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Sesja Rady Gminy w dniu 
11 czerwca br. była sesją 
najważniejszą i wyjątkową, 
bo absolutoryjną. Absoluto-
rium  jest rodzajem kontroli 
rady gminy nad wójtem w 
zakresie wykonywania bu-
dżetu i jest wyrazem osta-
tecznej oceny działalności 
wójta. Radni zagłosowali 
jednomyślnie i udzielili ab-
solutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2018 rok, co 
oznacza docenienie współ-
pracy Rady i Wójta oraz 

pracy urzędników. 
Dodatkowo sesja ta była 
pierwszą, na której Wójt 
Jacek Kolesiński przed-
stawiał raport o sta-
nie gminy za rok 2018 . 
Radni zapoznali się dużo 
wcześniej z dokumentem 
w formie elektronicznej, a 
podczas obrad raport został 
omówiony przy pomocy 
prezentacji multimedial-
nej.  Sytuacja gminy w roku 
2018  jest wynikiem często 
koniecznych wieloletnich 

działań, a 
nie skutkiem 
aktywności  
tylko w roku 
2017. Wiele informacji było 
dla odbiorców nowością, 
jak chociażby miejsce w 
rankingu tworzonym przez 
www.wpo lno t a .o rg .p l , 
gdzie awans gminy Siedlec 
jest tak duży, że aż trudno 
w to uwierzyć. Końcowy 
wskaźnik jest sumą czterech 
wskaźników cząstkowych: 
sukcesu finansowego od-

noszącego się do budżetu 
gminy, sukcesu ekono-
micznego odnoszącego się 
do stanu gospodarki lokal-
nej, sukcesu infrastruktu-
ralnego oraz sukcesu spo-
łecznego. W rankingu gmin 
wiejskich awansowaliśmy 
w odniesieniu do poprzed-
niej kadencji o prawie 1000 
pozycji z 1217 na 227 miej-
sce w rankingu, a najbliż-

sza gmina wiejska Przemęt 
znajduje się na 337 miejscu. 
Jako gmina odnieśliśmy 
ogromny sukces, co jest wy-
nikiem pracy mieszkańców, 
pracowników, Rady Gminy 
oraz Wójta. Przed nami wie-
le wyzwań, ciężka, systema-
tyczna praca i dużo zmian. 

100 % poparcia Radnych dla Wójta 

Ocena gminy przez niezależny portal: www.wspolnota.org.pl
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Absolutorium to inny-
mi słowy potwierdze-
nie przez Radę Gminy, 
że
Wójt prawidłowo zre-
alizował budżet gminy, 
czyli zgodnie z pra-
wem wydał
publiczne pieniądze. 
Jest też rodzajem kon-
troli radnych nad wy-
konaniem
budżetu i wyrazem 
oceny Wójta. Przedsta-

wione materiały, opinie 
komisji Rady Gminy 
jak      i opinia Regio-
nalnej Izby Obrachun-
kowej  wskazują jed-
noznacznie, iż zostało 
to zrobione zgodnie z 
przepisami prawa. Na-
sza codzienność to nie 
tylko paragrafy i cyfry, 
chociaż te wskazują 
wyraźnie jak radykal-
nie zmniejszyło się za-
dłużenie naszej gminy, 
co jest niewątpliwym 
sukcesem. Dla miesz-
kańców ważniejsze 
jest to, co
widzimy na ulicach, 
czyli szereg wykona-
nych inwestycji i po-
prawa jakości

życia oraz to, jak  Wój-
towi udało się zmienić  
postrzeganie naszej 
gminy. Wszystko to 
tworzy obraz dosko-
nałego zarządzania 
naszymi finansami i 
gminą. Mając na uwa-
dze powyższe, decyzja 
o udzieleniu absoluto-
rium jest jedyną słusz-
ną oraz należnym Wój-
towi, jak i wszystkim 
urzędnikom wyrazem 
uznania za pracę, jaką 
wykonali w minionym 
roku. Jednym słowem 
jest to podsumowanie 
doskonałej współpracy 
Rady Gminy i Wójta.

Marcin Michalski - Radny

Wójt objął urząd, kiedy 
zadłużenie gminy wy-
nosiło 52%. Na dzień 
dzisiejszy spłacono już 
45 % wartości długu, 
a zadłużenie gminy 
oscyluje na poziomie 

21%.  Warto dodać, 
że jednocześnie gmina 
notuje duży rozwój, 
awansując w kolejnych 
rankingach, co zostało 
zaprezentowane przy 
debacie nad raportem 
o stanie Gminy za rok 
2018. Kolejne inwesty-
cje przy dużym udziale 
środków zewnętrznych 
oraz systematyczna 
zmiana wizerunku 
gminy potwierdzają, że 
kierunek jaki wspólnie 
obraliśmy jest słuszny. 

Decyzja za udziele-
niem Wójtowi Abso-
lutorium była dla mnie  
oczywista i  nie pod-
jęłam jej w ostatniej 
chwili na sesji.

Gratuluję Wójtowi 
i pracownikom za 
wspólną, ciężką pracę, 
a  wszystkim Radnym 
dziękuję za głos popar-
cia dla Wójta i doce-
nienie pracy , a zmiany 
widać i do DUŻE.

Róża Olejniczak - Radna

Sesja absolutoryjna była nie 
tylko wyjątkowa ze wzglę-
du na udzielone absoluto-
rium, ale też pokazała jak 
dużo udało się nam razem 
osiągnąć i jaki ogrom pracy 

wszyscy w to włożyli.
Przed Wójtem zostało po-
stawionych wiele zadań: 
po pierwsze poprawa sytu-
acji finansowej gminy. W 
ciągu 4 lat spłaciliśmy 44% 
zadłużenia, czyli prawie 9 
milionów złotych. Jedno-
cześnie znaczne wzrosła 
ilość inwestycji, bo w roku 
2018 gmina przeznaczyła 
na nie ponad 8 milionów 
złotych. Kolejnym zada-
niem była budowa dróg: 
przez te lata zbudowali-

śmy lub przebudowaliśmy 
kilkanaście dróg i chod-
ników. Najmniej policzal-
nym, ale równie ważnym 
wyzwaniem była zmiana 
wizerunku gminy. Mamy 
bogatą historię,           o któ-
rej trochę zapomnieliśmy, 
a którą należy pokazywać 
i pielęgnować. Budujemy 
trasy turystyczne, tak aby 
mieszkańcy i goście mieli 
gdzie spędzać swój wolny 
czas. Niebawem powstanie 
ścieżka rowerowa Siedlec 

– Powodowo. Sukcesów, 
mniejszych i większych jest 
wiele. Podsumowaniem 
tego jest wynik w rankingu 
niezależnego portalu samo-
rządowego „Wspólnota”, 
gdzie w kategorii Sukces 
Kadencji awansowaliśmy o 
prawie 1000 miejsc –          z 
1217 na 227 pozycję. Praca 
broni się sama, a ten wynik 
jest tego efektem. Cieszy-
my się, ale mamy perspek-
tywę dalszego rozwoju i 
kolejnych wyzwań, które 

dotyczą przede wszystkim 
wodociągów, kanalizacji, 
oświaty, rekreacji, turystyki 
i kultury. Osobiście cieszy 
mnie bardzo pełne popar-
cie radnych dla udzielenia 
absolutorium. Jest to wy-
raz uznania dla pracy rady 
gminy, pracowników urzę-
du i wójta. Zostaliśmy oce-
nieni bardzo dobrze, z błę-
dów wyciągamy wnioski i 
pracujemy dalej. 

Jacek Kolesiński - Wójt

Sesja absolutoryjna to 
niewątpliwa jedna z 
ważniejszych w ciągu 
roku, podczas której 
to Rada mówi „TAK” 
Wójtowi i daje zielone 
światło do dalszej jego 
pracy. Zapoznałem 
się raportem o stanie 
gminy oraz sprawoz-

daniem z wykonania 
budżetu za 2018r. i 
treść tych dokumen-
tów wywarła na mnie 
pozytywne wrażenie. 
Gmina regularnie spła-
ca zadłużenie, a jed-
nocześnie inwestuje 
bardzo duże pieniądze 
w infrastrukturę czy w 
budowę obiektów uży-
teczności publicznej 
dbając równocześnie o 
oświatę i kulturę. Wi-
zerunek naszej gminy 
został poprawiony cze-
go dowodem jest orga-

nizacja ( po raz pierw-
szy na terenie gminy 
wiejskiej) dożynek 
archidiecezjalno- wo-
jewódzkich. Natomiast 
sama sesja przebiegła 
płynnie, bez zbędnych 
pytań i komentarzy 
co świadczy o tym, że 
każdy radny ma świa-
domość w jak dobrej 
kondycji jest Gmina 
Siedlec. Wszystko 
idzie w dobrym kierun-
ku i ważne aby ten kurs 
stale utrzymywać…!

Adam Kupś - Radny  Dnia 24 sierpnia br. ser-
decznie  zapraszamy wszystkich 
mieszkańców i gości na kolejne 
już Święto Smaków. Jak co roku 
odbędzie się Turniej Sołectw, na 
które zapraszamy wszystkie ak-
tywne sołectwa! Na scenie za-
prezentują się przeróżni artyści, 
a dzieci będą mogły skorzystać 
z miasteczka zabaw. Dzieci będą 
oglądać cyrk na żywo z zapierają-
cymi dech w piersi akrobacjami. 
Bohaterami cyrku będą akrobaci, 
nie zwierzęta. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Power Play. Będzie 
pysznie i różnorodnie jak na Świę-
to Smaków przystało! Zadbają o 
to wspaniałe Panie z miejscowych 
KGW oraz firmy gastronomiczne.  
W tym roku impreza trwać będzie 
tylko w sobotę, ponieważ w nie-
dzielę 25 sierpnia gmina Siedlec 
wraz z Archidiecezją Poznańską, 

Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego i  Po-
wiatem Wolsztyńskim będzie go-
spodarzem Dożynek Wojewódzko 
- Archidiecezjalnych. O godzinie 
13:00 odbędzie się uroczysta 
msza święta, a po mszy obrzęd do-
żynkowy, po którym wspólnie po-
dzielimy się chlebem – symbolem 
życia, radości, sytości i szczęścia. 
Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo 
wystąpi na scenie koncertowej, 
a wieczorem pojawi się na niej 
gwiazda dożynek, która pozostaje 
jeszcze tajemnicą. Równocześnie 
przez cały dzień odbywać się bę-
dzie wystawa rolnicza, na która 
serdecznie wszystkich chętnych, 
by podzielić się własną aktywno-
ścią w szeroko pojętym rolnictwie 
-  może być to rękodzieło, miody, 
kwiaty itp. Więcej informacji w 
GOK w Siedlcu. 
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Relacja z   IX i X sesji Rady 
Gminy Siedlec
 W  dniu 28 maja 2019 r. 
odbyła się IX  sesja Rady Gminy 
SiedlecVI kadencji 2018 -2023, w 
której uczestniczyło 12 radnych 
spośród 15 członków Rady, Ro-
bert Bekier Komendant Powiatowy 
Policji w Wolsztynie, Sławomir-
Śnita Komendant Powiatowy PSP 
w Wolsztynie, JanTobiasz Prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów, Andrzej 
Rogozinski Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, Adam Kasprzyk 
radny powiatowy,  Jacek Kolesiń-
ski Wójt Gminy, Krystyna Lewan-
dowska Skarbnik Gminy, Hieronim 
Birk Sekretarz Gminy,  Sołtysi oraz 
kierownicy jednostek organizacyj-
nych i referatów urzędu gminy.
 Na wstępie obrad Wójt 
Gminy J. Kolesiński z Przewod-
niczącym Rady Gminy Siedlec A. 
Kaźmierczakiem złożyli podzię-
kowania sołtysom, którzy pełnili 
tę funkcje w minionej kadencji, 
a nie uzyskali reelekcji lub zre-
zygnowali. W dowód uznania za 
sumienne dbanie o dobro lokalnej 
społeczności, za troskę wyrażającą 
się podejmowaniem i skutecznym 
realizowaniem działań i inicjatyw 
służących rozwojowi sołectwa, 
a tym samym całej naszej gminy 
wręczyli podziękowania sołtysom 
wybranym na kolejną kadencję. 
Włodarze gminy życzyli sukcesów 
w realizacji zamierzeń na rzecz ich 
sołectwa oraz wręczyli odznakę 
Sołtysa .
W punkcie interpelacje i wnioski 
głos zabrali:
- radny D. Wita składając interpe-
lację o następującej treści:
„ W dniu 7 maja 2019 r. na wspól-
nym zebraniu komisji Rady Gminy 
Siedlec, Wójt Gminy Siedlec na 
pytanie radnych o stan zaawanso-
wania prac w zakresie budynku/
budynków socjalnych w Chobie-
nicach poinformował  zebranych, 
jakoby przyczyna opóźnienia się 
ich realizacji, leży po stronie Sta-
rostwa Powiatowego w Wolsztynie 
oraz kierownika Wydziału Archi-
tektury i Budownictwa. W związ-
ku z powyższym , składam inter-
pelacje w następującym zakresie. 
Proszę o przedstawienie chrono-
logicznego postępu prac dla w/w. 
zadania. Proszę o uwzględnienie:
- daty złożenia wniosku o warunki 
zabudowy,
- daty wydania decyzji o warun-
kach zabudowy,
- daty wyłonienia oraz podpisania 

umowy z projektantem dla w/w 
zadania,
- jaki był termin opracowania do-
kumentacji projektowej oraz czy 
zakres obejmował również uzyska-
nie pozwolenia na budowę?,
- czy umowa była aneksowana, a 
jeżeli tak, to w jakim zakresie?,
-  zakresu udzielonego pełnomoc-
nictwa projektantowi,
- daty przyjęcia projektu przez 
zamawiającego wraz z informacją, 
czy na tą okoliczność spisany zo-
stał protokół przyjęcia przedmiotu 
zamówienia.
Dodatkowo proszę o informacje w 
zakresie prowadzonego postępo-
wania w Starostwie Powiatowym 
w zakresie:
- daty złożenia wniosku o pozwo-
lenie na budowę,
- czy inwestor działał za pośred-
nictwem pełnomocnika? Jeżeli tak, 
to kto nim był oraz jaki był zakres 
udzielonego pełnomocnictwa?
- czy były wydawane przez organ 
postanowienia lub pisma wzywają-
ce wnioskodawcę lub osobę przez 
niego upoważnioną do złożenia 
wyjaśnień i uzupełnień oraz za-
kres, o który organ wzywał ?
- czy postępowanie o pozwolenie 
na budowę było zawieszone? Jeże-
li tak, to ile razy, na czyj wniosek, 
z jakiego powodu oraz na jaki 
okres?
- datę wydania pozwolenia na bu-
dowę,
- jednocześnie wnoszę o przed-
stawienie metryki postępowania 
administracyjnego.
Jednocześnie wnoszę  o udostęp-
nienie kopii decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla przedmiotowej in-
westycji.”
W dalszej części swego wystąpie-
nia radny D. Wita złożył zapytania 
o następującej treści:
„ Proszę o udzielenie informacji, 
kiedy zostanie opracowany i wcie-
lony w życie regulamin dot. placu 
zabaw przy przedszkolu samorzą-
dowym w Siedlcu. Wskazuję, iż 
przedmiotowy plac zabaw znajduje 
się na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1022/5. Pragnę za-
uważyć, iż Siedlec jest największą 
miejscowością gminy, która wg 
stanu na 31.12.2018 r. jest zamiesz-
kiwana przez 1702 mieszkańców. 
Wspomniany plac zabaw jest tere-
nem publicznym, dlatego też powi-
nien zostać udostępniony najmłod-
szym mieszkańcom miejscowości 
po godzinach pracy przedszkola, 
na zasadach określonych w regula-

minie”.
„ Rada Gminy Siedlec Uchwałą  Nr 
XLIX/258/2018 z 26 czerwca 2018 
roku przystąpiła do sporządzenia 
Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Siedlec. Jednak dopie-
ro 25 kwietnia 2019 roku , to jest 
niespełna 10 miesięcy po podjęciu 
przez Radę Gminy ww. uchwały, 
Wójt Gminy Siedlec przystąpił do 
procedury planistycznej poprzez 
podanie do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie i obwieszcze-
nie o przystąpieniu do sporządze-
nia studium. Mając na uwadze po-
wyższe, zwracam się z zapytaniem, 
czym jest spowodowane tak duże 
opóźnienie we wdrażaniu procedu-
ry planistycznej.
 Jednocześnie pragnę za-
uważyć, iż w miesiącach marzec i 
kwiecień 2019 r. miały miejsce ze-
brania wiejskie z mieszkańcami, w 
trakcie których brak było jakiejkol-
wiek informacji dla mieszkańców 
o przystąpieniu do sporządzenia 
studium oraz, co najważniejsze, o 
tym, że będzie możliwość składa-
nia wniosków do Studium w ter-
minach wyznaczonych w obwiesz-
czeniu. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, choć nie jest aktem 
prawa miejscowego jest podsta-
wowym narzędziem kształtowania 
polityki przestrzennej gminy. Dla-
tego też, uważam że informacja o 
opracowaniu lub zmianie tego do-
kumentu, powinna dotrzeć do  jak 
największej liczby osób, a zebrania 
wiejskie były jedną z takich możli-
wości”.
- radny A. Skiba podniósł sprawę 
wody w „dolnej” Wielkiej Wsi py-
tając: czy myśli się o szybszym do-
prowadzeniu wody?.
W dalszej części obrad Rada wysłu-
chała sprawozdania  Komendanta 
Powiatowego Policji w Wolsztynie 
i sprawozdania Komendanta Po-
wiatowego PSP w Wolsztynie do-
tyczące: „ Ocena stanu porządku i 
bezpieczeństwa publicznego na te-
renie gminy Siedlec  za 2018 rok.”
Ponadto podjęto  uchwały w spra-
wie :
- Uchwała nr IX/36/2019 w spra-
wie uznania skargi na działalność 
Wójta Gminy Siedlec za bezzasad-
ną została przyjęta zwykłą więk-
szością głosów na obecność 12 
radnych 9 – za, 2 – przeciw , 1 – 
wstrzymujący,

- Uchwała nr IX/37/2019 w spr
awie zmian uchwały budżetowej na 
2019 rok na obecność 10 radnych 
została przyjęta jednogłośnie, 10 
-za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymują-
cych,
- Uchwała nr IX/38/2019 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 
2019 – 2026 na obecność 10 rad-
nych została przyjęta jednogłośnie, 
10 -za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymu-
jących,
- Uchwała nr IX/39/2019 w spra-
wie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Siedlec dla 
terenów położonych w południo-
wej części miejscowości Siedlec  
na obecność 10 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, 10 -za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących,
- Uchwała Nr IX/40/2019  w spra-
wie ustalenia sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Siedlec oraz 
ustalenie granic obwodów publicz-
nych szkół podstawowych od dnia 
1 września 2019 roku na obecność 
10 radnych została przyjęta jedno-
głośnie, 10 -za, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymujących,
- Uchwała Nr IX/41/2019 w spra-
wie ogłoszenia konkursu „Pięk-
na Wieś Gminy Siedlec 2019” na 
obecność 10 radnych została przy-
jęta jednogłośnie, 10 -za, 0 – prze-
ciw, 0 – wstrzymujących,
- Uchwała Nr IX/42/2019 w spra-
wie przeznaczenia części umorzo-
nej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
„ na obecność 10 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, 10 -za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących.

 W  dniu 11 czerwca 2019 r. 
odbyła się X absolutoryjna  sesja 
Rady Gminy Siedlec VI kadencji 
2018 -2023, w której uczestniczyło 
13 radnych spośród 15 członków 
Rady,  Andrzej Rogoziński Wi-
ceprzewodniczący Rady Powia-
tu,  Jacek Kolesiński Wójt Gminy, 
Krystyna Lewandowska Skarbnik 
Gminy,  Sołtysi oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych i refera-
tów urzędu gminy.
Podczas sesji po raz pierwszy zo-
stał zaprezentowany Raport o sta-
nie Gminy Siedlec za  rok 2018, 
który w sposób szczegółowy opi-
suje bieżącą sytuację gospodarczą 
i społeczną Gminy Siedlec. Po 
przeprowadzeniu debaty nad ra-
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portem o stanie gminy Rada Gmi-
ny Siedlec jednogłośnie udzieliła 
wotum zaufania Wójtowi Gminy  
Siedlec podejmując uchwałę Nr 
X/43/2019 .

W dalszej części obrad radni jedno-
głośnie podjęli uchwały w sprawie:
-  zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2018 
rok,- udzielili absolutorium Wójto-
wi Gminy Siedlec  z tytułu wykona-
nia Budżetu za 2018 rok.

Protokoły z poszczególnych sesji 
wraz z nagraniami dostępne są na 
stronie  www.siedlec.esesja.pl

28.05.2019 - IX sesja Rady 
Gminy Siedlec (relacja w nume-
rze),
29.05.2019 - wizyta w Scho-
enwalde/Niemcy / - omówienie 
współpracy ,
1.06.2019 - Gminne Zawody 
– Sportowo Pożarnicze 

jednostek OSP gminy 
Siedlec/Boruja. W zawo-
dach uczestniczyły 42 
drużyny, w tym 13 żeń-
skich,
4.06.2019 - Walne 
Zgromadzenie ZEUK w 
Siedlcu,

8.06.2019 - konkurs j. 
niemieckiego w Tucho-
rzy,
8.06.2019 - dni otwar-
te w Dziennym Domu 
Pomocy w Siedlcu,

11.06.2019 - X sesja Rady 
Gminy Siedlec /relacja w  nume-
rze/,
- Tydzień Kozła w placówkach 
oświatowych w ramach Festiwa-
lu Kultury Ludowej Zachodniej 
Wielkopolski ,

Kalendarium Gminy Siedlec

Dnia 9 czerwca 2019 r. na 
Skansenie Budownictwa Lu-
dowego Zachodniej Wielko-
polski rozegrano II Powia-
towy Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich. W turnieju wzię-
ło udział 8 kół       z powia-
tu wolsztyńskiego. Gminę 
Siedlec reprezentowały Koła 
Gospodyń Wiejskich               z 

Karny, Belęcina i Jaromierza. 
Milo nam jest poinformować, 
że II miejsce w rywalizacji 
zdobyła reprezentacja Kar-
nej. Wszystkim uczestnicz-
kom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie: 
www.powiatwolsztyn.pl

POWIATOWY 
TURNIEJ 

KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
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W dniu 1 czerwca 2019 roku na boisku 
sportowym w Borui przeprowadzone zostały 
Gminne Zawody – Sportowo Pożarnicze jednostek 
OSP gminy Siedlec. W zawodach uczestniczyły 42 
drużyny, w tym 13 żeńskich. Drużyny rywalizowały 
między sobą w 6 różnych grupach. 

Organizatorem zawodów byli: Urząd Gminy 
Siedlec, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Siedlcu oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borui. Zawody rozpoczęły się zbiórką na płycie 
boiska, gdzie odbyła się krótka część oficjalna. 

To wydarzenie swoją obecnością zaszczycili 
m.in. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Wolsztynie dh Henryk Żok, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP w Przemęcie dh Józef Pauch, Komendant 
Gminny w Przemęcie druh Marian Skibiński, 
Komendant Gminny w Wolsztynie dh Szymon 
Tomys, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Wolsztynie bryg. Sławomir 
Śnita, dowódca jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Wolsztynie mł. kpt. Damian Glapiak, mł. bryg. 
Tomasz Maciejewski, kierownik Posterunku Policji 
w Siedlcu asp. sztab. Tadeusz Tomys, Wójt Gminy 
Siedlec pan Jacek Kolesiński, Sekretarz Gminy 
Siedlec pan Hieronim Birk, Przewodniczący Rady 
Gminy Siedlec pan Andrzej Kaźmierczak, sołtys 
wsi Boruja pani Katarzyna Kardaszewska.

Podczas uroczystości zasłużonemu strażakowi 
druhowi Tadeuszowi Wolnikowi z jednostki OSP 
Jażyniec wręczono Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa

Po zakończeniu części oficjalnej Prezes ZOG 
ZOSP RP w Siedlcu dh Maciej Tomalik ogłosił 
otwarcie tegorocznych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych. Zawody rozegrano w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta 
pożarnicza. Bieg sztafetowy wg Regulaminu 
Młodzieżowych Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych odbył się 30 maja br. na stadionie w 
Siedlcu.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwała Komisja Sędziowska powołana przez 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wolsztynie, której przewodniczył mł. 
kpt. Damian Glapiak. 

Drużyny otrzymały dyplomy, pamiątkowe 
magnesy, zwycięzcy dodatkowo puchary a  drużyny 
CTIF  dodatkowo medale. Dyplom oraz nagroda 
pieniężna Wójta Gminy Siedlec za uzyskanie 
najlepszych wyników na zawodach trafiła w ręce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu. Nagrody 
dla uczestników ufundowane zostały przez Urząd 
Gminy w Siedlcu.

Zwycięzcy tegorocznych zawodów gminnych 
wystartują w zawodach powiatowych, które 
odbędą się 16 czerwca 2019 roku w Wolsztynie na 
stadionie MOSiR.

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej 
wpłynął 1 protest, który rozpatrzono pozytywnie. 
W czasie zawodów uległo wypadkom 
(kontuzjom) 3 zawodników, dwóm  udzielono 
pomocy doraźnej, a jednemu szpitalnej.

Po oficjalnym odczytaniu protokołu zawodów 
przez Sędziego Głównego, odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród zwycięzcom tegorocznych 
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

W trakcie zawodów z okazji Dnia Dziecka 
dzieci mogły skorzystać z dmuchanych zamków 
oraz wielu atrakcji przygotowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu.

Klasyfikacja generalna przedstawiała się 
następująco: 

Grupa CTIF dziewcząt:  
1 miejsce – OSP Chobienice 
2 miejsce – OSP Siedlec
3 miejsce – OSP Żodyń
4 miejsce – OSP Tuchorza
5 miejsce – OSP Stara Tuchorza
Grupa CTIF chłopców:  

1 miejsce – OSP Siedlec I
2 miejsce – OSP Jażyniec
3 miejsce – OSP Siedlec II
4 miejsce – OSP Chobienice
5 miejsce – OSP Kopanica
6 miejsce – OSP Tuchorza
7 miejsce – OSP Starta Tuchorza
Grupa „C” kobiet w wieku powyżej 16 lat:  
1 miejsce – OSP Chobienice  
2 miejsce – OSP Siedlec  
3 miejsce – OSP Stara Tuchorza
4 miejsce – OSP Boruja 
5 miejsce – OSP Jażyniec
6 miejsce – OSP Kopanica
7 miejsce – OSP Tuchorza

Grupa „A” mężczyzn w wieku powyżej 16 lat:  
1 miejsce – OSP Stara Tuchorza  
2 miejsce – OSP Boruja
3 miejsce – OSP Tuchorza
4 miejsce – OSP Chobienice 
5 miejsce – OSP Kopanica
6 miejsce – OSP Siedlec
7 miejsce – OSP Wąchabno 
8 miejsce – OSP Reklin
9 miejsce – OSP Karna
10 miejsce – OSP Jażyniec 
11 miejsce – OSP Grójec Wielki
12 miejsce – OSP Żodyń 

Grupa Oldgirl – kobiety powyżej 35 lat:
1 miejsce OSP Tuchorza

Grupa Oldboy - mężczyzn powyżej 40 lat:  
1 miejsce – OSP Siedlec
2 miejsce – OSP Tuchorza  
3 miejsce – OSP Chobienice
4 miejsce – OSP Boruja 
5 miejsce – OSP Kopanica 
6 miejsce – OSP Jażyniec
7 miejsce – OSP Stara Tuchorza 
8 miejsce – OSP Żodyń 
9 miejsce – OSP Reklin
10 miejsce – OSP Karna

GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE – BORUJA 01.06.2019
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Oddany do użytku po remon-
cie Dom Dziennego Pobytu 
tętni życiem. Na drugim pię-
trze słychać ożywione roz-
mowy i śmiech. Z dziennej 
opieki korzysta już 14 senio-
rów, a my zapytaliśmy ich o 
zdanie. Jednym z 4 panów 
jest pan Kazimierz – „Ten 
dom jest nam potrzebny i 
potrzebny był od zawsze. 
Jest tu z kim porozmawiać i 
pośmiać się. Dom jest przede 
wszystkim bardzo wygodny, 
a pokój w którym się znaj-
dujemy to nasz pokój wypo-
czynkowy. Tu debatujemy, 
rozmawiamy i śmiejemy 
się.”
Z kolei pani Danuta, która 
najkrócej korzysta z usług 
Domu Dziennego Pobytu 
stwierdza, że taki dom po-
winnien powstać już daw-
no temu bo jest na to zapo-
trzebowanie, a miejsc może 
wkrótce brakować. -„Inne 
gminy powinny brać przy-
kład z naszej gminy, ponie-
waż mamy tu odpowiednich 
włodarzy. Takich, którzy ro-
zumieją co jest w gminie naj-
ważniejsze, a efekt jaki jest, 
każdy widzi” Dom skupia 14 
seniorów oraz 2 opiekunki, 
które przez 8 godzin dziennie 
organizują podopiecznym 
zajęcia, spędzają z nimi czas, 
a także są powiernikami ich 
problemów. W planie dnia są 
zajęcia manualne typu ryso-
wanie, malowanie, zajęcia z 
decoupage. Codziennie zaję-
cia są inne, tak aby były in-

teresują-
ce. Anna 
Dudziń-
s k a , 
j e d n a 
z opie-
kunek jest pozytywnie za-
skoczona jak chętni są pod-
opieczni do pracy. Często 
są przekonani, że nie mają 
zdolności artystycznych, a 
efekt zaskakuje ich samych. 
Dodatkowe zajęcia odbywają 
się także z psychologiem oraz 
rehabilitantem. Pani Donata 
jest najbardziej zadowolona 
z opiekunek oraz z atmosfe-
ry jaka tu panuje. „Nie mo-
żemy narzekać na nic. Panie 
są wspaniałe, atmosfera jest 
jak w domu, śmiejemy się, 
rozmawiamy. Nie ma mię-
dzy nami 
ż a d n y c h 
niesnasek, 
nikt się 
nie dąsa. 
C o d z i e n -
ne zajęcia 
doprowa -
dzają nas 
do lepszej 
kondycj i , 
a osobiście 
c z u j e m y 
się bardziej 
z m o b i l i -
zowani i 
aktywni.” 
W ś r ó d 
podopiecz-
nych jest 
10 kobiet 
i 4 męż-

czyzn. Spędzają czas nie 
tylko w budynku, ale też na 
zewnątrz. Ostatnio odwie-
dzili wystawę artystyczną w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Siedlcu. Chętnie skorzy-
staliby z Pszczelej Alei, ale 
jak sami przyznają musieliby 
codziennie ją sprzątać. Mło-
dzież zostawia tam śmieci, 
mimo że mają do dyspozy-
cji kosze. Jest to smutne, bo 
mamy w Siedlcu bardzo fajne 
miejsce na prośbę mieszkań-
ców, ale niestety mało kto o 
to dba, a dbać powinni sami 

użytkownicy. Dom Dzienne-
go  Pobytu to idealne miejsce 
dla osób już nieaktywnych 
zawodowo, którzy jednak 
mają potrzebę ciągłego roz-
woju, aktywności i kontaktu 
z innymi osobami. Mimo, że 
w domu posiadają świetną 
opiekę, to często domownicy 
nie mają takich możliwości, 
jakie oferuje im Dom Dzien-
nego Pobytu. Pani Zosia, 
uważa, że teraz ma fajne, 
ciekawe życie, a wcześniej 
w domu ilość rozrywek była 
mocno ograniczona. Pod-

kreśla też, że opiekunki 
są rewelacyjne i czuje się 
tu jak w domu. Wspólnie 
stwierdzają, że nie brakuje 
im niczego. „Wszystko co 
potrzebne już mamy. Teraz 
mamy dobry czas dla nas”- 
mówi p. Walerka. 
 Dom Dziennego 
Pobytu skupia w tej chwili 
14 osób w godzinach 7.30 
-15.30, a jest jeszcze wol-

nych 6 miejsc. Podopieczni 
mają zapewnione 2 posiłki 
dziennie: obiad i podwie-
czorek, a program dnia ob-
fituje w wiele aktywności. 
Zapraszamy do skorzystania 
z oferty osoby 60+, które są 
nieaktywne zawodowo  i po-
siadają orzeczenie o niepeł-
nosprawności. Dokumenty 
zgłaszające do pobrania w 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Zbąszyńskiej 17 w 
Siedlcu lub na stronie inter-
netowej ops.siedlec.pl

Senior +
Dom już działa

W sobotę 8  czerwca  moż-
na było skorzystać z okazji 
Drzwi Otwartych Dziennego 
Domu Senior + w Siedlcu. 
Wszyscy zainteresowani po-
bytem w nim mogli zapoznać 
się z jego codzienną funkcjo-
nalnością oraz ofertą przygo-
towaną dla uczestników spo-
tkań. Wolne miejsca czekają 

na osoby chętne do zapisania 
się do Seniora +. Przypo-
mnijmy ,że każdy uczestnik 
może liczyć na wsparcie re-
habilitacyjne, posiłek i  po-
moc w trudnej chwili, którą 
niosą pracownice Domu, a 
co najważniejsze spędzić 
czas w miłym towarzystwie i 
rodzinnej atmosferze.  

Drzwi otwarte
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Informacje z Regionu Kozła
Dnia 2 maja 2019 r. w Filharmonii 

Folkloru Polskiego w Zbąszyniu odbyła 
się uroczysta gala z okazji jubileuszu 60-
lecia Stowarzyszenia Muzyków Ludowych 
w Zbąszyniu. Na galę przybyło wielu mi-
łośników miejscowego folkloru oraz za-
przyjaźnieni muzycy z innych regionów. 
Spotkanie było okazją do podsumowania 
dokonań muzyków,       a także umożliwiło 
złożenie życzeń przez przedstawicieli sa-
morządów Regionu Kozła czy zaprzyjaź-
nionych organizacji.Lokalna Grupa Dzia-
łania Regionu Kozła, którą na uroczystości 
reprezentował prezes Witold Silski wraz z 
życzeniami ofiarowała Stowarzyszeniu 
Muzyków Ludowych zestaw instrumen-
tów ludowych z przeznaczeniem do wy-
korzystania podczas prowadzenia nauki 
gry na tych instrumentach wśród dzieci i 
młodzieży. Zestaw składał się z kozła bia-
łego ( instrument zbudowany przez firmę 
PolFolk Maria Mai ze Zbąszynia),   klar-
netu i skrzypiec. Podarunek publiczność 
okrasiła rzęsistymi brawami. 

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych 
powstało z inicjatywy dyrekcji Państwo-
wego Ogniska Muzycznego 12 kwietnia 
1959 roku. Skład pierwszego zarządu 
stowarzyszenia tworzyli: Tomasz Śliwa - 
przewodniczący, Tomasz Kotkowiak - za-
stępca przewodniczącego oraz Antoni Ja-
niszewski - kierownik artystyczny. Celem 
stowarzyszenia jest propagowanie muzyki 
ludowej, prezentacja bogactwa folkloru 
Ziemi Zbąszyńskiej, edukacja i kultywo-
wanie gry na instrumentach ludowych a 
także przekazywanie tajników ich budowy. 
Gala miała miejsce podczas V Festiwalu 
Dud Polskich obchodzonego w dniach od 
1 do 3 maja w Zbąszyniu. 

Po czteroletniej kadencji zostały prze-
prowadzone w LGD Regionu Kozła statu-
towe wybory do organów Stowarzyszenia. 
Walne Zebranie Członków, które odbyło 
się 15 maja w Dąbrówce Wlkp. oceniło 
dotychczasową działalność Zarządu LGD 
oraz gospodarkę finansami Stowarzysze-
nia i postanowiło dokonać skwitowania 
ustępującemu Zarządowi. Zanim nastąpił 
ten moment, prezes Witold Silski przed-
stawił sprawozdanie z wykonania zatwier-
dzonych uprzednio zadań i realizacji Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. Członkowie LGD 
zostali poinformowani o tym, że wszyst-
kie ustalone formy aktywizacji lokalnego 
społeczeństwa oraz zaplanowane na te 
działania środki zostały wykorzystane w 
sposób optymalny, a wskaźniki przewi-
dziane w LSR zostały osiągnięte. Spośród 
zaplanowanych zadań, które zrealizowa-
no zgodnie z wymogami LSR na uwagę 
zasługują następujące: 

Wsparcie finansowe - na rozwój infra-
struktury kulturalnej - wybrano 4 wnioski            
(4 złożone) na kwotę 310 000 zł.

- nabór na rozwój infrastruktury tury-
styc(3 złożonych) na kwotę 390 000 zł.

- nabór na rozwijanie działalności go-
spodarczej - na 14 wniosków złożonych, 
rada wybrała 10, na kwotę 970.000 zł., a 4 
były poza limitem środków,

2. Udział w projekcie współpracy 
z 12 innymi lgd i wykonanie tzw. mobil-
nej aplikacji turystycznej na telefony – 66 
500,00 zł

3. Podpisanie umowy na realizację 
projektu współpracy o nazwie „Triathlon 
turystyczny” z dwoma innymi lgd na kwotę 
66 300,00 zł

4. Zorganizowanie wydarzeń w 
ramach aktywizacji: coroczny Bieg Inte-
gracyjny Regionu Kozła przy współpracy 

z Klubem Biegacza Bakcyl z 
Babimostu, Gala Regionu Ko-
zła przeprowadzona wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Gmin 
Region Kozła, Rajd Rowe-
rowy Regionu Kozła, a także 
tradycyjnie wsparto Konkurs 
matematyczny „Omega” orga-
nizowany przez Liceum Gar-
czyńskiego w Zbąszyniu dla 
młodzieży gimnazjalnej z Re-
gionu Kozła, Forum Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku z Regionu Kozła, Konkurs 
Młodego Muzyka Ludowego, Konkurs 
Plastyczny „Kontynuujemy Tradycję” oraz 
reaktywowane po długiej przerwie zawody 
sportowo – pożarnicze, które odbyły się 
w Trzcielu łącznie z zawodami gminnymi 
we współorganizacji ze Stowarzyszeniem 
Gmin.

LGD pozyskało ponadto zewnętrzne 
środki z Narodowego Centrum Kultury 
w kwocie 11 tys. zł na wydanie opraco-
wania pt. ”Portrety Regionu Kozła” oraz 
otrzymało wsparcie na kwotę 7 000,00 zł 
przeznaczoną na zakup instrumentów dla 
młodych adeptów sztuki ludowej. Przeka-
zanie tych instrumentów ( kozioł, klarnet i 
skrzypce) nastąpiło w Zbąszyniu podczas 
benefisu 60 – lecia powstania Stowarzy-
szenia Muzyków Ludowych. Z przedsta-
wionego przez Zarząd bilansu wynikało, 
że w roku 2018 wydatkowano 327.408,21 
zł, a Komisja Rewizyjna stwierdziła, że 
ubiegłoroczny budżet został zrealizowany 
zgodnie z przyjętymi w Stowarzyszeniu 
zasadami polityki finansowej. Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Krupa 
wnioskował o udzielenie Zarządowi abso-
lutorium. Uchwały związane  z przyjęciem 
sprawozdań i wykonaniem budżetu zosta-
ły podjęte jednomyślnie.

W związku z upływem czteroletniej 
kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
należało dokonać wyboru nowych władz 
Stowarzyszenia. Na wniosek prowadzą-
cego obrady Witolda Silskiego głosowano 
za przyjęciem dotychczasowego składu 
osobowego. Zaproponowana przez bur-
mistrza Trzciela Jarosława Kaczmarka 
opcja wprowadzenia innej osoby z gminy 
Trzciel do Zarządu nie znalazła poparcia 
i większością głosów wybrano Zarząd w 
dotychczasowym składzie. Nie zmienił się 
też dotychczasowy skład osobowy Komisji 
Rewizyjnej. Obydwa statutowe ciała doko-
nają w ciągu następnego tygodnia podzia-
łu funkcji przewidzianych Statutem.

W dalszej części obrad podjęto uchwa-
łę delegującą uprawnienia na dokonywa-
nie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 
przez Zarząd, co usprawni proces podej-
mowania działań mających na celu zre-
alizowanie założonych wskaźników. Pre-
zes Silski poinformował zebranych, że w 
wyniku przeprowadzenia przez samorząd 
wojewódzki oceny dotychczasowej dzia-
łalności LGD Regionu Kozła przyznano 
naszemu Stowarzyszeniu nagrodę w kwo-
cie 700 tys. zł, którą można przeznaczyć 
na wsparcie działalności nowo powstają-
cych firm. Decyzje w tym zakresie będzie 
mógł podjąć Zarząd na mocy uzyskanego 
uprawnienia do wprowadzania zmian w 
LSR.

Tegoroczna Gala związana z wręcza-
niem nagród Regionu Kozła przyznanych 
przez Kapitułę Stowarzyszenia Gmin od-
była się w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siedlcu 17 maja br. Stało się bowiem 
tradycją, że nowo wybrany Starosta, któ-
rym został Jacek Kolesiński, wójt gminy 

Siedlec, organizuje uroczystość 
przekazania symbolu władzy w 
regionie na swoim terenie,      a 
przy tej okazji odbywa się także 
wręczanie dorocznych nagród 
przyznanych w 4 kategoriach. 
Przy tej okazji odbywa się już 
od dwóch lat dekorowanie od-
znaką „Zasłużony dla Regionu 
Kozła”. Prowadzenia Gali podję-
ła się dyrektor GOK w Siedlcu p. 

Agnieszka Kędziora. Do uświetnienia tego 
wydarzenia zaproszono góralską kapelę 
„Istebna”. Tradycyjnie już spotkanie roz-
poczęło się od wystąpienia gospodarza 
gminy Jacka Kolesińskiego, który po po-
witaniu obecnych na uroczystości przed-
stawił swoją gminę, jako mocny człon pod 
wzgl. gospodarczym w Regionie. Jedno-
cześnie zarysował wizję dalszego rozwoju 
Regionu Kozła , w którym dba się o trady-
cję, jego kulturę, obyczaje, ale także o po-
prawę warunków życia jego mieszkańców 
i zapewnienie wszystkim coraz wyższego 
poziomu bytowania.

Za priorytet w promocji regionu, posze-
rzania wiedzy o jego dziejach i tradycjach 
uznał umocnienie ważnych instytucji re-
gionalnych, w tym ponowne uruchomienie 
muzeum w Zbąszyniu. Jako starosta za-
mierza udzielać wraz z Kapitułą wszelkiej 
pomocy niezbędnej do wdrażania w życie 
ustalonych wspólnie priorytetów rozwoju 
regionu. Następnie zaprosił byłego sta-
rostę Jerzego Fabisia do zabrania głosu. 
Ustępujący starosta krótko zrelacjonował 
kierowanie regionem w swojej dwuletniej 
kadencji, zwrócił uwagę na wprowadzenie 
kilku zmian w statucie Stowarzyszenia, 
na przyczynieniu się do wydania funda-
mentalnych dla regionu opracowań, w tym 
„Region Kozła. Vademecum” przygotowa-
nego przez Eugeniusza Kurzawę. Kapituła 
wspierała też przygotowanie kolejnej du-
żej pozycji zawierającej wiele ciekawych 
zdjęć i informacji, która wyjdzie niebawem 
pod nazwą „Wielka Księga Regionu”   i 
jest przygotowywana przez Wojciecha 
Olejniczaka.

Następnie doszło do wręczenia no-
wemu staroście symbolu jego władztwa 
regionalnego, tj. przekazania przebierki z 
główką kozła, będącego symbolem regio-
nu.

W części poświęconej wręczaniu na-
gród i odznaczeń gospodarze Gali za-
praszali kolejno wyróżnionych do odbioru 
okolicznościowych statuetek i dyplomów. 
Jako pierwszą nagrodę indywidualną 
przyznano Markowi Sołtysikowi ze Stefa-
nowa – zasłużonemu społecznikowi, i wie-
loletniemu sołtysowi.

W kategorii zespołowej nagroda przy-
padła zespołowi teatralnemu ze Zbąszyn-
ka - Teatr 18 +. Przed sceną zjawił się pra-
wie cały zespół z jego szefową Malwiną 
Kubicką, która podziękowała za przyzna-
ne wyróżnienie i zapowiedziała przygoto-
wanie dalszych sztuk, na które zaprasza 
miłośników teatru.

Wobec nieobecności prof. dra Zyg-
munta Młynarczyka, któremu przyznano 
nagrodę honorową za udzielanie pomocy 
w przywracaniu czystości wód w regionie , 
statuetkę odebrał obecny na Gali z-ca bur-
mistrza Zbąszynia p. Marek Orzechowski 
w towarzystwie przewodniczącego Rady 
Miejskiej Krzysztofa Piskorskiego.

Nagroda wyróżnienie dla firmy regio-
nalnej przypadła właścicielom gospodar-
stwa rybackiego z Wojnowa „FishNet” pro-
wadzonego przez Małgorzatę i Grzegorza 

Kozów. Wobec ich nieobecności na tej 
uroczystości nagrodę odebrał burmistrz 
J. Fabiś i oznajmił, że wręczy ją osobiście 
przy najbliższej okazji.

Wyróżnienia w postaci odznaki „Zasłu-
żony dla Regionu Kozła” przyznano:

Annie Struzik z Trzciela, Alicji Brudło z 
Siedlca, Dominikowi Brudło z Siedlca oraz 
firmie „Colmet” ze Zbąszynia. Odznaki 
wręczał Jacek Kolesiński.

Uroczystość została uświetniona wy-
stępem zespołu ludowego „Istebna” z 
Istebnej, który zaprezentował bogaty re-
pertuar melodii góralskich z różnych re-
gionów Polski i ze Słowacji.

Zapraszamy do korzystania z mobilnej 
aplikacji turystycznej „West is the best” 
stworzonej przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Regionu Kozła oraz 11 
Lokalnych Grup Działania z wojewódz-
twa lubuskiego, zachodniopomorskiego i 
wielkopolskiego, w ramach realizacji pro-
jektu współpracy pt. „Mobilna aplikacja 
turystyczna innowacyjnym sposobem pro-
mocji obszaru LSR”. Projekt współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Przygotowanie i 
realizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. 

Aplikacja „West is the best” prowadzi 
użytkownika przez dwanaście atrakcyj-
nych turystycznie regionów Polski zachod-
niej. Turysta odwiedzający region znajdzie 
w aplikacji rozbudowaną bazę obiektów 
wraz z nagraniami audio oraz kilkaset 
tras turystycznych. Ciekawym modułem 
są także gry terenowe oraz geocaching, 
które uatrakcyjniają pobyt w tych malowni-
czych okolicach. Z aplikacją można zwie-
dzić Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze 
Myśliborskie, Pojezierze Drawskie i Wa-
łeckie, Równinę Pyrzycko-Stargardzką, 
Pojezierze Dobiegniewskie i Łagowskie, 
Łużyce Dolne, Lubuski Przełom Odry, Do-
linę Środkowej Odry i Dolnego Bobru, Wał 
Zielonogórski i Kotlinę Kargowską, Dolinę 
Obry, Pojezierze Poznańskie oraz Poje-
zierze Sławskie.

 
POBIERZ NA ANDROID z Google Play
https://play.google.com/store/apps/deta-
ils?id=pl.amistad.treespot.west_is_the_
best
POBIERZ NA IPHONE z App Store
https://itunes.apple.com/us/app/west-is-
the-best/id1446894701?ls=1&mt=8
FILM PROMOCYJNY
https://drive.google.com/open?id=1nr61_
mIwMQNCiKTK_uc_bVsuOIDyvt-T
Więcej informacji na temat projektu oraz 
aplikacji można znaleźć na stronie www.
westisthebest.pl oraz www.facebook.com/
westisthebestPL/. Zapraszamy!

Więcej informacji na 
www.regionkozla.pl, 

www.lgdrk.pl

Opracowała: Ewa Woś
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Kolejna odsłona pro-
jektu „ Poznaj swój po-
wiat” to spływ kajakowy, 
który rozpoczął się w Ko-
panicy i wodami Kanału 
Północnego Obry, przez 
jeziora Wielkowiejskie 
oraz Chobienickie po-
prowadził nas do Grójca 
Wielkiego. Gościliśmy 
około 60 uczestników: 
mieszkańców powiatu 

wolsztyńskiego, człon-
ków najstarszego pol-
skiego zespołu folklory-
stycznego „Istebna”, a 
także naszych niemiec-
kich sąsiadów. Słychać 
było język polski, nie-
miecki oraz gwarę góral-
ską. Atmosfera spływu 
była tak jak pogoda tego 
dnia: ciepła i radosna. W 
Grójcu Wielkim czekali 

na nas członkowie KGW 
z pysznym obiadem, 
kawą i ciastem, a wisien-
ką na torcie okazał się 
koncert góralskiej kapeli 
„Istebna”. 

Kolejna odsłona cy-
klu „Poznaj swój powiat” 
to rajd rowerowy, który 
odbędzie się 7 września 
br. w gminie Wolsztyn. 

Poznaj swój powiat - Spływ kajakowy

Dnia 14.04.2019 w sali 
wiejskiej w Jaromierzu od-
był się III turniej szachowy 
OSP Jaromierz z okazji 100 
rocznicy Powstania Wlkp. 
I miejsce zdobył zawodnik 
z Stęszewa Niekraś Dawid 
- II miejsce zawodnik z 
Żar Jagodziński Piotr - III 
miejsce zawodnik z Nowe-
go Tomyśla Nadstoga Woj-
ciech , zawodnicy otrzymali 
upominki i puchary pamiąt-
kowe dyplomy za udział i 
kalendarze OSP Jaromierz. 
Dodatkowy puchar Sta-
rosty Wolsztyna otrzymał 

najlepszy zawodnik po-
wiatu Rusiński Mateusz z 
Wolsztyna .Puchar Regio-
nu Kozła ufundował Bur-
mistrz Kargowej. Otrzymał 
go zawodnik Maćkowiak 
Michał z Kiełkowa .Puchar 
najlepszy Junior , otrzy-
mała Biniak Zuzanna z N. 
Tomyśla. Puchar najlepszy 
zawodnik z Jaromierza 
otrzymał Rosiński Kamil. 
Organizator serdecznie 
dziękuje darczyńcom za 
pomoc. Rodzice i zawod-
nicy otrzymali herbatę i 
kawę, ciasto, a w przerwie 

kiełbasę i bigos. Serdecz-
ne podziękowanie skła-
dam sędziemu p. Anglert 
za pomoc w tym turnieju. 
Jest tradycją że najmłod-
szy zawodnik otrzymuje 
maskotkę Misia Strażaka. 
Tym razem okazał sie nim 
8 letni Gałęzowski Stani-
sław z Wolsztyna. Dzięku-
je zawodnikom z dalszych 
miast jak Lubin, Gorzów 
Wlkp. Gubin, Sulechów za 
przybycie do małej wioski 
Jaromierz .

III Turniej szachowy OSP Jaromierz

Na sesji Rady 
Gminy Siedlec 
28 maja br. sołty-
si kadencji 2014-
2018 otrzymali 
z rąk Wójta oraz 
Przewodniczącego 
Rady Gminy listy 
gratulacyjne za pra-
cę i zaangażowanie 
na rzecz poprawy 
jakości życia w ich 
społecznościach.  
Sołtysi w kadencji 
2018-2023 otrzy-

mali odznaki sołty-
sa oraz gratulacje i 
życzenia pomyśl-
ności z rąk Preze-
sa Stowarzyszenia 
Sołtysów Jana To-
biasza.  Wszystkim 
sołtysom życzymy 
inspiracji oraz nie-
gasnących sił do 
realizacji kolejnych 
zamierzeń. Niech 
kolejne lata upły-
wają w zdrowiu 
oraz szczęściu. 

Odznaki 
Sołtysów

Gospodarzem tegorocz-
nej Gali Regionu Kozła, 
która odbyła się 17 maja br. 
była gmina Siedlec. Zgod-
nie z tradycją uroczystość 
przekazania symbolu wła-
dzy tj. przebierki z główką 
kozła, będącego symbolem 
regionu odbywa się w miej-
scu urzędowania nowego 
Starosty. Nowo wybranym 
Starostą Regionu Kozła 
został Wójt Gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński, który to 
honorowe stanowisko pia-
stować będzie przez rok. 

W trakcie gali wręczono 
doroczne nagrody i odzna-
czenia. W gronie uhonoro-
wanych znaleźli się: 

- Pan Marek Sołtysik ze 
Stefanowa, zasłużony spo-
łecznik i wieloletni sołtys, 
laureat nagrody indywidu-
alnej. 

- Teatr 18+ ze Zbąszyn-
ka, laureat nagrody zespo-
łowej. 

- Prof. dr hab. Zygmunt 
Młynarczyk, laureat nagro-
dy honorowej dla osoby 
spoza Regionu Kozła. 

- Gospodarstwo Rybac-
kie Fish-Net z Wojnowa 
– Małgorzata i Grzegorz 
Koza, laureaci wyróżnienia 
dla firm. 

- Anna Struzik, dyrek-
tor Centrum Kultury w 
Trzcielu, laureatka odzna-
ki „Zasłużony dla Regionu 
Kozła”. 

- Firma „Colmet” ze 
Zbąszynia, laureat odznaki 
„Zasłużony dla Regionu 
Kozła”. 

Laureatami odznaki 
„Zasłużony dla Regionu 
Kozła” zostali również 
mieszkańcy gminy Siedlec, 
pani Alicja Brudło i pan 
Dominik Brudło. 

Uroczystość uświetnił 
występ najstarszego pol-
skiego zespołu folklory-
stycznego - kapeli góral-
skiej „Istebna” z Istebnej. 

Szczegółowa relacja z 
uroczystości znajduje się na 
stronie www.lgdrk.pl 

Gala Regionu Kozła
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28 maja, dzieci z grup 
0a i 0b wybrały się na 
wycieczkę do Państwo-
wej Straży Pożarnej do 
Wolsztyna. Podczas wy-
cieczki mogliśmy przyj-
rzeć się pracy druhów 
dokładnie oglądając ga-
raż wyposażony w auta 
bojowe, motorówki i nie-
samowity sprzęt strażac-
ki. Mogliśmy również 
poprzymierzać mundury 
strażackie i hełmy. Od-
wiedziliśmy Pana Dy-
żurnego, patrząc w jaki 

sposób działa system 
alarmowania jednostek w 
tym również naszej OSP 
Tuchorza. Duże wraże-
nie na nas zrobiła sala 
edukacyjna „Ognik”. 
Podczas zajęć nabyliśmy 
nowe umiejętności i wie-
dzę o zagrożeniach poża-
rowych w domu, w szko-
le, o alarmowaniu służb 
ratowniczych i postępo-
waniu podczas pożaru, o 
zasadach ewakuacji. 

W czwartek 6 czerw-
ca grupy  0a i 0b udały 

się na kolejną wyciecz-
kę. Odwiedziliśmy sale 
zabaw Dinopolis, gdzie 
przez 2 godziny mogli-
śmy się bawić wykorzy-
stując do tego całą naszą 
energię. Było mnóstwo 
szaleństwa ale też świet-
nej zabawy w grupach. 
Następnie udaliśmy się 
do Pizzerii Mafia gdzie 
mogliśmy zjeść pysz-
ny obiad. Zmęczeni, ale 
bardzo szczęśliwi wróci-
liśmy do Tuchorzy.

Wycieczki oddziałów przedszkolnych 
Szkoły Podstawowej w Tuchorzy

Dnia 30 czerwca 
2019 klasa IVa Szkoły 
Podstawowej w Tucho-
rzy z wychowawczynią 
w godzinach popołu-
dniowych zorganizowała 
pierwszy piknik integra-
cyjny. Chłopcy zadbali 

o drewno i miejsce na 
ognisko, dziewczęta 
przygotowały atrakcje, 
które miały urozmaicić 
spotkanie. Liczne gry 
i zabawy oraz wspólne 
pieczenie kiełbasek bar-
dzo dobrze wpłynęło na 

zacieśnienie pozytyw-
nych relacji w grupie.

Kolejne spotkanie, 
planowane jest już w 
nowym roku szkolnym.

WWP.

Piknik Integracyjny

30 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Tucho-
rzy odbył się  Gminny 
Konkurs Matematyczny 
pod patronatem Wójta 
Gminy Siedlec pana Jac-
ka Kolesińskiego.Celem 
konkursu, oprócz popula-
ryzacji matematyki  było 
dostarczenie uczniom 
satysfakcji i radości z 
sukcesu oraz wyłonienie 
finalistów (ze starszej 
kategorii wiekowej), 
którzy wezmą udział w 
Powiatowym Konkursie 
Matematycznym.Naj-
zdolniejsi  uczniowie z 
pięciu szkół z gminy Sie-
dlec w miłej atmosferze 
rywalizowali ze sobą w 
dwóch kategoriach wie-
kowych. 

I miejsce i Tytuł Naj-
lepszego Matematyka 
Gminy Siedlec w kate-

gorii klas IV, V,  VI SP 
zdobyła uczennica naszej 
szkoły (SP w Tuchorzy) 
Kamila Borowiak.

II miejsce zajęła Mar-
tyna Wieczorek repre-
zentująca SP w Belęci-
nie.

III miejsce zajął Kry-
stian Kowalewski z SP w 
Chobienicach.

I miejsce i Tytuł Naj-
lepszego Matematyka 
Gminy Siedlec w katego-
rii klas VII, VIII SP oraz 
III Gim zdobył Jakub To-
miak z SP Siedlec.

II miejsce, sprawia-
jąc nam ogromną radość, 
zdobył Adam Janczew-
ski uczeń klasy 8 SP w 
Tuchorzy.

III miejsce ex aequo 
zajęli Alicja Banaszak 
reprezentująca SP w Ko-

panicy oraz Marcin Ku-
lus z SP w Belęcinie.

Wszyscy uczniowie 
otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz drobne 
upominki. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody ufun-
dowane przez patrona 
konkursu, którego tego 
dnia reprezentowała pani 
dyrektor Eliza Filipow-
ska.

Bardzo cieszymy się, 
że mieliśmy zaszczyt 
gościć w naszej szkole 
młodych, zdolnych ma-
tematyków. Wszystkim 
uczestnikom konkursu 
jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy, a ich opie-
kunom serdecznie dzię-
kujemy za przygotowa-
nie młodzieży oraz pracę 
w komisji konkursowej.

Gminny Konkurs Matematyczny

22 maja br. w GOK-u w Siedlcu od-
był się Gminny Konkurs Recytatorski 
dla klas 1 – 3.

Szkołę Podstawową z Tuchorzy re-
prezentowało sześcioro uczniów.

W kategorii klas pierwszych:
1.Maciej Zboralski
2.Maria Staniszewska
W kategorii klas drugich:
1.Maria Tomiak
2.Natalia Zaklika
W kategorii klas trzecich:
1.Maksymilian Ceglarek
2.Adam Różycki
Po wysłuchaniu wszystkich uczest-

ników z naszej gminy Komisja Kon-
kursowa wyłoniła następujących laure-

atów „Małych Recytatorów” z naszej 
szkoły:
1.Maciej Zboralski „Koziołeczek”  - 
nominacja do konkursu powiatowego
2.Marysia Tomiak „Słoń Trąbalski” - 
nominacja do konkursu powiatowego
3.Adam Różycki „Stefek Burczymu-
cha” - nominacja do konkursu powia-
towego
4.Maksymilian Ceglarek „Kwoka” - 
wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, a ucznio-
wie  nominowani i wyróżnieni nagro-
dy książkowe. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!!!

Renata Sawicka

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
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Gminny  Konkurs  Wiedzy  
Przyrodniczo -  Ekologicznej

w  Szkole Podstawowej  
w Tuchorzy

Światowy Dzień Środowiska  zo-
stał ustanowiony przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ na Konferen-
cji Sztokholmskiej w 1972 roku 
i obchodzony jest corocznie 5 
czerwca w ponad 100 krajach dla 
przypomnienia głównych haseł 
konferencji dotyczących zgodno-
ści rozwoju cywilizacji z rozwo-
jem ekologicznym otaczającego 
świata.

Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów 
szkół z gminy Siedlec na kolejny 
już Konkurs Wiedzy Przyrod-
niczo – Ekologicznej, który od 
kilkunastu lat organizujemy w 
naszej szkole. 
Jak co roku przyjechała do nas 
wspaniała młodzież, pasjona-
ci nauk przyrodniczych wraz ze 
swoimi nauczycielkami przyro-
dy i biologii: paniami E. Wail, U. 
Rau i J. Rostkowską.
Dziękujemy uczestnikom za 
udział i sprawdzenie swoich wia-
domości w zakresie wiedzy o śro-
dowisku naturalnym i jego ochro-
nie.

Dziękujemy za pracę komisji 
konkursowej: panu A. Szyman-
kiewiczowi oraz paniom: B. No-
wak i A. Drzewieckiej.
Dziękujemy również  naszym  
sponsorom. Niezmiennie  od lat 
nas wspomagają:  Koło Łowieckie 
,,Drop”, Nadleśnictwo Wolsztyn 
, Związek Międzygminny Obra 
oraz dyrekcja naszej szkoły.
Oto wyniki Gminnego Konkursu 
Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicz-
nej w roku szkolnym 2018/2019
1 miejsce: 
Krzysztof Banaszak – Tuchorza
2 miejsce: 
Wiktoria Jon – Kopanica
3 miejsce: 
Zuzanna Zmuda – Kopanica
4 miejsce: 
Jakub Wasiek – Belęcin

Serdecznie gratulujemy laure-
atom oraz wszystkim uczestnikom 
przeogromnej wiedzy wykracza-
jącej poza program nauczania w 
szkole !
Organizatorzy:  B. Kaczmarek, Z. 
Materna, E. Bajonczak

Najlepsi w oszczędzaniu
Na apelu podsumowującym pracę 

Szkolnej Kasy Oszczędności działa-
jšcej na terenie Szkoły Podstawowej 
w Tuchorzy wręczono nagrody najbar-
dziej aktywnym członkom SKO. W 
tym roku tytuł MISTRZA OSZCZĘ-
DZANIA zdobyła Zuzia Furmaniak 
(IIb), a tytuł WICEMISTRZA  Lena 
Czarnacka (IIa)   i Filip Pusiak (IIa).

W sumie za systematyczne oszczę-
dzanie nagrodzono 54 uczniów z kl.I-
III.

PUCHAR OSZCZĘDZANIA i 
rywalizację międzyklasową wygrała 
kl.IIa - na swej książeczce zgroma-
dziła 6  322 zł. Drugie miejsce zajęła 
klasa IIb, a trzecie klasa IIIa.

Wielkopolska Izba Rolnicza z 
niepokojem obserwuje zjawiska po-
godowe z ostatnich tygodni, związa-
ne z bardzo wysokimi temperaturami 
(35oC w cieniu) oraz brakiem opa-
dów. Rolnicy alarmują, iż nastąpiło 
bardzo duże odparowanie wody, nie 
tylko na słabych glebach, ale również 
na IV i III klasie ziem.

W związku z tym nie tylko susza, 
ale i wysokie temperatury przyspie-
szają zmiany w roślinach, które nie 
tyle dojrzewają, co po prostu wysy-
chają „na pniu”. Wiele plantacji, jak 
np. rzepaku i jęczmienia ozimego nie 
wykształca ziaren. Z lustracji pól wy-
nika, że żniwa w Wielkopolsce mogą 
rozpocząć się jeszcze w czerwcu.

Komunikaty IUNG-PIB w Puła-
wach dotyczące wystąpienia warun-
ków suszy w Polsce ogłaszane są z 
pewnym opóźnieniem, natomiast 
straty w uprawach muszą być osza-
cowane jeszcze przed zbiorami.

W związku z powyższym Wiel-
kopolska Izba Rolnicza apeluje, aby 
rolnicy nie zgłaszali do urzędów 
gmin wniosków o oszacowanie strat 

„na ostatnią chwilę”, gdyż komi-
sje nie zdążą zakończyć swej pracy 
przed nadejściem żniw. Przypomina-
my także, że obowiązujące prawo nie 
pozwala na szacowanie strat u rolni-
ków, którzy nie złożyli stosownego 
wniosku w urzędzie gminy.

Standardowymi formami pomocy 
dostępnymi dla rolników są: 

- kredyty preferencyjne na wzno-
wienie produkcji, 

- udzielenie przez KRUS odrocze-
nia terminu płatności składek lub ich 
rozłożenia na raty, 

- udzielenie przez KOWR odro-
czenia terminu płatności rat za sprze-
daż lub dzierżawę ziemi lub rozłoże-
nia ich na raty, 

- udzielenie przez samorządy ulg 
w podatku rolnym.

Niezależnie od powyższego, w 
przypadku wystąpienia szczególnie 
dotkliwej klęski, po zakończeniu sza-
cowania strat przez komisje klęskowe 
rząd może podjąć decyzję o udziele-
niu nadzwyczajnego wsparcia do po-
wierzchni upraw, które ucierpiały w 
najwyższym stopniu.

Komunikat dotyczący 
zgłaszania strat w uprawach 

w związku z suszą

Wnioski do pobrania na stronie www.siedlec.pl
oraz w biurze obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Siedlcu.
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Uczniowie z 
Tuchorzy ekspery-
mentowali techniką 
decoupage tworząc 
ciekawe i pomysłowe 
dzieła. Pod kierun-
kiem nauczycielki 
plastyki M.Karwat-
ka oraz pani U.Pi-
kuła i L.Rybarczyk 
wykonali ciekawe 

prace z wykorzysta-
niem drewna ,szkła 
i przedmiotów użyt-
kowych nadając im 
nowe przeznaczenie. 
Wykonane prace zo-
stały wystawione na 
szkolnej wystawie 
i stały się promocją 
ich twórczości oraz 
aktywności.

Warsztaty plastyczne 

W związku z panującymi 
warunkami atmosferycznymi (susza) 

Zakład Eksploatacji 
Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. 

w Siedlcu zwraca się z prośbą 
do mieszkańców gminy Siedlec o ograniczenie 

zużycia wody z sieci wodociągowej 
w godz. 6:00-24:00 

do podlewania ogródków przydomowych, 
działkowych, terenów zielonych 

oraz uzupełniania basenów

OGŁOSZENIE

ŚWIATEŁKO KU CZCI 
PAWŁA ADAMOWICZA

W dniu 07.06.2019r. 
odbył się XV Gminny 
Konkurs Języka Nie-
mieckiego w Tuchorzy. 
Konkurs adresowany 
był do uczniów  ze szkół 
Gminy Siedlec. Celem 
konkursu było promo-
wanie wśród uczniów 
znajomości języka nie-
mieckiego, stworzenie 
uczniom możliwości 
wykazania się wiedzą 
oraz sprawdzenie się w 
rywalizacji z rówieśni-
kami z innych szkół. 
Uczestnicy pisali test w 
trzech kategoriach: 
klasy IV – VI;, 
klasy VII - VIII + klasa 
III gimnazjum, poziom 
III.0;
klasa III gimnazjum, 
poziom III.1 . 
Po godzinnym zmaga-
niu się z testami, komi-

sja wyłoniła zwycięz-
ców. 
Dodatkowo uczniowie 
z klasy III gimnazjum, 
poziom III.1, po napisa-
niu testu   wypowiadali 
się w języku niemiec-
kim na temat  wyloso-
wanego zagadnienia. 
W kategorii  klas IV – 
VI – I miejsce otrzyma-
ła Julia Prządka z Ko-
panicy, II miejsce zajęła 
Martyna Wieczorek z 
Belęcina, III miejsce 
zdobył Krystian Kowa-
lewski z Chobienic.
W kategorii klas VII 
– VIII + III kl. Gim-
nazjum, poziom III.0 
– I miejsce otrzymała 
Wioleta Prządka z Tu-
chorzy, II miejsce nale-
ży do Dominiki Łysiak 
Kopanicy, III miejsce 
zajęła Alicja Banaszak 

z Kopanicy. 
W kategorii klasy III 
Gimnazjum, poziom 
III.1 – I miejsce otrzy-
mał Jakub Tomiak z 
Siedlca, 
II miejsce zajęła  Mar-
tyna Walczak z Siedl-
ca,  III miejsce należy 
do Martyny Kaczmarek 
również z Siedlca.
Do rąk wszystkich 
uczestników po ogło-
szeniu wyników Gmin-
nego Konkursu Ję-
zyka Niemieckiego 
trafiły dyplomy, nagrody 
i upominki ufundowane 
przez Gminę Siedlec. 
Nie zabrakło również 
słów uznania. Wszyst-
kim uczestnikom Kon-
kursu oraz opiekunom 
serdecznie dziękujemy 
i  gratulujemy!

 GMINNY KONKURS JĘZYKA  
NIEMIECKIEGO W TUCHORZY 

 Dnia 30.05. 2019 r. odbyło się zakoń-
czenie zawodów - CZWARTKÓW 
LEKKOATLETYCZNYCH kl. IV - 
VI. 
Ze Szkoły Podstawowej w Tuchorzy 
udział wzięli:
Weronika Nitschke - bieg na 60 m

Wiktoria Kryś - bieg na 600 m.   IV m
Nikodem Chojnacki - bieg na 60 m.    
II m
Hubert Rybicki - bieg na 60 m.   III m
Stanisław Kryś - bieg na 60 m. 

GRATULUJEMY!!! 

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
5 czerwca br. byliśmy 

na wycieczce zorgani-
zowanej przez samorząd 
szkolny pod opieką Pani 
Kamili Siwek oraz Pana 
Roberta Strażyńskiego. 
Był to wyjazd na kręgle. 
Po przyjezdzie ekipa z 
bowlingu podzieliła nas 
na grupy i rozpoczęla się 
rywalizacja. Początkowe 
rzuty kulą były trochę 
niezdarne, lecz z każdym 
kolejnym rzutem prze-
wracało się coraz więcej 
kręgli, a na tablicy przy 
imionach  pojawiały się 

punkty. Współzawodnic-
two na torze wiązało się 
ze świetną zabawą. 

 Po zakończonej grze 
wybraliśmy się do piz-
zeri, z której doskonale 
widać Wolsztyńskie Je-
zioro.  Po krótkim odpo-
czynku,  zjedzonym po-
siłku, ruszyliśmy dalej. 
Naszym kolejnym celem 
była lodziarnia. Trzeba 
było uzupenić straconą 
energię po tak wyczerpu-
jącym i emocjonującym  
wysiłku, gdyż kule lek-
kie nie są. Po zjedzeniu 

pysznych lodów udali-
śmy się do autobusu , 
który już na nas czekał. 
Bezpiecznie i bez żad-
nych komplikacji wróci-
liśmy do szkoły. 

Ogólnie wyjazd uwa-
żam za udany, spędzili-
śmy tam bardzo miło czas 
z naszymi opiekunami, 
było widać że wszyscy 
świetnie się bawili. 

W przyszłości bar-
dzo chętnie wybiorę się 
z grupą znajomych na 
rewanż. 

Wyjazd na kręgle
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25 maja 2019 r. 
mieszkanka Małej Wsi 
Pani Aniela Wilczyń-
ska ukończyła 100 lat. 
Z tej okazji z wizytą do 
dostojnej jubilatki uda-
ła się delegacja władz 
gminnych reprezento-

wana przez kierownika 
oraz pracowników OPS, 
którzy przekazali kwia-
ty i serdeczne życzenia. 
Przekazano również list  
z gratulacjami od Prezesa 
Rady Ministrów – Mate-
usza Morawieckiego. 

Niestety kilka dni 
temu otrzymaliśmy smut-
ną informację, że pani 
Aniela zmarła. Rodzinie 
i najbliższym składamy 
wyrazy współczucia. 

Z wizytą u 100 – letniej mieszkanki 
Małej Wsi Dnia 10 .06.2019 r. o godz. 12..00 na 

sali wiejskiej w Tuchorzy odbył się ko-
lejny Gminny Konkurs Tańca.
Wzięło w nim udział 10 zespołów i 
jedna osoba indywidualnie, razem po-
nad 50 osób.
Konkurs odbył się w trzech katego-
riach:
- kl. I – III
I m. GREAN STARS
II m. BLANKA I JULIA
III m. SUPER DZIEWCZYNY
IV m. MARCELINA I WIKTORIA 
– WSZYSTKIE ZESPOŁY Z SP TU-
CHORZA
 

- kl. IV – VI
I M. POWER GIRLS – Siedlec
II M. GOLD STARS – Kopanica
III M. POZIOMKI – Siedlec
 
- KL. VII, VIII I GIM.
I M. DREAM STARS – Tuchorza
II M. ARMs – Siedlec
III M. SISTERS – Chobienice
 
W kategorii indywidualnej ALEKSY. 
 
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy 
za rok.

Beata Janczewska

Konkurs Tańca

Dnia 31 maja o godz. 
7:30 grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej 
w Tuchorzy  wyruszy-
ła autobusem w drogę 
na lotnisko w Poznaniu, 
by stamtąd samolotem 
dotrzeć do Londynu. 
Pierwszego dnia space-
rując brzegiem Tamizy 
zobaczyć można było 
m.in.: London Bridge-
,Tower Bridge, twierdze 
Tower of London, siedzi-
bę burmistrza City Hall 
czy galerię sztuki no-
woczesnej Tate Modern. 
Następnego dnia ucznio-
wie zwiedzili takie miej-
sca jak Downing Street 
no. 10, czyli rezydencję 
premiera, London Eye, 
National Gallery i nie 
mogło się obyć bez zdjęć 
koło słynnych budek te-

lefonicznych! Trzeba też 
wspomnieć o niespo-
dziance, którą zorganizo-
wali nasi opiekunowie z 
okazji dnia dziecka, czyli 
bilety na Shrek’s Adven-
ture – żywą lekcję języka 
angielskiego! Trzeciego 
dnia odbyła się podróż 
na dzielnicę Greenwich, 
przez którą przebiega 
południk zerowy, wi-
zyta w Natural History 
Museum  oraz spacer po 
China Town. Ostatniego 
dnia uczniowie wybrali 
się pod pałac Buckin-
gham ( gdzie w tym sa-
mym czasie z wizytą u 
królowej zawitał Donald 
Trump ) oraz do Madame 
Tussauds – muzem figur 
woskowych. W każde z 
tych miejsc docieraliśmy 
londyńskim metrem lub 

piętrowym, czerwonym 
autobusem. Oczywi-
ście atrakcji było jesz-
cze więcej, a młodzież 
była bardzo zadowolona 
z wyjazdu! Szczególne 
podziękowania należą 
się panu Piotrowi Orłow-
skiemu z biura podróży 
Oriz, który był świetnym 
pilotem i zadbał o każdy 
szczegół wycieczki oraz 
naszym nauczycielkom 
pani Annie Wołek i Ka-
tarzynie Pawliczak, bez 
których cała ta przygo-
da byłaby niemożliwa. 
Uczniowie nie mogą do-
czekać się kolejnego wy-
jazdu!

Wiktoria Janczewska

Wycieczka do Londynu

Dnia 4 czerwca 2019 
r. w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Wolsztynie odbył 
się 19 Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski.  Po 
eliminacjach gminnych 
ze Szkoły Podsta-
wowej w Tuchorzy 
do tego konkursu 
zakwalifikowali się 
: Maciej Zboral-
ski z kl. Ib, Maria 
Tomiak z kl. IIb i 
Adam Różycki z kl. 
IIIa . Konkurencja 

była duża , wiele dzie-
ci pięknie prezentowało 
różnorodne wiersze. Ko-
misja konkursowa miała 
bardzo  trudne zadanie 
, aby wyłonić najlepiej 

recytujących. Z naszej 
szkoły  Adam Różycki 
zdobył III miejsce w ka-
tegorii klas III. Gratulu-
jemy.

Powiatowy Konkurs Recytatorski

9 maja uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy przyłączyli 
się do akcji „Przerwa na 
czytanie” – ogólnopol-
skiej akcji bicia rekordu 
w czytaniu na przerwie. 
O godzinie 10.50 ucznio-
wie w różnych 
grupach słuchali 
fragmentów ksią-
żek. Najmłodszym 
czytały panie wy-
c h o w a w c z y n i e 
tekst pod tytułem 
„Piękna i Bestia”. 
Trzecioklas iśc i 
wysłuchali baśni 

„Bzowa Babuleńka”. 
Uczniom klas piątych 
fragment „Opowieści z 
Narnii. Lew, czarownica 
i stara szafa” przeczytał 
kolega, Maciej Grzego-
rek. Starszym czytała Ju-
lia Hałas „Telemacha w 

dżinsach”.
 W akcji brało 

udział ok. 240 uczniów. 
Wszyscy z zaintereso-
waniem włączyli się do 
akcji. Uznali, że takie 
spędzenie przerwy było 
wartościowe.

PRZERWA NA CZYTANIE
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Maj, to czas cyklicz-
nych konkursów i prze-
glądów, więc jak co roku, 
odbyły się w Gminnym 
Ośrodku Kultury elimi-
nacje gminne do konkur-
su piosenki przedszko-
laków. Jest to konkurs 
wojewódzki, a młodzi 
piosenkarze z gminy 
Siedlec nie raz już docie-
rali do wojewódzkiego 
finału. Przedstawiamy 
protokół z obrad Rady 
Artystycznej.

Protokół z obrad rady 
artystycznej z eliminacji 
gminnych XXIV Wo-
jewódzkiego Festiwalu 

Piosenki Przedszkola-
ków Czerwonak 2019. 
Konkurs odbył się 7 
maja 2019 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w 
Siedlcu. Rada artystycz-
na w składzie: Marcin 
Szczechowiak, Marek 
Buczkowski i Kamil 
Pyszkowski, po wysłu-
chaniu 6 solistów, po-

stanowiła przyznać na-
stępujące wyróżnienia, 
jak i nominacje do etapu 
powiatowego:

Gabriela Sławińska  
Aleksandra Ulanicka  
Julia Świtała  
Maja Antoniewicz 
Maja Wachowska  
Gabriela Ceglarek

Czerwonak 2019
 Stasiu Maszner, 

Maciej Lehmann, Woj-
tek Kotkowiak, Wiktor 
Ryźlewicz, Oskar Ma-
tysik, Michał Saganiak, 
Mateusz Kujawa, An-
toś Jastrząbek, Łukasz 
Konieczny, Magdalena 
Drożała z dziećmi oraz 
Adrian Bilski wraz z 
inicjatorem całej akcji 
Michałem Nowickim 
zwrócili na siebie uwa-
gę miłośniczek Nordic 
Walkingu. Panie zastały 
grupę chłopców sprzą-
tających tereny zielone 
Siedlca położone przy 
drodze na Kiełkowo. 
Pomysłodawcą był pan  
Michał Nowicki, który 
przejeżdżając wielo-
krotnie tą trasą nie mógł 
patrzeć już dłużej na roz-
rzucone blisko lasu śmie-
ci – postanowił wziąć 
sprawy w swoje ręce.                                                                  
 Na drugi dzień 
zabrał ze sobą worki na 
śmieci oraz skontakto-
wał się Mateuszem – 
uczniem szkoły podsta-
wowej, który przekonał 
swoich rówieśników do 
wspólnej akcji. Jak się 
okazało później znalazło 
się jeszcze kilkanaście 
osób chętnych do pomo-
cy, także spoza gminy 
Siedlec. Prace porządko-
we trwały 3 dni podczas 

których zebrano ponad 
35 worków ze śmiecia-
mi. Zostały one uprząt-
nięte przez ZEUK, a na 
miejscu został zawie-
szony worek na śmieci, 
który po paru dniach był 
do połowy pełny. Skąd 
te śmieci? „Przejezdni 
oraz młodzież zatrzymu-
jąca się na pogaduszki 
zostawiają śmieci lub 
wyrzucają je bezpośred-
nio ze swoich pojaz-
dów” - twierdzi ekipa.              
 

Chłopcy przyzna-
ją, że byli zadziwieni 
tym, co znaleźli wśród 
śmieci – mnóstwo szkła 
(szczególnie po alko-

holu), opony, zabetono-
wane doniczki, a nawet 
zniszczoną pralkę. Ich 
bezinteresowna działal-
ność została zauważona 
przez mieszkanki Siedl-
ca, które poinformowały 
urzędników o aktywnych 
Najmłodszych. Taką po-
stawę należy doceniać, 
aby była zachętą do 
dalszego działania i ak-
tywnego uczestnictwa w 
życiu małych społeczno-
ści. Młodzi mieszkańcy 
odwiedzili Urząd Gmi-
ny, gdzie odbyli krótką 
rozmowę z Wójtem oraz 
mieli okazję podzielić 
się pomysłami na rozwój 
naszej gminy.

Młodzi ekolodzy

W maju odbyły się coroczne, gmin-
ne eliminacje do Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego „Mali Recytato-
rzy” Konkurs adresowany jest do klas 
I-VIII Szkoły Podstawowej. Przedsta-
wiamy protokół z przesłuchań konkur-
sowych o oceny Rady Artystycznej. 

Protokół z obrad rady artystycznej 
z eliminacji gminnych Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Mali Re-
cytatorzy”. Eliminacje odbyły się 21 i 
22 maja 2019 r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Siedlcu. Rada artystyczna w składzie: 
Elżbieta Żukowska, Anna Nitschke i 
Grzegorz Śmiałek, po wysłuchaniu 49 
uczestników w ośmiu kategoriach, po-
stanowiła przyznać następujące wyróż-
nienia i nominacje.

Wyróżnienia: 
Maja Krajewska - Siedlec  
Kornelia Wojtkowiak - Siedlec  
Wiktoria Stachowiak - Siedlec  
Maksymilian Ceglarek - Tuchorza 
Franciszek Sławiński - Kopanica  
Michalina Stasiak - Siedlec  
Martyna Siputa - Siedlec  

Alicja Siputa - Siedlec
Nominacje do finału:
Kategoria I  
 Lena Krajewska - Siedlec  
Łukasz Drzewiecki - Siedlec 
 Maciej Zboralski - Tuchorza
Kategoria II 
Mikołaj Żydzik - Siedlec  
Karolina Sarbok - Siedlec 
Maria Tomiak - Tuchorza
Kategoria III 
Julia Janczewska - Chobienice 
Adam Różycki - Tuchorza
Kategoria IV 
Hanna Kotlarska - Siedlec
Kategoria V 
Piotr Piątek - Siedlec  
Kategoria VI 
Zofia Kotlarska - Siedlec  
Dominik Kierecki - Siedlec
Kategoria VII - Nominacji 
nie przyznano
Kategoria VIII 
Dominika Drzewiecka - Siedlec  
Zofia Krzemień - Siedlec  
Paweł Lemański - Siedlec

Mali Recytatorzy

Kalendarium
Perły Sumsiodki

16.04.2019 - Koncert muzy-
ków ludowych w Zbąszyniu

1.05.2019 - Koncert Pamięci 
Leonarda Śliwy w Janowcu

2.05.2019 - Festiwal Dud i 
Kozłów w Zbąszyniu

11.05.2019 - Majowe Śpie-
wanie Siekierczyn gościnnie u 
„Polnych Kwiatów”

14.06.2016 - Festiwal Kultu-

ry Ludowej Zachodniej Wielko-
polski

25.05,2019 - Brzeźnica kon-
cert z okazji 50 lecia zespołu 
Górali Bukowińskich „Watra”

15.06.2019 - Dąbrówka 
Wielkopolska, festyn „U progu 
Lata”

22.06.2019 - Grójecka Noc 
Świętojńska.
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Festiwal Kultury Ludowej 
Zachodniej Wielkopolski

W dniach 10-
14.06.2019 r. odbył 
się Festiwal Kultury 
Ludowej Zachodniej 
Wielkopolski w ra-
mach, którego zre-
alizowano Tydzień 
Kozła, Posiady Koź-
larskie oraz Konkurs 
Muzyki Ludowej im. 
ks. Edmunda Majkow-
skiego. Tydzień Kozła 

to inicjatywa skiero-
wana do społeczności 
uczniowskiej szkół z 
terenu gminy Siedlec. 
W tym roku tematem 
przewodnim były tra-
dycje związane z cho-
dzeniem po wsi barw-
nym korowodem oraz 
odwiedzanie miesz-
kańców. W naszym 
regionie takie obrzędy 

funkcjonują pod posta-
cią Siwków, Cymprów 
i Grup Kolędniczych. 
W ramach Konkursu 
Muzyki Ludowej, któ-
ry od tego roku przy-
jął imię ks. Edmunda 
Majkowskiego - orga-
nizatora pierwszego, 
przedwojennego kon-
kursu, muzycy mieli za 
zadanie zaprezentować 

dowolny utwór ludowy 
w bardziej współcze-
snym wydaniu, od-
biegającym od zasad 
koźlarskiego muzy-
kowania. Serdecznie 
dziękujemy za udział 
muzykom ludowym 
oraz przybyłym miesz-
kańcom.

Wernisaż
sekcji plastycznych GOK Siedlec 

Zakończenie Sezonu Artystycznego  
2018-2019
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Szafa, zapałki i stary smok 

08.05.2019 r. ob-
chodziliśmy Dzień Bi-
bliotekarza i Bibliotek. 
Z tej też okazji w dniu 
09.05.2019 r. bibliote-
karki z gm. Siedlec spo-
tkały się z włodarzami 
naszej gminy.

09.05.2019 r. w GBP 
w Siedlcu odbyło się 
również spotkanie z poli-
cjantami. Uczniowie klas 
IV SP dowiedzieli się na 
temat bezpieczeństwa na 
drodze,  nad wodą, w sie-
ci itp. 

10.05.2019 r. zapro-
siliśmy panią Justynę 
Rogowską, która przed-
stawiła wykład nt. pielę-
gnacji skóry. W specjal-
nym urządzeniu można 
było zbadać stan swojej 
skóry na twarzy.

Odbiorcami byli 
uczniowie klas gimna-
zjalnych.

13.05.2019 r. odbyły 
się warsztaty balonowe 
z p. Grzegorzem Śmiał-

kiem.Uczniowie z kl. VI 
SP

poznali technikę two-
rzenia różnych zwierzą-
tek z balonów.

14.05.2019 r. ucznio-
wie kl. Ib SP zostali pa-
sowani na czytelników. 
Uczniowie zapoznali 
się z zasadami postępo-
wania z książkami, aby 
mogły nam służyć przez 
długie lata. Na pamiątkę 
każde dziecko otrzymało 
dyplom oraz zakładkę do 
książek.

15.05.2019 r. na spo-
tkanie z Teatrem Kami-
shibai została zaproszo-
na kl. II SP.

Teatr Kamishibai 
czyli teatr obrazkowy 
zaprezentowała p.Edyta 
Gabała.

Wszystkie wyżej wy-
mienione zajęcia odbyły 
się w ramach Tygodnia 
Bibliotek.

03.06.2019 r. gościli-
śmy teatr pn.” Pracownia 
za piecem”. Teatr przed-
stawił bajkę dla najmłod-
szych pt. „ Leśna awan-
turka”.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

17 czerwca 2019 roku 
odbył się spektakl sekcji te-
atralnej Polaki z Innej Paki. 
Była to już szósta premie-
ra przygotowana przez 
ten teatr. Polaki, to grupa 
dziecięco-młodzieżowa 
działająca pod skrzydłami 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Siedlcu, a prowadzona 
od początku przez Grzego-
rza Śmiałka. Tegoroczny 
spektakl opowiada o starej 
szafie i zapałkach, które 
strasznie boją się smoka 
ziejącego ogniem, ci co 
byli na spektaklu, przeko-
nali się jednak, że nie taki 
smok straszny, jak go ma-

lują. Przedstawienie utrzy-
mane w bajkowej scenerii 
z piosenkami i zabawnymi 
tekstami, skierowane było 
do szerokiej publiczności, 
tej małej, jak i tej dorosłej. 
Bardzo dziękujemy wszyst-
kim  za zaangażowanie w 
organizację spektaklu, bo 
była to wielomiesięczna 
praca, zaczynająca się od 
napisania tekstu, po przez 
próby tekstowe, próby mu-
zyczne, choreograficzne, 
sesje zdjęciowe i budowę 
scenografii. Obsada: Ame-
lia Nowacka, Antonina No-
wacka, Maria Szymkowiak, 
Zofia Kotlarska, Hannna 

Kotlarska, Nina Maszner, 
Martyna Siputa, Zuzanna 
Marlewska, Gabriela Ba-
bińska, Michalina Stasiak, 
Wiktoria Przybyła, Amelia 
Woźna, Dominik Kierecki, 
Jan Kisielewicz i Franci-
szek Jankowiak 

scenariusz i reżyseria  - 
Grzegorz Śmiałek 
obsługa techniczna 
i muzyczna - Jakub Netter
układ choreograficzny – 
Wiktoria Przybyła 
promocyjna sesja zdjęciowa 
-  Przemysław Kaczmarek 
budowa scenografii 
Wiesław Matysik

10 maja 2019 r. odbył 
się wernisaż Pani Urszu-
li Kamińskiej z Zielonej 
Góry. Artystka zapre-
zentowała swoje prace 
w trzech odsłonach. W 
dużej mierze górowały 
krajobrazy, były też ob-
razy abstrakcyjne i por-
tretowe. Różnorodność 
tematyczna ukazała nie-
zwykły talent artystki 
i burzę kolorów 
i dobrej energii. 
Urszula Kamiń-
ska urodzona 
10.04.1951r. W 
Zielonej Górze. 
Z zawodu inży-
nier budownic-
twa, absolwentka 
studiów podyplo-

mowych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego,Wy-
działu Artystycznego 
„Obrazowanie w malar-
stwie i rysunku”. Przy-
godę z malowaniem 
rozpoczęła na emerytu-
rze. Uprawia malarstwo 
sztalugowe. Uczest-
niczka wielu plenerów 
i autorka trzech wystaw 
indywidualnych i wie-

lu wystaw zbiorowych: 
W Zielonej Górze, Go-
rzowie, Warszawie, 
Strzelcach Krajeńskich, 
Kożuchowie, Żychli-
nie, Łagowie Lubuskim, 
Cottbus i Zittau. Jest 
szczęśliwa, że może 
malować. Malowanie 
jest dla niej wielką przy-
godą i radością.

GOKgaleria
Urszula Kamińska

Lato z GOK-iem
8-12 lipca 2019 - www.goksiedlec.pl

Informuję, że na terenie gminy 
od dnia 01 lipca 2019r. rusza akcja

„ zielone przedszkole”. 
Poszczególne przedszkola pełnią dyżury 

przez całe wakacje .
Terminy dyżurów podaję poniżej:  

 
1. Przedszkole w Siedlcu  -   01.07.2019r. -  12.07.2019r.
2. Przedszkole w Belęcinie  -   01.07.2019r. -  12. 07.2019r.
3. Przedszkole w  Jażyńcu  -   15.07.2019r. -   26.07.2019r.
4. Przedszkole  w Chobienicach -   22.07.2019r. -   02.08.2019r.
5. Przedszkole w Kopanicy  -    05.08.2019r. -   16.08.2019r.
6. ZPP  w Tuchorzy   -   12.8.2019r. -   23.8.2019r.
( Przedszkole w Tuchorzy i Starej Tuchorzy )

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w poszczególnych placówkach.

ZIELONE PRZEDSZKOLE

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Ekonom.- Administr.
Szkół i Placówek w Siedlcu 
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Grójecka 
Noc Świetojańska

Tradycja Nocy 
Świętojańskiej jest jed-
ną z najbardziej wy-
czekiwanych w naszej 
gminie. To właśnie w 
Grójcu Wielkim panie 
mogą zaopatrzyć się 
w wianki i wyzerować 
swoje liczniki. Całość 
imprezy rozpoczęła 
się przy sali wiejskiej 
występami dzieci ze 
Szkoły Podstawowej 
w Chobienicach, sekcji 

artystycznych GOK, 
zespołów „Perły-Sum-
siodki”, „Tuchorzacy”, 
zespołu ze Szkoły Mu-
zycznej w Poznaniu, 
Wolsztyńskiej Powia-
towej Orkiestry Dętej 
oraz gwiazdy wieczoru 
- zespołu „Wędrowne 
Gitary”, który zagrał 
największe przeboje 
Krzysztofa Klenczona 
i Seweryna Krajew-
skiego. Dalsza część 

odbyła się nad rzeką 
Obrą, gdzie insceniza-
cję wspólnie przygoto-
wali mieszkańcy Grój-
ca Wielkiego, sekcja 
taneczna GOK oraz ze-
spół „Shanties Team”. 
Na zakończenie odbył 
się pokaz sztucznych 
ogni oraz zabawa ta-
neczna z zespołem 
„Proces”.

W dniu 23 czerw-
ca 2019 r. Gminna 
Komisja Rozwiązy-
wania Problemów 
Alkoholowych w Sie-
dlcu zorganizowała 
IV Trzeźwościowy 
Spływ Kajakowy. 
Celem spływu było 
propagowanie zdro-
wego stylu życia bez 
uzależnień, propago-
wanie różnych form 
aktywności fizycznej 
oraz poznawanie wa-

lorów krajobrazo-
wych gminy Siedlec. 
Wszyscy uczestni-
cy zostali przywitani 
przez Przewodni-
czącego GKRPA w 
Siedlcu, następnie 
wyruszyli w trasę z 
Kopanicy do Grójca 
Małego, gdzie czekał 
posiłek regeneracyjny 
oraz kawa i ciasto. 
Dodatkowym zma-
ganiem dla uczest-
ników spływu było 

wykonanie plakatu  
nawiązującego do an-
tyreklamy spożywa-
nia alkoholu i innych 
środków uzależniają-
cych. Jury - członko-
wie GKRPA w Siedl-
cu - dokonali oceny 
prac, po czym wszy-
scy konkursowicze 
otrzymali upominki. 
W spływie udział 
wzięło 50 osób.

IV Trzeźwościowy Spływ Kajakowy

Gmina Siedlec otrzymała 
długo oczekiwane zezwolenie 
na realizację inwestycji dro-
gowej pod nazwą „ Rozbudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 303 
od km 38+149 do km 39+067 
na odcinku Siedlec – Powodo-
wo” . 

Rozbudowa polega na bu-
dowie chodnika, ścieżki rowe-
rowej oraz kanalizacji desz-
czowej. Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w drodze 
przetargu wyłonił wykonawcę 
- firmę Całus Sp. z o. o. Sp. k. 
z  Borui Nowej. Na to zadanie 

Gmina Siedlec otrzymała 50 
% dofinansowania. Prace roz-
poczną  się lada dzień, a plano-
wane ukończenie zadania ma 
nastąpić do 15 października 
br.  Ścieżka poprowadzi nas aż 
do lasu w Powodowie, gdzie 
kończy się gmina Siedlec, a 

zaczyna gmina Wolsztyn. Na 
stronie internetowej Urzędu 
Miasta Wolsztyn możemy 
przeczytać, że część ścieżki 
rowerowej mająca znajdować 
się na terenie gminy Wolsztyn 
zostanie także zbudowana w 
tym roku.

Ścieżką rowerową do Wolsztyna 
pojedziemy już w tym roku!
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XXVI Międzynarodo-
wy Festiwal Unihoke-
ja Dzieci i Młodzieży o 
„Puchar Bałtyku”, jako 
Ogólnopolskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej. SP 
Siedlec Mistrz Wielkopol-
ski zwycięża w Elblągu i 
zdobywa złote medale , 
złoty puchar , dyplom i I 
miejsce w Turnieju. Dro-
ga do tego sukcesu nie 
była ani łatwa, ani lekka, 
trenerka jednak obiecała 
- będziecie trenowali, bę-
dziecie słuchali, będziecie 
zwyciężali, zdobędziemy 
Mistrzostwo Wielkopol-
ski - pojedziemy powal-

czyć do Elbląga, róbcie 
tylko swoje i bawcie się 
grą w unihokeja. I tak się 
stało. SP Siedlec - Mistrz 
Gminy Siedlec, Mistrz 
powiatu wolsztyńskiego, 
Mistrz rejonu leszczyń-
skiego, Mistrz półfinału 
Wielkopolski i Mistrz 
Wielkopolski - wygrywa 
Ogólnopolskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w El-
blągu. A w Elblągu było 
tak: SP Siedlec trafia do 
Grupy A wraz z SP Płoski-
nia, SP Łęki Szlacheckie, 
ZE Brójce i SP Gaworzy-
ce. Pierwszy mecz gramy 
z SP Gaworzyce i nie-
oczekiwanie remisujemy 
3:3 (jak się potem okazało 
, był to jedyny nie wygra-
ny mecz w Igrzyskach) 
bramki zdobyli : Seweryn 
Mania as. Adrian Birk, 
Seweryn Mania as. Adrian 
Żok i Jonasz Adamczak 
as. Adrian Birk, kolejny 
mecz grupowy gramy z 

ZE Brójce, które pokonu-
jemy 3:2, bramki zdobyli: 
Seweryn Mania as. Adrian 
Birk, Mateusz Woźny as. 
Seweryn Mania i Mateusz 
Woźny as. Adrian Żok. 
Trzeci mecz grupowy gra-
my z SP Łęki Szlacheckie, 
które pokonujemy 1:0, 
zwycięzką bramkę zdo-
był Nikodem Górny. W 
czwartym meczu grupo-
wym gramy z SP Płoskinia 
i wygrywamy 5:1 bramki 
zdobyli: Seweryn Mania 
-2, Jonasz Adamczak -2 i 
Mateusz Woźny as. Adrian 
Żok. Fazę grupową koń-
czymy w sobotę na pierw-
szym miejscu: 3 wygrane 
i 1 remis, zdobywamy 10 
pkt. strzelamy 12 bramek 
i tracimy 6. Po wygraniu 
grupy w meczu o awans 
do 1/8 Igrzysk trafiamy 
na drużynę SP Żurawica 
i wygrywamy 2:1, bramki 
zdobył Seweryn Mania. 
Gramy wśród najlepszych 

ośmiu drużyn i trafiamy 
na SP Wierzchowo, i już o 
godz. 8.00 w niedzielę w 
tym spotkaniu wygrywa-
my 2:0, bramki zdobyli: 
Mateusz Woźny i Niko-
dem Górny. Po tej wygra-
nej w półfinale trafiamy na 
drużynę SP Sanok, trudny 
mecz wygrywamy 2:1, 
bramki zdobyli: Adrian 
Birk i Seweryn Mania z 
karnego. Gramy w Finale 
! I tu spotykamy drużynę 
dobrze nam znaną z roz-
grywek szkolnych i ligo-
wych wielkopolski zespół 
SP Niechanowo. Mecz był 
bardzo wyrównany i jak 
przystało na finał pełen 
emocji, wytrzymaliśmy 
fizycznie i daliśmy wresz-
cie radę z presją, na 3 sek. 
przed końcem meczu Ma-
teusz Woźny strzela „złotą 
bramkę” . Wygrywamy 
1:0 i mamy to! My mamy 
Mistrza ! Wracamy ze zło-
tymi medalami i pucha-

rem. Nikt nam już tego nie 
odbierze, po raz ostatni 
mogliśmy to zrobić, jako 
gimnazjaliści i zrobili-
śmy to ! Mistrz, Mistrz, 
Mistrz! ......wracamy do 
domu, a tam zgotujemy 
niespodziankę dla naszej 
trenerki! W całym turnie-
ju zdobyliśmy 19 bramek 
tracąc tylko 8. Nasz bram-
karz Sebastian Fornalkie-
wicz został najlepszym 
brakarzem Igrzysk.

Zatem zespół, który zdo-
był brązowy medal Mi-
strzostw Polski w katego-
rii juniorów młodszych (z 
trenerem Przemysławem 
Strażyńskim) zdobywa 
również drugie cenne tro-
feum. To wielki sukces ze-
społu, na który pracowali 
wszyscy zawodnicy oraz 
trenerzy Zdzisława Ło-
puszyńska i Przemysław 
Strażyński.

XXVI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja 
Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku”

Od 1 lipca 2019 r. będzie obo-
wiązywać rozszerzenie pro-
gramu „Rodzina 500 +”. 
Nowelizacja programu Rodzina 
500 plus przewiduje, że prawo do 
świadczenia będą miały wszyst-
kie dzieci od urodzenia do 18 
roku życia, bez względu na do-
chody rodziny.

Wnioski można będzie skła-
dać:

od 1 lipca•	  - przez internet. 
Posłużą do tego takie portale 
jak: Emp@tia, ePUAP, ZUS 
PUE, czy bankowość elek-
troniczna. 

od 1 sierpnia•	  - w sposób tra-
dycyjny ( czyli w formie pa-
pierowej )

Wnioski złożone w tym terminie 
gwarantują wypłatę świadczeń 
w październiku, z wyrównaniem 
świadczeń od lipca tego roku.

Wnioski należy złożyć do 30 
września tego roku, po tym ter-
minie nie będzie wypłacane wy-
równanie od lipca.
Wnioski o świadczenie 500 plus 
będą obejmowały wypłaty do 
2021 roku. Tak więc w przyszłym 
roku nie trzeba będzie ich skła-
dać.

Informacja o przyznaniu świad-
czenia będzie przekazywana 
drogą mailową, pod wskazany 
adres, dlatego ważne jest, aby we 
wniosku podać prawidłowy adres 
e-mail.

W przypadku nie podania adresu 
e-mail informację o przyznaniu 
świadczenia 500 + będzie moż-
na odebrać w dziale świadczeń 
rodzinnych, świadczenia wycho-
wawczego i funduszu alimenta-
cyjnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Siedlcu osobiście.

Przypominamy, że w miesiącu 
lipcu b.r. można składać wnio-
ski tylko i wyłącznie w formie 
elektronicznej ( przez internet ). 
Postępowanie w sprawie wnio-
sków złożonych w lipcu b.r. w 
formie papierowej będzie uma-
rzane co oznacza, że w miesiącu 
sierpniu trzeba będzie składać 
wniosek ponownie.

Powyższe terminy dotyczą 
wszystkich wniosków składanych 
do działu świadczeń rodzinnych, 
świadczenia wychowawczego 
i funduszu alimentacyjnego tj. 
500+, 300+, świadczeń rodzin-
nych i funduszu alimentacyjne-
go.

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W SIEDLCU



19
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

14 maja uczniowie kl.0-III mieli 
okazję po raz kolejny posłuchać 
koncertu Lubuskiego Biura Kon-
certowego. Koncert poświęcony 
był muzyce dworskiej.

15 maja uczniowie klasy II b wraz z 
wychowawczynią zaprosili na za-
jęcia otwarte kolegów i koleżanki 
z klasy II a i III oraz ich wycho-
wawczynie. Zajęcia poświęcone 
były wybranym krajom należą-
cym do Unii Europejskiej.

22 maja Franciszek  Sławiński z 
klasy III zdobył wyróżnienie w 
gminnym etapie konkursu ,,Mali 
recytatorzy”.

21 – 25 maj odbyły się  wycieczki 
klasowe – nasi uczniowie wybra-
li się do Łeby, Przesieki i Kotliny 
Kłodzkiej

28 maja uczniowie kl. IV – VII brali 
udział w warsztatach pt. ,,Pokonaj 
przemoc”. Warsztaty dotyczyły 
przeciwdziałania przemocy, agre-
sji i mowie nienawiści.

28 maja w szkole w Siedlcu odbył 
się konkurs o tytuł Mistrza Ta-
bliczki Mnożenia. Naszą szkołę 
reprezentowali: Mateusz Kiciński 
(kl. II), Aleksandra Noculak (kl. 
III) oraz Olga Adamczewska (kl. 
IV). Mistrzem Tabliczki Mno-
żenia w kategorii klas III została 
Aleksandra Noculak.

28 maja pożegnaliśmy wieloletnią 
Dyrektor SP w Kopanicy, wycho-
wawcę i nauczyciela wielu poko-
leń młodzieży ś.p. Panią Pelagię 

Żak
4 czerwca  uczniowie kl.0-IV uczest-

niczyli w koncercie Lubuskiego 
Biura Koncertowego. Koncert 
nosił tytuł ,,Arabska ud – dzieje 
pewnego instrumentu”.

Sukces sportowy: Odeta Adamczew-
ska i Paulina Reiman awanso-
wały do Ogólnopolskiego Finału 
Czwartków Lekkoatletycznych w 
Łodzi. Nasza uczennica Marika 
Chlebek z kl. 7 została Laureatką 
I miejsca konkursu ekologiczne-
go dla dzieci i młodzieży promu-
jącego energię odnawialną pt.: 
„CZTERY PORY ROKU Z OZE” 
zorganizowanego przez Zarzad 
Województwa Wielkopolskiego.

7 czerwca w Gminnym Konkursie 
Jezyka Niemieckiego rewela-
cyjnie wypadły nasze uczennice 
zajmując: I miejsce - Julia Prząd-
ka z kl.6 w kategorii klas podsta-
wowych. W kategorii klas 7 - 8 i 
III gimnazjum Dominika łysiak z 
kl.7 zajęła II miejsce, 

 a Alicja Banaszak z kl.IIIa gimna-
zjum - III miejsce.

7 czerwca klasa 2b szkoły podsta-
wowej wzieła udział w uroczystej 
gali finałowej III edycji konkursu 
‘BEZPIECZNIE TO WIEDZIEC 
I ZNAĆ” w Poznaniu.

11.06 2019 w naszej szkole odbył się 
komers dla klas: 8 szkoły podsta-
wowej, IIIa  i IIIb gimnazjum

KALENDARIUM ZSPiP W KOPANICY
Maj-Czerwiec 2019r.

MAJ
7.05.2019-filharmonia,,Trzy blaszane 

instrumenty-mały,większy i najwięk-
szy’’

10.05.2019-młodzież z naszej szkoły w 
WSD w Obrze na spektaklu pt. ,,Są-
siedzi”

20.05.2019-Dzień Dobrych Uczynków
22.05.2019-gminny konkurs recytator-

ski,,Mali Recytatorzy”.
J.Janczewska z klasy III SP laureatką
23.05.2019-warsztaty dla rodziców z 

okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
26.05.2019-wyjście do biblioteki przed-

szkolaków ,zapoznanie z ,,domem
książki”
26.05.2019-uroczyste obchody Dnia 

Matki w przedszkolu

CZERWIEC
5.06.2019-wycieczka do Skansenu Bu-

downictwa Ludowego w Wolsztynie
7.06.2019-Gminna Olimpiada Sportowa 

Przedszkolaków
7.05.2019-komers kl.III gimnazjum
18.06.2019-Dzień Sportu
19.06.2019-komers kl.VII
Z przyjemnością informujemy iż uczen-

nica Julia Janczewska została laureat-
ką

XIX Powiatowego Konkursu Młodych 
Talentów Literackich w kategorii klas 
IIII

oraz zajęła 1 miejsce w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Mali

Recytatorzy – Wolsztyn 2019” w kate-
gorii klas III

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
I Przedszkola w Chobienicach

Wójt Gminy Siedlec w 2018 
roku rozpatrzył 25 podań o umo-
rzenie zaległego podatku, w tym 
14 dotyczyło strat w plonach spo-
wodowanych suszą – 6 podań na 
kwotę powyżej 500 zł oraz 8 na 
kwotę poniżej 500 zł.  Wydano 20 
pozycji pozytywnych i 5 negatyw-
nych.

Kwota umorzonego podatku 
wynosiła 12.125,00 zł, w tym z 
powodu strat w plonach spowo-

dowanych wystąpieniem suszy 
w 2018 roku Wójt umorzył jedna 
ratę podatku rolnego 14 rolnikom 
w wysokości 8.844,00 zł. Warun-
kiem przyznania ulgi było udo-
kumentowanie poniesionych strat 
w plonach poprzez przedłożenie 
protokołu z oszacowania wysoko-
ści szkód w gospodarstwie rolnym 
sporządzonego przez Gminną Ko-
misję ds. oszacowania szkód  w 
gospodarstwie rolnym. 

Umorzenia podatku za 2018 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. F ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 roku, poz. 869), Wójt Gminy Sie-
dlec podaje  do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakre-
sie podatków i opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze 
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

Lp. NAZWISKO I IMIĘ / NAZWA

1. Adamczak Ewa
Odroczenie terminu płatności
Umorzono kwotę  2.406,00 zł
Ważny interes podatnika

2. Bachorska Iwona Rozłożenie na raty

3. BACH-TIR-TRA Robert Bachorski, 
Iwona Bachorska Spółka Jawna Rozłożenie na raty

4. Bocer Arkadiusz Ulga z tytułu nabycia gruntów

5. Borowczak Jarosław Ulga inwestycyjna

6. ELIKSIR-PHARM Spółka z o.o. Ulga dla przedsiębiorców

7. Janus Angelika Odroczenie terminu płatności

8. Kaczmarek Adam Odroczenie terminu płatności

9. Kaim Józef                            (susza) Umorzono kwotę 856,00 zł
Ważny interes podatnika

10. KEKBEL-MAX Spółka z o.o. Sp. 
komandytowa Ulga dla przedsiębiorców

11. Kiciński Piotr Ulga inwestycyjna

12. Kowalewski Marcin Ulga dla przedsiębiorców

13. Kruszyński Henryk Rozłożono na raty

14. Ksiąg Mirosław, Ksiąg Edyta Ulga inwestycyjna

15. Lipiński Jan                           (susza) Umorzono kwotę 628,00 zł
Ważny interes podatnika

16. Materna Mateusz Ulga z tytułu nabycia gruntu

17. Michalski Jacek                     (susza) Umorzono kwotę 1.083,00 zł
Ważny interes podatnika

18. Mickiewicz Piotr Odroczono termin płatności

19. Mortezaei Ramin Ulga dla przedsiębiorców

20. Nadobnik Zbigniew Ulga inwestycyjna

21. ONIX Spółka z o.o. Ulga dla przedsiębiorców

22. Początek Edmund                  (susza) Umorzono kwotę 2.359,00 zł
Ważny interes podatnika

23. Przedsiębiorstwo WELLTON Spółka z 
o.o. Ulga dla przedsiębiorców

24. Przybyła Mariusz Ulga z tytułu naby cia gruntu

25. ROLMIX Spółka z o.o. Ulga inwestycyjna

26. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
„PIONIER” Ulga inwestycyjna

27 Rosiński Wiesław, Rosińska Renata Ulga inwestycyjna

28. Rurkowski Mariusz Odroczenie terminu płatności 
podatku

29. Rzepa Dominik Ulga inwestycyjna

30. Sewohl Marcin                     (susza) Umorzono kwotę 1.380,00 zl
Ważny interes podatnika

31. Sewohl Przemysław            (susza) Umorzono kwotę 913,00 zł
Ważny interes podatnika

32. Sobkowiak Ireneusz Ulga - ZPCH

33. Stefan Łucjan Umorzono kwotę 510,00 zł
Ważny interes podatnika

34. Stępczak Justyna Odroczono termin płatności

35. Zakład Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych Spółka z o.o. Ulga dla przedsiębiorców
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30.04.2019 r. – w Tuchorzy odbył 
się Gminny Konkurs Mate-
matyczny w którym uczestni-
czyli: Marcin Kulus, Wiktor 
Wieczorek i Oliwia Mania z 
kl. III gimnazjum oraz Martyna 
Wieczorek i Maria Rozynek ze 
szkoły podstawowej. W swoich 
kategoriach wiekowych Marty-
na Wieczorek zajęła II miejsce 
a Marcin Kulus III miejsce.

06.05.2019 r. – uczniowie klasy III 
wraz z rodzicami, księdzem 
proboszczem i panią katechetką 
udali się na pielgrzymkę dzięk-
czynną do Sanktuarium matki 
Bożej Cierpliwie Słuchającej w 
Rokitnie. 

10.05.2019 r. – nasza młodzież oraz 
mieszkańcy parafii Zakrzewo 
udali się do Wyższego Semi-
narium Duchownego Misjona-
rzy Oblatów M.N. w Obrze na 
sztukę teatralną pt. „Sąsiedzi”.

24.05.2019 r. – odbył się Powiatowy 
Konkurs Matematyczny w któ-
rym uczestniczył uczeń klasy 
III gim. Marcin Kulus.

27.05.2019 r. – uczniowie klas IV – 
VII uczestniczyli w warsztatach 
„Pokonaj przemoc” – Zintegro-
wany program przeciwdziała-
nia przemocy, agresji i mowie 
nienawiści. Tego samego dnia 
rodzice uczniów uczestniczyli 
w szkoleniu o tej samej tema-
tyce. 

05.2019 r. – uczniowie klasy V wy-
jechali na wycieczkę do Maja-
land Kownaty.

28 – 31. 05.2019 r. – uczniowie klas 
III gim. i VIII wyjechali na wy-
cieczkę do Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej,

28.05.2019 r. – Aleks Imbierowicz, 
Kornelia Idziejczak i Ma-
ria Rozynek uczestniczyli w 
Gminnym Konkursie „Mistrz 
Tabliczki Mnożenia”.

31.05.2019 r. – obchodziliśmy w 
szkole „Dzień Dziecka”. Z tej 
okazji dla uczniów oraz na-
szych przedszkolaków przygo-
towano przedstawienie teatral-
ne pt. „Przyjechał cyrk Magik” 
a Rada Rodziców obdarowała 
wszystkich napojami, lodami i 
słodkościami. 

29.05.2019 r. – po raz kolejny od-
wiedziło nas Lubuskie Biuro 
Koncertowe „Orfeusz”, które 
zagrało dla naszych uczniów 
koncert pt. „Zaproszenie do 
walca, czyli z wizytą na cesar-
skim dworze”.

04.06.2019 r. – uczniowie klas I – III 
wyjechali na wycieczkę do Ma-
jaland Kownaty.

06 – 09.06.2019 r. – klasy VI i VII 
wraz z wychowawcami udały 
się na biwak do Boszkowa.

07.06.2019 r.- grupa 5-latków brała 
udział w Gminnej Olimpiadzie 
Sportowej Przedszkolaków w 
Chobienicach.

08.06.2019 r.- sobota godz.17.00 
msza święta klas VIII i III gim-
nazjum. Po mszy na sali wiej-
skiej w Belęcinie odbył się ko-
mers absolwentów.

KALENDARIUM ZESPOŁU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA

W BELĘCINIE

7- 9. 05. 2019 r. Wycieczka klasy V 
b i V d do Trójmiasta. 
8. 05.2019 r. Klasa Vc wyjechała do 
Wolsztyna na „Lekcję w kinie”. Zaję-
cia dotyczyły ekranizacji i adaptacji 
filmowych. Po ciekawym wykładzie 
uczniowie mieli okazję obejrzeć naj-
nowszą adaptację „Ani z Zielonego 
Wzgórza”.
10.05.2019 r. Obchody rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
11. 05. 2019 r. Ogólnopolski Mi-

ting LA im. Chrobrego i Ottona w 
Szprotawie. Wyróżnili się Paulina 
Reimann, Natalia Piosik, Jan Janko-
wiak.
W konkursie plastycznym „Kartka 
Wielkanocna” wyróżnienie otrzyma-
li: Lena Przybylska kl. I b, Roksana 
Sobieraj I b, Natasza Kaczmarek I a, 
Agata Kokocińska II b, Michalina 
Stasiak IV a, Łukasz Weiss V a, Fi-
lip Żydzik VI a, Anna Foltyn VII a, 
Dominika Kaczmarek VII b 

21.05.2019 r. Wyjazd kl. III a na wy-
cieczkę do Rokitna do Sanktuarium 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
oraz do Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnień.
21.05.2019 r. Gminny Konkurs Re-
cytatorski – grupa starsza. Nomina-
cje do finału powiatowego otrzyma-
li: Hanna Kotlarska kl. IV a, Piotr 
Piątek kl. V c, Zofia Kotlarska kl. VI 
a, Dominik Kierecki kl. VI a, Domi-
nika Drzewiecka kl. VIII a, Paweł 
Lemański kl. VIII a, Zofia Krzemień 
kl. VIII b. Wyróżnienia otrzymali: 
Michalina Stasiak kl. IV a, Martyna 
Siputa kl. VI a, Alicja Siputa kl. VIII 
a
22.05.2019 r. Gminny Konkurs Re-
cytatorski – grupa młodsza. Nomi-
nacje do finału powiatowego otrzy-
mali: Lena Krajewska kl. I a, Łukasz 
Drzewiecki kl. I b, Mikołaj Żydzik 
kl. II b, Karolina Sarbok kl. II c. 
Wyróżnieni zostali: Maja Krajewska 
kl. I a, Kornelia Wojtkowiak kl. I b, 
Wiktoria Stachowiak kl. II c.
22.05.2019 r. Powiatowy Finał Kon-
kursu Ortograficznego „Dyktando”. 
Udział wzięli: kat. I – kl. IV-VI Ni-
kola Stachowiak kl.V a, Wiktoria 
Początek kl.VI b, Magdalena Stacho-
wiak kl.VI b. Kat. II – kl.VII, VIII, 
III G Maria Szymkowiak kl. VII a, 
Filip Matecki kl. VIII b, Agnieszka 
Pietkiewicz kl. III a G.
22.05.2019 r. Finał Wojewódzki 
XXIII Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce. Laureatkami tego konkursu 
zostały Zofia Kotlarska  - I miejsce 
i Maja Wojtkowiak – III miejsce. 
Obie są uczennicami klasy VI a.
22.05.2019 r. Wyjazd klas czwartych 
na wycieczkę do Cottbus i fabryki 
czekolady
24.05. 2019 r. Przedstawienie „Ka-
sieńka” w Internetowym Teatrze 
TVP dla Szkół. Spektakl on – line 
obejrzała klasa VI a.
24.05.2019 r. Jakub Tomiak – I 
miejsce w Powiatowym Konkursie 
Matematycznym. Wyróżnienia w 
Kangurze Matematycznym: Brudło 
Anna kl. II b, Napierała Kamil kl. 
VI b, Kotlarska Zofia VI a, Tomiak 
Jakub III a G. 
27-30. 05. 2019 r. Wycieczka klas 
szóstych  do Kotliny Kłodzkiej.
27.05.2019 r. Zofia Kotlarska z klasy 
VI a zajęła I miejsce w Powiatowym 

Konkursie Młodych Talentów Lite-
rackich w Wolsztynie.
28.05.2019 r. Odbył się XI Gminny 
Konkurs Matematyczny „Mistrz Ta-
bliczki Mnożenia”. Mistrzami zosta-
li: klasy drugie – Natalia Pawliczak 
SP Siedlec, klasy trzecie – Alek-
sandra Noculak SP Kopanica, klasy 
czwarte – Roksana  Krzyżan SP Sie-
dlec.
30. 05. 2019 r. Finał Powiatowy 
Czwartków Lekkoatletycznych w 
Wolsztynie. Do finału ogólnopol-
skiego zakwalifikowali się: Elwira 
Przybyła, Karolina Reiman, Maja 
Durczak, Olga Ososińska, Zofia He-
inrich, Wojciech Kotkowiak, Niko-
dem Woźny, Maciej Jaworski, Oli-
wier Szmańda, Kamil Napierała.
30. 05. 2019 r. Wycieczka klas młod-
szych do parku rozrywki ‘Majaland” 
w Kownatach.
3.06.2019 r. Wyróżnienia w Kangu-
rze Matematycznym: Brudło Anna 
kl. II b, Napierała Kamil kl. VI b, 
Kotlarska Zofia VI a, Tomiak Jakub 
III a G. W/w uczniowie wzięli udział 
w podsumowaniu konkursów mate-
matycznych w SP nr 3 w Wolszty-
nie.
4. 06. 2019 r. W Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim II miejsca 
zajęli Łukasz Drzewiecki z kl. I b i 
Karolina Sarbok z kl. II c.
4. 06. 2019 r. W Gminnym Kon-
kursie na Najlepszego Sportowca I 
miejsca w swoich kategoriach zajęli: 
Zofia Heinrich kl. VI b i Sebastian 
Fornalkiewicz kl. III G.
3-5. 06. 2019 r. Wycieczka klas siód-
mych i III G do Krakowa Enrgylan-
dii, Wieliczki i Ojcowskiego Parku 
Narodowego.
5. 06. 2019 r. W Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim I miejsce zajął 
Dominik Kierecki z kl. VI a, a Zosia 
Krzemień VIII b  i Paweł Lemański 
VIII b otrzymali wyróżnienia.
7-9. 06.2019 r. Wycieczka klasy VIII 
b do Warszawy.
10.06. 2019 r. Wycieczka klas I b i II 
b do parku rozrywki „Majaland” w 
Kownatach.
17. 06. 2019 r. Komers klas ósmych 
i gimnazjalnych.
19. 06. 2019 r. Uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego.

KALENDARIUM SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W SIEDLCU
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Wiadomości z przedszkoli

W naszym przedszkolu nigdy nie 
jest nudno. Tym razem postanowili-
śmy umilić czas naszym przedszko-
lakom, zapraszając do przedszkola 
Chasse-a z „Psiego patrolu”.
Dzieci kochają bajki z tym popular-
nym bohaterem, ponieważ wszystkie 
problemy i trudności w niej wystę-
pujące, dobrze się kończą. Sytuacje 
i emocje, które przeżywają bajkowe 
postacie są im bliskie. Sprytne psiaki 
z „Psiego Patrolu” pomagają wszyst-
kim dookoła. Na zakończenie
- dobro wygrywa ze złem, za dobre 
postępowanie bohatera spotyka 
nagroda.

Spotykając swojego ulubionego baj-
kowego bohatera, dzieci były bardzo 
poruszone i pobudzone. Chętnie 
tańczyły i bawiły się ze swoim go-
ściem. Na koniec wizyty Chesse
przygotował dla dzieci niespodzian-
kę, która znajdowała się w jego 
plecaku.
Dziękujemy Pani Ani z załogi: Po-
wiedz Akuku - animacje dla dzieci 
za kolejna wspaniałą wizytę w 
naszym przedszkolu.

Autor: Agnieszka Reginia
Foto: Agnieszka Reginia,

 Rafał Przybyła

CHOBIENICE

02.05.2019  - Uroczyste obchody 
Dnia Flagi, Święta Pracy, Konstytucji 
3 Maja w grupach przedszkolnych 
08.05.2019 – Eliminacje Gminne 
XXIV Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej „Czerwonak 
2019 ” - udział grup przedszkolnych 
„Pszczółki” „Biedronki” „Rybki” 
„Wiewiórki” w sali GOK Siedlec
09.05.2019 – Wyjazd grup przed-
szkolnych „Pszczółki” i „Wiewiórki” 
do Wioski kraina zabaw „Bogilu”
10.05.2019 – Teatrzyk z Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w 
Babimoście na temat „Zagrożenia 
związane z internetem”
13.05.2019 – koncert muzyczno – 
edukacyjny z firmy ATUT „Siesta 
yfiesta”w sali GOK Siedlec 
14.05.2019 – wyjazd „Żabki” i „Mo-
tylki” do „Parku Krasnala” Nowa 
Sól
15.05.2019 – Udział dzieci wyróżnio-
nych w eliminacjach powiatowych 
XXIV Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej „Czerwonak 
2019” w Domu Kultury w Wolszty-
nie.
16.05.2019 – Wizyta w Bibliotece 
Publicznej w Siedlcu – czytanie ba-
jek w ramach akcji „Cała Polska czy-

ta dzieciom” w Tygodniu Bibliotek i 
Bibliotekarza w Siedlcu 
17.05.2019 – Wyjazd grup przed-
szkolnych „Biedronki” i „Rybki” do 
Parku Krasnala w Nowej Soli
20.05.2019 – Podsumowanie progra-
mu ekologicznego „czyste powietrze 
wokół nas” - z SANEPiD Wolsztyn 
21.05.2019 – Wyjazd dzieci z grupy 
„”Pszczółki” i „Wiewiórki” do „Deli-
Park” Trzebaw 
23.05.2019 – Wycieczka grup „Żab-
ki” „Motylki” do gospodarstwa agro-
turystycznego „Akacjowe Ranczo” w 
Karszynie 
28.05.2019 – Zabawy dzieci grup 
przedszkolnych w sali zabaw „Dino-
polis” Wolsztyn
22.05– 30.05.2019 – Zebrania gru-
powe dla rodziców w grupach przed-
szkolnych w Przedszkolu w Siedlcu. 
Podsumowanie przeprowadzonych 
obserwacji dzieci 3-4-5 letnich i dia-
gnoz przedszkolnych 6 latków.
28.05.2019 – Podsumowanie realiza-
cji programu edukacyjnego „Mamo, 
tato co Wy na to”
31.05.2019 - „Dzień Dziecka” - fe-
styn w ogrodzie przedszkolnym dla 
przedszkolaków – zamki dmuchane, 
zabawa z klaunami, upominek dla 

każdego dziecka, poczęstunek
04.06.2019 – Wyjazd grupy „Pszczół-
ki” i „Wiewiórki” do Akacjowe Ran-
czo w Karszynie
05.06.2019 – Wizyta rodziców w gru-
pie „Rybki” „Biedronki” ze „swoimi 
pupilami”
06.06.2019 – Wyjazd dzieci „Żabki” 
i „Motylki” do „Mini ZOO” parafia 
Zbąszyń i do Centrum Rekreacji i 
Sportu nad jeziorem Błędno w Zbą-
szyniu 
07.06.2019 – Wyjazd grup „Rybki” 
„Biedronki” do „Akacjowe Ranczo” 
w Karszynie

07.06.2019 – Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaków w Chobienicach 
11.06.2019 – Wyjazd grup „Pszczół-
ki” i „Wiewiórki” do ZOO Safarii 
Mostki 
14.06.2019 – Festyn rodzinny „Mama 
Tata i Ja” w ogrodzie przedszkolnym 
w Siedlcu 
17.06.2019 - „Pożegnanie starszaków 
– 6 latków” w sali GOK Siedlec 
19.06.2019 – Zakończenie roku 
szkolnego 2018/2019 dla grup przed-
szkolnych w Przedszkolu w Siedlcu 
01.07.2019 – 12.07.2019 – Wakacyj-
ne „Zielone Przedszkole” w Siedlcu

SIEDLEC
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Wiadomości z przedszkoli

30.04.2019r. - Uroczystość z okazji 
Święta Konstytucji Trzeciego Maja
08.05.2019r. - Wizyta w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jażyńcu
10.05.2019r. - Dzień Ziemi zajęcia  
dydaktyczne pt.,, Dbamy o naszą 
planetę”
17.05.2019r. - Wycieczka do Nowego 
Tomyśla, zajęcia dydaktyczne w firmie 
Phoenix Contact, zwiedzanie mini Zoo.
26.05.2019r. - Dzień Rodziny
30.05.2019r. - Konkurs logopedyczny 
pt.,,Mówię pięknie i wyraźnie”

31.05.2019r. - Dzień Dziecka  
w naszym przedszkolu.
03.06.19r. - Teatrzyk w GOK  
pt. ,,Leśne wskazówki”  
13.06.19r. - Wręczenie Dyplomów 
 z Logopedii  
14.06.19r. - Wycieczka do Wolsztyna
zabawy w Dinopolis  
18.06.19r. - Uroczyste Zakończenie
Roku. Pożegnanie 6-latków  
19.06.19r. - Piknik na świeżym  
powietrzu, zabawy integracyjne

JAŻYNIEC

Zaplanowany na dzień 
15 czerwca rajd rowerowy 
Regionu Kozła na trasie z 
Kargowej przez Babimost, 
Podmokle Małe, Nowe 
Kramsko, Kolesin do Woj-
nowa był już dwudziestym 
takim wydarzeniem w hi-
storii naszego regionu. Do 
udziału w imprezie zapisało 
się 75 osób, ale niezwykle 
wysoka temperatura powie-
trza ( w cieniu 35 stopni C) 
spowodowała, że kilka osób 
zrezygnowało ze wspólnej 
eskapady. Żeby zmniejszyć 
ryzyko przegrzania organi-
zmów  trasę podzielono na 
mniejsze odcinki z krótkimi 
przystankami na uzupełnia-
nie płynów             i krótki 
odpoczynek. Już na pierw-
szym postoju nad jeziorem 
Linie trzeba było udzielić 
pierwszej pomocy me-
dycznej, zaopatrzyć obtarte 
palce jednej z uczestniczek 
rajdu, a żeby dalej nie ryzy-
kować, prosić krewnych o 
odebranie wyczerpanej cy-
klistki na postoju               w 
Babimoście. Tutaj była też 
okazja, żeby opowiedzieć 
legendę o dzikich gęsiach, 
która związana jest z tym 
miejscem. Rajd miał także 

za zadanie zapoznać uczest-
ników z osiągnięciami na-
szego regionu w zakresie 
wykorzystania środków na 
odnowę wsi i poznania wa-
lorów turystycznych gmin, 
przez które przebiegała tra-
sa. W Babimoście upamięt-
niono swój pobyt wspólną 
fotografią pod największym 
glinianym dzbanem wpisa-
nym do Księgi Guinnessa. 

W nieodległych Pod-
moklach Małych była zno-
wu chwila wytchnienia 
pod wiatrakiem i posiłek 
– kawa z ciastem. Pomimo 
upału wielu chętnie zaglą-
dało pod wiaty, by poznać 
dawne urządzenia rolnicze.

Następny postój wy-
padł w rezerwacie Laski, 
pod wigwamem , w otocze-
niu starodrzewu . Jeden z 
uczestników – Jerzy Wirski 
wykorzystał ten bezpośred-
ni kontakt z przyrodą do 
opowieści o wędrówkach 
bocianów i ich sposobie 
życia. Najdłuższy i najbar-
dziej nasłoneczniony odci-
nek prowadził do Nowego 
Kramska, ale za to można 
było schronić się    w kli-
matyzowanej świetlicy. 
Panie z KGW Nowe Kram-

sko przygotowały smaczny 
posiłek,    a organizatorzy 
przeprowadzili końcowy 
test wiedzy o regionie i 
inwestycjach powstałych 
dzięki pozyskanym środ-
kom unijnym. Test wypadł 
pomyślnie, najlepsi uzy-
skali ponad 80 % trafnych 
odpowiedzi. Na te oko-
liczność zostały wręczone 
zakupione nagrody, które 
posłużą   w dalszych wę-
drówkach turystycznych. W 
tym miejscu postanowiono 
też zakończyć tę turystycz-
na eskapadę, by nie dopro-
wadzić do uszczerbku na 
zdrowiu uczestników rajdu. 
Na zwiedzanie Wojnowa 
i okolicy będzie jeszcze 
okazja podczas przejazdu 
nowo powstałymi ścieżka-
mi rowerowymi.

Założone cele, tj. inte-
gracja środowiska senio-
ralnego z młodszym poko-
leniem, poznanie walorów 
turystycznych regionu oraz 
poznanie inwestycji wy-
konanych dzięki unijnej 
pomocy zostały pomyślnie 
zrealizowane. Uczestnicy 
rajdu stwierdzili, że pomi-
mo duchoty dali radę     i są 
zadowoleni.

XX Rodzinny Rajd Rowerowy 
po Regionie Kozła

W dniu 04 czerwca 2019 roku komisja 
powołana Zarządzeniem Nr 55/2019 z dnia 
28 maja 2019 roku przez Wójta Gminy 
Siedlec Pana Jacka Kolesińskiego ustaliła 
kolejność w dwóch kategoriach konkursu 
na „Mistrza Sportu Szkolnego 2019”.

W kategorii klas IV-VI Szkół Podsta-
wowych:

I miejsce zajęła Zofia Henrich ze Szko-
ły Podstawowej w Siedlcu. Brała udział 
we wszystkich startach tegorocznej edycji 
Wolsztyńskich Czwartków LA poprawiając 
wynik w biegu na 60 m, co dało jej awans 
do Ogólnopolskiego Finału Czwartków 
LA, który odbędzie się w dniach 14/16 
czerwca 2019 roku w Łodzi.

 Opiekunką (nauczycielem prowadzą-
cym) jest Pani Magdalena Krzemień.

II miejsce zajął Kamil Rosiński z Ze-
społu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w 
Kopanicy

Mistrzostwo Powiatu Wolsztyńskiego 
w drużynowych szachach, XII miejsce w 

Mistrzostwach Wojewodztwa Wiel-
kopolskiego w drużynowych szachcach, 
zdobył II kategorię szachową, co pozwala 
mu na udział w kursie na instruktora sza-
chowego.

Opiekunką (nauczycielem prowadzą-
cym) jest Pani Magdalena Zwirn.

W kategorii klas VII-VII Szkół Podsta-
wowych i klas III Gimnazjów:

I miejsce zajął Sebastian Fornalkiewicz 
ze Szkoły Podstawowej w Siedlcu

Wraz z zespołem zdobył Mistrzostwo 
Województwa Wielkopolskiego w uniho-
keju, dzięki czemu zespół zakwalifikował 
się do Mistrzostw Polski Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej rozgrywanych, jako „Puchar 
Bałtyku”, który odbędzie się w dniach 7/9 
czerwca 2019 roku w Elblągu.

W barwach UKS Absolwent Siedlec 
zajął VII miejsce w Mistrzostwach Polski 
w unihokeju w kategorii juniorów star-
szych oraz III miejsce i brązowy medal w 
Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów 
młodszych.

Opiekunką (nauczycielem prowadzą-
cym) jest Pani Zdzisława Łopuszyńska.

II miejsce zajęła Kornelia Zmuda ze 
Szkoły Podstawowej w Tuchorzy zajęła I 
miejsce w skoku w dal w Mitingu LA w 
Wolsztynie, brała udział w rozgrywkach 
piłki ręcznej i drużynowych biegach prze-
łajowych.

Opiekunką (nauczycielem prowadzą-
cym) jest Pani Beata Janczewska.

III miejsce zajął Konrad Przybyła z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze

Zajął III miejsce w klubowych Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
w pchnięciu kulą oraz IV miejsce w klu-
bowych Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w rzucie dyskiem.
Opiekunem (nauczycielem prowadzącym) 
jest Pan Robert Wilk.

Wyniki konkursu na 
„Mistrza Sportu Szkolnego 2019”

Urząd Statystyczny w Poznaniu in-
formuje, że w wylosowanych gospo-
darstwach rolnych mieszczących się na 
terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy 
statystyczni realizują następujące ba-
dania ankietowe: 

- Czerwcowe badania rolnicze, 
- Badania pogłowia bydła, owiec, 

drobiu oraz produkcji zwierzęcej, 

- Badania pogłowia świń oraz pro-
dukcji żywca wieprzowego. 

Dodatkowe informacje o badaniach 
dostępne są na: 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAn-
kietowe/2019/index.htm oraz 

https://poznan.stat.gov.pl/aktualno-
sci/statystyczne-badania-ankietowe-
czerwiec-2019,175,1.html 

Informacja o badaniach ankietowych



W środę, 1 maja 2019 r., w wieku nie-
spełna 59 lat zmarła pani Alicja Iwa-
siewicz, nauczyciel, wychowawca 
młodzieży, dyrektor szkoły. Pani Alicja 
ukończyła Uniwersytet im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu – na Wydziale Nauk 
Społecznych w zakresie pedagogiki 
– nauczanie początkowe. Pracę za-

wodową rozpoczęła w 1988 w Szkole 
Podstawowej w Przyprostyni. Od 2015 
roku była Dyrektorem Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Belęci-
nie. Pani Alicja pozostanie w naszej pa-
mięci jako ciepła, serdeczna, życzliwa, 
pełna energii i zaangażowania osoba. 
Cześć Jej Pamięci!
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Pamięci 
pani Alicji Iwasiewicz

Na dworze panuje upał, 
a w Siedlcu i Kopanicy można napić się zimnej wody ze zdrojów, 

które ustawione zostały w centrum obu miejscowości.
Zapraszamy do korzystania!

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyło się 
zebarnie wiejskie w Małej Wsi podczas, 
którego wybrano nowa Radę Sołecką i 

Sołtysa wsi. Sołtysem został Zdzisław  
Tomys. 

Nowy sołtys Małej Wsi

Narada Sołtysów
Dnia 24 maja 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Siedlec 

odbyła się pierwsza narada z sołtysami na kadencję 2019 – 2024.
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