ze sobą w 
5 konkurencjach, a po podsumowaniu 

okazało się, że najwięcej punk-
tów otrzymało KGW z Chlasta-
wy. Kolejne miejsca przypadły 
dla: Dąbrówki Wlkp., Nowego 
Kramska, Kosieczyna, Nowe-
go Dworu, Nowego Jastrzęb-
ska i Przyprostyni. Opiekę 
techniczną nad przebiegiem 
sprawował Zbąszynecki Ośro-
dek Kultury, a wsparcia finan-

sowego udzieliło Stowarzyszenie Gmin 
RP Region Kozła.   
 Dnia 7 kwietnia 2019 r. w miej-
scowości Liny odbył się V Integracyjny 
Bieg Regionu Kozła. Udział w biegu 
wzięło 140 uczestników, wśród których 
było kilku mieszkańców gminy Siedlec. 
Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński 
ufundowal puchary dla najlepszej za-
wodniczki i zawodnika z gminy Siedlec. 
Puchary trafiły do pani Patrycji Wachow-

skiej    oraz do pana Pawła Odrobnego. 
 W dniu 17 maja 2019 r. o godz. 
16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siedlcu odbędzie się uroczysta Gala 
Regionu Kozła. Podczas Gali nastąpi 
przekazanie funkcji Starosty Regio-
nu Kozła przez ustępującego Starostę 
Burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia 
nowemu Staroście Wójtowi gminy Sie-
dlec Jackowi Kolesińskiemu. Odbędzie 
się także wręczenie dorocznych nagród 
regionalnych.

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

Opracowała: Ewa Woś
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17.02.19 - Marsz Powstańczy na 
terenie Grójca Wielkiego i Cho-
bienic,

19.02.19  - wizyta Posła Killiona-
Munyamy w gminie,

21.02.19  - posiedzenie Zarzą-
du Związku Międzygminnego 
„Obra”,

22.02.19  - wizyta Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego 
w gminie ,

23.02.19  - Targi Ślubne w GOK 
w Siedlcu,

27.02.19  - gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZA-
POBIEGA POŻAROM”/ Belęcin,

1.03.19 - wystawa fotografii Pio-
tra Banaczyka / Siedlec,

5.03.19  - VII nadzwy-
czajna sesja Rady Gmi-
ny Siedlec ( relacja w br 
nr),

6.03.19  - spotkanie z 
Dyrektorami Szkół,

7.03.19  - Gminny Dzień Kobiet / 
Siedlec, 

8.03.19  - Powiatowy konkurs 
recytatorski dla przedszkolaków 
WIOSNA MAŁEJ POEZJI / Sie-
dlec,

11.03.19  -  Dzień Kobiet/ Tucho-
rza,

11-12.03.19  - Targi Edukacyjne 
dla uczniów szkół  podstawo-
wych z gminy Siedlec/Siedlec,

16.03.19  - Dzień Kobiet/ Żodyń,

17.03.19  - X Wiosenny 
Turniej Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy 
Siedlec w piłce nożnej 
halowej/ Belęcin,

21.03.19  - posiedzenie 
Zarządu Związku Mię-

dzygminnego „Obra”, 

22.03.19  - wystawa rysunku i 
malarstwa Anny Wilk/Siedlec,

26.03.19  - spotkanie informa-
cyjne z pracownikami Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu w  zakresie progra-
mu  Nowa Piątka dla mieszkań-
ców gminy,

 - VIII Sesja Rady Gminy Siedlec 
(relacja w br. nr)

1.04.19  - Wielkanocny Konkurs 
Plastyczny do dzieci i młodzieży 

z Gminy Siedlec/Siedlec, 
4.04.19  - wizyta słuchaczy 
Świebodzińskiego Uniwersytetu 
III Wieku w gminie,

5.04.19   - wernisaż fotografii 
Przemysława Kaczmarka i kon-
cert Marty Żok/Siedlec,

7.04.19  - Jarmark Wielkanocny/
 Siedlec,

W okresie 14.02.-12.03. odbyły 
się zebrania sprawozdawcze w 
jednostkach OSP.

Od 5 marca br odbywają się ze-
brania wiejskie poświęcone wy-
borom Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Kalendarium Gminy Siedlec

Związek Stowarzyszeń Wiel-
kopolski Bank Żywności przy 
ul. Borówki 6 w Poznaniu po 
raz kolejny zaprosił do udziału 
w Wielkanocnej Zbiórce Żyw-
ności organizowanej w dniach 
5-6.04.2019 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siedlcu. W zbiórce 
żywności wzięły udział następu-
jące sklepy z terenu naszej gmi-
ny: 
1.Supersklep w Tuchorzy 
2. KOGUCIK 
Kiełpiny 27 
3. KOGUCIK Żodyń, 
ul. Główna 29 
4. Sklep E. Piątek 
w Jaromierzu 
5. SKLEP SPOŻYWCZO-
PRZEMYSŁOWY MINI BAR 
E. Brudło w Starej Tuchorzy 
6. Sklep Delikatesy Centrum 
w Siedlcu 

7. Sklep DINO w Siedlcu 
8. DELIKATESY 
SOBKOWIAK w Siedlcu 
9. Sklep M. Kowalewicz 
w Boruji 
10. SKLEP „OD I DO” 
Belęcin 
11. K. G. Birk w Karnie 
12. Dino Chobienice 
13. Dino Tuchorza 
Zebrano 252 kg żywności, która 
trafiła do rodzin i osób samot-
nych z terenu naszej gminy.
Serdecznie dziękujemy osobom 
zaangażowanym w przeprowa-
dzenie zbiórki: właścicielom 
sklepów, pedagogom szkolnym, 
wolontariuszom oraz wszystkim, 
którzy w ten weekend podaro-
wali potrzebującym jedzenie na 
świąteczny stół. 
Wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Siedlec życzymy zdrowych, 
spokojnych i rodzinnych Świąt 
Wielkanocnych. 

„Szczęście to jedyna rzecz, która 
się mnoży, jeśli się ją dzieli” 

Albert Schweitzer

Wielkanocna zbiórka żywności
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Wielkanocny Konkurs 
Plastyczny

W niedzielę 7 kwietnia w 
ramach Jarmarku Wiel-
kanocnego odbyło się roz-
strzygnięcie Wielkanocne-
go Konkursu Plastycznego, 
przedstawiamy Państwu 
protokół. Laureatom ser-
decznie gratulujemy!

Protokół z rozstrzygnięcia 
Wielkanocnego Konkursu 
Plastycznego:
Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Siedlcu zorganizował 
Wielkanocny Konkurs Pla-
styczny, który był adreso-
wany do przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów 
z terenu gminy Siedlec. Na 
konkurs wpłynęło 245 prac.

Rada Artystyczna w skła-
dzie: Martyna Kimstacz, 
Karina Tomińska, Halina 
Shwandt

2 kwietnia 2019 r. dokonała 
oceny prac konkursowych, 
biorąc pod uwagę kryteria 
oceny i zgodność prac z te-
matem konkursu i postano-
wiła przyznać następujące 
wyróżnienia:

W KATEGORII I 
- Pisanka 
 Nikola Pietruszka 
Laura Przybyła
Helena Stachowiak 
Michał Sarbok 
Jan Swat-kmito
Maria Wilk
Patryk Andrzejewski

W KATEGORII II 
- Stroik wielkanocny
Natasza Kaczmarek
Karolina Sarbok 
Anna Brudło 
Marcel Okulicki 

Anna Kawala
Paulina Fornalkiewicz
Patryk Pucicki

W KATEGORII III  
- Baranek wielkanocny 
Bartosz Szukalski 
Dawid Jokiel 
Adam Szulc 
Kamila Janowska 
Bartosz Begiert 
Maja Jon
Laura Krycka

W KATEGORII IV 
- Zając wielkanocny 
Dominik Przymuszała 
Marika Chlebek 
Julia Muchajer 
Karolina Śmiałek 
Wiktoria Jon

Wielkanocny Konkurs Kulinarny
W dniu 6.04.2019 r. w ramach Jarmar-
ku Wielkanocnego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Siedlcu, odbył się Wielkanocny 
Konkurs Kulinarny na „potrawę z białej 
kiełbasy”. Do konkursu zgłosiło się 16 ze-
społów z gminy Siedlec.

Udział wzięło:
1 KGW KARNA
2 KGW KOPANICA 
3 KGW NIEBORZA
4 KGW JAROMIERZ
5 KGW ZAKRZEWO

6 KGW REKLIN - REKLINEK 
7 KGW JAŻYNIEC
8 KGW MAŁA WIEŚ 
9 KGW BELĘCIN 
10 SOŁECTWO WOJCIECHOWO 
11 HUBY BUBY 
12 KGW MARIANKOWO 
13 KGW GODZISZEWO 
14 KGW ŻODYŃ 
15 KGW BORUJA 
16 KGW WĄCHABNO

Komisja w składzie:
- Pan Maciej Barton – szef kuchni restau-
racji Rządcówka, kompleksu OSTOJA 
CHOBIENICE ,
- Pani Honorata Tomiak – Restauracja 
Zielona Prowansja w Wolsztynie,
- Pani Agnieszka Kędziora – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu,

biorąc pod uwagę smak potrawy, walory 
estetyczne potrawy, nawiązanie do trady-
cji, a także dekorację i prezentację stołu 
postanowiła przyznać następujące miejsca 
oraz nagrody pieniężne:

I miejsce – KGW NIEBORZA 
- nagroda w wysokości 500,00 zł

II miejsce – HUBY BUBY 
- nagroda w wysokości 400,00 zł

III miejsce – KGW JAROMIERZ 
- nagroda w wysokości 300,00 zł

Pozostałe zespoły zajęły IV miejsca 
i otrzymały nagrody pieniężne 
w kwocie 200,00 zł
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Jak co roku tuż 
przed świętami wiel-
kanocnymi radośnie 
świętowaliśmy w 
Ośrodku Kultury. W 
sobotnie popołudnie 
06.04.2019 r. odbył się 
konkurs kulinarny 
na potrawę z białej 
kiełbasy. Jury miało 
do skosztowania 16 
różnych potraw. Jak 
się okazało najlepszą 
potrawę wykona-
ły Panie z KGW w 
Nieborzy. Kolejnego 

dnia odbył się Jar-
mark Wielkanocny 
podczas którego  na 
scenie wystąpili mło-
dzi artyści z Przed-
szkola w Siedlcu, 
Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu oraz sekcji 
artystycznych GO-
K-u. W holu prezen-
towali się rękodziel-
nicy i rzemieślnicy 
prezentując swoje 
wyroby o tematyce 
wiosennej i wielka-
nocnej. Na zakończe-

nie Jarmarku odbyło 
się wręczenie nagród 
w konkursie pla-
stycznym dla dzieci 
oraz w konkursie na 
wykonanie rodzinnej 
palmy wielkanocnej. 
Protokoły z wszyst-
kich konkursów są 
dostępne na stronie 
internetowej www.
goksiedlec.pl a zwy-
cięzcom serdecznie 
gratulujemy!

Jarmark Wielkanocny

 Gminny Ośrodek Kultury oraz Bi-
blioteka Publiczna w Siedlcu

zapraszają do wzięcia udziału w PLA-
STYCZNYM KONKURSIE

MOTORYZACYJNYM 
- MOTOHISTORIA
CELE KONKURSU:

- promowanie talentów i pobudzanie 
aktywności twórczej,
- rozwijanie zainteresowań artystycz-
nych i wyobraźni,
- rozwijanie zainteresowań motoryza-
cyjnych.
 Tematem konkursu są samochody 
zabytkowe.
Konkurs skierowany jest do dzieci i 
młodzieży z powiatu wolsztyńskiego
Uczestnik konkursu przygotowuje 
pracę samodzielną i indywidualną w 
formie i
formacie dowolnym (obraz, rysunek, 
rzeźba, makieta, instalacja itp.)
 Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 4 maja 2019 r. w Gmin-
nym Ośrodku
Kultury w Siedlcu, podczas wizyty 
uczestników Zlotu Pojazdów Zabyt-
kowych.
KATEGORIE:
Powołana Rada Artystyczna dokona 
oceny prac w następujących katego-
riach:
I - przedszkole i zerówka
II - szkoła podstawowa - kl. I-III
III - szkoła podstawowa - kl. IV-VI
IV - szkoła podstawowa - kl. VII-VIII i 
gimnazjum kl. III

KRYTERIA OCENY:
 pomysłowość i oryginalność,
 samodzielność wykonania pracy,
 estetyka i staranność wykonania 
pracy,
 nawiązanie do tematu
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie biorą udział prace wy-
konane samodzielnie,
2. Do pracy należy dołączyć wypełnio-
ny formularz zgłoszeniowy. Prosimy 
nie
podpisywać samych prac. Dane osobo-
we wyłącznie na formularzu!
3. Organizatorzy nie zwracają nade-
słanych na konkurs prac. Prace nagro-
dzone
przechodzą na własność Organizatora,
4. Przekazanie prac jest jednoznaczne 
z uznaniem regulaminu konkursu,
5. Prace należy składać do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu do
19 KWIETNIA 2019 r. - osobiście, 
bądź drogą pocztową.
6. Szkoły, składając prace w imieniu 
uczniów, zobowiązane są dostarczyć 
listę uczniów
biorących udział w konkursie drogą 
mailową
7. Organizator powoła Radę Artystycz-
ną, która oceni prace i przyzna nagrody 
rzeczowe.
kontakt
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 19
64-212 Siedlec
tel. 683848069
e-mail: gok@siedlec.pl

KONKURS PLASTYCZNY
MOTOHISTORIA
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GOKgaleria

1 marca odbyło sie 
otwarcie wystawy fo-
tografii p. Piotra Ba-
naczyka z Wolsztyna 
p.t. „Zimowe krajo-
brazy - Wiosenne 
Krajobrazy”. To już 
druga wystawa tego 
autora w GOK Galerii. 
Tak autor pisze o 
sobie: Fotografu-
ję  kilkanaście lat, 
interesuje mnie 
przyroda krajobraz 

oraz makrofotogra-
fia.   Fotografia to nie 
tylko moja pasja ale i 
też radość.
W moich pracach 
ukazuję piękno przy-
rody oraz to, czego 
nie dostrzegamy. In-
spiruje mnie przyroda 
jak i zwierzęta. Zain-

spirowało mnie to do 
tejże wystawy.Wy-
stawiam moje prace 
od trzech lat, dotych-
czas wystawy odby-
ły się w Wolsztynie 
w Muzeum Doktora 
Kocha, w Siedlcu 
Gminny Dom Kultu-
ry, Rakoniewice Mu-

zeum Pożarnictwa 
oraz w Kargowej w 
Mediatece.

W obiektywie Piotra Banaczyka

Obrazy młodej 
adeptki sztuki z 
Krakowa można 
było podziwiać od 
22 marca na wysta-

wie w GOK Galerii. 
Rysować i malować 
zaczęła niedawno, 
niecały rok temu, 
dlatego stara się 

tworzyć w różnych 
technikach, poszu-
kiwać tego, z czym 
najprzyjemniej jej 
się pracuje.

Wernisaż Anny Wilk

5 kwietnia 2019 r. w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Siedlcu 
odbył się wyjątko-
wy wernisaż foto-
grafii Przemysława 
Kaczmarka, laureata 
wielu konkursów 
fo tograf icznych . 
Wystawa jest wyjąt-
kowa nie tylko pod 
względem portreto-
wych zdjęć, ale i sa-
mej aranżacji wysta-
wowej przestrzeni, 
jak i koncertu, który 
otwierał wieczór. Na 

zaproszenie fotogra-
fa, zaśpiewała Mar-
ta Żok, prezentując 
subtelne dźwięki w 
pięknym stylu. Mar-
cie akompaniował 

Łukasz Matysik. 
Artysta na wystawie 
prezentuje, przede 
wszystkim, portre-
ty kobiece, jak sam 
mówi, są to jego 
klientki, które za-
mówiły sesję zdję-
ciową, nie tworzy 
sztucznych, udawa-
nych zdjęć pod wy-
stawę, bo fotografia, 
to jego pasja i praca.

Wystawę będzie 
można oglądać do 
końca miesiąca.

Portrety Przemysława
Kaczmarka

Już wkrótce

Zdrowych, Wesołych i Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych spędzonych w rodzinnej atmosferze

życzą 
Dyrekcja oraz Pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu
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Już wkrótce konkursy:
do 19 kwietnia czekamy na Wasze prace 

w Plastycznym Konkursie Motoryzacyjnym MOTOHISTORIA 
- regulamin i karta zgłoszenia na www.goksiedlec.pl 

do 26 kwietnia czekamy na zgłoszenia 
w Przedszkolnym Konkursie wokalnym CZERWONAK 
- regulamin i karta zgłoszenia na www.goksiedlec.pl

do 10 maja czekamy na zgłoszenia 
w Międzyprzedszkolnym Konkursie Tańca Ludowego 
- regulamin i karta zgłoszenia na www.gok.siedlec.pl 

Targi edukacyjne
Imprezą, która na stałe wpisała się 
w kalendarz imprez są Targi Edu-
kacyjne na których prezentują się 
okoliczne szkoły średnie  i zawodo-
we. Ma to pomóc w wyborze nowej 

szkoły tegorocznym absolwentom z 
naszej gminy. Życzymy trafnych i 
satysfakcjonujących wyborów!

Dzień kobiet to świę-
to, które wydaje się to-
warzyszyć nam od za-
wsze. W tym roku dla 
wspaniałych kobiet w 
Sali Widowiskowej 
GOK-u zaprezento-

wał się Klub Komedii. 
Improwizacje kabare-
towe, które panowie 
prezentowali na scenie 
to nowość jeżeli cho-
dzi o formy sceniczne 
prezentowane w Sie-

dlcu. Panie bawiły się 
doskonale i wspólnie 
z artystami stworzyły 
wspaniałą atmosferę. 
Na zakończenie każda 
z Pań otrzymała pięk-
ny kwiatek.

Dzień Kobiet
W dniu 08.03.2019 
na Sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Siedlcu odbyły się eli-
minacje gminne kon-

kursu „Wiosna małej 
poezji”. W walce o 
nominację do kolej-
nego etapu wzięło 41 
uczestników z Przed-

szkoli z terenu gminy 
Siedlec. Zwycięzcom 
gratulujemy!

Wiosna Małej Poezji

W dniu 24.02.2019 odbyły się Tar-
gi Ślubne wraz z pokazem sukien 
ślubnych. Przez cały dzień w holu 
Ośrodka Kultury prezentowały się 
firmy z branży ślubnej. Wystawcy 
począwszy od fryzjerów, makijaży-

stek, wizażystek po DJ-ów pokazali 
na co ich stać i jak może wyglądać 
Pani młoda czy Pan młody podczas 
ślubu. Zwieńczeniem dnia był efek-
towny pokaz sukien ślubnych.

Pokaz mody Ślubnej
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05.03.2019 Koncert muzyczny 
„Wesołe polki i walce czyli 
z wizytą na czeskim dwo-
rze”.

08.03. 2019 W naszej szkole 
odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w piłkę ręczną 
dziewcząt, w których nasza 
drużyna zajęła I miejsce.

04-08.03.2019 Zbiórka przybo-
rów szkolnych dla dzieci 
z placówki misyjnej w Ka-
merunie.

11-13.03-2019 Rekolekcje szkol-
ne.

12.03.2019 Udział uczniów w 
Targach Edukacyjnych w 
GOK-u w Siedlcu.

28.03.2019 Udział uczniów z kla-
sy trzeciej SP w konkursie 
wiedzy „Tęga głowa” w 
Kopanicy.

18.03.2019 Wyjazd uczniów klas 
I-III do Sulechowa na te-
atrzyk pt. „Polskie miasta 
w baśni i legendzie”, a 
uczniów klas IV-VI na te-
atrzyk pt. „Fabryka czeko-
lady”.

19.03.2019 Spotkanie z siostrą 
zakonną, karmelitanką z 
Betlejem.

19.03.2019 Prezentacja Zespo-
łu Szkół Zawodowych dla 
uczniów klas ósmych i 
trzecich Gimnazjum.

20.03.2019 Uczniowie brali 
udział w etapie powiato-
wym Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce.

20.03.2019 Uczniowie brali 
udział w XVI Przeglądzie 
Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Śpiewolan-
dia”. Mikołaj Żydzik z kl. 
IIb otrzymał wyróżnienie 
w I kategorii, a Dominik 
Kierecki z kl. VIa zajął III 
miejsce w kategorii II.

21.03.2019 Obchody Pierwszego 
Dnia Wiosny: przemarsz 
barwnym korowodem uli-
cami Siedlca, palenie eko-

logicznej Marzanny, kon-
kursy językowe.

20.03.2019 Uczniowie brali 
udział w II Ogólnopolskim 
Wolsztyńskim Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej „Mikrofon 
dla każdego 2019”. Miko-
łaj Żydzik z kl. IIb zajął II 
miejsce w kategorii I.

25.03.2019 Uczniowie brali 
udział w  Mistrzostwach 
Powiatu w biegach prze-
łajowych. SP zajęła druży-
nowo III miejsce, a Agata 
Kaczmarek indywidualnie 
miejsce I.

26.03.2019 Udział uczniów w 
Lesznie w Ćwierćfina-
le Wojewódzkim w pił-
ce ręcznej dziewcząt, w 
którym drużyna zajęła IV 
miejsce.

26.03.2019 Spotkanie uczniów z 
przedstawicielem KRUS-u 
na temat bezpieczeństwa 
dzieci na wsi podczas prac 
polowych i w gospodar-
stwie rolnym.

28.03.2019 Żywa lekcja historii 
dla klas siódmych i trze-
cich Gimnazjum – Śladami 
polskich powstań narodo-
wych.

05.04.2019 Agata Kaczmarek 
brała udział w Finale Woje-
wódzkim w Drużynowych 
Biegach Przełajowych.

08.04.2019 Prezentacja wokalna 
uczniów podczas Jarmarku 
Wielkanocnego w Siedlcu.

Rozstrzygnięcie Konkursu Wiel-
kanocnego – wyróżnienia 
otrzymali:

- w kategorii II: Natasza Kaczma-
rek kl. Ia, Marcel Okulicki 
kl. Ia, Anna Brudło kl. IIb i 
Karolina Sarbok kl. IIc,

- w kategorii III: Alan Szulc kl. 
IVb i Bartosz Szukalski kl. 
Va.

KALENDARIUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W SIEDLCU

MARZEC\KWIECIEŃ 2019

Zgodnie z planem trwają prace 
przy budowie wodociągu Wielka 
Wieś wraz z połączeniem tranzy-
towym Wielka Wieś – Kopanica. 
Spółka realizuje inwestycję wła-
snymi siłami, co pozwoli znaczą-
co obniżyć koszt budowy. Prace 
rozpoczęto od budowy odcinka 
tranzytowego z Wielkiej Wsi od 
Stacji Uzdatniania Wody w kie-
runku Domu Pomocy Społecznej. 
Roboty prowadzone są wykopowo 
oraz bezwykopowo przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu do prze-
wiertów sterowanych oraz przeci-
sków pneumatycznych. 

Inwestycja połączona będzie 
z rozbudową Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Wielka 

Wieś, do której spółka się przygo-
towuje. Prace mają rozpocząć się 
jeszcze w tym roku. Celem działań 
jest poprawa jakości wody oraz 
zapewnienie stałych dostaw wody 
również w okresach suszy. Zazna-
czyć należy, że po zakończeniu 
przedmiotowego przedsięwzię-
cia docelowo Stacja Uzdatniania 
Wody w Kopanicy zostanie za-
mknięta przez co koszt utrzymania 
obiektów zmaleje. 

Kolejnym etapem inwestycji 
będzie budowa połączenia wodo-
ciągu Wielka Wieś – Kopanica oraz 
zwodociągowanie „dolnej części” 
miejscowości Wielka Wieś. Prace 
obejmować będą również budowę 
przyłączy wodociągowych.

Realizacja inwestycji 
przez ZEUK Sp. z o. o. 

ciąg dalszy …
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We wtorek (26 marca) w holu 
Urzędu Gminy pracownicy Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Poznaniu udzielali mieszkańcom na-
szej gminy porad w zakresie progra-
mu #NowaPiątka. W ramach akcji 

informacyjnej, pracownicy urzędu 
informowali o rozwiązaniach progra-
mu Rodzina 500+ na pierwsze dziec-

ko, obniżeniu oraz zwolnieniach z 
podatku PIT, odbudowie połączeń 
lokalnych, dodatkowej emeryturze.

Spotkanie informacyjne programu Nowa Piątka

Wiadomości z przedszkoli

1 luty 2019- Dzień Białego Ząbka
2 luty 2019- Wizyta w gabinecie sto-
matologicznym
4 luty 2019- Balik Karnawałowy
5 luty 2019- Dzień Bezpiecznego 
Internetu
8 luty 2019- Dzień Babci i Dziadka
14 luty 2019- Walentynki
19 luty 2019- Dzień Kota
22- 27 luty 2019- Kosmiczny tydzień
28 luty 2019- Tłusty Czwartek

5 marca- „W krainie muzyki”-
gościliśmy pana Szczechowiaka
6 marca-  Dzień Logopedy
8 marca- Dzień Kobiet
21 marca- 1 Dzień Wiosny
23 marca- Warsztaty kulinarne „0a” i 
„Ob”
25 marca- Teatrzyk w WDK pt: „Dok-
tor Dolittle i jego zwierzęta”

KOPANICA

09.01.2019r. – Zajęcia dydaktyczne pt. 
,,Dbamy o ptaki zimą”
04.02.2019r. – Balik karnawałowy
05.02.2019r. - Dzień Bezpiecznego 
Internetu
06.02.2019r.-  Dzień Pizzy
08.02.2019r. -Święto Babci i Dziadka
14.02.2019r.- Walentynki
14.02.2019r. - Teatrzyk pt. ,,Stoliczku 
nakryj się”
18.02.2019r – Dzień Kota
20.02.2019r. - Zajęcia dydaktyczne pt. 
,, Magiczny kosmos”
20.02.2019r. -Mama Zuzi przeczytała 
wiesze
21.02.2019r.- Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego
21.02.2019r. - Tata Magdy przeczytał 
bajkę
28.02.2019r. - Tłusty czwartek  
01.03.2019r. - Wycieczka do Bibliote-
ki Publicznej w Wolsztynie oraz do ,, 
Dinopolis’’
06.03.2019r. - Mama Nikoli przeczytała 
bajkę
07.03.2019r. - Europejski Dzień Logo-
pedii
08.03.2019r – Konkurs recytatorski 
,,Wiosna małej poezji” etap gminny
08.03.2019r. - Dzień Kobiet
11.03.2019r. - Mama Łucji i Antka 
przeczytała bajkę

12.03.2019r. - Babcia Wojtka przeczy-
tała bajkę
13.03.2019r. - Zajęcia dydaktyczne pt,, 
Wiem co jem”
14.03.2019r. - Zajęcia kulinarne zdrowe 
przekąski pt. ,,Szaszłyki owocowe’’
18.03.2013r. - Mama Anastazji opowie-
działa o zawodzie fryzjera
21.03.2019r. - Witaj Wiosno!
21.03.2019r. - ,,Światowy Dzień Osób z 
Zespołem Downa’’
21.03.2019r. - Konkurs recytatorski 
,,Wiosna małej poezji” w Przemęcie
25.03.2019r. - Wycieczka na spektakl 
multimedialny w WDK
26.03.2019r. - Mama Maksa i Marianny 
przeczytała bajkę
27.03.2019r.- Założyliśmy ,,Wiosenne 
ogródki” w salach
27.03.2019r. - Mama Marysi przeczy-
tała bajkę
28.03.2019r. - Zajęcia plastyczne ,, Pan 
Bocian”
29.03.2019r. - Wycieczka na przedsta-
wienie w WDK
01.04.2019r. – Konkurs plastyczny 
,,Wielkanocna Pisanka”
02.04.2019r. – Koncert Filharmonii
03.04.2019r. - ,,Dzień Wody”
04.04.2019r. - Warsztaty Wielkanocne

JAŻYNIEC
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1.Dzień Kobiet
Dnia 8 marca dzieci z grupy Dzielne 
Smyki przygotowały, dla zaproszonych 
gości oraz pozostałych przedszkolaków, 
występ z okazji obchodzonego Święta 
Kobiet – i tych małych, i tych dużych.
W dniu 12 marca dzieci z oddziału w Sta-
rej Tuchorzy zaprosiły na występ z okazji 
Dnia Kobiet swoje Mamy oraz Babcie.  
2.Spotkanie z Siostrą Rafaellą, Karmeli-
tanką z Betlejem
W piątkowe południe (15.03.2019r.) do 
placówek ZPP w Tuchorzy zawitała Sio-
stra Rafaella, która opowiedziała przed-
szkolakom o swojej pracy oraz o życiu 
dzieci w Betlejem – o tym, jak i gdzie się 
uczą, w co się bawią, co jedzą itp.
3.Pierwszy Dzień Wiosny
No i doczekaliśmy się Wiosny! Choć 
zima w tym roku nie mogła się zdecydo-
wać – być albo nie być – wszystkie dzieci 
z naszych placówek (w Tuchorzy, Starej 
Tuchorzy i w Kiełpinach) z wielką ocho-
tą powitały Panią Wiosnę. Pożegnaliśmy 
tym samym łaskawą dla nas Panią Zimę 
i w kolorowych przemarszach oznajmili-
śmy mieszkańcom, jaka pora roku wła-
śnie nadeszła. 

4.Konkurs recytatorski
Kilkoro przedszkolaków z ZPP w Tu-
chorzy wzięło udział w konkursie recy-
tatorskim Wiosna Małej Poezji 2019. 
Najpierw Tomasz, Gabryś, Lena, Wiktor, 
Julka, Weronika, Stasiu reprezentowali 
nas w etapie gminnym, który odbył sie 8 
marca w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Siedlcu. Następnie Tomasz, Lena i Wik-
tor (laureaci eliminacji gminnych) wzięli 
udział dnia 21 marca w etapie powiato-
wym w Gminnym Centrum Kultury i 
Biblioteki w Przemęcie. Gratulujemy Im 
bardzo, gdyż: Tomasz Krajs zdobył III 
miejsce w kategorii 3-latków, Lena Ró-
życka  - I miejsce w kategorii 4-latków, 
Wiktor Tomiak – III miejsce w katego-
rii 5-latków. Jesteśmy dumni nie tylko z 
naszych laureatów, ale także z pozostałej 
czwórki maluchów, która tak odważnie 
wystąpiła przed zgromadzoną publiczno-
ścią.
5.Wyjazd do Teatru
Dnia 25 marca starsze dzieci (4 i 5-latki) 
z Przedszkola w Tuchorzy wyjechały do 
Wolsztyńskiego Domu Kultury na przed-
stawienie „Doktor Dolittle i jego zwie-
rzęta”. Dzieci nie tylko mogły obejrzeć 
w/w występ, ale także mogły uczestni-
czyć w współtworzeniu sztuki o „wybit-
nym doktorze”.

6.Rekolekcje Wielkopostne 
(27.03.2019r.)
Jak co roku przedszkolaki także uczest-
niczyły w organizowanych przez Parafię 
i Szkołę w Tuchorzy Rekolekcjach Wiel-
kopostnych. Ksiądz Wojciech nauczył 
wszystkich śpiewać piękną piosenkę – o 
tym, żebyśmy cieszyli się z każdego dnia, 
który dał nam Pan!
7.Spotkanie z Panem Marcinem Szcze-
chowiakiem
Dnia 27 marca gościliśmy w placówce 
Pana Marcina, muzyka ludowego. Przed-
stawił On dzieciom dwa instrymenty mu-
zyczne: kozła weselnego , a także akor-
deon. Dzieci mogły nie tylko wysłuchać 
brzmienia w/w instrumentów, mogły je 

także dotknąć, „przymierzyć”. Wspólnie 
spróbowaliśmy też zaśpiewać piosenki 
„Kle, kle boćku” oraz „Świniorz”.
8.Filharmonia
Dnia 2 kwietnia w naszym przedszkolu 
już kolejny raz powitaliśmy muzyków z 
Lubuskiego Biura Koncertowego Orfe-
usz, którzy podczas koncertu „Z gitarą i 
sombrero – czyli muzyczne o’le”, prze-
nieśli nas, w swoich tradycyjnych, pięk-
nych strojach, do świata meksykańskich 
Mariaci.

Basia Bergier
ZPP w Tuchorzy

TUCHORZA

05.03.2019 r.  W ramach realizacji pro-
jektu edukacyjnego poznajemy różne 
zawody. Spotkanie dzieci z grupy „Ryb-
ki” z właścicielką zakładu krawieckiego 
„Igiełka” w Siedlcu. 

08.03.2019 r.  Uroczyste spotkania  z 
okazji Dnia Kobiet w wszystkich gru-
pach przedszkolnych z przedstawicie-
lami Urzędu Gminy, ZEUK-u, Szkoły 
Podstawowej, Biblioteki Publicznej i 
GOK-u z Siedlca oraz Radą Rodziców 
w Przedszkolu w Siedlcu. Po części arty-
stycznej przedszkolacy każdej Pani wrę-
czyli kwiatek, laurkę i złożyli życzenia z 
okazji ich święta.

08.03.2019 r. Wizyta dzieci z grup przed-
szkolnych w punktach handlowych, urzę-
dach z niespodziankami i życzeniami dla 
wszystkich Pań „ 8 Marca”

10.03.2019.r – Dzień chłopaka w przed-
szkolu w Siedlcu 

12.03. , 21.03.2019 r. - Koncerty muzycz-
no – edukacyjne w sali Gok „ Podróż do 
Stanów Zjednoczonych Meksyku i Fin-
landii” „ Muzyka celtyckich krain”

14.03.2019 r. - Wyjazd grupy „Pszczółki” i 
„Wiewiórki” do Państwowej Komendy-
Powiatowej Straży Pożarnej w Wolszty-
nie. Wspaniała zabawa w „Kąciku Ogni-
ka” 

08.03.2019  - Udział dzieci w konkursie 
recytatorskim „Wiosna Małej Poezji” w 
Sali GOK Siedlec 

20.03.2019 – Wyjazd dzieci z grupy 
„Żabki” i „Motylki” do PKPSP. Zabawy 
dydaktyczne w „Kąciku Ognika” i oglą-
danie wozów strażackich, pokazy ratow-
nicze. 

 21.03.2019 - „Powitanie wiosny – Poże-
gnanie zimy” - Barwny korowód z „Ma-
rzanną” „Panią Wiosną” przedszkolaków 
ulicami wsi Siedlec 

21.03.2019 – Eliminacje Powiatowe kon-
kursu recytatorskiego „Wiosna Małej Po-
ezji” w Przemęcie 

25.03.2019 – W ramach akcji „Mały Miś 
w świecie literatury” - czytanie bajek 
przez młodzież z wolontariatu z SP w 
Siedlcu.

27.03.2019 – Wyjazd dzieci z grupy „ 
Rybki „ i „Biedronki” do „ Kącika Ogni-
ka” PKPSP w Wolsztynie – realizacja 
projektu „Bezpieczny Przedszkolak”

28 -29.03.2019 – Podsumowanie konkur-
su plastycznego z projektu „ Kubusiowi 
Przyjaciele Natury” w Przedszkolu w 
Siedlcu 
.
29.03.2019 – 03.04.2019 – W ramach 
projektu „Zdrowo jem więcej wiem” 
warsztaty ogrodnicze – zakładanie „Zie-
lonych ogródków” i mini kąciki hodowli 
roślin.

04.04.2019 – Udział dzieci w XIX Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej „ Od Przed-

szkola do Kargowej” w domu kultury 
Kargowa

05.04.2019 – Wyjazd „ Biedronki” i 
„Rybki” - Zbąszyńskie łazienki nad je-
ziorem Błenno – Poznawanie piękna 
przyrody Naszej Małej Ojczyzny

07.04.2019 – Udział Przedszkolaków z 
rodzicami w konkursie świątecznym „Pi-
sanka” „Wielkanocna Palma” w GOK – u 
Siedlec 

07.04.2019 – Prezentacje artystyczne 
dzieci z grup przedszkolnych „Motylki” 
„Żabki” „Rybki” „Biedronki” „Pszczół-
ki” „Wiewiórki” na Jarmarku Wielkanoc-
nym w sali GOK w Siedlcu 

SIEDLEC

Wiadomości z przedszkoli



Kolega Waldemar Weiss
– jako młody chłopak po ukończeniu 
Technikum w Powodowie rozpoczął 
pracę w szkole w Tuchorzy w 1986 
roku. 
Początkowo uczył wychowania fizycz-
nego następnie historii, którą ukończył 
na Uniwersytecie Zielonogórskim.  W 
latach 1994 -  1999 pełnił funkcję wice-
dyrektora szkoły w Tuchorzy. W okre-
sie 1999 – 2003 roku był Dyrektorem 
Gimnazjum w Tuchorzy wraz z Od-
działem zamiejscowym w Belęcinie. 
Od 2004 – 2015 roku zajmował stano-
wisko Dyrektora Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Tuchorzy.
   Jego pasją były podróże !
Kochał polskie góry.Z wielkim zaanga-
żowaniem organizował dla młodzieży 
wyjazdy w Bieszczady, Tatry, Karko-
nosze.
Był pomysłodawcą wspólnych, ro-
dzinnych wycieczek dla pracowników 
szkoły. Wielokrotnie wyjeżdżaliśmy 
całymi rodzinami.  ,,Zaraził nas”  swo-
ją miłością do górskich, malowniczych 
szlaków, które wraz z Nim pokochali-
śmy.
Kolega Waldek czytał bardzo dużo 
książek o górach i o tematyce histo-
rycznej – dlatego był doskonałym  
przewodnikiem i świetnie opowiadał 
ciekawe historieo odwiedzanych miej-
scach. Do dziś wspominamy te wspól-
ne rodzinne wypady, które nas zbliżały 
i integrowały!

 
  Uwielbiał wędkarstwo! Dzielił się 
swoją pasją z uczniami  i organizował 
swoim wychowankom  ,,wypady na 
rybki”.
   Był oddanym kibicem Lecha Poznań. 
Wraz z młodzieżą  wyjeżdżał na mecze 
ukochanej drużyny.  Podobnie na zgru-
powania i mecze do Grodziska.
   Kochał Tuchorzę – naszą małą Oj-
czyznę !  Był pomysłodawcą plenerów 
malarskich, z których do dziś może-
my podziwiać wiszące w szkole pra-
ce przedstawiające naszą przepiękną 
miejscowość.  Z Jego inicjatywy po-
wstał Folder wsi Tuchorza, który za-
projektował i wykonał wraz z młodzie-
żą gimnazjalną.
   Jako dyrektor dbał o szkołę  i zabiegał 
o finanse na remonty. Przez wiele lat 
,,walczył ‘’ o budowę sali gimnastycz-
nej, której budowy wreszcie doczeka-
liśmy się w tym roku. Niestety nasz 
kolega tego nie doczekał.
Był dobrym szefem ! Wymagającym 
zawodowo. Prywatnie – zwyczajnym 
człowiekiem, który znał nasze rodziny, 
radości i problemy..
W pamięci nas wszystkich pozostanie 
jako dobry dyrektor, kolega i czło-
wiek! 
Jego przedwczesna śmierć nauczyła 
nas cenić życie i nakreślić jego sens.
   Żegnaj Waldku…

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”
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W najbliższych miesiącach br. w ambulansie medycznym ustawionym 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu przeprowadzone zostaną 

bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne.  

W badaniach cytologicznych mogą uczestniczyć kobiety w wieku 25-59 lat, 
które w ciągu ostatnich trzech lat nie korzystały z profilaktycznych badań 
cytologicznych opłacanych przez NFZ. Podstawą wykonania badania jest 

dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia.

Bezpłatne badania mammograficzne dotyczą Pań w wieku 50-69 lat, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii 

opłacanej przez NFZ, wymagany PESEL.

Dnia: 09 maja 2019 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 13:00, badania 
cytologiczne przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 

OPEN Poznań. 

Rejestracja telefoniczna na badania  od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 17:00 pod nr 61 855 75 28, 61 851 30 77, 609 000 082.

Dnia: 5 czerwca 2019 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 16:00, badania 
przeprowadzi Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Diagnostyk” Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. Zielona Góra. 

Rejestracja telefoniczna na badania od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 16:00 pod nr 68 452 77 96, 68 452 77 17, 

605 596 655, 605 595 077.

Bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne 
w maju i czerwcu br.
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych przepełnionych 

wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 

spotkań w gronie rodziny i  przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja". 

Życzą pracownicy ZEUK Sp. z o. o.
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