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W pierwszą niedzielę czerwca, 
na  boisku sportowym w Kopanicy, 
przeprowadzone zostały gminne 
zawody sportowo-pożarnicze jednostek 
OSP. W zawodach uczestniczyły 
44 drużyny, w tym 13 żeńskich. 
Rywalizowały między sobą w siedmiu 
grupach wiekowych.
Organizatorem zmagań byli: Urząd 
Gminy Siedlec, Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedlcu oraz 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kopanicy. Zawody rozpoczęły się zbiórką 
na płycie boiska, gdzie odbyła się krótka 
część oficjalna. Spośród zaproszonych 
gości swą obecnością uroczystość 
zaszczycili: komendant powiatowy PSP 
w Wolsztynie – mł. bryg. mgr inż. Rafał 
Kociemba, członek ZOW ZOSP RP w 
Poznaniu – dh Henryk Żok, komendant 
gminny Ochrony Przeciwpożarowej 
w Przemęcie – dh Marian Skibiński, 
komendant gminny Ochrony 
Przeciwpożarowej w Wolsztynie –  
dh Szymon Tomys, przewodniczący rady 
powiatu wolsztyńskiego – Andrzej Wita, 
wójt gminy Siedlec – Jacek Kolesiński, 
radny rady gminy Siedlec – Piotr Tyśper, 
kierownik Posterunku Policji w Siedlcu 
– Tadeusz Tomys, sołtys wsi Kopanica – 
Józef Piwecki oraz członkowie Zarządu 
Oddziału Gminnego, członkowie 
Zarządów OSP i strażacy z wszystkich 
jednostek OSP z terenu gminy Siedlec.
Podczas niedzielnych zawodów nie 
obyło się również bez odznaczeń dla 
wyróżniających się i zasłużonych 
strażaków: * brązowy medal ,,Za 
zasługi dla pożarnictwa” otrzymali 
- dh Marcin Grinig i dh Piotr Utrata 
* odznaka ,,Strażak wzorowy” -  
dh Przemysław Utrata. Były też odznaki 
za wysługę lat: * za 50 lat - dh Bogdan 
Raszke, 40 lat - dh Zdzisław Półrolnik, 
dh Konrad Makowiak, dh Józef Gorgiel, 
dh Marek Miller * 35 lat - dh Jan 
Figlarek, dh Leszek Fabiś * 30 lat - dh 
Marian Szewczyk * 20 lat - dh Robert 
Hałuszczak * 15 lat - dh Marcin Raszke, 
dh Mirosław Stasik, dh Piotr Utrata, dh 
Janusz Kiciński * 10 lat - dh Przemysław 
Utrata, dh Mariusz Polikowski, dh Adam 
Maszner, dh Marcin Grinig * 5 lat - dh 
Mariusz Dzioch.
Po odznaczeniach, gratulacjach  
i życzeniach przyszedł czas na sportową 

rywalizację. Nad przebiegiem zawodów 
czuwała Komisja Sędziowska powołana 
przez komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Wolsztynie, pod przewodnictwem  
mł. bryg. mgr inż. Tomasza 
Maciejewskiego. Zawody rozegrano  
w dwóch konkurencjach: ćwiczenie 
bojowe oraz sztafeta pożarnicza.  
W wyniku przeprowadzonych zawodów 
klasyfikacja generalna przedstawiała się 
następująco (w kolejności od pierwszego 
miejsca): * Grupa CTIF dziewcząt - 
OSP Kopanica, OSP Chobienice * Grupa 
CTIF chłopców - OSP Siedlec, OSP 
Kopanica, OSP Chobienice * Grupa I 
dziewcząt w wieku 12–15 lat - OSP 
Tuchorza, OSP Reklin, OSP Chobienice, 
OSP Boruja (dyskwalifikacja), OSP 
Stara Tuchorza (dyskwalifikacja) * 
Grupa I chłopców w wieku 12–15 
lat - OSP Reklin, OSP Tuchorza, OSP 
Jażyniec, OSP Boruja, OSP Jaromierz, 
OSP Żodyń * Grupa „A” mężczyzn  
w wieku powyżej 16 lat - OSP Kopanica, 
OSP Stara Tuchorza, OSP Siedlec, OSP 
Jaromierz, OSP Boruja. OSP Wąchabno, 
OSP Jażyniec, OSP Reklin, OSP Karna, 
OSP Żodyń, OSP Tuchorza, OSP Grójec 
Wielki * Grupa „C” kobiet w wieku 
powyżej 16 lat - OSP Chobienice, OSP 
Stara Tuchorza, OSP Siedlec, OSP 
Kopanica, OSP Żodyń, OSP Tuchorza 
(dyskwalifikacja) * 
Grupa Oldboyów, czyli mężczyzn 
powyżej 40 lat - OSP Jażyniec, OSP 
Siedlec, OSP Kopanica, OSP Chobienice, 
OSP Reklin, OSP Wąchabno, OSP Karna, 
OSP Jaromierz, OSP Żodyń, OSP Stara 
Tuchorza (dyskwalifikacja).
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy 
i gadżety, a zwycięzcy dodatkowo także 
medale, puchary i nagrody pieniężne na 
zakup umundurowania lub wyposażenia. 
Nagrody ufundował Urząd Gminy 
Siedlec, a pomocy finansowej udzielił 
samorząd powiatu wolsztyńskiego. 
Dyplom oraz nagroda pieniężna za 
uzyskanie najlepszych wyników na 
zawodach trafiły do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kopanicy. Podczas zawodów 
do komisji sędziowskiej wpłynęły  
2 protesty, które rozpatrzono pozytywnie. 
W czasie zawodów uległo kontuzjom  
2 zawodników, którym udzielono pomocy 
doraźnej i przewieziono do SP ZOZ.



Najlepsi w powiecie

Lubisz podróżować? Pasjonuje Cię 
fotografia? Posiadasz ciekawe zbiory zdjęć 
z Wielkopolski? Zgłoś się i wygraj atrak-
cyjne nagrody!

Właśnie ruszyła trzecia edycja Kon-
kursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, której orga-
nizatorem jest Zarząd Województwa Wielko-
polskiego.

Konkurs ma charakter otwarty. Adreso-
wany jest do miłośników fotografii i aktyw-
nego wypoczynku. Aby wziąć w nim udział 
wystarczy zgłosić swoją pracę konkursową 
(zestaw 3 fotografii) do jednej z trzech ka-
tegorii: Zabytkowe obiekty, Atrakcje przy-
rodnicze, Wydarzenia. Uwaga! Nadesłane 

na konkurs zdjęcia muszą być wykonane  
w okresie od 13.05.2014 r. do 29.07.2016 r. 
Dla laureatów najlepszych prac przewidzia-
no atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej 
wartości 15.000 zł (suma nagród we wszyst-
kich konkursowych kategoriach), a dla au-
torów prac wyróżnionych – dyplomy. Prace 
konkursowe, wraz z formularzem zgłosze-
niowym można przesyłać do dnia 29 lipca 
2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące 
warunków udziału w konkursie zawarte są 
w regulaminie. Obsługę prowadzi Depar-
tament Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego,  
tel: 61 626 68 59/55, 
e-mail: turystyka@umww.pl.

Miło nam poinformować, że podczas XVI finału Konkursu Wiedzy o Powiecie 
Wolsztyńskim, który odbył się 3 czerwca br. w Wolsztynie, zwycięstwo odniosła repre-
zentacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Siedlca. Siedleccy gimnazjali-
ści są również autorami najlepszego spotu multimedialnego przedstawiającego walory  
turystyczne powiatu wolsztyńskiego. Gratulacje!

Gmina Siedlec przystąpiła do prac 
nad sporządzeniem najważniejszego do-
kumentu planistycznego, czyli ,,Strategii 
Rozwoju Gminy Siedlec na lata 2016-
2030”. Jedną z form udziału społeczno-
ści lokalnej w tworzeniu tego opraco-
wania jest badanie ankietowe. - Dzięki 
niemu pragniemy poznać opinie miesz-
kańców na temat warunków życia na te-
renie gminy. Chcemy też dowiedzieć się 
o proponowanych przez nich kierunkach 
rozwoju naszej małej ojczyzny – tłuma-

czy wójt Jacek Kolesiński i podkreśla, 
że im więcej mieszkańców wypowie się 
w ankiecie, tym opracowywana strate-
gia będzie bardziej odzwierciedlać fak-
tyczne potrzeby mieszkańców. Mówiąc  
w skrócie, w myśl zasady ,,nic o nas – 
bez nas!”, warto poświęcić kilka minut 
i dołożyć swoją ,,cegiełkę” do strategii 
rozwoju gminy. Wystarczy wejść na 
stronę internetową www.strategia-sie-
dlec.badanie.net i wypełnić formularz. 
Ankieta jest zupełnie anonimowa!

NIC O NAS – BEZ NAS!

NIVEA funduje place zabaw!!! 
Taki plac może powstać też u nas. 
Wszystko zależy od nas samych.

Jeśli chcecie, aby w Siedlcu powsta-
ło PODWÓRKO NIVEA - bezpiecz-
ny plac zabaw z prawdziwego zdarze-
nia – wejdźcie na stronę www.nivea.pl/
podworko2016 i głosujcie! Głosowanie 
rozpoczęło się 5 maja i potrwa do końca 
czerwca. Klikajcie codziennie, głosujcie 
i podajcie wiadomość dalej. Każdy głos 
się liczy, a konkurencja jest spora. Z całej 
Polski zostanie wybranych 40 lokalizacji, 
które otrzymają najwięcej głosów. Dlate-
go właśnie to od nas zależy, czy w Siedlcu 
powstanie Podwórko NIVEA. Zgłoszona 
przez nas lokalizacja to: Siedlec, ul. Zbą-

szyńska 8 (teren przy byłym Domu Po-
mocy Społecznej i aptece). Pamiętajmy 
- po rejestracji i kliknięciu linka aktywa-
cyjnego należy oddać głos. Samo kliknię-
cie w link aktywacyjny nie daje głosu! 
Głosowanie jest nieco skomplikowane, 
ale warto poświęcić na nie krótką chwilę. 
Jak oddać ważny głos? Najpierw musimy 
się zarejestrować, a następnie aktywować 
konto linkiem, który przyjdzie na podany 
wcześniej adres e-mail. Po aktywacji kon-
ta, należy kliknąć ,,oddaj głos”, zweryfi-
kować obrazki i ponownie kliknąć ,,oddaj 
głos”. Uwaga! Każdego kolejnego dnia, 
aż do 30 czerwca br., można oddać jeden 
głos z jednego adresu e-mail (wymagana 
jest rejestracja z każdego adresu e-mail).

ZAGŁOSUJ NA PLAC ZABAW!
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Strona poszukująca ochrony 
prawnej nie w każdym wypadku 
zmuszona jest wybrać rozwiąza-
nie ostateczne, jakim jest złożenie 
w sądzie pozwu (w niektórych 
sprawach wniosku wszczynające-
go postępowanie nieprocesowe). 
Niekiedy zasadnym jeste skorzy-
stanie ze środka szybszego i mniej 
kosztownego, jakim jest wniosek o 
zawezwanie przeciwnika do próby 
ugodowej, który inicjuje postępo-
wanie pojednawcze.

Celem postępowania pojed-
nawczego jest ugodowe załatwie-
nie sporu w wyniku porozumienia 
stron, a nie rozstrzygnięcie go w 
sposób władczy przez sąd. Prze-
pisy prawa przewidują, że sprawy 
cywilne, których charakter na to 
zezwala, mogą być uregulowane 
drogą ugody zawartej przed wnie-
sieniem pozwu. W drodze ugody 
sądowej (tj. zawartej przed sądem) 
może być uregulowana dla przy-
kładu kwestia alimentów czy za-
płaty zadośćuczynienia za dozna-
ną krzywdę. W sposób ugodowy 
byli małżonkowie mogą podzielić 
majątek wspólny zaś spadkobier-
cy dokonać działu spadku.

Sąd uzna ugodę za niedo-
puszczalną, jeżeli jej treść jest 
niezgodna z prawem lub zasada-
mi współżycia społecznego albo 
zmierza do obejścia prawa. Nie-
dopuszczalne jest zawarcie ugody, 
a tym samym postępowanie po-
jednawcze w sprawach z zakresu 

ubezpieczeń społecznych czy też 
w sprawie o rozwód, separację, 
unieważnienie małżeństwa czy 
pochodzenie dziecka. 

W ugodzie uprawniony do 
alimentów nie może zrzec się 
alimentów należnych mu w przy-
szłości.

Tryb postępowania pojed-
nawczego jest następujący. Wzy-
wającym może być potencjalny 
powód (wnioskodawca) lub po-
zwany. O zawezwanie do próby 
ugodowej – bez względu na to, 
który sąd, rejonowy czy okręgowy, 
byłby właściwy dla danej sprawy, 
można zwrócić się  do sądu rejo-
nowego ogólnie właściwego dla 
przeciwnika. Przykładowo, jeże-
li sprawa dotyczy zapłaty kwoty 
100.000 zł tytułem zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę, to 
wniosek  o zawezwanie do próby 
ugodowej należy złożyć do sądu 
rejonowego właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania prze-

ciwnika. Decydując się na pozew 
o zapłatę kwoty 100.000 zł, spra-
wa rozpoznawana będzie przez 
sąd okręgowy, ponieważ żądanie 
zapłaty przekracza kwotę 75.000 
zł (sprawy o zapłatę kwoty po-
wyżej 75.000 zł rozpoznają sądy 
okręgowe).

Wniosek podlega opłacie 
stałej w wys. 40 zł (w sprawach 
o prawa majątkowe, gdy wartość 
przedmiotu sporu nie przekracza 
10 000 złotych) bądź 300 zł (w 
sprawach o prawa niemajątkowe 
lub prawa majątkowe, gdy war-
tość przedmiotu sporu przekracza 
10 000 złotych). We wniosku na-
leży oznaczyć zwięźle sprawę, to 
znaczy sprecyzować żądanie tak, 
aby było wiadomo, jakie roszcze-
nia, w jakiej wysokości i kiedy 
wymagalne objęte są wnioskiem.

Postępowanie pojednawcze 
przeprowadza sąd w składzie jed-
nego sędziego. Z posiedzenia spo-
rządza się protokół, a jeżeli doszło 

do zawarcia ugody, treść ugody 
wpisuje się do protokołu. Obie 
strony podpisują zawartą ugodę, 
która stanowi tytuł egzekucyjny, a 
po opatrzeniu jej klauzulą wyko-
nalności tytuł wykonawczy, będą-
cy podstawą egzekucji.

Jeżeli w postępowaniu pojed-
nawczym nie doszło do zawarcia 
ugody z powodu braku porozu-
mienia stron, sąd umarza postę-
powanie. W takim wypadku nie 
jest dopuszczalne przekształcenie 
wniosku o zawezwanie do próby 
ugodowej w pozew. Strona musi 
wówczas wnieść odrębny pozew 
lub wniosek, jeżeli zamierza do-
chodzić roszczenia w postępowa-
niu rozpoznawczym.

Prawidłowo wniesiony wnio-
sek o zawezwanie do próby ugo-
dowej przerywa bieg przedaw-
nienia roszczeń wzywającego 
określonych we wniosku.

 
adwokat Dominika Molińska

Próba ugodowa

Rozmowa z wójtem JACKIEM KO-
LESIŃSKIM, o absolutorium, niepu-
blicznym przedszkolu oraz planach na 
bliższą i nieco dalszą przyszłość

- Na początek wypada pogratulować 
absolutorium...

- Nie powiem, było miło, gdy radni jed-
nogłośnie i jednomyślnie udzielili mi abso-
lutorium, tym samym pozytywnie oceniając 
moją pracę oraz realizację budżetu za rok 
2015. Ten ubiegłoroczny budżet, po stronie 
dochodów zamknęliśmy kwotą ponad 38 
milionów 722 tysięcy złotych, co stanowiło 
prawie 101 procent przyjętego planu. Z ko-
lei wydatki zrealizowano na poziomie 94,24 
procent i planu i wyniosły one trochę ponad 
34 miliony 916 tysięcy złotych, a w tym jest 
przecież niebagatelna kwota sześciu milio-
nów złotych, które dokładamy do oświaty. 
Jak łatwo zatem policzyć, ubiegły rok za-
mknęliśmy dodatnim saldem na kwotę po-
nad trzech milionów 806 tysięcy złotych. 
To cieszy! A jeszcze bardziej istotne jest to, 
że na początku ubiegłego roku zadłużenie 
gminy wynosiło 55 procent, by na koniec 
roku spaść do poziomu 44 procent, a obec-
nie oscyluje w granicach 38 proc. Liczby 
mówią same za siebie. Udało się zwiększyć 
dochody, zmniejszyć wydatki i pozyskać 
środki z tak zwanych źródeł zewnętrznych. 

Oczywiście, realizacja ubiegłorocznego bu-
dżetu w takim kształcie, jak i wielu innych 
zadań, nie byłaby możliwa bez aprobaty rady 
gminy. Cieszy dobra współpraca z radnymi, 
a zwłaszcza fakt, że choć czasem miewamy 
odmienne zdania w różnych kwestiach, to 
zawsze udaje się wypracować jakiś kom-
promis, bez niepotrzebnych zatargów, czy 
niesnasek. Te zupełnie niczemu nie służą,  
a wręcz przeciwnie - tylko szkodzą.

- Absolutorium, to już jednak historia, 
bo teraz w Siedlcu chyba wszyscy żyją 
dalszymi losami przedszkola A Be Ce 
Strumyk Wiedzy...

- Pragnę uspokoić emocje, bo jak dotąd 
nie mamy żadnej oficjalnej informacji, że 
niepubliczne przedszkole A Be Ce Strumyk 
Wiedzy kończy swoją działalność. A nawet, 
jeśliby do tego doszło, to w naszej gminie 
możemy przygotować około 140 miejsc dla 
przedszkolaków. W samym tylko Siedlcu, 
praktycznie od zaraz, możemy uruchomić 
dwa pomieszczenia dla 50 dzieci. Jeśli tyl-
ko będą podania i będą chętni, to dla samo-
rządu gminnego żaden problem! Jak zatem 
widać, nikt na lodzie nie zostanie, choć nie 
przypuszczam, żeby doszło do takiej sy-
tuacji. Wszystko zaczęło się od zarzutów, 
że przekazywana przez nas na niepublicz-
ne przedszkole dotacja jest zaniżona. Nie 
zgadzamy się z taką opinią. Zresztą, kilka 
dni temu regionalna izba obrachunkowa też 
potwierdziła, że kwota dotacji jest zupeł-
nie prawidłowa. W sprawie niepublicznego 
przedszkola w Siedlcu było już kilka spo-
tkań i w planie są kolejne. Myślę, że dalsze 
rozmowy pozwolą znaleźć jakiś konsensus, 
bo przecież nie od dziś wiadomo, że warto 
rozmawiać!

- A coś jeszcze ciekawego z bieżących 
rzeczy? Co w gminie piszczy?

- Może brzmi to mało atrakcyjnie i cie-
kawie, ale to dla nas bardzo ważna rzecz, 
bowiem jesteśmy w trakcie standaryzacji 

stanowisk pracy w oświacie. To obszerne 
zadanie. Chodzi o ustalenie chociażby ilo-
ści sprzątaczek i kucharek w poszczegól-
nych placówkach oraz dokładne określenie 
zakresu pracy pracowników oświaty. Trze-
ba stworzyć jednolite zasady, równe dla 
wszystkich (!), które określą też chociażby 
zasady układania planów lekcji oraz licz-
bę nadgodzin, albo godzin świetlicowych 
dla każdej placówki. To taka trochę pa-
pierkowa, ale bardzo żmudna praca, której 
poświęconych było kilka spotkań z dyrek-
torami szkół. Oczywiście, nie siedzimy tyl-
ko w papierach, bowiem nie zapominamy 
również o inwestycjach! W tym roku, trzy 
najważniejsze do realizacji zadania w dro-
gownictwie, to ul. Kwiatowa w Kopanicy, 
droga w Mariankowie oraz droga osiedlowa 
w Zakrzewie. Chcemy też przygotować do 
realizacji projekty odwodnienia dróg na na-
szych osiedlach między innymi w Siedlcu, 
Chobienicach i Żodyniu. Nie zapominamy 
także o innych miejscowościach. Właśnie 
złożono projekt dotyczący modernizacji 
sal wiejskich w Reklinie i Godziszewie. 
Oprócz tego ruszyły wykupy gruntów i pra-
ce nad projektem ścieżki rowerowej z Siedl-
ca do Powodowa. Budowa tego szlaku być 

może ruszy w przyszłym roku, a inwestycję 
chcemy realizować wspólnie z samorządem 
gminy Wolsztyn, na co już mamy wstępne 
porozumienie. A jeśli mowa o ścieżkach ro-
werowych, to w planach mamy zamiar włą-
czyć się w ścieżkę rowerową łączącą Wolsz-
tyn z Babimostem i z tego powodu chcemy 
przygotować dokumentację projektową na 
odcinek Chobienice – Zakrzewo. I to wca-
le nie koniec inwestycji w naszej gminie! 
Właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie i 
rusza tak potrzebna rozbudowa przedszko-
la w Tuchorzy. A być może jeszcze w tym 
roku będzie gotowy projekt, a w przyszłym 
ruszy budowa kolejnego ważnego obiektu 
w tejże wsi. Mowa oczywiście o sali gim-
nastycznej, na którą mieszkańcy Tuchorzy 
czekają od dawna. Te i inne, nowe inwesty-
cje planujemy realizować z budżetowych 
oszczędności, bo takowe nadal przewidu-
jemy. Co ważne, już w przyszłorocznym 
budżecie zabezpieczyliśmy pieniądze na 
realizację powiatowej inwestycji, jaką ma 
być remont drogi w Kiełpinach. Ale to już 
plany na przyszły rok i raczej temat na ko-
lejny wywiad...

NIESNASKI NICZEMU NIE SŁUŻĄ. WRĘCZ PRZECIWNIE - TYLKO SZKODZĄ!
CHWYĆ ZA APARAT I WYGRAJ NAGRODĘ!

Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych w dniu 9 czerwca.

W piątek tj. 3 czerwca 2016 r. z inicjatywy 
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wolsztynie przed Urzędem Gminy w  Siedlcu  
mieszkańcy mieli okazję do darmowego wykona-
nia badania pomiaru ciśnienia oraz cukru, a także 
uzyskania porad pielęgniarskich. Stoisko cieszyło 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

Biały piątek
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01.04.16 - wernisaż fotografii Beaty 
Sauer-Ajmi w GOK Galerii,

4.04.16 - spotkanie wójta Jacka 
Kolesińskiego z burmistrzem 
Zbąszynia w sprawie ścieżki 
rowerowej,

5.04.16 - posiedzenie Rady Nadzorczej 
ZEUK, 

6.04.16 - spotkanie wójta z Radą 
Sołecką Żodyń; narada z 
dyrektorami szkół,

7.04.16 - narada z dyrektorami 
przedszkoli,

8.04.16 - spotkanie z lokalnymi 
zespołami działającymi przy 
GOK Siedlec,

10.04.16 - XI Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Siedlcu,

12.04.16 - posiedzenie Gminnej Spółki 
Wodnej w Siedlcu,

13.04.16 - spotkanie w starostwie w 
sprawie szpitala; spotkanie 
w Nadleśnictwie Wolsztyn 
w sprawie współpracy w 
utrzymaniu dróg,

14.04.16 - narada z dyrektorami szkół 
i przedszkoli; spotkanie w 

sprawie Akcji 
Charytatywnej 
– koncert pod 
hasłem „Gramy dla 
Franka”,

15.04.16 - spotkanie z 
przedstawicielami 
firmy WELLTON w Jaromierzu,

18.04.16 - Spotkanie wójta Jacka 
Kolesińskiego z burmistrzem 
Wolsztyna w sprawie ścieżki 
rowerowej,

19.04.16 - spotkanie wójta z 
przedstawicielami Agencji w 
sprawie parku w Chobienicach; 
spotkanie Komitetu 
Dożynkowego w Chobienicach,

20.04.16 - posiedzenie Zarządu ZMO 
Obra; wizyta w Urzędzie 
Marszałkowskim; spotkanie 
z radnymi powiatowymi w 
sprawie drogi w Kiełpinach,

21.04.16 - spotkanie ze starostą 
wolsztyńskim w sprawie 
inwestycji na terenie gminy,

23.04.16 - zbiórka elektrośmieci w 
Siedlcu,

24.04.16 - I Rajd Rowerowy 2016,
27.04.16 - narada z dyrektorami szkół; 

spotkanie z sołtysem wsi Boruja,
27-28.04.16 - II Przegląd Teatrów 

Dziecięcych „Teatralka 2016”,
28.04.16 - podpisanie projektu 

unijnego na rozbudowę 
przedszkola w Tuchorzy; narada 
u starosty wolsztyńskiego; 
posiedzenie Rady Społecznej 
ZOZ,

29.04.16 - otwarcie wystawy malarstwa 
Ewy Piosik,

4.05.16 - objazd placówek oświatowych 
Belęcin, Tuchorza i Chobienice,

5.05.16 - spotkanie z właścicielem 
przedszkola ABe Ce Strumyk 
Wiedzy; objazd placówek 
oświatowych Siedlec i Kopanica,

6.05.16 - spotkanie z delegacją 
zaprzyjaźnionej gminy z 
Siekierczyna,

9.05.16 - Dzień Bibliotekarza
11.05.16 - Gminny Festiwal Piosenki 

Dziecięcej w Belęcinie,
17.05.16 - spotkanie z dyrektorami 

szkół; spotkanie autorskie 
w GOK Siedlec z Arkadym 
Fiedlerem,

18.05.16 - spotkanie z sołtys wsi Grójec 
Mały; spotkanie z dyrektorami 

przedszkoli; wizyta w Siedlcu 
delegacji z zaprzyjaźnionego 
Związku Gmin Unterspreewald 
w Niemczech; Gminny Konkurs 
Języka Niemieckiego w ZPSPiG 
w Belęcinie,

19.05.16 - posiedzenie Zarządu Związku 
Międzygminnego ,,OBRA”; 
zgromadzenie wspólników 
ZEUK spółka z o.o.; pierwszy 
międzyprzedszkolny konkurs 
Tańca Ludowego w Tuchorzy,

23.05.16 - spotkanie w sprawie 
przedszkola ABe Ce Strumyk 
Wiedzy,

24.05.16 - zgromadzenie ZM ,,OBRA”; 
spotkanie z burmistrzem 
Wolsztyna,

30.05.16 - pierwszy konkurs wiedzy o 
gminie Siedlec w GOK Siedlec 
dla uczniów z szkół z terenu 
gminy Siedlec,

5.06.16 - gminne zawody sportowo-
pożarnicze jednostek OSP 
w Kopanicy, w których 
uczestniczyło łącznie 44 drużyn, 
w tym 13 żeńskich.
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RADNI URADZILI, 
CZYLI OBRADY 
RADY GMINY 
SIEDLEC W 
TELEGRAFICZNYM 
SKRÓCIE
* TARYFY ODRZUCONE. W dniu 
31 marca br. odbyła się XXI sesja Rady 
Gminy Siedlec, w której uczestniczyło 
15 członków rady oraz m.in. Piotr 
Krajewski – wicestarosta wolsztyński, 
Andrzej Wita - przewodniczący rady 
powiatu wolsztyńskiego, Tadeusz 
Mąkosa - członek zarządu powiatu, 
Jacek Kolesiński – wójt gminy Siedlec, 
Hieronim Birk - zastępca wójta, 
Krystyna Lewandowska - skarbnik 
gminy, sołtysi oraz pracownicy urzędu 
gminy i mieszkańcy. W punkcie 
interpelacje i wnioski głos zabrali: 
* radny Robert Winiarz, który 
podniósł sprawę drogi z Belęcina 
w kierunku Zbąszynia, na którą rok 
temu został wysypany grys. Niestety, 
obecnie znów są ogromne wyrwy. 
Ponadto radny podniósł sprawę 
drogi powiatowej w stronę Borui, 
gdzie usuwane były korzenie drzew 
w skutek czego powstały ogromne 
wyrwy zagrażające bezpieczeństwu 
* radna Róża Olejniczak pytała 
kiedy zostaną rozpoczęte prace przy 
budowie chodnika w Chobienicach 
przy drodze powiatowej? * radna 
Ewa Weil chciała wiedzieć, kiedy będą 
zasypane dziury na drodze Kiełpiny 

– Powodowo. Podkreśliła, że jest to 
sprawa pilna, bowiem przy drodze 
są już zerwane pobocza * radny 
Eugeniusz Piątek podniósł sprawę 
drogi Żodyń–Siedlec, która jest w 
sąsiedztwie ścieżki rowerowej. Radny 
zauważył, że wysypanie wyrw grysem 
jest niebezpieczne. Ponadto zaznaczył, 
iż wnioskował o jej poszerzenie.
W dalszej części obrad przystąpiono 
do podjęcia następujących uchwał:  
* uchwała w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2016 rok (na obecnych 15 
radnych została przyjęta jednogłośnie, 
15 głosów było ,,za”) * uchwała w 
sprawie zgłoszenia sołectw Belęcin, 
Karna, Wielka Wieś do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020” (przyjęta jednogłośnie) * uchwała 
w sprawie odmowy zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Siedlec (przyjęta 
zwykłą większością głosów: 8 – za, 6 
– przeciw, 1 – wstrzymujący).

* DOTACJE DLA SPÓŁEK. W 
dniu 26 kwietnia br. odbyła się XXII 
sesja Rady Gminy Siedlec, w której 
uczestniczyło 14 członków rady oraz 
m.in. Piotr Krajewski - wicestarosta, 
Andrzej Wita - przewodniczący 
rady powiatu, Tadeusz Mąkosa - 
członek zarządu powiatu, Jacek 
Kolesiński - wójt gminy Siedlec, 
Hieronim Birk - zastępca wójta, 
Krystyna Lewandowska - skarbnik 
gminy, Eugeniusz Konieczek - prezes 
oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, sołtysi oraz pracownicy 

urzędu gminy i mieszkańcy. W punkcie 
interpelacje i wnioski głos zabrali: 
* radny K. Szerment zwracając się 
z pytaniem do przewodniczącego 
rady powiatu Andrzeja Wity, chciał 
wiedzieć, czy będzie realizowana 
budowa drogi Powodowo-Tuchorza. 
Następne pytanie radny skierował do 
p. Kąkolewskiego w sprawie drogi 
powiatowej między Tuchorzą, a Borują 
ponieważ znajdują się na niej dwie 
ogromne dziury, które w znacznym 
stopniu zagrażają bezpieczeństwu * 
radny R. Kluj zabierając głos wniósł 
pytanie w związku z reklamą, która 
ukazała się 14.04 w tygodniku „Na 
Temat”. Pytanie to było adresowane 
do wójta Jacka Kolesińskiego. Radny 
pytał jaki był cel, przesłanie reklamy 
oraz kto i ile za nią zapłacił. W 
kolejnych słowach radny Kluj zwrócił 
się do prezesa spółki słowami ,,...Kto 
działa na szkodę gminy i spółki, cała 
rada, czy moja osoba, która kilka razy 
została w tej reklamie wspomniana?”.
W dalszej części obrad wysłuchano 
informacji na temat: działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu 
za 2015 rok oraz realizacji programu 
współpracy samorządu gminy Siedlec z 
organizacjami pozarządowymi za 2015 
rok. Ponadto wypracowano opinię w 
sprawie zbycia nieruchomości, która na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
zwykłą większością głosów (13 – 
za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący). 
Podjęto również następujące 
uchwały: * uchwała w sprawie zmian 
uchwały budżetowej na 2016 rok 
(na obecnych 14 radnych została 

przyjęta jednogłośnie, 14 głosów 
,,za”) * uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Siedlec na lata 2016–2026 
(przyjęte jednogłośnie) * uchwała w 
sprawie ogłoszenia konkursu ,,Piękna 
Wieś Gminy Siedlec 2016” (przyjęta 
jednogłośnie) * uchwała w sprawie 
zasad udzielania spółkom wodnym 
dotacji celowej z budżetu gminy 
Siedlec oraz trybu postępowania w 
sprawie udzielenia dotacji i sposobu 
jej rozliczania (przyjęta jednogłośnie) 
* uchwała w sprawie przystąpienia 
do opracowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Siedlec na lata 2016–
2030 (przyjęta jednogłośnie).

* ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA. 
W dniu 31 maja odbyła się XXIII 
sesja Rady Gminy Siedlec, w której 
uczestniczyło 15 członków rady oraz 
m.in. Piotr Krajewski – wicestarosta, 
Andrzej Wita - przewodniczący rady 
powiatu, Tadeusz Mąkosa - członek 
zarządu powiatu, Jacek Kolesiński 
- wójt gminy Siedlec, Hieronim 
Birk - zastępca wójta, Krystyna 
Lewandowska - skarbnik gminy, 
sołtysi oraz pracownicy urzędu 
gminy. Podczas obrad jednogłośnie 
zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2015 rok i jednogłośnie 
udzielono absolutorium wójtowi gminy 
Siedlec z tytułu wykonania budżetu 
2015 roku.
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Informacje z Regionu Kozła
* Jarmark z jajem. 19 marca, w Kosie-

czynie odbył się już po raz jedenasty wielka-
nocny Jarmark z Jajem. Organizatorem było 
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. W ko-
sieczyńskim Jarmarku z Jajem udział wzięły 
reprezentacje kilku gmin Regionu Kozła. Na 
przygotowanych w Wiejskim Domu Kultury 
stołach wielkanocnych pojawiły się babki, 
ciasta, wędliny, rolady i galarety oraz świą-
teczne dekoracje. Oczywiście, musiały być 
też potrawy z jajek. Ocenie podlegały zarów-
no potrawy, jak też sposób ich prezentacji oraz 
przygotowane dekoracje. W trakcie jarmarku 
oceniano konkurencje parasportowe i kulinar-
ne, w których, jak co roku, rywalizowały ze 
sobą koła gospodyń. Panie rzucały jajkiem, 
ubijały białko i układały przysłowia. Jak co 
roku w Jarmarku chodziło przede wszystkim 
o dobrą zabawę i możliwość prezentacji Kół 
Gospodyń Wiejskich z Regionu Kozła. W po-
dziękowaniu za udział i przygotowania każda 
reprezentacja otrzymała upominek ufundowa-
ny przez burmistrza Zbąszynka.

* Bieg integracyjny. 3 kwietnia odbył 
się II Integracyjny Biegu Regionu Kozła. Na 
starcie biegu w ośrodku wypoczynkowym 
Liny k. Kargowej stawiło się 132 biegaczy z 
terenu gmin należących do Regionu Kozła, 
a także z Sulechowa, Zielonej Góry, Wolsz-
tyna i Świebodzina. Dystans 10 kilometrów 
najszybciej pokonał Marcin Stachowski z 
Wolsztyńskiej Akademii Biegowej z czasem 
00:38:12. Każdy zawodnik otrzymał pamiąt-
kowy medal, a zwycięzcy poszczególnych 
kategorii puchary i nagrody od sponsorów. 
Organizatorami biegu była Lokalna Grupa 
Działania Regionu Kozła oraz Babimojski 
Klub Biegacza Bakcyl.

* Festiwal kultury. 28 kwietnia, w 
Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku, 
odbył się XVI Festiwal Kultury Regionalnej. 
Działania szkoły na rzecz kontynuowania tra-
dycji lokalnych są wspierane przez Stowarzy-
szenie Gmin RP Region Kozła. Festiwal jest 
konfrontacją tego, co dzieje się w dziedzinie 
rodzimego folkloru w szkołach podstawowych 

Regionu Kozła. Poprzez zabawę 
dzieci obcują z ludową tradycją 
swojej małej ojczyzny. Prezenta-
cje zespołów i solistów przybliżają 
dzieciom elementy kultury, jakimi 
są: strój, przyśpiewki, tańce, gra 
na regionalnym instrumencie lu-
dowym (sierszenki, kozioł wesel-
ny, skrzypce, mazanki) oraz mowa 
gwarowa. Każdy uczestnik otrzymał 
nagrodę – Oskara Festiwalu – Kramszczankę 
danego roku i dyplom. Wszyscy zostali ugosz-
czeni smacznym regionalnym poczęstunkiem. 
Impreza skierowana była do dzieci ze szkół 
podstawowych z Regionu Kozła. Gospoda-
rzem Festiwalu był szkolny zespół Wiolinki.

* Dudy w Zbąszyniu. W dniach od 29 
kwietnia do 1 maja, pod hasłem ,,Wielkopol-
ska stolicą muzyki dudziarskiej”, w Zbąszyniu 
odbyła się II edycja Festiwalu Dud Polskich, 
w trakcie której gościły zespoły oraz soliści 
specjalizujący się w brzmieniach dudziar-
skich. Instrumentaliści oraz wokaliści z Wiel-
kopolski, Regionu Kozła, Podhala, Beskidu 
Żywieckiego, a także Beskidu Śląskiego wy-
mienili między sobą muzyczne doświadczenia 
estradowe i warsztatowe. Festiwal zgromadził 
przede wszystkim muzyków kultywujących 
grę na polskich instrumentach dudowych, ta-
kich jak kozioł biały weselny, kozioł czarny 
ślubny, dudy wielkopolskie, sierszeńki za-
dymane ustnie i z dymką, koza podhalańska, 
gajdy śląskie czy dudy żywieckie. Organiza-
torem wydarzenia było Stowarzyszenie Mu-
zyków Ludowych w Zbąszyniu, kierowane 
przez animatora folkloru, koźlarza i skrzypka, 
mistrza nauki gry na instrumentach ludowych 
oraz multiinstrumentalistę – Jana Prządkę.

* Umowa o strategi. 20 maja, w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Lubu-
skiego, została podpisana ,,Umowa o warun-
kach i sposobie realizacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez  społeczność”. 
Umowa została zawarta pomiędzy Woje-
wództwem Lubuskim, reprezentowanym 
przez Zarząd Województwa, w imieniu które-

go wystąpił Stanisław Tomczyszyn,                               
a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania Regionu Kozła, reprezen-
towanym przez Witolda Silskiego, 
prezesa Zarządu oraz Szczepana 
Sobczaka – wiceprezesa. Wysokość 
środków finansowych na wsparcie 
realizacji operacji LSR ustalono 
na kwotę: 1.662.500 euro, w tym 

1.057.848,75 euro pochodzi ze środ-
ków EFRROW. Na wsparcie funkcjonowania 
LGD ustalono kwotę 391.875 euro. Umowa 
obowiązuje od 20 maja 2016 r. do 31 grudnia 
2023 r.

* Nagrody Regionu Kozła. 3 czerwca, 
w Filharmonii Polskiego Folkloru w Zbąszy-
niu, odbyło się wręczenie dorocznych Nagród 
Regionu Kozła i jubileusz istnienia LGD. Pu-
bliczność powitał Starosta Regionu Kozła pan 
Jarosław Kaczmarek, a imprezę poprowadził 
dyrektor biura RK Szczepan Sobczak. Spo-
tkanie zapoczątkowało uhonorowanie laure-
atów Nagród Regionu Kozła za rok 2015. Nie 
wszyscy mogli pojawić się na scenie, dlatego 
w imieniu Mariana Kota, byłego proboszcza 
z Trzciela, za honory podziękował członek 
rady parafialnej pan Tomasz Janeczek. Nie-
obecny był także Wiesław Matysik z Siedlca, 
w jego imieniu wystąpiła mama, dziękując za 
drugą już Nagrodę RK dla syna. Również po 
raz wtóry uhonorowano Zespół Śpiewaczy 
Zbąszyńskich Seniorów pod kierownictwem 
dwóch pań: Marii Leśnik i Reginy Gołek. Ze-
spół wykonał potem Hymn Regionu Kozła. 
Nagrodzeni w kategorii honorowej profesor-
skie małżeństwo Halina i Tadeusz Zgółkowie 
bardzo ciepło mówili o Regionie, a pan profe-
sor zdeklarował, że oboje ,,są do dyspozycji 
włodarzy Regionu”. Również pracę na rzecz 
Regionu Kozła deklarował kierownik zakła-
du TFP z Babimostu Leszek Mieloch. Firma 
otrzymała bowiem wyróżnienie przyznawane 
za wkład w rozwój gospodarczy RK. Potem, 
w związku z 10-leciem istnienia Lokalnej 
Grupy Działania RK, wystąpił prezes LGD 
Witold Silski. Już na samo zakończenie otrzy-

mał specjalne podziękowania od burmistrza 
Zbąszynia i od Stowarzyszenia Muzyków 
Ludowych. W części artystycznej pojawiło 
się trio Sopranissimo z Teatru Muzycznego z 
Poznania, które swoim wykonaniem znanych 
arii operowych, operetkowych, znanych pieśni 
i piosenek filmowych zachwyciło zgromadzo-
ną publiczność. Na koniec spotkania Starosta 
Regionu pożegnał publiczność, zapraszając na 
poczęstunek przygotowany przez koło gospo-
dyń wiejskich z Nowego Kramska.

* Rowerowa eskapada. 4 czerwca z 
Kargowej wystartował XVI Rodzinny Rajd 
Rowerowy Regionu Kozła i prowadził ścież-
ką rowerową w kierunku Babimostu. W Kar-
gowej na linii startu zgłosiło się 49 osób, a w 
Babimoście przed centrum sportu oczekiwało 
dalszych 14 osób, głównie reprezentantów 
Babimojskiego Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych. W Babimoście czekał także pre-
zes LGD Witold Silski, który powitał uczest-
ników rajdu i życzył wszystkim miłej rekreacji 
na rowerach. Pierwszy postój miał miejsce na 
terenie skansenu w Podmoklach Małych. Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 
uczestnikom rajdu posiłek złożony z bigosu z 
kiełbasą. Posileni i nieco wypoczęci cykliści, 
wśród których byli mieszkańcy Zielonej Góry, 
Wolsztyna, Siedlca, Kargowej, Babimostu i 
Świebodzina, ruszyli w dalszą drogę do No-
wego Kramska. Postój przy wiejskiej świetli-
cy był okazją do skorzystania z poczęstunku 
przygotowanego przez KGW Nowe Kramsko. 
Po odpoczynku cykliści wrócili na trasę, aby 
przebyć najtrudniejszy, 4-kilometrowy odci-
nek polną drogą do Wojnowa. W Wojnowie 
wszyscy trochę odetchnęli i ruszyli nad Je-
zioro Linie, gdzie oficjalnie zakończono rajd. 
Trochę zmęczeni nie tyle rajdem, co panują-
cym tego dnia upałem, ale bardzo zadowoleni 
cykliści, udali się w drogę powrotną do do-
mów. Więcej informacji na www.regionkozla.
pl oraz na www.lgdrk.pl.

opracowała Ewa Woś

W niedzielę, 10 kwietnia, 
w sali wiejskiej w Żodyniu 
odbył się XI Zjazd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej w Sie-
dlcu.

W zjeździe wzięli udział 
delegaci reprezentujący 15 jed-
nostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Siedlec 
zrzeszonych w Oddziale Gmin-
nym Związku oraz członkowie 
ustępujących władz Związku  
i zaproszeni goście: druh Hen-
ryk Żok – członek Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Poznaniu, dh Ryszard 
Kurp – prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w 
Wolsztynie, dh Zbigniew Ar-
twiński – sekretarz Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP  
w Wolsztynie, bryg. mgr inż. Sła-
womir Śnita – zastępca Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Wolsztynie, 
Janusz Frąckowiak – starosta 
wolsztyński, Jacek Kolesiński 
– wójt gminy Siedlec, Krystyna 

Lewandowska – skarbnik gminy 
Siedlec oraz Andrzej Kaźmier-
czak – przewodniczący Rady 
Gminy Siedlec.

Zjazd otworzył i powi-
tał gości prezes ustępującego 
Zarządu, dh Stanisław Piosik. 
Na przewodniczącego Zjazdu 
wybrano dh. Hieronima Birk, 
a sekretarzem dh. Kamilę Wie-
czorek. Po złożeniu sprawozdań 
przez ustępujący Zarząd i Ko-
misję Rewizyjną jednogłośnie 
udzielono absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi. Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Siedlcu na pierwszym po-
siedzeniu ukonstytuował się w 
następującym składzie: prezes 
- Maciej Tomalik, wiceprezesi 
- Janusz Kiciński i Waldemar 
Prządka, sekretarz - Monika 
Młodystach oraz skarbnik - Jó-
zef Mikulski. Członkowie pre-
zydium: Łukasz Adam, Damian 
Zalisz, Dariusz Utrata i Artur 
Hałuszczak. Członkowie Zarzą-
du: Jan Basinski, Krzysztof Du-
dziński, Leszek Fabiś, Dariusz 
Fornalkiewicz, członek – Antoni 
Hirt, Sylwester Komenda, Da-

nuta Ksiąg, Adam Kupś, Anna 
Lehmann, Arkadiusz Lewan-
dowski, Ryszard Lewandowski, 
Józef Markiewicz, Marian Oso-
siński, Stanisław Piosik, Seba-
stian Prządka, Bogdan Raszke, 
Krzysztof Rutkowski, Piotr To-
mys, Andrzej Wieczorek, Kamila 
Wieczorek oraz Krzysztof Woga 
i Marek Zalisz. Zjazd dokonał 
także wyboru pięcioosobowej 
Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w następu-
jącym składzie: przewodniczący 
- Zdzisław 
Kasprzak, 
wiceprze-
wodniczą-
cy - Sta-
n i s ł a w 
S t r a ż y ń -
ski, se-
k r e t a r z 
- Karolina 
Wo j c i e -
c h o w s k a 
oraz człon-
kowie - 
A n d r z e j 
Olejniczak 
i Stani-

sław Leśnik. Ponadto dokonano 
wyboru delegatów na Zjazd Od-
działu Powiatowego oraz przed-
stawicieli do składu przyszłego 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Wolsztynie, któ-
rymi są następujący druhowie: 
delegaci - Hieronim Birk, Zdzi-
sław Hałuszczak, Piotr Kozica, 
Arkadiusz Lewandowski, Jan 
Mania, Andrzej Wieczorek oraz 
przedstawiciele - Krzysztof 
Dudziński, Antoni Hirt, Janusz 
Kiciński, Waldemar Prządka, 

Maciej Tomalik i Andrzej Wie-
czorek.

Miłym zaskoczeniem dla 
ustępującego Zarządu było 
wręczenie przez Prezesa i Wi-
ceprezesa podziękowań. Po-
dziękowania otrzymali również 
Prezesi jednostek OSP, którzy 
zakończyli swoją działalność  
w jednostkach OSP oraz za-
proszeni goście. Po wyczerpa-
niu porządku obrad XI Zjazd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Siedlcu zakończono.

NOWE WŁADZE U STRAŻAKÓW
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Na ukończeniu jest budo-
wa kanalizacji sanitarnej w kilku 
wsiach w gminie Siedlec. W planie, 
kolejne inwestycje kanalizacyjne 
oraz wodociągowe..

Zmierza do końca inwestycja 
pod nazwą ,,Kompleksowe zago-
spodarowanie ścieków w zlewni 
Obry – Gmina Siedlec”, prowadzo-
na przy udziale finansowym Fundu-
szu Spójności. - W ramach tego za-
dania, do 30 września, zamierzamy 
podłączyć do sieci kanalizacyjnej 
Kopanicę, Jaromierz, Małą Wieś, 
Grójec Mały oraz pozostałą część 
Chobienic. Gdy zakończymy prace 
w tych miejscowościach przyjdzie 
kolej na następne. Z większych wsi 
będą to Belęcin, Boruja, Godzi-
szewo, Zakrzewo, Nowa Tuchorza 
oraz Reklin i Reklinek – informuje 
Maciej Brudło, prezes Zakładu Eks-
ploatacji Urządzeń Komunalnych w 
Siedlcu.

Według przyjętego planu, Be-
lęcin, Boruję, Nową Tuchorzę włą-
czono do tzw. Aglomeracji Tucho-
rza. Właśnie rozstrzygnięto przetarg 
na przygotowanie dokumentacji bu-
dowlanej i projektowej na budowę 

sieci kanalizacyjnej w tych wsiach 
oraz na modernizację oczyszczalni 
ścieków w Tuchorzy. Dokumenta-
cja za ok. 300 tys. zł ma być gotowa 
jeszcze w tym roku i być może do 
grudnia lub na początku przyszłe-
go roku złożony zostanie wniosek 
o dofinansowanie całej inwestycji. 
Jej wartość szacuje się na ok. 15 mln 
zł netto, a główny ciężar finansowy 
zadania poniesie ZEUK. No dobrze, 
a co z pozostałymi miejscowościa-
mi? - Z funduszu PROW, jako spół-
ka, planujemy wykonać kanalizację 
w Reklinie i Reklinku, a inwestycję 
w Zakrzewie być może poprowadzi 
samorząd gminny. Wtedy bez kana-
lizacji zostałoby tylko Mariankowo, 
Kiełkowo, Karna oraz Wielka Wieś 
i Wąchabno. W przypadku tych 
dwóch ostatnich miejscowości my-
ślimy o kanalizacji zbiorczej, która 
odprowadzałaby ścieki do jakiegoś 
zbiornika, bez konieczności budowy 
rurociągów tłocznych do sąsiednich 
miejscowości – odpowiada prezes 
Maciej Brudło. Jeśli natomiast cho-
dzi o Mariankowo i Karnę, to tam 
rozważana jest koncepcja budowy 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Tego typu rozwiązanie, jako 
bardziej ekonomiczne i wskazane ze 
względów technologicznych, stosu-
je się w miejscowościach mało za-
ludnionych i oddalonych od głównej 
sieci kanalizacyjnej oraz charakte-
ryzujących się rozproszoną zabu-
dową. Odpada wtedy bowiem m.in. 
konieczność budowy i utrzymania 
kosztownych rurociągów tłocznych. 
Jeśli ilość ścieków jest zbyt mała to 
zagniwają one w rurociągu tłocznym 
co zakłóca ich proces oczyszczania 

w oczyszczalni ścieków. Dlatego 
wiele gmin, np. sąsiedni Wolsztyn, 
w wioskach położonych na obrze-
żach i z rozproszoną oraz nieliczną 
zabudową wybierają przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Ale ZEUK, 
to nie tylko kanalizacja! To także 
wodociągi.

- Jeszcze w bieżącym roku pla-
nujemy zakończyć wodociągowanie 
Borui. W planach na ten rok jest też 
budowa wodociągu i kanalizacji w 
Chobienicach, w kierunku na Gró-
jec Mały – wymienia prezes Maciej 
Brudło, a łączna wartość tych inwe-
stycji, to jakieś 0,6 mln zł netto, któ-
re zapłaci ZEUK. W ostatnim czasie 
nastąpiło jednak pewne zahamowa-
nie tempa prowadzonych inwestycji, 
radni gminy odrzucili nowe stawki 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę oraz odbiór ścieków. - Te-
raz przygotowaliśmy propozycje 
nowych taryf. Na zlecenie wójta, 
skontrolowała je zewnętrzna firma. 
Dopatrzono się tylko kilku drobnych 
błędów. Propozycje nowych stawek 
praktycznie nie różnią się od tych, 
które odrzucono na sesji. Radni już 
zapoznali się z nową propozycją 
taryf na posiedzeniu komisji i praw-
dopodobnie na następnej sesji będą 
nad nią głosować – informuje prezes 
Maciej Brudło i dodaje – uważam, 
że wszystkie niejasności zostały 
wyjaśnione a wątpliwości rozwiane, 
stabilna polityka taryfowa umożli-
wia Spółce planowanie i finansowa-
nie kolejnych inwestycji. Celem jest 
skanalizowanie i zwodociągowanie 
całej gminy do końca 2020 roku. 

W ZEUK-u ROBOTA IDZIE SZEROKIM FRONTEM

W związku z trwającą modernizacją obiektów Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, wejście do pomieszczeń

 administracyjnych odbywa się wg poniższego schematu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy o otwarciu bez-
płatnego punktu informacyjnego prowadzone-
go przez  Mediatora wpisanego na Listę Sta-
łych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego 
w Poznaniu w zakresie mediacji rodzinnych, 
cywilnych, karnych, pracowniczych i „okołoro-
zwodowych”. 

Zainteresowane osoby zapraszamy do 
korzystania z specjalistycznych porad w sie-
dzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wolsztynie, w dniach: 

16.06.2016 r. w godz. 13-16 
07.07.2016 r. w godz. 15-18 
21.07.2016 r. w godz. 15-18 
11.08.2016 r. w godz. 15-18 
25.08.2016 r. w godz. 15-18 

Z punktu informacyjnego mogą skorzy-
stać wszyscy mieszkańcy powiatu wolsztyń-
skiego. 

Spotkania z mediatorem zastąpiłyby 
pierwsze spotkania mediacyjne wstępne, które 
stanowią pierwszy punkt w samym posiedzeniu 
mediacyjnym (w normalnym procesie są one 
płatne, tutaj będą one bezpłatne). Jeśli strony 
wyrażą zgodę na dalszy udział w mediacjach i 
kolejny jej etap wówczas mediator zaproponuje 
kontynuowanie ich już w swoim pomieszczeniu 
poza siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy 
rodzinie w Wolsztynie i ZA OPŁATĄ!!! 

Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji:

· szansę na polubowne rozwiązanie sporu
· szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas 
postępowania krótszy niż w sądzie)
· zakończenie mediacji ugodą, porozumieniem 
oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usa-
tysfakcjonowane jego rozwiązaniem (ugoda 
zawarta przed mediatorem ma moc prawną jak 
ugoda zawarta w sądzie)
· zredukowanie kosztów postępowania sądowe-
go i innych kosztów ekonomicznych konfliktu
utrzymanie wzajemnych relacji pomiędzy stro-
nami
· obniżenie poziomu negatywnych emocji, stre-
su
· zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej 
strony
· szansę na szybsze uzyskanie naprawienia 
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzyw-
dę i przeprosin

Mediacja jest poufna, a udział w niej jest 
dobrowolny. W przeciwieństwie do postępowa-
nia sądowego, w mediacjach, w każdej chwili 
– w przypadku niezadowalającego przebiegu 
postępowania – strona może zrezygnować z 
dalszego uczestnictwa na każdym jego etapie.

Bezpłatny punkt informacyjny 
w zakresie mediacji



W ofercie kompleksowa obsługa finansowo-księgowa:
· Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
· Prowadzenie ewidencji VAT 
· Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
· Rozliczenia z ZUS
· Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

 
ZAPRASZAM do współpracy firmy 
i gospodarstwa rolne

Zapewniamy :
· terminowość
· lojalność wobec klientów
· e-księgowość
· odbiór dokumentów z siedziby Zleceniodawcy

BIURO 
RACHUNKOWE

Ewelina Żok
Żodyń, 
ul. Zakątek 1A, 
64-212 Siedlec
Tel. 608 635 217, e-mail emerda4@wp.pl

R
ek

la
m

a 
pł

at
na

R
ek

la
m

a 
pł

at
na

R
ek

la
m

a 
pł

at
na

R
ek

la
m

a 
pł

at
na



10 11

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siedlcu informuje, 
że z dniem 1 maja Br. biuro 
świadczeń rodzinnych zostało 
przeniesione na pierwsze piętro 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Przypominamy jednocześnie, że 
w dziale świadczeń rodzinnych 
załatwiane są sprawy związane z: 
zasiłkiem rodzinnym wraz z dodat-
kami, świadczeniami opiekuńczymi 
(zasiłek pielęgnacyjny, 
świadczenie pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek opiekuńczy, 
zasiłek dla opiekuna), 
jednorazową zapomogą z tytułu 
urodzenia dziecka (,,becikowe”), 
świadczeniami rodzicielskimi, ]
funduszem alimentacyjnym, 
świadczeniami wychowawczymi 
(500+) oraz dodatkiem mieszka-
niowym. 

Obsługa interesantów odbywa się 
w godzinach pracy Urzędu Gminy 
Siedlec: 

w poniedziałki, środy i czwartki 
od godz. 7.30 do godz. 15.30, 

we wtorki - od 7.30 do 17.00
oraz w piątki - od 7.30 do 14.00.

UWAGA! 
PRZENOSINY 
W OPS-ie

W drugiej połowie maja, w Urzę-
dzie Gminy w Siedlcu, pracownik 
Punktu Informacyjnego Funduszy Eu-
ropejskich w Nowym Tomyślu pełnił 
kilkugodzinny dyżur. W jego trakcie 
odpowiadał na pytania zainteresowa-
nych; mówił o zasadach ubiegania się 
o dotacje, o rozliczeniach otrzymanych 
środków, informował o szkoleniach  
i o nowym budżecie unijnym na lata 
2014-2020. Każdy, kto chciał, mógł 

uzyskać informację o tym, jak pozy-
skać wsparcie z Funduszy Europej-
skich, jak prawidłowo sporządzić do-
kumenty aplikacyjne oraz, czy dane 
przedsięwzięcie ma szanse wsparcia. 
Wszystko na miejscu i za darmo. Jeśli 
ktoś nie mógł skorzystać z tej okazji, to 
nic straconego. Następny dyżur Mobil-
nego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Urzędzie Gminy w Sie-
dlcu zaplanowano 11 października.

BEZPŁATNE PORADY DLA KAŻDEGO
Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Belęcinie
* 7 maja 2016 - wyścig rowerowy,
* 9 maja 2016 – spotkanie z filharmoni-

kami pod hasłem ,,Jak tuba z harfą 
rozmawiały’’,

* 11 maja 2016 - X Festiwal Piosenki 
,,DO RE MI” i jubileuszowy kon-
cert. Wystąpili laureaci i zdobyw-
cy Grand Prix z poprzednich lat: 
Zosia Chmielak, Weronika Jan-
czewska, Marika Wojciechowska, 
Kamila Wieczorek, Mateusz Ta-
tarski, Klaudia Piątek, Weronika 
Szkuta, Kamil Pyszkowski, Milena 
Ball oraz Karolina Stefan i Marta 
Rozynek. Wystąpili również: ze-
spół taneczny: Marta Rozynek + 
Łukasz ŻOK, Żaneta Rybarska 
+ Mateusz Opaska, Ania Błoch + 
Patryk Kofnyt i Natalia Wieczorek 
+Kamil Grunwald oraz dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego grające na bębnach 
afrykańskich. Śpiewali instrukto-
rzy oraz zagrało trio akordeonowe 
w składzie: R. Brankowska, Anna 
Wołek, Marcin Szczechowiak. Na-
grodzono wszystkich sponsorów i 
osoby, z którymi szkoła współpra-
cuje; ,

* 11-13 maja - wycieczka w Góry Świę-
tokrzyskie (E. Weil) klasy szóstej. 
Uczestnicy zwiedzili m.in. starów-
kę Kielc, Muzeum Lalek i Zabawy 
oraz wzięli udział w warsztatach 
Geo-Ziemia, na których szlifowali 
skały i poznawali budowę ziemi w 
kapsule 5D. Drugiego dnia ucznio-
wie byli na Łysej Górze. Zwiedzili 
Klasztor Oblatów oraz podziwia-
li widoki Gór Świętokrzyskich. 
Podziwiali także piękna Jaskinię 
Raj, a wieczorem wszyscy byli na 
basenie. Trzeciego dnia zwiedzali 
Jurajski Park w Bałtowie,

* 13 maja 2016 - Gminny Konkurs Mate-
matyczny, II m. - Honorata Kacz-
marek, III m. - Wiktor Piecho-
wiak,

* 16-18 maja 2016 - wycieczka klasy pią-
tek do Kotliny Kłodzkiej. W pro-
gramie m.in. zwiedzanie twierdzy 
w Srebrnej Górze i wizyta nad wo-
dospadem Wilczki w Międzygó-
rzu, wycieczka szlakiem górskim 
w Błędnych Skałach oraz basen, 
wizyta na torze saneczkowym w 
Czarnej Górze,

* 17-19 maja 2016 - wycieczka do Często-
chowy, Zabrza i Zatoru dla klasy 
III i IV szkoły podstawowej oraz 
kl. II gimnazjum. Uczestniczyli-
śmy w odsłonięciu obrazu Matki 
Boskiej, zwiedziliśmy Jasną Górę. 
Kolejne, dni to wycieczka do Ko-
palni Guido i relaks w Aquaparku 

w Katowicach. Następny dzień 
upłynął na zabawie w Energylandii 
w Zatorze. Zadowoleni i syci wra-
żeń wróciliśmy do domu późnym 
wieczorem,

* 18 maja 2016 - w tym dniu odbył się 
IX Gminny Konkurs J. Niemiec-
kiego. W konkursie wzięli udział 
uczniowie ze szkoły podstawowej 
i z gimnazjum. Wśród uczniów ze 
szkoły podstawowej najlepiej wy-
padli: 1. Tomiak Jakub z Siedlca, 2. 
Maria Lewandowska z Siedlca, 3. 
Alicja Banaszak Alicja z Kopani-
cy. W zmaganiach gimnazjalistów 
najwyższe miejsca zajęli: 1. Laura 
Doulgeris z Kopanicy, 2. Jagoda 
Fabiś z Kopanicy, 3. Anna Błoch z 
Belęcina. Główne nagrody w kon-
kursie ufundowali goście z Nie-
miec, którzy osobiście wręczyli je 
zwycięzcom,

* 21 maja 2016 - udział Honoraty Kacz-
marek i Wiktora Piechowiaka w 
Powiatowym Konkursie Matema-
tycznym,

* 31 maja 2016 - uczniowie klas I-III uro-
czyście uczcili święto swoich mam. 
Zaproszonym na tę uroczystość 
mamom zaprezentowali z ogrom-
nym przejęciem wiersze, piosenki 
oraz różne wesołe scenki. Dopeł-
nieniem tej podniosłej uroczysto-
ści było wspólne odśpiewanie ,,Sto 
lat!” oraz słodki poczęstunek,

* 30 maja-2 czerwca 2016 – w tych dniach 
klasa III gimnazjum z wychowaw-
cą przebywała w Boszkowie na 
biwaku. Był to czas odpoczynku 
bez telewizji i internetu. Młodzi 
ludzie mieli czas dla siebie, mogli 
wspólnie porozmawiać i wypocząć 
nad jeziorem. Odbywali również 
piesze wycieczki i mimo braku 
dostępu do środków przekazu miło 
spędzili czas,

* 4 czerwca 2016 - odbył się festyn z oka-
zji Dnia Dziecka zorganizowany 
przez Radę Sołecką we współpracy 
ze szkołą w Belęcinie. Od godziny 
15.00 rodzice mogli podziwiać 
swoje pociechy podczas występów  
wokalnych. Uczniowie zaprezento-
wali również skecze, które bawiły 
publiczność. Oprócz tego uczestni-
cy smakowali potrawy z grilla oraz 
ciasta upieczone przez mamy na-
szych uczniów. Dzieci cieszyły się 
z zabaw na dmuchanych zamkach 
i podziwiały prezentację straży po-
żarnej. Około godz. 20.00 zaczęła 
się zabawa taneczna dla doro-
słych, do której przygrywał zespół 
,,Warsztat”.

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kopanicy

17.03. - targi edukacyjne w Siedlcu,
17.03. - udział uczniów w konkursie „Tęga 

Głowa”. Drużyna z Kopanicy w 
składzie: Julia Prządka, Mateusz No-
culak i Kamil Rosiński z kl. III SP 
zajęła II miejsce,

21.03. - apel z okazji Dnia Wiosny w kl. I–III 
SP,

21.03 – szukanie zająca przez przedszkola-
ków,

23.03. - badanie słuchu dla klas I–III SP,
23.03. - żywa lekcja historii pt. „Jak Sobieski 

pod Wiedniem wojował”,
23.03. - wielkanocny zając w kl. I–III SP,
30.03. – uczniowie z gimnazjum zdobyli 

czwarte miejsce w Turnieju Coca-
Cola Cup,

31.03. - Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne 
atrakcje w wakacje, czyli spotkanie 
tematyczne dla kl. I–III SP,

1.04. - udział uczniów ze szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w XXII Konkursie 
Języka Niemieckiego,

5.04. - Sprawdzian Szóstoklasisty,
11-15.04 - jubileuszowy tydzień z Mieszkiem 

I i Dobrawą, obchody 1050. rocznicy 
Chrztu Polski (kl. I–IV SP),

13.04. - spotkanie słowno–muzyczne upa-
miętniające postać św. Jana Pawła II 
„W blasku świętości Jana Pawła II – 
Apostoła Miłosierdzia”,

13.04. – Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskie-
go w biegach przełajowych. Zuzan-
na Brudło z klasy V zajęła pierwsze 
miejsce,

14.04. – wyjazd kl. II a i II b do Wolsztyńskie-
go Domu Kultury na przedstawienie 
teatralne pt. „Brzechwolandia”,

14.04. – Ogólnopolski Sprawdzian Trzecio-
klasistów,

18.04. – gminne eliminacje konkursu „Mali 
Recytatorzy”. II miejsce w kategorii 
klas II SP zajęła Jagoda Lisiewicz z 
kl. II a SP, III miejsce w kategorii 
klas III SP - Odeta Adamczewska z 
klasy III SP, II miejsce w kategorii 
klas V – Zuzanna Zmuda z kl. V, III 
miejsce w kategorii klas VI - Małgo-
rzata Mońka z kl. VI b,

18-20.04. – Egzamin Gimnazjalny,
21.04. – wyjazd kl. II a i II b na spotkanie z 

leśnikiem do Lasek,
21.04. – Mistrzostwa Wolsztyna w LA. Ni-

kola Kamczycka z kl. III a gim. za-
jęła pierwsze miejsce w pchnięciu 
kulą, Laura Doulgeris z kl. II gim. - 
pierwsze miejsce w biegu na 600 m, 
a Wiktoria Kruszyńska z kl. I gim. - 
trzecie miejsce w biegu na 300 m,

25.04. – apel z okazji Dnia Ziemi w klasach 
I-III SP,

27.04. – Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskie-
go w LA. Natalia Maćkowiak z kl. I 
gim. zajęła drugie miejsce w biegu na 

600 m, Laura Doulgeris z kl. II gim. 
- drugie miejsce w biegu na 1.000 m, 
Nikola Kamczycka z kl. III a gim. - 
trzecie miejsce w pchnięciu kulą, a 
sztafeta szwedzka żeńska w składzie: 
Alicja Rola z kl. III a gimn., Oliwia 
Wincek z kl. I gimn., Klaudia Kru-
szyńska z kl. I gimn. oraz Wiktoria 
Kruszyńska z kl. I gimn. uplasowała 
się na podium na drugiej pozycji,

29.04. – apel z okazji świąt majowych przy-
gotowany przez kl. IV. Wystawa pa-
triotyczna i konkurs plastyczny pt. 
„Kto Ty jesteś? Polak mały!”,

30.04. – XXIX szkolny turniej piłkarski,
5.05. – chłopcy z gimnazjum zajęli pierwsze 

miejsce w Gminnych Mistrzostwach 
w piłce nożnej,

5-8.05. – wycieczka kl. IV, VI a i VI b do 
Kotliny Kłodzkiej,

10.05. – chłopcy z gimnazjum zajęli drugie 
miejsce w Powiatowych Mistrzo-
stwach w piłce nożnej,

13.05. – organizacja Gminnego Konkursu 
Matematycznego o tytuł „Najlepsze-
go Matematyka”. Kacper Nawracała 
z kl. VI b zajął drugie miejsce w ka-
tegorii szkoły podstawowej,

17-21.05. – wycieczka kl. I i III a gimn. do 
Karpacza,

24.05. – wycieczka kl. III SP do Zielonej 
Góry,

25.05. – wyjazd dzieci z Ogniska Misyjnego 
kl. II-IV do Świebodzina do Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia i pod 
Pomnik Chrystusa Króla,

30.05. – szkoła otrzymała wyróżnienie za 
projekt edukacyjny dotyczący zdro-
wia pod hasłem „Trzymaj Formę”,

31.05. – wycieczka kl. I, II a i II b SP do 
Ochli,

31.05. – finał miejski „Czwartków lekkoatle-
tycznych”. Zuzanna Brudło z kl. V 
zajęła pierwsze miejsce w biegu na 
600 m, Wiktoria Wiśniewska z kl. IV 
– pierwsze miejsce w biegu na 300 
m, Alicja Stasik z kl. VI b – trzecie 
miejsce w rzucie piłeczką palantową, 
Martyna Chlebek z kl. VI b – trzecie 
miejsce w biegu na 300 m, Aleksan-
dra Kaczmarek z kl. V – drugie miej-
sce w biegu na 600 m,

1-31.05. – Zdrowe Środy,
3.06. – udział w Olimpiadzie Sportowej 

Przedszkolaków w Belęcinie,
4.06. – Festyn Rodzinny,
7.06. – Dzień Języków Obcych,
9.06. – wyjazd kl. I i II gimn. do WDK na 

spektakl pt. „My, dzieci z dworca 
ZOO”,

10-13.06. – wycieczka kl. III b gimn. do 
Trójmiasta.

W piątek, 13 maja, w szkole  
w Kopanicy odbył się finał konkursu 
o tytuł „Najlepszego matematyka”.  
W finale wzięło udział 26 uczniów na-
szej gminy, w tym 13 ze szkoły pod-
stawowej i 13 gimnazjalistów. Laure-
atami wśród gimnazjalistów zostali: 
Tomasz Wróbel (Tuchorza), Honorata 
Karczmarek (Belęcin), Wiktoria Pie-
chowiak (Belęcin) i Wiktoria Gracz 
(Siedlec). Na czwartym miejscu upla-
sowali się uczniowie z Kopanicy. W 
gronie uczniów szkół podstawowych 
w konkursie zwyciężyli: Jakub Tomiak 
(Siedlec), Kacper Nawracała (Kopa-

nica), Martyna Karczmarek (Siedlec) 
oraz Maria Lewandowska (Siedlec). 
Wszyscy laureaci zakwalifikowali się 
do Powiatowego Konkursu Matema-
tycznego w Wolsztynie. Uczniowie  
i ich opiekunowie mogli w przerwach 
podziwiać wystawę pt. „Wielokąty fo-
remne”, przygotowaną przez uczniów 
klas III gimnazjum i brać udział  
w warsztatach na wykonanie tych wie-
lokątów metodą origami pod nadzorem 
pani Agnieszki Rapickiej.

 
E.K.

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY O TYTUŁ 
„NAJLEPSZEGO MATEMATYKA”

Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. jest międzynarodową �rmą z branży elektrotechnicznej, liderem 
w  technikach połączeń elektrycznych i automatyce przemysłowej, mającą 90 lat doświadczeń na świecie 
i ponad 20 lat w Polsce.
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* Biblijny tydzień. W kwietniu już po raz 
ósmy w kościele przeżywaliśmy ty-
dzień biblijny. Uczniowie w ramach 
katechezy mieli możliwość pogłębić 
te zagadnienia poprzez pogadanki, 
film, quizy, a także układając rymo-
wanki, które zaangażowały się całe 
rodziny.

* Konkurs o bezpieczeństwie. We wtorek, 
26 kwietnia nasza szkoła była orga-
nizatorem powiatowego konkursu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wzięło w nim udział czworo uczniów 
ze szkoły podstawowej oraz troje z 
gimnazjum. Po rozpoczęciu wszy-
scy uczestnicy przystąpili do pisania 
testów. Następnym zadaniem było 
pokonanie rowerem toru przeszkód. 
Mimo wszelkich starań reprezentan-
tom naszej szkoły niestety nie udało 
się zdobyć pierwszego miejsca.

* Zabawa i sport. Konkursy to wspaniała za-
bawa i okazja, aby spróbować swoich 
sił we wspólnej rywalizacji. W tym 
roku szkolnym przedszkolacy brali 
udział w kilku konkursach: sporto-
wym (Gminna Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaków), wokalnym (kon-
kurs piosenki ,,Czerwonak 2016”) 
oraz tanecznym (międzyprzedsz-
kolny konkurs tańca ludowego) i 
czytelniczym (ogólnopolski konkurs 
,,Albert w naszym przedszkolu”). 
Był też szkolny konkurs na najpięk-

niejszą Marzannę. We wszystkich 
tych konkursach nasi wychowan-
kowie prezentowali swoje talenty, 
zdobywali wyróżnienia i wracali z 
nagrodami.

* Rodzinny festyn. Wielkie święto w naszej 
szkole, czyli festyn rodzinny pod 
hasłem ,,Mama, tata i ja”. Już po raz 
czwarty spotkaliśmy się na boisku 
naszej szkoły, aby móc wspólnie z 
uczniami oraz ich rodzicami spędzić 
miło czas. Dzięki staraniom Rady 
Rodziców, dyrekcji szkoły oraz licz-
nym sponsorom niedzielne popołu-
dnie upłynęło naszym uczniom i ich 
najbliższym na zabawach integracyj-
nych i zawodach sportowych. Dzieci 
mogły korzystać do woli z dmucha-
nych zamków, ścianki wspinacz-
kowej i bungee. W loterii fantowej 
można było wygrać wiele ciekawych 
nagród. Rodzice przygotowali na ten 
dzień słodkości oraz grilla. Dzień 
upłynął bardzo szybko, a wrażeniom 
i zabawie nie było końca. Dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że nasz kolejny festyn mógł 
się odbyć. Dzieci do domu wracały 
uśmiechnięte i zadowolone - a to dla 
nas jest najlepszą nagrodą za pracę, 
jaką musieliśmy włożyć w zorgani-
zowanie festynu.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

Marzec 2016
14.03. - VI Międzyszkolny Konkurs dla 

Szkół Podstawowych „Omnibus” 
w Wolsztynie, drugie miejsce zajęła 
Maria Lewandowska z klasy VIb, a 
trzeci był Jakub Tomiak (VIa); roz-
strzygnięcie Gminnego Konkursu 
Wielkanocnego pod hasłem „Tra-
dycyjne Symbole Wielkanocne”, 
wyróżnienia otrzymali: Hania Ko-
tlarska (klasa Ia), Ania Saganiak 
(IIb), Alicja Siputa (Va), Amelia 
Frajer (Va), Martyna Kaczmarek 
(VIb) oraz Hubert Maćkowiak (kl. 
IIIa gimnazjum); uczniowie naszej 
szkoły wystąpili na Jarmarku Wiel-
kanocnym w Siedlcu,

23.03. - Maria Lewandowska i Jakub 
Tomiak wzięli udział w „Złotej 
Żabce”, wojewódzkim etapie Mię-
dzyszkolnego XIV Konkursu dla 
Uczniów Szkół Podstawowych. 
Jakub Tomiak zajął 10. miejsce, a 
Maria Lewandowska była 13. w 
gronie 3.728 uczniów biorących 
udział w zmaganiach,

19.03. - szkolny etap konkursu recytator-
skiego. Do dalszego etapu zakwa-
lifikowali się: klasa czwarta - Mar-
cjanna Brudło, Julia Stachowiak, 
Nina Matysik, Maria Szymkowiak, 
klasa piąta - Dominika Drzewiec-
ka, Angelika Świder i Paweł Le-
mański.

Kwiecień 2016
15.04. - uczniowie naszej szkoły pojechali 

do Obry na przedstawienie pt. „Sny 
o potędze”,

18, 19.04. - gminny etap konkursu recyta-
torskiego. Do etapu powiatowego 
zakwalifikowali się: klasy pierw-
sze - Agata Przybyła, Michalina 
Stasiak, klasy drugie - Piotr Piątek, 
klasy trzecie - Zofia Kotlarska i 
Dominik Kierecki, klasy czwarte 
- Maria Szymkowiak, Marcjanna 
Brudło, klasy piąte - Zofia Krze-
mień, klasy szóste - Maria Lewan-
dowska i Zuzanna Brudło,

21.04. - Milena Ball z klasy IIb gimna-
zjum zajęła pierwsze miejsce w 
Powiatowym Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej 2016 
„ Mikrofon dla każdego”. Zakwa-
lifikowała się do drugiego etapu 
Konkursu Piosenki „Wygraj suk-
ces 2016”,

22.04. - Karolina Stefan z klasy VIb zo-
stała laureatką 16. Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej „Od Przedszkola 
do Kargowej”. W Festiwalu wzięły 
udział także: Jagoda Żok i Zofia 
Ceglarek z klasy Ia; Gminny Kon-
kurs Przyrodniczo–Ekologiczny w 
Tuchorzy, I m. - Jakub Tomiak, III 
m. - Maria Lewandowska (VIb), IV 
m. - Karol Kowalski (kl. IIIb gim-
nazjum); Konkurs Przyrodniczy 
w Liceum Ogólnokształcącym w 
Wolsztynie, III m. - Jakub Tomiak, 
czwarte miejsce naszej reprezenta-
cji w klasyfikacji drużynowej,

27.04. - udział w warsztatach edukacyj-
nych zorganizowanych przez pra-
cowników biologii i chemii (ZSZ 
w Wolsztynie) dla klas Ia i Ib szko-
ły podstawowej.

Maj 2016
05.05. - szkolna akademia z okazji roczni-

cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 
udział naszych uczniów w Powia-
towym Konkursie Ortograficznym: 
Martyna Budzyń, Karol Kowalski 
i Katarzyna Kowalska; szkolny 
etap Powiatowego Konkursu Or-
tograficznego „Dyktando 2016”. 
Zwyciężyły: Weronika Orwat (kl. 
IVb), Nina Matysik (IVb), Zofia 
Krzemień (Vb), które zakwalifiko-
wały się do finału powiatowego w 
Wolsztynie,

11.05. - uczniowie naszej szkoły: Karolina 
Stefan, Milena Ball i Kamil Pysz-
kowski wzięli udział w koncercie 
z okazji 10-lecia Gminnego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej DO, RE, 
MI… w Belęcinie,

18.05 - Gminny Konkurs Języka Niemiec-
kiego, I m. - Jakub Tomiak (VIa), 
II m. - Maria Lewandowska (VIb),

20.05. - Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Mali Recytatorzy”, I m. w kat. 
III – Dominik Kierecki (kl. IIIa), II 
m. w kat. III – Zofia Kotlarska (kl. 
IIIa), III m. w kat. IV - Marcjanna 
Brudło (kl. IVb). Wyróżnienia w 
tym konkursie otrzymały: Marta 
Szymkowiak (kl. Iva) oraz Zofia 
Krzemień (kl. Vb) i Maria Lewan-
dowska (kl. VIb),

30.05. - Konkurs Wiedzy o Gminie. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna w skła-
dzie: Paweł Lemański (Va), Mi-
chał Lemański (VIb), Julia Netter 
(VIa), Mateusz Zalisz (Va) i Adam 
Kokociński (Va); wyróżnienia w 
Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur”: Maciej 
Matysiak (IIIb), Kamil Napierała 
(IIIb) oraz Jakub Tomiak (VIa).

Czerwiec 2016
3.06. - Konkurs Wiedzy o Powiecie Wolsz-

tyńskim. Drugie miejsce zajęła 
drużyna w składzie: Klaudia Do-
lata (IIb gimnazjum), Kamil Pysz-
kowski, Wiktoria Gracz (IIa),

7.06. - Gminny Konkurs Matematyczny 
„Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Mi-
strzami zostali: Stanisław Matysik 
(kl. II b, SP Siedlec), Zofia Ko-
tlarska (kl. IIIa, SP Siedlec) oraz 
Szymon Piechowiak (kl. IV SP 
Belęcin),

9.06. - W XVI Powiatowym Konkursie 
Młodych Talentów Literackich 
wyróżnienie w kat. I (klasy IV-VI 
szkół podstawowych) otrzymał 
Paweł Lemański z kl. Va, a trzecie 
miejsce zajęła Zuzanna Budzyń z 
klasy IIa gimnazjum.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

Marzec 2016
18.03. - wyjazd na pływalnię do Zielonej 

Góry klas III–VI szkoły podstawo-
wej i pierwszej gimnazjum,

21.03. - szkolny ,,Bieg Wiosny”,
21.03. - szkolny konkurs recytatorski,
22.03. - droga krzyżowa w Tuchorzy prowa-

dzona przez uczniów tej miejscowo-
ści,

24-26.03. - rekolekcje szkolne.

Kwiecień 2016
1-30.4. - przez cały miesiąc w szkole prowa-

dzony był konkurs plastyczny SKO 
pod hasłem „Mój portfelik”,

05.04. - sprawdzian szóstoklasisty,
11-15.04. - ,,Tydzień Promocji Zdrowia”,
14.04. - 1050-lecie Chrztu Polski. Spotkanie 

wszystkich klas w kościele, aby po-
dziękować za swój chrzest święty,

15.04. - spotkanie przedszkolaków z obwo-
du w kościele, a później w szkole, 
z okazji obchodów rocznicy Chrztu 
Polski; wyjazd do Wyższego Se-
minarium Duchownego Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej w 
Obrze na sztukę teatralną pt. „Sny o 
potędze”,

18-20.04. - egzaminy gimnazjalne,
19.04. - zebrania z rodzicami,
21.04. - wyjazd klas I ab n.z. na przedstawie-

nie teatralne o tematyce ekologicznej 
pt. „EKOMISJA” do GOK Siedlec; 
udział całej społeczności szkolnej w 
wiosennej akcji „Sprzątanie Świa-
ta”,

22.04. - Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodni-
czo–Ekologicznej,

24-27.04. - wycieczka klas II a, III ab gimna-
zjum do Warszawy,

25.04. - szkolny etap konkursu wiedzy o 
powiecie wolsztyńskim. Do etapu 
powiatowego zakwalifikowali się: J. 
Pławińska, K. Skrzypczak i P. Rut-
kowski.

Maj 2016
09.05. - eliminacje do Gminnego Konkursu 

Matematycznego,
11.05. - XII Gminny Konkurs Tańca,
11.05. - apel z okazji święta Konstytucji 3 

Maja,
13.05. - Gminny Konkurs Matematyczny, 

uczeń naszej szkoły Tomasz Wróbel 
zajął pierwsze miejsce w kategorii 

gimnazjalistów,
17.05. - Dni Otwarte dla rodziców,
18.05. - Gminny Konkurs Języka Niemiec-

kiego,
19.05.- konkurs dla klas szóstych o Stanisła-

wie Platerze,
20.05. - „piątki piłkarskie”, mistrzostwa 

szkół podstawowych w piłce nożnej 
chłopców,

21.05. - udział Tomasza Wróbla w Powia-
towym Konkursie Matematycznym, 
który odbył się w Wolsztynie,

23.05. - wycieczka klas I abc i II cd do Deli 
Parku koło Poznania,

25.05. - wybory Miss i Mistera w naszym 
gimnazjum,

30.05. - Pierwszy Gminny Konkurs Wiedzy 
o Gminie Siedlec. Tuchorza zajęła 
czwarte miejsce; uroczyste wręcze-
nie nagród w konkursie plastycznym 
pod hasłem „Nie pal przy mnie pro-
szę”.

Czerwiec 2016
01.06. - mistrz tabliczki mnożenia, konkurs 

dla uczniów nauczania zintegrowa-
nego, etap szkolny,

02.06. - Gminny Konkurs Piosenki „Wiosen-
na Muzykolandia” dla klas pierw-
szych,

02-03.06. - wycieczka kl. IV do Wrocławia 
i Karpacza,

03.06. - Konkurs Wiedzy o Powiecie Wolsz-
tyńskim, finał powiatowy,

06.06. - koncert lubuskiej Filharmonii; wy-
jazd klas II ab n.z. do Deli Parku koło 
Poznania,

07-10.06. - wyjazd klasy VI i I a gimnazjum 
na wycieczkę do Trójmiasta,

13-14.06. - wycieczka klas V ab w Góry Sto-
łowe,

15.06. - udział uczniów naszej szkoły w 
prelekcji podróżniczej „Traktoriada 
- Ursusem przez świat”; Dzień z Re-
gionem Kozła – konkurs międzysz-
kolny, 

17.06. - końcoworoczna Rada Pedagogicz-
na,

20.06. - Dzień Języków Obcych,
24.06. - uroczyste zakończenie roku szkolne-

go 2015/2016.
* Dodatkowo, w maju i w czerwcu, organi-

zowane były klasowe uroczystości z 
okazji Dnia Matki i Dnia Rodziny.

W sobotę, 4 czerwca odbył się festyn 
charytatywny zorganizowany przez Radę 
Rodziców oraz Zespół Przedszkola, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy.

Zebrane fundusze, czyli ponad 25 tysię-
cy złotych, zostaną przeznaczone na leczenie 
Mateusza, chorego na białaczkę. Podczas 
festynu odbyły się prezentacje artystyczne 
dzieci. Dla najmłodszych i ich rodziców or-
ganizowane zostały zabawy z animatorem. 
Nie zabrakło skręcania balonów i puszczania 
baniek mydlanych. Dzieci mogły korzystać  
z dmuchanej zjeżdżalni oraz poskakać na 
trampolinie. Był też kącik kosmetyczny i 
fryzjerski, oblegany przez cały czas trwania 
festynu, w którym odbywało się malowanie 
twarzy, tatuaży, paznokci oraz zaplatanie 

kolorowych warkoczyków. Na przybyłych 
gości czekały także przejażdzki na kucyku, 
pokazy straży pożarnej i policji. W czasie 
festynu jego uczestnicy mogli również wziąć 
udział w loterii fantowej, jak również licy-
tacji. Oprócz atrakcji artystycznych przygo-
towanych przez naszych uczniów i różnych 
możliwości zabaw, można było odpocząć 
przy kawie i zjeść przepyszne ciasta pieczo-
ne przez rodziców. Odbyło się także wspólne 
grillowanie. Najmłodsi goście chętnie kupo-
wali watę cukrową, popcorn i lody. Dziękuje-
my wszystkim, którzy byli z nami tego dnia. 
Mamy nadzieję, że dobrze się bawili, a przy 
okazji pomogli choremu Mateuszowi. Dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom i wszystkim 
życzliwym, dzięki którym udało się zebrać  
w czasie festynu tak pokażną kwotę.

CHARYTATYWNY FESTYN 
Koncert pod hasłem „Gramy dla Franka” odbył 
się 1 maja 2016 roku, w sali widowiskowej GOK-u  
i holu Urzędu Gminy w Siedlcu.

Głównym celem koncertu było promowanie wal-
ki z białaczką, zwiększenie liczby osób zareje-
strowanych w bazie dawców szpiku oraz zbiórka 
funduszy na leczenie i koszty poboczne związane 
z białaczką, na którą Franek choruje od kilku mie-
sięcy. W czasie koncertu trwała wyjazdowa akcja 
RCKiK w Poznaniu - od godz. 10.00 do godz. 
15.00 można było oddać krew w specjalnym am-
bulansie ustawionym przed Urzędem Gminy. Sam 
koncert poprowadzili natomiast Manuela Micha-
lak i Arkadiusz Nowakowski. Manuela znana jest 
z pierwszej edycji reality show Big Brother, z pro-

gramu telewizyjnego Maraton Uśmiechu i innych 
realizacji telewizyjnych. Zawsze roześmiana i peł-
na energii, z niesamowitą osobowością, wprowa-
dziła świetną atmosferę podczas wydarzenia. To-
warzyszył jej Arkadiusz Nowakowski - uczestnik 
drugiej edycji reality show Big Brother. Przed sie-
dlecką publicznością wystąpiły zespoły: Shanties 
Team, Asia i Marcin, The FRTNS, Candra, Ludo-
żercy z innej wsi oraz atrakcja dla wielbicieli rapu 
„Dobry Interes”, Juraz JRZ, FlowWers i Strefa 68. 
Organizatorem koncertu był Urząd Gminy w Sie-
dlcu oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 
w Siedlcu. Patronat nad wydarzeniem objął wójt 
gminy Siedlec Jacek Kolesiński. Efektem koncertu 
było zebranie 22 tys. 128 zł oraz 11,7 litra krwi. 
Dziękujemy!

ZAGRALI DLA FRANKA!

W środę, 18 maja gościliśmy  
w naszej gminie przedstawicieli 
zaprzyjaźnionego Związku Gmin 
Unterspreewald w Niemczech: Jensa-
Hermanna Kleine – przewodniczące-
go Związku oraz Hartmuta Laubi-
scha – burmistrza Golssen.

Wizyta gości z Niemiec związana 
była z odbywającym się tego dnia w 
Zespole Przedszkola, Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Belęcinie, Gmin-
nym Konkursem Języka Niemieckiego. 
Wcześniej jednak goście spotkali się 
w Urzędzie Gminy Siedlec z wójtem 
Jackiem Kolesińskim oraz pracowni-
kami Urzędu i przedstawicielami sie-
dleckiego Koła Emerytów. Podczas 
spotkania rozmawiano na tematy doty-
czące współpracy naszych samorządów.  
Następnie nasi niemieccy goście udali 
się do Belęcina, gdzie jako członkowie 
komisji konkursowej oceniali wypowie-
dzi uczestników podczas etapu ustnego 
Gminnego Konkursu Języka Niemiec-
kiego.

Po zakończonych zmaganiach  
z językiem niemieckim podliczone zo-
stały punkty i ustalone wyniki konkursu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
przygotowane przez ZPSPiG w Belęci-
nie oraz drobne upominki od wójta gmi-
ny. Laureaci trzech pierwszych miejsc 
w obu kategoriach, tj. szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, oprócz dyplomów 
otrzymali również upominki ufundo-
wane przez belęcińską szkołę, a także 

nagrody główne. Od lat główną nagro-
dą w Konkursie Języka Niemieckiego 
są bilety wstępu na Wyspę Tropikalną, 
fundowane przez Związek Gmin Unter-
spreewald. Nie inaczej było w tym roku! 
Nagrody wręczyli Jens-Hermann Kleine 
oraz Hartmut Laubisch, dziękując jed-
nocześnie wszystkim za zaangażowanie 
i naukę języka niemieckiego. Organi-
zatorzy ugościli uczestników konkursu 
i gości obiadem, a młodzież szkolna 
przedstawiła program artystyczny w ję-
zyku niemieckim. Miłym akcentem na 
zakończenie konkursu oraz wizyty go-
ści z Niemiec było posadzenie drzewka 
– symbolu porozumienia i współpracy 
polsko–niemieckiej.

Wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie i przeprowa-
dzenie konkursu: dyrekcji i pracowni-
kom ZPSPiG w Belęcinie, opiekunom 
uczniów, uczniom, serdecznie dziękuje-
my za poświęcony czas i trud włożony 
w organizację. Laureatom gratulujemy 
osiągniętych wyników, a wszystkim 
uczestnikom życzymy dalszych sukce-
sów. Wyniki Gminnego Konkursu Języ-
ka Niemieckiego – Belęcin 2016: * ka-
tegoria szkoły podstawowe, I m. - Jakub 
Tomiak (SP Siedlec), II m. - Maria Le-
wandowska (SP Siedlec), III m. - Alicja 
Banaszak (SP Kopanica); * kategoria 
szkoły gimnazjalne, I m. - Laura Doul-
geris (gimnazjum Kopanica), II m. - Ja-
goda Fabiś (gimnazjum Kopanica), III 
m. - Anna Błoch (gimnazjum Belęcin).

PRZYJACIELSKA WIZYTA
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1.07 - wyjazd na Basen do Zielonej Góry   
- koszt 20 zł zbiórka godz. 8:30 w holu GOK w Siedlcu

4.07 - warsztaty z kredą w sprayu godzina 11:00

5.07 - wyjazd do Deli Parku - koszt 45 zł,  
zbiórka godz. 9:00 w holu GOK w Siedlcu

6.07 - warsztaty tworzenia witraży godz. 11:00

7.07 -Plenerowe warsztaty plastyczne w ramach  
II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego,  
godz. 11:00 

8.07 - wyjazd na kręgle do Fala Parku w Wolsztynie  
- koszt 10 zł, zbiórka godz. 10:15 w holu  
  GOK w Siedlcu

11.07 - warsztaty z masy solnej,  
godz. 11:00 - 13:00

12.07 - wyjazd do Interaktywnego Centrum 
Bezpieczeństwa SKODY do Poznana koszt 30 zł, 
zbiórka 8:30, w holu GOK w Siedlcu, powrót 17:00

13.07 - warsztaty z budowania Latawców,  
godz. 11:00-13:00

14.07 - wyjazd do Wolsztyńskiej Parowozowni - 
koszt 10 zł, zbiórka godz.9:15, w holu GOK  
w Siedlcu, powrót 12:30

15.07 -warsztaty z budowania dużych  
 Kukieł/Lalek godz. 11:00-13:00 

18.07 - warsztaty z szycia rękawic 
kuchennych  godz. 11:00 - 13:00

19.07 - wyjazd do Zoo Safari - koszt 40 zł, 
zbiórka godz. 9:00, w holu GOK w Siedlcu,  
powrót 16:00

20.07 - Smocza Opowieść czyli budowanie  
gigantycznego smoka,  godz. 11:00-13:00

21.07 - wyjazd do Fabryki Cukierków  
do Zielonej Góry - koszt  20 zł, zbiórka godz. 8:30,  
w holu GOK w Siedlcu, powrót 16:00

- Smocza Opowieść czyli budowanie gigantycznego 
smoka, godz 11:00-13:00

22.07 -Smocza Opowieść czyli budowanie 
gigantycznego smoka  i finałowe wyjście 
na ulice Siedlca , godz. 11:00-13:00

25.07 - warsztaty z budowania gniotków 
 godz. 11:00 - 12:30

26.07 - wyjazd na warsztaty „ od ziarenka  
do bochenka”  - Karczma Taberska - koszt 35 zł   
zbiórka godz. 8:15, w holu GOK w Siedlcu,  
powrót 16:00

27.07 - warsztaty z malowania piaskiem ,   
godz. 11:00-12:30

28.07 - wyjazd do Grójca Wielkiego na wspólne 
ognisko, zbiórka 11:30 w holu GOK w Siedlcu.
godz. 12:00-15:00

29.07 - wyjazd do Kina Cinema City do Zielonej 
Góry - koszt 20 zł, zbiórka godz. 9.30,  
powrót ok. godz. 15.00

Na wszystkie wydarzenia i warsztaty obowiązują zapisy.  
Osobiście w biurze GOKu lub pod nr telefonu 683848069. 

Szczegółowy plan akcji na  stronie www.goksiedlec.pl 
i na ulotkach. 

Co tam Dzień Dziecka, w naszej 
gminie z okazji święta najmłodszych 
zorganizowano cały Tydzień Dziecka! 
W ramach tego przedsięwzięcia zorga-
nizowano m.in. turniej wiedzy o gmi-
nie Siedlec, wybraliśmy się do kina na 
,,Angry Birds”, był spektakl kukiełkowy 
Kopciuszek, sesja fotograficzna, olim-
piada przedszkolaków oraz wystawa 
sekcji artystycznych GOK Siedlec. Na 
zakończenie tygodnia pełnego atrakcji 
odbyło się otwarcie wystawy ,,Sztuko-

landia”, której autorem są dzieci z sekcji 
plastycznej, rzeźbiarskiej i modelarskiej. 
Przy tej okazji swoje umiejętności za-
prezentowali również uczestnicy sekcji 
instrumentalnej, a goście mogli spróbo-
wać pyszności przyszykowanych przez 
sekcję kulinarną. - Teraz serdecznie 
zapraszamy wszystkich do zwiedzania 
wystawy, która będzie prezentowana do 
końca czerwca – mówi dyrektorka GOK 
Agnieszka Kędziora.

Tydzień dobrej zabawy i atrakcji

W ostatni piątek kwietnia, w GOK Galerii 
odbyło się otwarcie wystawy malarstwa 
Ewy Piosik. Pani Ewa pochodzi z Wolszty-
na. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, 
akwarelą, rysunkiem oraz reklamą. Jest 
uczestniczką wielu plenerów malarskich, 
w tym ubiegłorocznego pleneru w Siedl-

cu. Każdy gość, który przybył na werni-
saż miał okazję zobaczyć piękne obrazy, 
porozmawiać z artystką oraz wysłuchać 
koncertu Mariki Jasek. Wystawa była pre-
zentowana do końca maja.

Wernisaż Ewy Piosik

Egzotyczne Maroko 
zawitało w Siedlcu

Do 25 kwietnia, w GOK Galerii, moż-
na było oglądać wystawę fotograficzną 
,,Moje Maroko” autorstwa Beaty Sauer-
Ajmi. Autorka prac jest wolsztynianką, 
ma uprawnienia licencjonowanego pilota 
wycieczek. Z zamiłowania jest fotografem 
i podróżniczką. Jest też miłośniczką Pary-
ża, ceni dobre filmy, muzykę oraz książki. 
Wiele swoich zdjęć wykonała podróżując 
z turystami. Wraz z Jurkiem Owsiakiem 
przemierzyła Tunezję, pokazując najpięk-
niejsze zakątki oraz miejsca, które trudno 
znaleźć w ofertach biur podróży. Współ-
pracowała z TVN i firmą Makaruk-Harton 

Ekspedycje przy realizacji reality show 
„Klub Przygód”. Dostępna w Siedlcu 
ekspozycja „Moje Maroko”, była drugą 
wystawą autorki. Pierwsza, „Kolory Tune-
zji”, gościła w poznańskim Domu Bretanii, 
średzkiej oraz wolsztyńskiej bibliotece. 
Prezentowane w Siedlcu zdjęcia przybli-
żyły odbiorcom miejsca, które pani Beata 
utrwaliła podczas pracy z turystami. Pejza-
że marokańskie robią ogromne wrażenie! 
W połączeniu z odmienną architekturą i 
kulturą tworzą świat dalece odbiegający od 
Europy – pełen barw, smaków i zapachów.
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10 czerwca 2016 r. odbyło się 
podsumowanie rocznej pracy Teatru 
POLAKI Z INNEJ PAKI, który przed-
stawił swój najnowszy spektakl PAJĘ-

CZYNA. Młodzi aktorzy przedstawili 
na scenie drugą część historii Roba-
ków. 

Pajęczyna

Siedleckie Koło Rowerowe
Projekt Rowerowym Szlakiem Historii

Grupa inicjatywna Siedleckie 
Koło Rowerowe jest w trakcie realiza-
cji projektu który ma na celu popula-
ryzację turystyki rowerowej w naszej 
gminie. Efektem działania było już 
zorganizowanie dwóch rajdów oraz 
w efekcie końcowym wydanie prze-
wodnika opisującego kilka tras rowe-

rowych obejmujących teren gminy. 
Nasi rowerzyści w czasie wyjazdów 
odwiedzili większość miejscowości 
naszej gminy pokonując w sumie bli-
sko 90 km. Na zakończenie każdego 
z wyjazdów, mozna było skosztować 
smacznej kiełbaski z ogniska. Obecnie  
trwa gromadzenie danych i fotografii 

ciekawych miejsc. Już niedługo bę-
dzie można obejrzeć je w formie wy-
stawy, która wyeksponowana zostanie 
w holu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siedlcu.  W okolicach września wy-
dany zostanie przewodnik, który do-
stępny będzie dla każdego kto będzie 
chciał zwiedzić nasze okolice. 

Siedlec 3-10.07.2016
LUDZIE, MIEJSCA i KOLORYLUDZIE, MIEJSCA i KOLORY
II MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI

Siedlec 3-10.07.2016

W ostatnią środę i czwartek 
kwietnia Siedlec był ponownie go-
spodarzem Teatralki, czyli Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych. W tym roku 
była to już trzecia edycja tej imprezy, 
która cieszy się zainteresowaniem wy-
konawców oraz widowni. Pierwszego 
dnia na scenie GOK-u zagrali: Asy z 
naszej Klasy z Świętna, MALI AR-
TYŚCI Z III A z Wolsztyna, MAŁY 
AKTOR z Kargowej, UCZNIOWIE 
KLASY III C ze Zbąszynia. Komisja 
w składzie: Marta Nowotnik, Mar-

ta Pawlicka, Marzena Guzior-Piosik 
oraz Agnieszka Kędziora, po długich 
obradach, postanowiła przyznać dwa 
pierwsze miejsca - UCZNIOM KLA-
SY III C oraz Asom z naszej Klasy. Z 
kolei w czasie drugiego dnia Teatralki 
na siedleckiej scenie zaprezentowały 
się teatry: POLAKI Z INNEJ PAKI z 
Siedlca, KREO ze Zbąszynka i ARLE-
KIN z Wolsztyna, który po uzgodnie-
niach komisji zajął pierwsze miejsce. 
Wszystkim dziękujemy za udział i za-
praszamy za rok!

Teatralkę czas zacząć

W dniach 18-19 kwietnia, w  sali 
GOK w Siedlcu już po raz kolejny 
przeprowadzono gminne eliminacje 
konkursu „Mali Recytatorzy”. Wzię-
li w nim udział młodzi recytatorzy  
z terenu całej naszej gminy, którzy 
walczyli o wygraną na etapie gmin-
nym oraz prawo reprezentowania 
gminy w potyczkach na szczeblu po-
wiatowyn. Do etapu powiatowego za-
kwalifikowały się następujące osoby:  
* kategoria I (klasy pierwsze szkół pod-
stawowych) - Adam Różycki (ZSPiG 
w Tuchorzy), Agata Przybyła (ZSPiG 
w Siedlcu) oraz Michalina Stasiak 
(ZSPiG w Siedlcu); * kategoria II (kla-
sy drugie SP) - Piotr Piątek (ZSPiG w 
Siedlcu), Jagoda Lisiewicz (ZPSPiG w 

Kopanicy), Maciej Szczapa (ZSPiG w 
Tuchorzy); * kategoria III (klasy trze-
cie SP) - Dominik Kierecki (ZSPiG 
w Siedlcu), Zofia Kotlarska (ZSPiG 
w Siedlcu) oraz Odeta Adamczewska 
(ZPSPiG w Kopanicy); * kategoria IV 
(klasy czwarte SP) - Marcjanna Bru-
dło (ZSPiG w Siedlcu), Maria Szym-
kowiak (ZSPiG w Siedlcu), Marcelina 
Plotka (ZSPiG w Tuchorzy); * katego-
ria V (klasy piąte SP) - Zofia Krzemień 
(ZSPiG w Siedlcu), Zuzanna Zmuda 
(ZPSPiG w Kopanicy), Aleksandra 
Kaczmarek (ZPSPiG w Kopanicy);  
* kategoria VI - Zuzanna Brudło 
(ZSPiG w Siedlcu), Maria Lewandow-
ska 

Małych recytatorów
zmagania z rymem

W połowie maja, w GOK Siedlec 
przeprowadzono gminne eliminacje 
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków „Czerwonak 2016”. 
W konkursie wzięło udział 18 woka-
listów z przedszkoli z gminy Siedlec.  
W skład komisji konkursowej wcho-
dzili: Marcin Szczechowiak, Agniesz-
ka Kędziora oraz Marek Buczkow-
ski i Anna Nitschke. Podczas oceny 
uczestników brano pod uwagę dobór i 

przygotowanie repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Do eliminacji po-
wiatowych zakwalifikowały się nastę-
pujące osoby: Maria Birk (Przedszkole  
A Be Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu), 
Natalia Pawliczak (Przedszkole A Be 
Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu), Anna 
Łukaszewska (Przedszkole w Chobie-
nicach) oraz Mikołaj Żydzik (Przed-
szkole w Siedlcu) i Roksana Rusak 
(Przedszkole w Jażyńcu).

Wokalne eliminacje

W piątek, 3 czerwca GOK Siedlec 
gościł na Gminnej Olimpiadzie Spor-
towej Przedszkolaków w Belęcinie, 
której w tym roku organizatorem było 
tamtejsze przedszkole. Wszystkie dzie-
ci, oprócz sportowych zmagań, mogły 
też skorzystać z dmuchanych zamków, 
zabaw muzycznych, malowania twa-
rzy i tatuaży oraz dostać balonowe 

zwierzątko i słodką watę. Przedszkola 
biorące udział w Olimpiadzie dostały 
z rąk wójta Jacka Kolesińskiego, dy-
rektorki GOK Agnieszki Kędziory, dy-
rektora GZOEASiP Witolda Jasztala i 
dyrektorki ZPSPiG w Belęcinie Alicji 
Iwasiewicz puchary, dyplomy oraz 
piękne nagrody. Było bardzo głośno, 
wesoło i kolorowo. I o to chodziło!

Mali Olimpijczycy

Grupa Nieformalna „Inicjatywa Siedlec”
Zaprasza na II Międzynarodowy Plener Malarski „Ludzie, miejsca, kolory”

3 - 10 lipca 2016, Siedlec  - ogród byłego DPSu
Gościć będą malarze z Polski i zza granicy!!

Zapraszamy do udziału w plenerze i warsztatach plenerowych:

- warsztaty malarskie dla dorosłych i seniorów  - 05.07.2016 r. godz. 10.00
- warsztaty dla dzieci i młodzieży - 07.07.2016 r. godz. 11.00

Zapisy  i więcej szczegółów pod nr tel.: 68 384 80 69 
Organizator zapewnia materiały malarskie i plastyczne dla chętnych uczesników.
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Ósmego maja obchodziliśmy 
Dzień Bibliotekarza. Z tej okazji bi-
bliotekarki z gminy Siedlec otrzyma-

ły najserdeczniejsze życzenia, a tym 
samym, rozpoczął się w naszej gmi-
nie Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 

. W Bibliotece Publicznej w Sie-
dlcu odbyło się też spotkanie 
bibliotekarek z wójtem Jackiem 
Kolesińskim, dyrektorem GOK 
Siedlec - Agnieszką Kędziorą 
oraz ze skarbnikiem gminy, Kry-
styną Lewandowską. Przybyli 
goście wręczyli podziękowania i 
gratulacje za pracę oraz trud wło-
żony w szerzenie czytelnictwa 
oraz aktywny udział w życiu kul-
turalnym gminy.

Bibliotekarze świętowali

W czwartek, 19 maja w sali wiej-
skiej w Tuchorzy odbył się I Gminny 
Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca 
Ludowego ,,Na ludowo jest wesoło”, 
czyli konkurs taneczny dla przedszko-
laków. W konkursie udział wzięły 
przedszkola z gminy Siedlec: z Be-
lęcina, z Tuchorzy, z Kiełpin, Starej 
Tuchorzy, z Chobienic, z Jażyńca oraz  
z Siedlca. Wszystkich zgromadzonych 
przywitała pomysłodawczyni impre-
zy Regina Włodarczyk, dyrektorka 
przedszkola w Tuchorzy oraz Agniesz-
ka Kędziora, dyrektorka GOK Siedlec. 
Podczas konkursu zaprezentował się 
również zespół ,,Perły Sumsiodki” 
z Siedlca oraz Zespół Pieśni i Tańca 

,,Kębłowo”. A mali uczestnicy? Oka-
zali się świetnie przygotowani! Zapre-
zentowali się w pięknych strojach pod-
kreślających tematykę tańca i utworu 
muzycznego. Wszystkie występy zo-
stały docenione przez radę artystyczną 
oraz publiczność, która każdy występ 
nagradzała uczestników gromkimi 
brawami. Rada artystyczna w składzie 
Teresa Glapińska, Jakub Glapiński, 
Pani Teresa Czerniak, Janina Lenart  
i Witold Jasztal jednogłośnie przyznała 
wyróżnienia wszystkim przedszkolom 
oraz nagrody specjalne dla maluchów 
z przedszkola w Chobienicach i dla 
starszaków z przedszkola w Siedlcu. 

Na ludową nutę 
i z przytupem!

30 maja w GOK Siedlec odbył 
się pierwszy konkurs wiedzy o Gmi-
nie Siedlec, w którym udział wzięły 
drużyny ze szkół w Belęcinie, Tucho-
rzy, Siedlcu, Kopanicy i Chobienic. 
Konkurs odbył się w formie teletur-
nieju, który zawierał pytania dotyczą-
ce: administracji, kultury, przyrody i 
historii. Zadaniem uczestników było 
również ułożenie puzzli, dopasowa-
nie wizerunków twarzy do imion i 
nazwisk znanych osób związanych z 
gminą Siedlec oraz ułożenie przepisu 

kulinarnego, który mógłby znaleźć się  
w książce ,,Siedleckie Smaki”. Komi-
sja konkursowa w składzie Agnieszka 
Kędziora, Urszula Dach i Anna Nit-
schke czuwała nad sprawnym prze-
biegiem konkursu oraz przyznała 
oceny za najlepszy doping kibiców. 
Po przeprowadzeniu wszystkich rund 
konkursowych oraz rundy dogrywko-
wej najlepszą drużyną okazała się re-
prezentacja Belęcina. Dziękujemy za 
wspólną zabawę i zapraszamy za rok!

O gminie wiedzą sporo!

We wtorek, 17 maja w GOK Sie-
dlec gościł Arkady Paweł Fiedler – 
wnuk słynnego, polskiego podróżnika 
i pisarza Arkadego Fiedlera. Podczas 
spotkania z uczniami gimnazjum opo-
wiedział o swojej wyprawie do Afryki, 
na którą wybrał się fiatem 126p. Po-
dróżnik opowiedział o 3,5-miesięcznej 
eskapadzie poczciwym ,,maluchem” 
z Egiptu do RPA, w sumie do poko-
nania było 16 tysięcy kilometrów. 
A ile po drodze przygód! Uczniowie 
z bardzo dużym zainteresowaniem  
i ciekawością słuchali opowieści oraz 
oglądali prezentację, po której grom-
kimi brawami podziękowali panu  
Arkademu za pasjonujące spotkanie. 

Zapachniało Afryką

14 maja 2016 r. w Osiedlowym 
Domu Kultury w Zarębie odbyło 
się „II Majowe śpiewanie u Polnych 
Kwiatów”. Gospodarze i organiza-
torzy imprezy czyli Stowarzyszenie 
Klub Seniora „Polne Kwiaty” gościło 
zespoły ludowe z powiatu lubańskie-
go, zgorzeleckiego i wolsztyńskiego 
(wielkopolska). Okazją do spotkania 
była także 8 rocznica powstania zarę-
biańskiego Klubu Seniora. Na to spo-

tkanie integracyjne, promujące folklor 
i tradycje ludowego śpiewania przyby-
ły zespoły: „Jubilaci” z Bogatyni, „Ra-
dostowianie” z Radostowa, „Lubania-
cy”, „Echo Bukowiny” i „Złote Nutki” 
z Lubania, Kapela „Pogranicze” ze 
Studnisk, „Maksymilianki” z Księ-
ginek, Klub Seniora z Siekierczyna  
i jako gość specjalny zespół „Perły”  
z zaprzyjaźnionej Gminy Siedlec.

Perły Sumsiodki gościem  
specjalnym w Siekierczynie

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu 
podjął w tym roku inicjatywę zaintereso-
wania dzieci i młodzieży kulturą, trady-
cjami i obyczajami ludowymi naszego re-
gionu. W związku z tym w dniach 13-17 
czerwca 2016 roku został zorganizowany 
Tydzień Kozła, który ma na celu popu-
laryzację muzyki ludowej wśród dzieci 
i młodzieży, jak również kształtowanie 
wrażliwości muzyczno-historycznej i po-
czucie głębokiego związku z Regionem 
Kozła, czyli miejscem, które można na-
zwać dziedzictwem kulturowym. Tydzień 
Kozła, to czas, w którym odwiedziliśmy 
szkołę w Siedlcu, Belęcinie, Tuchorzy, 
Kopanicy i Chobienicach z programem 
artystycznym.  Wspólnie z zespołem 
Perły SUMSIODKI i Panem Marcinem 
Szczechowiakiem przedstawiliśmy gwarę 

ludową, stroje i obyczaje, a także odbyły 
się koncerty na swojską nutę z domiesz-
ką nowoczesności. Każda szkoła miała 
za zadanie zorganizowania całego dnia  
w charakterze ludowym. Wszyscy wywią-
zali się rewelacyjnie. Uczniowie, a także 
nauczyciele powitali nas w pięknych stro-
jach, programem artystycznym, a nawet 
staropolskim zwyczajem, czyli chlebem 
i solą. Był to tydzień pełen atrakcji. Mamy 
nadzieję, że takie działania przybliżą na-
szym młodym mieszkańcom dziedzictwo 
kulturowe naszego regionu i zakorzenią 
w nich  kultywowanie i upowszechnianie 
tradycji ludowych. Wszystkim szkołom 
– Dyrektorom, nauczycielom i uczniom 
dziękujemy za współpracę i wspaniałe 
przyjęcie.

Tydzień Kozła

W ostatnim czasie, podczas zajęć świe-
tlicowych w Siedlcu, odbyły się warsztaty  
z filcowania. Dzieci bardzo chętnie wyszy-
wały „filcowe poduszki” i nie tylko… Odby-
wały się bowiem również zajęcia kulinarne, 
zabawy na świeżym powietrzu, gry stoliko-
we i inne. Obecnie dzieci wykonują prace 

na konkurs plastyczny pt. „Jedz i żyj zdro-
wo”, którego celem jest poszerzenie wiedzy  
o podstawowych zasadach zdrowego ży-
wienia i aktywności fizycznej. W piątek, 17 
czerwca, z okazji Dnia Dziecka wybieramy 
się na wycieczkę rowerową do Grójca Małe-
go na ognisko.

Warsztaty, kulinaria i ognisko

W środę, 11 maja, w sali wiejskiej 
w Belęcinie, odbył się jubileuszowy 
koncert z okazji 10-lecia Gminnego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej ,,DO RE 
MI”.

Organizatorka koncertu, Renata 
Brankowska jest jednocześnie inicja-
torką festiwalu. Od dziesięciu lat dzieci 
prezentują na nim swoje umiejętności 
wokalne. Wielu wychowanków szkół 
gminy Siedlec kontynuuje swoje mu-
zyczne hobby. Wśród gości zaproszo-
nych na jubileuszowy festiwal znaleźli 
się m.in. zdobywcy Grand Prix oraz lau-
reaci najwyższych miejsc z poprzednich 
lat, którzy ponownie zaprezentowali się 
na scenie. Uroczystość rozpoczęła się od 
występu uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Zbąszy-
niu, którzy zagrali na bębnach afrykań-
skich. Zespół Hakuna Matata, pod kie-
runkiem Bożeny Bułczyńskiej, działa w 
szkole od 2013 roku i oprócz działania 
terapeutycznego sprawia grającym i słu-
chającym wiele przyjemności. Następnie 
prowadzące powitały zaproszonych go-
ści oraz sponsorów, bez których festiwal 
nie mógłby istnieć przez tyle lat. Później 
głos zabrała dyrektorka zespołu szkol-
nego A. Iwasiewicz, która otworzyła 
koncert. Niewątpliwą niespodzianką na 
nim był występ instruktorów i przedsta-
wicieli jury. Na scenie zaprezentowali 
się oczywiście także uczniowie szkół 
gminnych oraz dorośli wychowankowie, 
którzy nadal kochają śpiewanie. Wystą-
pili: uczniowie kl. II i III gimn. w Belę-
cinie - Ania Błoch, Patryk Kofnyt, Marta 
Rozynek, Łukasz Żok, Żaneta Rybarska  
i Mateusz Opaska oraz Natalia Wie-
czorek i Kamil Grunwald w tańcach 
do różnych znanych melodii. Kolejni 
wykonawcy to: Zosia Chmielak z kl IV 
SP w Belęcinie, Monika Wojciechow-
ska i Monika Janczewska – absolwent-
ki ZSPiG w Tuchorzy, Marta Rozynek 
uczennica kl. III gimnazjum z piosenką 
,,Dziewczynka”, Mateusz Tatarski z pio-
senką ,,Yesterdey” - zdobywca głów-
nej nagrody w konkursie Voicetracks w 
Zielonej Górze, którego organizatorem 
było radio Zielona Góra oraz Kamila 
Wieczorek i Weronika Szkuta – wycho-
wanki R. Brankowskiej. Dla publiczno-
ści zagrało także trio akordeonowe w 
składzie R. Brankowska, A.Wołek, M. 

Szczechowiak. Ponadto na scenie zapre-
zentował się Kamil Pyszkowski - uczeń 
kl. II gimn. w Siedlcu w duecie z Mileną 
Ball oraz Karolina Stefan - wielokrotna 
laureatka festiwalu ,,DO RE MI”. Ko-
lejna wokalistka, Klaudia Piątek - jest 
tegoroczną maturzystką i absolwentką 
ZSPiG w Siedlcu. Zaśpiewała piosenkę 
z repertuaru M. Szcześniaka pt. ,,TU”. 
Występy zakończyły się ponownym wej-
ściem bębniarzy ze Zbąszynia.

Wszyscy wykonawcy otrzyma-
li skromny upominek. Na zakończenie 
R. Brankowska podziękowała wszyst-
kim zaproszonym za dziesięcioletnią 
współpracę. Głos zabrali: E. Rybarczyk 
- prezes BS w Siedlcu, W. Jasztal - dy-
rektor Gminnego Zespołu Obsługi Eko-
nomiczno-Administracyjnej Szkół i Pla-
cówek w Siedlcu, Agnieszka Kędziora 
- dyrektorka GOK w Siedlcu oraz Aneta 
Sybis-Jeż - dyrektorka GOK w Babi-
moście. Mówcy gratulowali p. Renacie 
Brankowskiej zaangażowania w krze-
wienie kultury i szerzenie zamiłowania 
do muzyki oraz śpiewu wśród młodych 
ludzi. Dyrektorka Iwasiewicz podzięko-
wała pani Renacie za wieloletnią pracę 
na niwie muzycznej, za piękny koncert  
i samą ideę festiwalu piosenki dziecięcej. 
Należy dodać, że Renata Brankowska to 
świetny fachowiec w swojej dziedzinie, 
pasjonatka, która wkłada serce w wyko-
nywaną pracę. Potrafi zachęcić młodzież 
do szlifowania talentu, którego wielu na-
wet u siebie nie podejrzewało. Wydoby-
wa z młodzieży to, co najlepsze, potrafi 
zaszczepić pasję do śpiewania.

Organizatorka podziękowała także 
poprzez prowadzące koncert D. Lewan-
dowską i A. Piątyszek wszystkim, którzy 
pomogli jej przy organizacji i przebiegu 
tej pięknej imprezy: Lucynie Strzecha 
za pomoc w garderobie, E. Wańskiej, 
E. Podsiad, M. Kmiecik za obsługę 
kuchni, E. Tomaszewskiej i J. Piecho-
wiak za dbałość i porządek, Marcinowi 
Szczechowiakowi za oprawę muzyczną, 
wszystkim uczniom i uczennicom kl. II 
i III gimnazjum za pomoc w obsłudze 
koncertu i mamom za upieczenie ciasta 
oraz prowadzącym za konferansjerkę.

A. Piątyszek

JUBILEUSZOWY FESTIWAL W BELĘCINIE



Zielone PrzedszkolaZielone Przedszkola
PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ WE WAKACJE!

Informujemy, że na terenie gminy, od dnia 4 lipca 
rusza akcja pod hasłem „Zielone Przedszkole”.  
W ramach tego przedsięwzięcia placówki przedszkolne 
będą pełnić dyżury, w czasie których zapewnią  
najmłodszym mieszkańcom gminy opiekę oraz dobrą 
zabawę. 

Plan dyżurów: 

przedszkole w Chobienicach oraz przedszkole  

     w Kopanicy - od 4 do 15 lipca, 

przedszkole w Belęcinie -od 11 do 22 lipca, 

przedszkole w Tuchorzy - od 18 do 29 lipca, 

przedszkole w Jażyńcu - od 25 lipca do 5 sierpnia, 

przedszkole w Starej Tuchorzy oraz oddział 

     przedszkolny w Kiełpinach  - od 1 do 12 sierpnia, 

przedszkole w Siedlcu – od 16 do 26 sierpnia. 

Szczegółowe informacje  można uzyskać 
w poszczególnych placówkach.
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Wiadomości z przedszkoli
JAŻYNIEC
* Kolorowa wiosna. O tym, że w okresie 

przedwiośnia należy dbać o zdrowie wie każ-
dy przedszkolak. Podczas zajęć edukacyjnych 
pod hasłem „Od ziarenka do bochenka” dzieci 
stały się naocznymi świadkami procesu po-
wstania chleba. Upieczony wspólnymi siłami 
chleb stanowił pyszną bazę do samodzielnego 
przygotowywania zdrowych kanapek. Naresz-
cie przyszła do nas długo oczekiwana i lubia-
na przez wszystkich pora roku. Pożegnaliśmy 
Panią Zimę barwnym korowodem z udziałem 
wszystkich naszych przedszkolaków. 21 mar-
ca wybraliśmy się do Włoszakowic, do krainy 
zabaw Widzimisie. Czekała tam na naszych 
przedszkolaków niezwykła niespodzianka. 
Bawiące się dzieci odwiedził zajączek wiel-
kanocny, który podarował im słodkie rozma-
itości. Następnego dnia nasze przedszkole 
wypełnił zapach świątecznych wypieków. 
Poznaliśmy tradycyjne wielkanocne baby, 
mazurki, serniki oraz upiekliśmy wspólnie ko-
lorowe babeczki. Po świątecznej przerwie za-
braliśmy się nie tylko za porządki w naszych 
salach, ale też dowiedzieliśmy się, jak dbać 
o otaczającą przyrodę. Pomogła nam w tym 
obejrzana historia Dyzia w przedstawieniu pt. 
„Wielkie sprzątanie na leśnej polanie”. Pełni 
wiosennej energii udaliśmy się na „Sprzątanie 
Świata”, aby środowisko wokół nas było choć 
odrobinę czystsze. Zgodnie z bieżącą tematy-
ką ochrony środowiska zakończyliśmy w na-
szym przedszkolu realizację programu przed-
szkolnej edukacji antytytoniowej pod hasłem 
„Czyste powietrze wokół nas”. Założeniem 
programu było wykształcenie u dzieci świado-
mej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, 
w których inne osoby palą przy nich papierosy 
oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie 
ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tyto-

niowy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zaję-
ciach warsztatowych, chętnie uczyły się pio-
senki o Dinku, brały udział w różnorodnych 
zabawach i ćwiczeniach. Bo każdy przedszko-
lak o tym wie, ten kto pali, robi źle! J.H.

* Maluchy w rozjazdach. W maju udali-
śmy się do Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Zbąszyniu i podziwialiśmy wykony młodych 
wychowanków. Korzystając z okazji pobytu 
w tym sympatycznym miasteczku odwiedzili-
śmy mini zoo i znajdujący się tam plac zabaw. 
Zakończyliśmy też realizację programu „Moje 
dziecko idzie do szkoły”. Gościliśmy pracow-
ników Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w 
Wolsztynie. Przygotowaliśmy dla nich zajęcia 
pokazowe podczas, których dzieci mogły po-
chwalić się swoją wiedzą z zakresu zdrowego 
trybu życia. Kolejnym ważnym wydarzeniem 
w życiu naszych przedszkolaków był udział 
w Festiwalu Piosenki Przedszkolaków oraz w 
Gminnym Międzyszkolnym Konkursie Tańca 
Ludowego pt. „Na ludowo jest wesoło”. Pod-
czas konkursów doceniono wykonania dwojga 
dzieci: Roksany Rusak, która brała udział w 
kolejnym etapie Festiwalu Piosenki Przed-
szkolaków oraz Karola Palatinusa, którego 
wyróżniono podczas tańca ludowego. Miesiąc 
czerwiec rozpoczęliśmy od bardzo ważnego 
święta – Dnia Dziecka. Z tej okazji przygo-
towaliśmy dla naszych milusińskich dzień pe-
łen zabaw i słodkich niespodzianek. Kolejne 
dni upłynęły nam w sportowej atmosferze. 
Wzięliśmy udział w Olimpiadzie Sportowej 
Przedszkolaków, której organizatorem było 
Przedszkole w Belęcinie. Oprócz udziału w 
zawodach sportowych dzieci chętnie uczestni-
czyły w zabawach na zamkach dmuchanych, 
w pokazie baniek mydlanych i innych atrak-
cjach. J.H.

BELĘCIN
* Wycieczka do Kluczewa. W połowie 

kwietnia przedszkolacy z Belęcina wybrali 
się na wycieczkę do Kluczewa. W gospodar-
stwie agroturystycznym dzieci przywitał wu-
jek Krzysiu, przewodnik i właściciel „Starej 
chaty u kowola”.W trakcie wizyty w gospo-
darstwie wszyscy z zaciekawieniem słuchali 
opowieści wujka Krzysia na temat tego, jak 
wyglądało życie na wsi przed stu laty. Dzie-
ci mogły pobawić się zabawkami, którymi 
bawili się ich dziadkowie. Dowiedziały się 
w jaki sposób wyrabia się masło i ser, mo-
gły zobaczyć kuźnię, w której zapoznały się 
z pracą kowala oraz zobaczyły, jak powstaje 
podkowa. Dużym entuzjazmem dzieci zosta-
ło przyjęte bliskie spotkanie ze zwierzętami 
gospodarskimi (koza, świnia, krowa, owca, 
królik), które można było pogłaskać i nakar-
mić. W trakcie wycieczki nie zabrakło przy-
gotowanych przez gospodarzy smakołyków w 

postaci ciasta drożdżowego i rogalików oraz 
ciepłej herbatki. Wszyscy mieliśmy okazję 
przejechać się bryczką po malowniczej oko-
licy. Na zakończenie wizyty w Kluczewie zo-
stało rozpalone ognisko, w którym mogliśmy 
usmażyć sobie kiełbaski. Pogoda nas nie roz-
pieszczała, ale wycieczka była udana. Pobyt w 
,,Starej chacie u kowola” był czasem świetnej 
zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci wróciły 
z wycieczki bardzo zmęczone, ale szczęśliwe 
i pełne wrażeń.

* Dzień Ziemi. W piątek, 22 kwietnia 
przedszkolaki z grupy ,,Sówki - mądre głów-
ki” obchodziły Światowy Dzień Ziemi. Dzieci 
maszerowały ulicami wsi z transparentem o 
tematyce proekologicznej - JESTEM PRZY-
JACIELEM ZIEMI. Napotkanym przechod-
niom przedszkolaki wręczały zielone listki z 
informacją o tym ważnym dniu. Po spacerze 
mali ekolodzy ochoczo zabrali się za porząd-
kowanie placu przedszkolnego. Oczywiście 

nie zapomnieli przy tym o konieczności segre-
gowania zebranych odpadów. Wierzymy, że ta 
postawa dzieci zaprocentuje w przyszłości.

* Majowe święto. W słowie Polska mie-
ści się wiele: wspaniała historia i kultura, pięk-
ne pejzaże i niezwykły świat przyrody. O tym 
wszystkim dowiedziały się „Sówki - mądre 
główki” wybierając się w ,,podróż po Polsce”. 
Dzieci wysłuchały hymnu narodowego z za-
chowaniem odpowiedniej postawy. Nauczyły 
się też wielu patriotycznych wierszy i piose-
nek, a także wykonały wiele prac plastycz-
nych dotyczących symboli narodowych, które 
poznały. Maluszki z zainteresowaniem wysłu-
chały legend o warszawskiej syrence, poznań-
skich koziołkach, bazyliszku czy smoku wa-
welskim. Dowiedziały się, jak wygląda mapa 
Polski, gdzie znajduje się Morze Bałtyckie, 
góry, rzeka Wisła oraz nasza stolica Warszawa 
i miejscowość, w której mieszkamy. Dzieci 
bardzo chętnie brały udział w zajęciach. Jeste-
śmy dumni z naszych małych patriotów!

* Wizyta mundurowych. W drugiej po-
łowie maja, w ramach VII edycji kampanii 
społecznej ,,Bezpieczny przejazd - Zatrzy-
maj się i żyj!” nasze przedszkole odwiedzili 
funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ze 

Zbąszynka. Celem spotkania było kształtowa-
nie świadomości dzieci na temat bezpiecznego 
przekraczania przejazdów kolejowo-drogo-
wych. Dzieci z dużym zainteresowaniem wy-
słuchały, co należy zrobić, gdy zgubimy się na 
dworcu lub w pociągu, do kogo zwrócić się po 
pomoc, gdy stracimy z oczu rodziców oraz ja-
kie niebezpieczeństwo niesie ze sobą zabawa 
w pobliżu torów. Nie zabrakło również rozmo-
wy na temat obcych, którym nie należy pod 
żadnym pretekstem ufać. Dzieci dowiedziały 
się też gdzie można kupić bilet, sprawdzić od-
jazdy i przyjazdy pociągów, kto to jest sokista, 
konduktor, maszynista, dyżurny ruchu, a tak-
że do czego służy biała linia na peronach. Na 
zakończenie zajęć funkcjonariusze wręczyli 
dzieciom upominki - książeczki zawierające 
opowiadanie na temat skutków łamania zasad 
bezpieczeństwa oraz zestaw ćwiczeń. Po po-
żegnaniu gości i podziękowaniu za ciekawą 
lekcję wybraliśmy się na spacer na pobliską 
stację kolejową. Serdecznie dziękujemy funk-
cjonariuszom Straży Ochrony Kolei ze Zbą-
szynka za spotkanie. Jesteśmy przekonani, że 
dzieci wykorzystają zdobytą wiedzę.

KIEŁPINY
* Pierwszy dzień wiosny. Podtrzymując 

tradycję pożegnania zimy nasze przedszko-
laki, spacerując z Marzanną w wesołym, ko-
lorowym korowodzie, w poniedziałek, 21 
marca powitały wiosnę. Śpiewając piosenki 
i recytując wierszyki o tematyce wiosennej 
zaklinały zimę. Nasza Marzanna na kolejny 
rok została zamknięta w lochach dworku z 
obietnicą uwolnienia jej dopiero na początku 
zimy. Na zakończenie, wyjątkowo zimnego 
w tym roku pierwszego dnia wiosny, odbyło 
się na naszym placu przedszkolnym ognisko, 
przy którym mogliśmy nie tylko się ogrzać, 
ale też upiec kiełbaski i bardzo smakowicie 
zakończyć świętowanie. Liliana Jędrzychow-
ska-Gałęzowska

* Świąteczne śniadanie. W czwartek, 
23 marca, w naszym przedszkolu odbyło się 
śniadanko wielkanocne z tradycyjnymi świą-
tecznymi potrawami, które przygotowali dla 
nas kochani rodzice. Po śniadaniu dzieci wy-
szły na spotkanie ze zwabionym marchewka-
mi zającem. Zając, po wysłuchaniu piosenek 
o tematyce wielkanocnej i wiosennej, zapro-
wadził dzieci do ukrytych na placu zabaw ko-
szyczków z łakociami. Bardzo chętnie też po-
zował do pamiątkowych zdjęć, pobawił się z 
dziećmi na placu zabaw i wesoło ,,odkicał” do 
swojego koszyczka z marchewką i jabłkami. 
Liliana Jędrzychowska-Gałęzowska

KOnkurs 
dla dzieci
z nagrodami

KUPON KONKURSOWY          03/181

Imię i nazwisko:.......................................................

Adres:.......................................................................

..................................................................................

Nr telefonu: .............................................................

Wiek : .....................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do organizacji konkursu, w tym na opublikowanie, 
w przypadku wygranej, imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania  
w kolejnym numerze gazety oraz na stronie www.siedlec.pl.

            .....................................................
                                             
  podpis uczestnika*

...............................................
* podpis rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wa-
runkiem otrzymania nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarza-
nie danych osobowych. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu 
do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania. 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2135). Administratorem danych jest Organizator.

Regulamin konkursów jest dostępny w siedzibie Organizatora 
i na stronie www.siedlec.pl

Nagrody 
w konkursie dla dzieci

z numeru  2/180 
otrzymali:

- Wiktoria 
Biniak (Łąkie)

- Konrad Weiss
(Reklinek)

- Tomasz 
Tomaszewski 

(Boruja)
 

Zwycięzcom
gratulujemy.  

Napisz krótki wiersz o wakacjach w naszej gminie. 
Prace wraz z wypełnionym kuponem konkursowym należy dostarczyć 

do Urzędu Gminy Siedlec osobiście (do sekretariatu) lub przesłać pocztą na 
adres Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 SIedlec z dopiskiem  
„Konkurs”, w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2016 roku. Decyduje 
data stempla pocztowego. Zwycięzcy zostaną powiadomeni telefonicznie lub 
listownie. Regulamin konkursu dostępny jest  w siedzibie Organizatora oraz na  
www.siedlec.pl.
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Wiadomości z przedszkoli
KOPANICA
* Kwiecień w przedszkolu. Nasze przed-

szkole, jak co roku wzięło udział w akcji 
„Sprzątanie świata”. 22 kwietnia dzieci oczysz-
czały z odpadów teren przedszkolny. W ręka-
wiczkach ochronnych i z workami przemie-
rzały najbliższy teren w poszukiwaniu śmieci. 
Nie zabrakło także życzeń z okazji pierwszych 
urodzin naszego dębu, posadzonego przez nas 
w ubiegłym roku. Oprócz tego, starsze grupy 
uczestniczyły w przedstawieniu w siedlec-
kim GOK-u pt. „Eko–misja”. Dzieci poznały 
ważne zasady segregacji śmieci oraz zagad-
nienia recyklingu. Do naszego przedszkola 
także zaprosiliśmy teatrzyk pt. „Trzy magicz-
ne słowa”. Głównym celem zaprezentowanej 
inscenizacji było uświadomienie dzieciom, 
że dzięki używaniu słów proszę, dziękuję i 
przepraszam oraz grzeczności wobec innych 
osób można w życiu wiele osiągnąć. Z kolei  
„Muchomorki” zaprosiły rodziców na zajęcia 
otwarte, które tym razem nie odbyły się w sali, 
tylko w ogrodzie przedszkolnym. Maluchy 
nie tylko pokazały rodzicom, co potrafią, ale 
także zachęcały ich do wspólnej zabawy. Nie 
obyło się także bez prac plastycznych o tema-
tyce wiosennej, które pięknie ozdobiły nasze 
przedszkolne sale. D.T.

* Dzień Dziecka i cyrk. Dzień Dziecka 
w naszym przedszkolu był pełen emocji. Tym 
razem, to nie dzieci wystąpiły dla rodziców, 

ale chętni rodzice wystąpili na scenie naszego 
przedszkola. Przedszkolaki z wszystkich grup 
obejrzały przedstawienie z zapartym tchem i 
z niecierpliwością oczekiwały kolejnych po-
staci, które pojawiały się na scenie. Rodzice 
grupy „Muchomorki” zagrali inscenizację do 
wiersza „Kaczka Dziwaczka”, z grupy „Mądre 
Sowy” przedstawili bajkę „Trzy świnki”, nato-
miast z grupy „Mądre Skrzaty” zaprezentowali 
bajkę „Czerwony Kapturek”. Dorośli aktorzy 
zebrali duże owacje od swoich pociech, pozo-
stałych dzieci z przedszkola oraz personelu. 
Zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz 
słodką niespodzianką. Występ był zdumiewa-
jący, a gra aktorska rodziców profesjonalna! 
Rodzice dobrali także stroje do swoich postaci 
oraz pomogli w przygotowaniu rekwizytów na 
ten występ. To nie koniec, bo dla wszystkich 
dzieci nie zabrakło słodkich niespodzianek z 
okazji ich święta. A dzień po Dniu Dziecka 
nasze przedszkole odwiedził Cyrk z Poznania. 
Zaprezentowali dla nas wspaniałe show, w 
którym dzieci aktywnie brały udział. Obejrza-
ły pokaz żonglerki piłkami i kółkami, hula-hop 
oraz akrobacje. Pokazy klauna spowodowały 
u dzieci zachwyt i uśmiech. Największe wra-
żenie zrobił na nich prawdziwy wąż, którego 
w ogóle się nie bały. Wszystkim dzieciom, jak 
i paniom pracującym w przedszkolu, występ 
bardzo się podobał, o czym świadczyły grom-
kie oklaski na zakończenie.

SIEDLEC
* Warsztaty kulinarne w pizzerni. Przed-

szkolacy wyjechali na wycieczkę krajoznaw-
czą do Wolsztyna. W programie wyjazdu dzie-
ci zwiedziły skansen parowozów, Rynek w 
Wolsztynie i podziwiały piękne krajobrazy z 
molo. Na zaproszenie pizzerii „Mafia” i „Cen-
giz Baba” udali się również na warsztaty ku-
linarne z kucharzami. Każde dziecko przygo-
towywało swoją pizzę wg. smaku, upodobań 
i kolorystyki. W oczekiwaniu na „wypieki” 
przedszkolaki śpiewały piosenki i recytowały 
wiersze dla pracowników pizzerii. Przy kosz-
towaniu własnych pizz dzieci otrzymały na-
poje i upominki od „Mafia” i „Cengiz Baba”. 
Za wspaniałą gościnę dzieci podziękowały 
laurkami, kwiatkami, a na pamiątkę spotkania 
wykonano zdjęcia w formie tablo, które trafią 
dla wystroju gościnnych firm. Dziękujemy! 
Dyrektor Przedszkola w Siedlcu Teresa Sob-
kowiak

* Bezpieczny przedszkolak. W pierw-
szy dzień kwietnia grupy „Kotki” i „Skrzaty” 
miała uroczego gościa, którym była Marta 
Śmiałek, instruktorka prawa jazdy kategorii 
B z Ośrodka Szkolenia Kierowców z Żody-
nia. W ciekawy sposób opowiadała dzieciom 
o niezbędnym wyposażeniu samochodów, jak 
również zapoznała starszaków z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Dzieci były za-
chwycone i w ten sam dzień chciałyby zdawać 

prawo jazdy! Na koniec spotkania pani Mar-
ta każdemu przedszkolakowi rozdała drobne 
upominki. Dziękujemy bardzo za miłe spotka-
nie! Dyrektor Przedszkola w Siedlcu Teresa 
Sobkowiak

* Świętowanie w maju. Okres majowych 
świąt w naszym przedszkolu (1 maja - Święto 
Pracy, 2 maja - Dzień Flagi Narodowej oraz 
3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 Maja), to wspaniały czas na przybliżenie 
dzieciom treści patriotycznych, oczywiście w 
formie przystępnej i zrozumiałej dla każdej 
grupy wiekowej. Poprzez takie kultywowa-
nie uroczystości narodowych przedszkola-
ki z grup „Jeżyki”, „Wiewiórki”, „Skrzaty”  
i „Kotki” uczą się patriotyzmu, wyrabiają po-
zytywne postawy oraz uczucia patriotyczne. 
W ten sposób już od dzieciństwa kształtuje się 
w dzieciach uczucie miłości i przywiązania do 
własnego kraju oraz promuje się polskie sym-
bole narodowe. Przedszkolaki udowodniły 
przy tym, że posiadają ogromną wiedzę o Pol-
sce. Majowe święta były dla nich wspaniałą 
lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a 
Polska, to ich Ojczyzna. Dyrektor Przedszkola 
w Siedlcu Teresa Sobkowiak

* Majowe zabawy. Piękny maj przywi-
tał nasze dzieci w pobliskim sadzie i na pla-
cu zabaw. Majowa pora sprzyjała zabawom 
wśród kwitnących drzew na nowych huśtaw-
kach i konikach oraz na spędzaniu przemiłych 

wspólnych chwil na kwitnącej łące. Dyrektor 
Przedszkola w Siedlcu Teresa Sobkowiak

* Dzień Mamy. W piątek, 20 maja w sali 
GOK w Siedlcu odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Mamy. „Jeżyki”, „Wiewiórki”, „Kot-
ki” oraz „Skrzaty” przygotowały dla swoich 
mam program artystyczny. Przedszkolaki 
ubrane w stroje pięknie recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki, tańczyły i składały życze-
nia. W wyjątkowej atmosferze dzieci wspania-
le odgrywały swoje role. Niejednej mamie łza 
zakręciła się w oku. Była to bardzo wyjątkowa 
uroczystość pełna uśmiechu, radości i dumy. 
Na zakończenie części artystycznej dzieci 
wręczyły swoim mamom własnoręcznie wy-
konane prezenty i laurki. Na koniec dzieci za-
śpiewały wszystkim mamom chóralne i grom-
kie ,,Sto lat”. Po części oficjalnej dla każdej 
mamy przygotowany był słodki poczęstunek 
i kawka, a dla przedszkolaka smaczne lody 
i soczek. Przedszkolaki wraz ze swoimi ma-
musiami bawiły się wspaniale i wesoło przy 
muzyce disco. Dyrektor Przedszkola Teresa 
Sobkowiak

* Dzień Dziecka. W Przedszkolu w Sie-
dlcu został zorganizowany festyn z okazji 
Dnia Dziecka. W tym dniu na przedszkolaków 
czekało wiele atrakcji. Były zamki dmuchane, 

trampolina, basen z piłkami, zabawy z clow-
nem Grzesiem oraz misiem Bartkiem z Banku 
Spółdzielczego w Siedlcu. Niezwykłą niespo-
dzianką dla dzieci było wykonywanie tatuaży 
przez artystę Wiesława Matysika. Każde dziec-
ko mogło wybrać z katalogu tatuaży ulubioną 
postać z bajki. Z wizytą do przedszkolaków z 
okazji ich święta przybyli wozem strażackim 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sie-
dlcu, wozem policyjnym funkcjonariusze z 
siedleckiego posterunku oraz radiowozem i 
policyjnym motocyklem policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Wiele 
radości przedszkolakom sprawiły upominki 
zakupione z Rady Rodziców: piłki, łakocie i 
niespodzianki od sponsorów - baloniki, słod-
kie łakocie, piłki oraz kolorowanki z Wesołe-
go Miasteczka. To nie koniec niespodzianek i 
atrakcji, bo w planie m.in. wspólny wyjazd i 
piknik w Zbąszyniu, Gminna Olimpiada Spor-
towa Przedszkolaków, jak również zabawa 
w Wesołym Miasteczku przy placu zabaw w 
Siedlcu. Wszystkim za wsparcie i pomoc w 
organizacji dla naszych przedszkolaków Dnia 
Dziecka bardzo dziękujemy. Dyrektor Przed-
szkola Teresa Sobkowiak

TUCHORZA
* Pierwszy dzień wiosny. Chyba już każ-

dy – i duży, i mały – chciał, aby przyszła do 
nas cieplejsza pora roku, czyli WIOSNA. I 
dlatego też przedszkolaki z Tuchorzy, 21 mar-
ca barwnym, muzycznym korowodem poszły 
pożegnać panią zimę, tym samym witając tak 
długo oczekiwaną Wiosnę. BB

* Przedszkolna Wielkanoc. Trochę wcze-
śniej niż w kalendarzu, bo już 24 marca, w 
przedszkolu w Tuchorzy świętowaliśmy Wiel-
kanoc. Oczywiście dzień ten rozpoczęliśmy od 
tradycyjnego wielkanocnego śniadania, pod-
czas którego pani dyrektorka złożyła wszyst-
kim dzieciom oraz pracownikom życzenia 
Wesołych Świąt. Na dzieci czekały też tego 
dnia jeszcze dwie niespodzianki. Pierwsza to 
przedstawienie – teatrzyk pt. ,,Jak Ania złośni-
ca została wielkanocnym zajączkiem”. Druga 
niespodzianka, oczekiwana chyba najbardziej 
przez wszystkie dzieci, to wizyta prawdziwe-
go wielkanocnego zająca. Tylko, że ten zając 
obiecał dzieciom prezenty dopiero wtedy, jak 
wszystkie przedszkolaki zaśpiewają mu pięk-
nie wielkanocne piosenki. Do tego dzieci nie 
trzeba było oczywiście w ogóle namawiać! 
Do dzisiaj jednak nie wiemy, czy dlatego, że 
dzieci lubią śpiewać, czy może już nie mogły 
doczekać się łakoci od zająca... BB

* 1050. rocznica chrztu Polski. Dzięki 
Bogumile Nowak, naszej katechetki, dzieci 
uczestniczyły w uroczystościach 1050. rocz-
nicy Chrztu Polski. Najpierw spotkaliśmy się 
wraz z przedszkolakami z Kiełpin oraz Starej 
Tuchorzy w kościele, gdzie po krótkiej modli-
twie katechetka opowiedziała dzieciom, jak 
przebiegał chrzest każdego z nas (do tego po-
trzebne były szatki przyniesione przez każde-
go przedszkolaka). Następnie wszyscy razem 
przeszliśmy do pobliskiej szkoły, w której cze-
kały na nas liczne niespodzianki i ciekawe za-
dania do wykonania. Wspólnie zaśpiewaliśmy 
też kilka religijnych piosenek. Bardzo dzię-
kujemy szkole w Tuchorzy za zaproszenie do 
udziału w uroczystościach, a przede wszyst-
kim pani Bogumile za przygotowanie dla nas 
tych wszystkich niespodzianek. BB

* Wizyta fryzjerki. We wtorek, 19 kwiet-
nia, przedszkole w Tuchorzy odwiedziła fry-
zjerka, pani Agnieszka, mama jednego z na-
szych przedszkolaków. W bardzo ciekawy 
sposób opowiedziała o swoim wykonywanym 
zajęciu, pokazując dzieciom niezbędne, fry-
zjerskie narzędzia pracy. Nie zabrakło także 
,,zajęć praktycznych”. Wszystkie chętne dzie-
ci zostały przez naszego gościa pięknie ucze-
sane. I chyba dzieciom bardzo się to spotkanie 
podobało, gdyż podczas podziękowania każdy 
mocno chciał panią Agnieszkę przytulić. BB

W czwartek, 2 czerwca odbył się mini 
festyn dla naszych maluchów ze świetlicy w 
Kiełpinach. Dla dzieci przygotowane były róż-
ne atrakcje. Maluchy miały pyszny poczęstunek 
hot-dogi, lody oraz ciasto. Dzieci chętnie uczest-
niczyły w konkursach skakania w workach, no-
szenia piłeczki na łyżkach itd. Chętni mogli też 
skorzystać z malowania buziek, a dziewczynki 
nawijały sobie wałki na włosy. Czas mijał pod 
znakiem uśmiechu oraz dobrej zabawy, a na ko-
niec dzieci dostały dyplomiki i wafelki za uczest-
nictwo w konkursach. Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli w zorganizowani tak atrakcyjne-
go i udanego święta dla naszych dzieci.

opiekunka świetlicy Aneta Fornalkiewicz

Obchody Dnia Dziecka 
w Świetlicy Środowiskowej w Kiełpinach

Wiesław Matysik  - Siódme Niebo  - Siedlec 2015

Spotkajmy się w Siódmym Niebie
Jutro, pojutrze za chwilę
Dokładny adres napiszę
W dłoni podróżny mam bilet

Nasze przytulne mieszkanko
U Pana Boga za piecem
Pachnące miłości mieszanką
Chlebem, winem i świecą

Rajskiego ogrodu owocem
Co w sobie pokusy ma siły
Będziemy się dzielić nocami
W ten czas najbardziej nam miły

Chwila Poezji
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