
Konkurs dla dzieci
z nagrodami str. 23 str. 8

Nagroda dla Jadwigi

OTWARCIE DROGI W GODZISZEWIE

str. 4

str. 3

Odpady, jak to z nimi 
jest ?

Powrót do tradycji

PLUSY I MINUSY 
ROKU 2016 

24 czerwca 2017

STRAŻACKI 
JUBILEUSZ
str.6

Kulturalne 
rozmaitości

str. 7

szczegóły str. 17 str.14-17

str. 9

Pismo Rady Gminy Siedlec

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nr 03/187 Czerwiec  2017



2

Zmiany na stanowiskach rzecz 
normalna. Jedne z konieczności, inne 
z przyczyn obiektywnych. I tak w 
marcu tego roku nastąpiła u nas zmia-
na sołtysa. Zaś po długiej przerwie 14 
maja przewodniczącej KGW. Na zwo-
łane tego dnia zebranie przyszły 23 
członkinie. Również zaproszono soł-
tysa. Na tymże zebraniu powołał się 
nowy Zarząd Koła Gospodyń Wiej-
skich w Jaromierzu. Przy kawie i słod-
kim co nie podyskutowano o zmianie 
przepisów. Są tego dobre i złe strony. 
Ale słów kilka o samym Kole.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ja-
romierzu powstało 16.05.1966 roku. 
Koło założyła wielka na tamte cza-
sy społecznica pani Janina Przybyła. 
Koła Gospodyń podlegały wówczas 
pod Kółka Rolnicze. Poprzez gminne 
specjalistki do spraw gospodarstwa 
domowego zdobywałyśmy wiedzę 
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 
Kalsku. Poprzez Koło gospodynie za-
kładały dwupalnikowe maszynki na 
gaz propan butan. Jako jedni z pierw-
szych w gminie mieliśmy magiel elek-
tryczny. Zważywszy, że nie mieliśmy 
jako takiej Sali, ani zaplecza kuchen-
nego to kursy gotowania i pieczenia 
odbywały się w prywatnych kuch-
niach. Ile to było przy tym radości. 
Odbywały się spotkania z kosmetycz-
ką, fryzjerką, lekarzem, uczyliśmy się 
haftu, układania bukietów. Koło też 
trudniło się dystrybucją piskląt oraz 
dzieleniem paszy. Rozprowadzałyśmy 
szeroki asortyment cebulek kwiato-
wych, krzewów ozdobnych, drzewek 
owocowych. Co roku braliśmy udział 
w dożynkach gminnych z pomysłowo 
wystrojonym wozem. Zaś wieniec 
żniwny stał wystawiony w Urzędzie 
Wojewódzkim w Zielonej Górze. 

Co roku w czasie żniw dzieci 
były otoczone opieką w „Dziecińcu” 
z ramienia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Zielonej Górze. Dzieciom 
organizowano wyjazd do zoo, do Po-
znania, do Nowego Tomyśla, Wro-
cławia, Świerkocina, jak również 
nad morze. Zimą na Sali dzieci miały 
mniejsze, czy większe baliki i spotka-
nia z gwiazdorem. Dla członkiń zaś 
były wyjazdy do Warszawy, Lichenia, 
Częstochowy, Niepokalanowa, jak 
również do teatru czy na słynny kaba-
ret TEY do Poznania. Tutaj zdobycie 
biletów graniczyło wręcz z cudem. 
By pojechać do Wrocławia do Rotun-
dy zobaczyć obraz, który namalował 
malarz Jan Styka i Wojciech Kossak, 
a który  przedstawia „Bitwę pod Ra-
cławicami” musieliśmy użyć protekcji 
osób trzecich. Wyjazd udany, a satys-
fakcja podwójna. 

Do Koła należała organizacja 
spotkań z okazji Dnia Kobiet, Dnia 
Matki, Dnia Dziecka, Dnia Babci i 
Dziadka. Wieczorki taneczne na Sali, 
festyny na boisku. Gościliśmy władze 
lokalne, gminne, Gazety Lubuskiej, 
Kółek Rolniczych, Radia Zachód, jak 
również bardzo często panią Barbarę 
Brejwo specjalistkę ds. doradztwa w 
Kalsku. Przez pewien okres byłam  w 
Wojewódzkiej Radzie Kół Gospodyń 
przy Wojewódzkim  Związku Kółek 
i Organizacji Rolnictwa w Zielonej 
Górze. Przewodniczącą tam była pani 
Łucja Kłos.

Zapraszaliśmy do siebie takie ze-
społy jak: Kapela Koźlarska, Kapela 
Zza Winkla, Zespół Gitar Marii Nie-
pokalanej, Zespół Tuchorzacy, Perły i 
wiele innych. Braliśmy udział w kon-
kursach Święta Świni, Święta Pyry, 
potraw Bożonarodzeniowych, czy 
Wielkanocnych.

Organizowaliśmy dla Koła jubi-
leusze począwszy od 25-lecia poprzez 
30-lecie, 35-lecie, 40-lecie i zakoń-
czyliśmy na 45-leciu. Przepiękna uro-
czystość, pełna sala gości zarówno 
powiatowych, gminnych, dyrektorzy 
banków, szkoły, kierownicy rodzimych 
zakładów, księża, delegacje ościen-
nych Kół, władze miejscowe, ale nade 
wszystko założycielka Koła, która na 
te okazję przyjechała z Kołobrzegu. 
Były kwiaty, życzenia, prezenty, wiele 
ciepłych słów, a nade wszystko ciepła, 
miła, serdeczna atmosfera.

Tak, ale to już historia, jak rów-
nież to, że przez ten okres 50-ciu lat 
tylko dwa razy zmienił się Zarząd 
Koła. To też ma swoją wymowę.  
Moją rezygnację z przewodniczącej 
deklarowałam zaraz po jubileuszu 45-
lecia. Ta decyzja była podyktowana 
nagłą śmiercią mojego męża, stanem 
zdrowia, jak również świadomością, 
że nic nie trwa wiecznie. A tak patrząc 
z perspektywy lat śmiem twierdzić, 
że lata świetności Kół  Gospodyń już 
minęły. Dzisiaj w góry, czy nad morze 
jedzie się już całą rodziną, choćby już 
na weekend. Bo żadnym też proble-
mem nie jest wyskoczyć sobie rodzin-
ką na basen, czy do SPA.

A pożółkłe zeszyty z przepisami 
gotowania, czy pieczenia skrzętnie 
przechowywane dla potomnych daw-
no wyparł Internet. Jestem w posiada-
niu dwóch pękatych kronik i mnóstwa 
upamiętniających zdjęć z działalności 
Koła. I kiedy mnie nachodzi nostal-
gia, to przeglądam sobie te kroniki. 
Nad niejedną kartką, nad niejednym 
zdjęciem dłużej zawieszę wzrok. Ale 
akurat tego nie jest w stanie mi zabrać 
żaden Internet.

Julianna Kaczmarek

Uczniowie klas III Zespołu  Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy 
przyjechali z wizytą do Banku Spółdziel-
czego w Siedlcu. Wybór Banku nie był 
przypadkowy, ponieważ właśnie tu pro-
wadzony jest rachunek SKO Szkoły.

Wizyta była swojego rodzaju nagrodą 
dla uczniów za ich udział w konkursach 
SKO, którym patronuje Bank  Spółdzielczy 
w Siedlcu. Dla niektórych uczniów była to 
pierwsza wizyta w Banku , więc zaintere-
sowanie było duże. 

Uczniowie mieli okazję zwiedzić salę 
operacyjną oraz różne inne pomieszcze-
nia, które na co dzień są niedostępne dla 
klientów Banku. Mogli zapytać o wszystko, 
co ich interesowało, a dotyczyło bankowo-
ści, nie tylko dla najmłodszych.

Pracownicy Banku  pokazali dzieciom 
„telewizję bankową”, gdzie na monitorach 
są umieszczane reklamy produktów pro-
mocyjnych – lokat, kredytów, kart płatni-
czych. Zobaczyli jak działają liczarki do 
banknotów oraz jak funkcjonują recyklery.

Pani Prezes Banku opowiedziała jak 
zmieniał się Bank na przestrzeni lat, obec-
nych działaniach i zamierzeniach. Przybli-
żyła dzieciom zakres usług oferowanych 
przez Bank. Zachęciła również uczniów do 
systematycznego oszczędzania i zbierania 
pieniędzy na wspólne wycieczki i wyjaz-
dy. Niewątpliwą atrakcją była prezentacja 
urządzeń, które dawniej służyły bankow-
com do pracy …liczydła, maszyny do licze-
nia, maszyny do pisania.

Został też rozstrzygnięty konkurs 
„Pojęcia bankowe”. Zwycięzcy otrzy-
mali z rąk Pani Prezes Banku dyplomy  
i nagrody ufundowane przez Bank. 

Na zakończenie wszystkim uczestni-
kom wręczono drobne upominki z logo 
Banku, a wizytę uwieczniono na pamiątko-
wym zdjęciu z miejmy nadzieję przyszłymi 
klientami Banku …

CZAS NA ZMIANY

Z wizytą w Banku...

Dnia 29 czerwca 2017 r. (czwartek) 
w ambulansie medycznym ustawionym przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu odbędą się bez-
płatne badania mammograficzne dla Pań

w wieku 50 – 69 lat, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały 

z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. 
Badania przeprowadzi NS ZOZ DIAGNOSTYK Zielona Góra 

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00 – 15:00

pod nr 68 45 277 96, 
68 452 77 17, 
605 596 655, 
605 598 077

 
Natomiast dnia 06 lipca 2017 r. (czwartek) 

również przy OSP w Siedlcu badania przeprowadzi 
NZOZ DIAGNOSTYKA – LARGO Poznań

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 16:00

pod nr 61 222 37 00, 
61 222 37 01

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych 
badań profilaktycznych.

Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty.

Bezpłatne 
badania

mammograficzne
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 Terminy dyżurów:  
 
1. Przedszkole w Siedlcu - 03.07.2017r. - 14.07.2017r.
2. Przedszkole w Kopanicy - 10.07.2017r. - 21.07.2017r.
3. Przedszkole  w Jażyńcu - 17.07.2017r.  - 28.07.2017r.
4. Przedszkole w  Tuchorzy - 24.07.2017r. - 04.08.2017r.
5. Przedszkole w  Belęcinie - 31.07.2017r. - 11.08.2017r.  
6. Przedszkole w Starej Tuchorzy - 14.08.2017r. - 25.08.2017r.
7. Przedszkole – Oddział w Kiełpinach - 14.08.2017r. - 25.08.2017r.
8. Przedszkole w Chobienicach - 14.08.2017r. - 25.08.2017r.

 Informujemy, że na terenie gminy 
od dnia 03 lipca 2017r. rusza akcja

    „ zielone przedszkole”.
Poszczególne przedszkola pełnią dyżury przez 

całe  wakacje .

ZIELONE PRZEDSZKOLA

NIVEA wspiera talenty - po raz kolejny trwa akcja budowy po-
dwórek Nivea. W tym roku są to podwórka talentów. NIVEA 
wspiera każdy talent drzemiący w dzieciach. Z myślą o nich wy-
buduje 20 Podwórek Talentów NIVEA, w których dzieci będą 
mogły połączyć rozwój z zabawą i rodzinnym spędzaniem cza-
su. 
Wraz z ZSPiG w Siedlcu zgłosiliśmy lokalizację przy sali spor-
towej w Siedlcu. Pierwszy etap już za nami - to właśnie wte-
dy było trzeba nakręcić film pokazujący talenty dzieci z naszej 
miejscowości. Film taki wraz ze swoimi uczniami przygoto-
wała pani Dorota Bulińska. Jury pozytywnie oceniło talenty 
naszych najmłodszych, dzięki czemu przeszliśmy do drugiego 
etapu - głosowania internautów. Teraz wszystko w naszych rę-
kach. Każdego dnia można oddać jeden głos z jednego adresu e-
mail. Pierwszy krok to rejestracja w serwisie, następnie oddanie 
głosu i rozwiązanie CAPTCHa i na koniec koniecznie kliknąć  
POTWIERDŹ, aby głos był ważny. 

Głosować można pod adresem: 
http://podworko.nivea.pl/lokalizacja/23-siedlec 

UWAGA!!! Głos jest zliczany dopiero w momencie, gdy pokaże 
nam się komunikat "Dziękujemy za Twój głos" 

Otwarcie drogi w Godziszewie
W sobotę, 3 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie 
nowowybudowanej drogi w Godziszewie. Zakres 
robót obejmował przebudowę drogi gminnej na od-
cinku od km 0+000 do km 0+160 o nawierzchni 
z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. 

Roboty wykonywał Krzysztof Kubicki, Elektrore-
cykling, firma z siedzibą w miejscowości Glinno. 
Wartość zadania wyniosła prawie 154 tys. zł.

Terminy zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, sprzętu 
elektrycznego, elektronicznego, 
zużytych opon  dla osób fizycz-
nych na terenie Gminy Siedlec

23.06.2017 - Kopanica, Mała 
Wieś, Wielka Wieś, Wąchabno
26.06.2017 - Jaromierz, Jażyniec, 
Kiełkowo

27.06.2017 - Siedlec, Reklin, Reklinek, Karna, Żodyń
28.06.2017 - Tuchorza, Stara Tuchorza, Nowa Tuchorza, Kiełpiny
29.06.2017 - Boruja, Mariankowo, Belęcin, Zakrzewo, Godziszewo
30.06.2017 - Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki, Wojciechowo, Nieborza

Odpady prosimy wystawić przed posesję do godz. 8:00

       Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych placówkach.

Reklam
a płatna
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Luty 2017
22.02. - zebranie wiejskie w Wąchabnie,
23.02. - posiedzenie Rady Nadzorczej 

spółki ZEUK,
27.02. - zebranie wiejskie w Siedlcu.

Marzec 2017
1.03. - otwarcie wystawy fotograficznej 

z powiatu Dahme Spreewald w 
Niemczech,

2.03. - zebranie wiejskie w Nieborzy,
3.03. - kwalifikacje wojskowe,
4.03. - zebranie jednostki OSP 

Kopanica, tym samym 
zakończyła się kampania zebrań 
sprawozdawczych w jednostkach 
OSP w całej gminie; obchody Dnia 
Kobiet w Godziszewie,

5.03. - Turniej Szachowy z okazji 90 lecia 
OSP w Jaromierzu,

6.03. - zebranie wiejskie w Tuchorzy,
6-7.03. - dalszy ciąg kwalifikacji 

wojskowych, na które stawiły się 
łącznie 74 osoby,

7.03. - zebranie wiejskie w Reklinie,
9.03. - Powiatowe Spotkanie Sołtysów w 

Chobienicach,
10.03. - zebranie wiejskie w Kopanicy;  

finał eliminacji gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM”,

11.03. - Dzień Kobiet w Żodyniu,
12.03. - Dzień Kobiet w Grójcu,
13.03. - zebranie wiejskiej w Karnie,
14.03. -  spotkanie robocze dotyczące 

organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu Muzyki Ludowej; 
zebranie wiejskie w Kiełpinach,

15.03. - zebranie wiejskie w Chobienicach,

16.03. - zebranie wiejskie w 
Belęcinie,

17.03. - XXXIV sesja Rady 
Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym 
numerze – red.); 
zebranie wiejskie w 
Żodyniu,

18.03. - Dzień Kobiet w 
Belęcinie,

20.03. - zebranie wiejskie w Nowej 
Tuchorzy,

21.03. - zebranie wiejskie w Jażyńcu,
22.03. - spotkanie wójta Jacka 

Kolesińskiego z burmistrzem 
Wolsztyna w sprawie ścieżki 
rowerowej Obra-Jażyniec; 
zebranie wiejskie w Kiełkowie,

23.03. - zebranie wiejskie w Borui,
24.03. - zebranie wiejskie w Mariankowie
25.03. - objazd i kontrola stanu dróg na 

trasie Siedlec-Stara Tuchorza-
Tuchorza,

27.03. - spotkanie w ZSPiG w Tuchorzy 
w sprawie budowy sali 
gimnastycznej; zebranie wiejskie 
w Grójcu Wielkim,

28.03. - XXXV sesja Rady Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym numerze 
– red.); posiedzenie Zarządu 
Związku Międzygminnego „Obra” 
w Wolsztynie; zebranie wiejskie w 
Wielkiej Wsi,

29.03. - posiedzenie Rady Społecznej 
działającej przy SP ZOZ Wolsztyn; 
zebranie wiejskie w Jaromierzu i 
wybór sołtysa,

30.03. - zebranie wiejskie w Godziszewie,
31.03. - zebranie wiejskie w 

Wojciechowie.

Kwiecień 2017
2.04. -  Jarmark Wielkanocny,
3.04. -  zebranie wiejskie w Małej Wsi,
4.04. -  spotkanie w sprawie organizacji 

Konkursu Muzyki Ludowej; 
zebranie wiejskie w Starej 
Tuchorzy,

5.04. - posiedzenie Kapituły Regionu 
Kozła w Zbąszynku; zebranie 
wiejskie w Grójcu Małym,

6.04. - narada z sołtysami; zebranie 
wiejskie w Zakrzewie,

6-7.04. - targi edukacyjne dla klas 
gimnazjalnych z terenu gminy 
Siedlec,

7.04. - podsumowanie realizacji projektu 
pod nazwą „Kompleksowe 
zagospodarowanie ścieków zlewni 
rzeki Obra - gmina Siedlec”,

9.04. - VIII Wiosenny Turniej 
Ochotniczych Straży Pożarnych,

15.04. - objazd i kontrola stanu dróg na 
trasie Siedlec-Stara Tuchorza-
Tuchorza,

26.04. - powiatowe spotkanie 
przedstawicieli Kół Gospodyń 
Wiejskich w Żodyniu,

27.04. - objazd i kontrola stanu dróg na 
trasie Chobienice-Godziszewo.

Maj 2017
3.05. - udział przedstawicieli samorządu 

gminnego w powiatowych 
obchodach Święta Konstytucji 3 
Maja w Wolsztynie oraz złożenie 
wiązanek przy pomniku w Siedlcu,

4.05. - spotkanie z Radą Sołecką 
Chobienic,

5.05. -  wizyta posła Killiona Munyamy w 

naszej gminie,
7.05. - Powiatowy Dzień Strażaka 

połączony z obchodami 80-lecia 
jednostki OSP Boruja,

8.05. - obchody Dnia Bibliotekarza; 
zebranie wiejskie w Chobienicach,

8-15.05. - Tydzień Bibliotek w naszej 
gminie,

10-11.05. - eliminacje gminne konkursu 
recytatorskiego pod hasłem MALI 
RECYTATORZY,

12.05. - wystawa prac artystycznych 
Wojciecha Korsaka; konkurs 
recytatorski dla przedszkolaków,

17.05. - wizyta przedstawicieli 
samorządu gminnego Siedlca 
w zaprzyjaźnionej gminie w 
niemieckim Golssen,

19.05. - spotkanie z Radą Sołecką wsi 
Godziszewo,

23.05. - XXXVI sesja Rady Gminy 
Siedlec (relacja w bieżącym 
numerze – red.),

29.05. - II Turniej Wiedzy o Gminie 
Siedlec; eliminacje gminne 
Piosenki Przedszkolnej 
„Czerwonak 2017”; II 
Międzyprzedszkolny Konkurs 
Tańca Ludowego.

Czerwiec 2017
2.06. - druga edycja konkursu Wiedzy o 

Gminie Siedlec,
3.06. - otwarcie nowej drogi w 

Godziszewie,
5.06. - spektakl „SKARPETY RAKIETY” 

w wykonaniu sekcji teatralnej 
GOK Siedlec.
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Informacje z Regionu Kozła
* FESTIWAL DUD. W dniach od 29 

kwietnia do 1 maja, w Zbąszyniu, odbywał 
się III Ogólnopolski Festiwal Dud Polskich 
pt. ,,Wielkopolska stolicą polskiej muzyki 
dudziarskiej”. To wydarzenie było okazją 
do spotkań i wymiany doświadczeń ze-
społów, kapel dudziarskich oraz solistów 
z Wielkopolski, Regionu Kozła, Podhala, 
Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Grę na 
polskich dudach prezentowali także goście 
zza oceanu: posiadający polskie korzenie 
Tom Osentoski i Rik Palieri, którzy na co 
dzień popularyzują polską muzykę ludową 
w USA. Podczas festiwalu odbywały się nie 
tylko koncerty, ale także warsztaty i prezen-
tacje budowy dud. Impreza zorganizowana 
została przez Stowarzyszenie Muzyków 
Ludowych w Zbąszyniu.

* POSIEDZENIE KAPITUŁY. Na 
początku kwietnia, w Zbąszynku, miało 
miejsce posiedzenie Kapituły Regionu Ko-
zła. W trakcie zapoznano się m.in. z opinią 
dotyczącą propozycji do nagród Regionu 
Kozła, było podjęcie uchwały o przyznaniu 
nagród Regionu Kozła oraz przedstawienie 
informacji dotyczącej naboru 
wniosków na pomoc w zakresie 
infrastruktury społecznej i tury-
stycznej. Była także dyskusja, 
poruszono sprawy bieżące oraz 
rozpatrzono wniosek gminy Zbą-
szyń dotyczącego zmiany finan-
sowania Stowarzyszenia.

* GALA REGIONU KO-
ZŁA. W piątek, 12 maja w kar-
gowskim domu kultury, odbyła 
się doroczna Gala Regionu Ko-
zła. W trakcie Gali miało miejsce 
uroczyste przekazanie władzy 
przez poprzedniego starostę, Ja-
rosława Kaczmarka (burmistrza 

Trzciela) nowemu staroście, Je-
rzemu Fabisiowi (burmistrzowi 
Kargowej). Z kolei nowym wi-
cestarostą - po wcześniejszym 
wyborze – został Jacek Kolesiń-
ski (wójt Siedlca). Jednocześnie 
podczas Gali nastąpiło wręczenie 
dorocznych nagród Regionu Ko-
zła. Otrzymali je: w kategorii in-
dywidualnej zwykłej - Jadwiga Hirt (sołtys 
z Grójca Wielkiego) oraz Łucja Górna (soł-
tys Chrośnicy); w kategorii indywidualnej 
honorowej dla osoby spoza Regionu – Ewa 
Maria Michalik (nagrodę odebrał Jarosław 
Kaczmarek, burmistrz Trzciela); w kate-
gorii zbiorowej – zespół ,,Wesel Przypro-
styńskie”; w kategorii na najlepszą firmę 
RK – Jolanta i Marek Taberscy (właściciele 
Karczmy Taberskiej z Janowca). Dodatko-
wo, Marianowi Dobakowi ze Zbąszynka 
oraz Andrzejowi Apolinarskiemu z Kargo-
wej wręczono nowe wyróżnienie - odzna-
czenie ,,Zasłużony dla Regionu Kozła”.Był 
gratulacje i życzenia, a w części artystycz-
nej Gali wystąpił zespół Trio Taklamakan.

* PROMOCJA KSIĄŻKI. 
W połowie maja, w sali wiejskiej 
w Chwalimiu, odbyło się spotka-
nie z pisarką Zofią Mąkosą, byłą 
mieszkanką wsi, która o swej 
dawnej miejscowości napisała 
powieść pt. ,,Cierpkie grona”. 
Niezwykle ciekawe i zajmujące 
czytelnika dzieło liczy bagatela 

prawie 500 stron! A to dopiero pierwszy tom 
trylogii ,,Wendyjska winnica”, jaką wydaw-
ca, wrocławskie wydawnictwo ,,Książnica” 
wchodzące w skład poznańskiego koncernu 
edytorskiego Publicat, zamówił u Zofii Mą-
kosy. Autorska urodziła się w Kargowej, w 
młodości mieszkała w Chwalimiu, a potem, 
jako nauczycielka pracowała (i nadal pra-
cuje, mimo emerytury) w szkole w Siedlcu. 
Mieszka w niewielkim przysiółku Linie, w 
gminie Siedlec.

* ROWEROWA ESKAPADA. W so-
botę, 3 czerwca odbył się XVIII Rodzinny 
Rajd Rowerowy Regionu Kozła, zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Regionu Kozła. Celem 

rajdu była przede wszystkim 
integracja mieszkańców i 
promocja walorów naszego 
regionu. Trasa tegorocznego 
rajdu wiodła przez: Zbąszyń, 
Nądnię, Chlastawę, Zbąszy-
nek, Kosieczyn, Podmokle 
Wielkie, Podmokle Małe oraz 
Babimost, Linie i Kargowę.

* ZAPROSZENIE DO 
KONKURSU. Rusza XVIII 
Ogólnopolski Konkurs Li-
teracki im. Eugeniusza Pau-
kszty! Ogłaszają go Bibliote-
ka Publiczna im. Eugeniusza 
Paukszty w Kargowej, zielo-

nogórski oddział Związku Literatów Pol-
skich, Biblioteka im. Cypriana Norwida w 
Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Gmin 
RP Region Kozła. Konkurs jest adresowany 
do twórców profesjonalnych i nieprofesjo-
nalnych, osób dorosłych i młodzieży w wie-
ku od 15 do 18 lat. Uwaga, każdy uczestnik 
może przesłać tylko jedną pracę! Mogą to 
być dzieła literackie nigdzie niepublikowa-
ne, opowiadanie, nowela lub esej o objęto-
ści do 10 stron formatu A4 (w trzech eg-
zemplarzach oraz nagrane na nośniku CD). 
Opatrzone godłem prace konkursowe nale-
ży przysłać w terminie do 31 sierpnia br. na 
adres: Biblioteka Publiczna, ul. Słodowa 2, 
66-120 Kargowa, z dopiskiem ,,Ogólnopol-
ski Konkurs Literacki”. W zaklejonej ko-
percie, oznaczonej godłem, należy dołączyć 
swoje dane (imię, wiek, adres, telefon) oraz 
oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych (do-
stępne na stronie: www.biblioteka.kargowa.
pl). Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi 29 września, w Bibliotece 
Publicznej w Kargowej (ul. Słodowa 2). 
Prace zostaną nagrodzone w formie pie-
niężnej. Nagrodzone i wyróżnione publika-
cje będą opublikowane na stronie interneto-
wej: www.biblioteka.kargowa.pl, a bliższe 
informacje dotyczące konkursu dostępne są 
pod numerem telefonu 68 352 63 68.

Więcej informacji oraz aktualności 
z Regionu Kozła można znaleźć na na-
szych stronach internetowych: www.re-
gionkozla.pl oraz www.lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś



5

RADNI URADZILI, 
CZYLI OBRADY 
RADY GMINY
SIEDLEC W 
TELEGRAFICZNYM 
SKRÓCIE...

* USTALONO KRYTERIA 
NABORU. W piątek, 17 marca br. 
odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy 
Siedlec V kadencji 2014-2018, w której 
uczestniczyło 12 spośród 15 członków 
Rady Gminy Siedlec. Ponadto obecni 
byli m.in.: wójt gminy Siedlec Jacek 
Kolesiński, zastępca wójta Hieronim 
Birk, skarbnik gminy Krystyna 
Lewandowska oraz kierownicy Urzędu 
Gminy w Siedlcu. Podczas tych obrad 
podjęto następujące uchwały: * w 
sprawie określenia kryteriów rekrutacji 
do publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Siedlec 
wraz z liczbą punktów za poszczególne 
kryteria oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia 
(na obecnych 12 radnych wszyscy 
głosowali za przyjęciem projektu, czyli 
uchwałę przyjęto jednogłośnie) * w 
sprawie określenia kryteriów rekrutacji 
wraz z liczbą punktów za poszczególne 
kryteria oraz dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez 
gminę (przyjęta jednogłośnie).

* O BEZPIECZEŃSTWIE I 
MIESZKANIACH. We wtorek, 28 
marca br. odbyła się XXXV sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014-2018, 
w której uczestniczyło 12 spośród 15 
członków Rady Gminy Siedlec. Ponadto 
obecni na niej byli m.in.: wójt gminy 
Siedlec - Jacek Kolesiński, zastępca 
wójta - Hieronim Birk, skarbnik gminy 
- Krystyna Lewandowska, kierownicy 
Urzędu Gminy w Siedlcu, wicestarosta 
wolsztyński - Piotr Krajewski, 
przewodniczący Rady Powiatu - 

Andrzej Wita, członek Zarządu 
Powiatu - Łucja Olejniczak, dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg - Mariusz 
Matysik, przedstawiciel Związku 
Nauczycielstwa Polskiego - Eugeniusz 
Konieczek, reprezentant Komendy 
Powiatowej Policji w Wolsztynie 
- st. asp. Wojciech Adamczyk oraz 
kierownik Posterunku Policji w Siedlcu 
- asp. sztab. Tadeusz Tomys.
W trakcie sesji, w punkcie dotyczącym 
zgłaszania interpelacji oraz wniosków 
głos zabrali: * radny Konrad 
Makowiak podnosząc sprawę braku 
drogi w kierunku Marianic  i chodnika. 
W celu poprawy bezpieczeństwa radny 
zauważył potrzebę założenia barierek 
na moście przy kanale w kierunku 
Marianic * radny Maciej Wita 
pytał o to, kto jest odpowiedzialny 
za porządek na boisku w Siedlcu i 
jednocześnie zwrócił się z prośbą 
o doprowadzenie tego terenu do 
porządku * radna Ewa Weil pytała o 
termin realizacji inwestycji drogowej 
Powodowo-Kiełpiny * radny Robert 
Winiarz poinformował o niedrożności 
rowu przy posesji p. Rybarczyk w 
Belęcinie oraz zasygnalizował brak 
drogowskazu w kierunku Zbąszynia * 
radny Ryszard Kluj podniósł sprawę 
słabej widoczności przy wyjeździe z 
Grójca Małego w kierunku Zbąszynia 
oraz sprawę finansowania szpitala w 
Wolsztynie * sołtys wsi Tuchorza, 
Katarzyna Materna poinformowała 
o rozjechanym poboczu (droga na 
skrzyżowaniu w kierunku Nowej 
Tuchorzy i przy szkole). W dalszej 
części obrad przez aklamację 
przyjęto sprawozdanie Komendanta 
Powiatowego Policji w Wolsztynie 
dotyczące porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie gminy Siedlec 
za 2016 rok. Wyrażono też pozytywną 
opinię o sprzedaży mieszkania 
położonego w miejscowości Kopanica 
(przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 
90/1) i wolnego mieszkania położonego 
w miejscowości Kopanica (przy 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 
90/2). Ponadto podjęto następujące 
uchwały: * w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2017 rok (na 

obecnych 12 radnych została przyjęta 
większością głosów, tj. 11 radnych 
– za, jeden głos wstrzymujący) * w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec (przyjęta 
jednogłośnie, tj. 12 głosów ,,za”) * 
w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego (11 radnych – za, 
jeden głos wstrzymujący) * w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie włączenia 
Publicznego Przedszkola w Jażyńcu 
z siedzibą Jażyniec 2 do Zespołu 
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum W Kopanicy z siedzibą 
Kopanica ul. Szkolna 2 (przyjęta 
jednogłośnie) * w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Publicznych Przedszkoli w 
Tuchorzy (przyjęta jednogłośnie) * w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Siedlec na lata 2016-2030 (przyjęta 
jednogłośnie).

* J E D N O G Ł O Ś N E 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA. 
We wtorek, 23 maja br. odbyła się 
XXXVI sesja Rady Gminy Siedlec 
V kadencji 2014-2018, w której 
uczestniczyło 10 spośród 15 członków 
Rady Gminy Siedlec. Ponadto 
obecni na niej byli m.in.: wójt gminy 
Siedlec - Jacek Kolesiński, zastępca 
wójta - Hieronim Birk, skarbnik 
gminy - Krystyna Lewandowska, 
kierownicy Urzędu Gminy w Siedlcu, 
przewodniczący Rady Powiatu - 
Andrzej Wita i członkowie Zarządu 
Powiatu - Łucja Olejniczak oraz 
Tadeusz Mąkosa.
Podczas obrad wójtowi gminy Siedlec, 
Jackowi Kolesińskiemu jednogłośnie 
udzielono absolutorium z wykonania 
budżetu za 2016 rok. Oprócz tego, 
wręczono wiązankę kwiatów Jadwidze 
Hirt, laureatce dorocznej Nagrody 
Regionu Kozła. W interpelacjach 
i wnioskach radny Ryszard Kluj 
zwrócił się o informację na temat 
rekultywacji terenów po żwirowni w 
Grójcu Wielkim. Zabrał też głos pan 
Maćkowiak podnosząc sprawę działek 
w Grójcu Małym. Jak poinformował 

zebranych, jest właścicielem czterech 
niewielkich działeczek, które nabył 
ponad 15 lat temu, jako działki 
rekreacyjno-mieszkaniowe. Niestety, 
w 2010 roku został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Grójec 
Mały, w wyniku którego działki 
zostały przekształcone w grunt orny i 
nastąpił zakaz budowy lub rozbudowy 
przedsięwzięć mogących znacząco 
wpłynąć na stan środowiska. Wobec 
powyższego zainteresowany zwrócił 
się do Rady Gminy Siedlec o ponowne 
przekształcenie gruntu ornego na grunt 
rekreacyjno-mieszkaniowy.
Ponadto, w trakcie tej sesji podjęto 
następujące uchwały: * w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2016 rok na 
obecność (projekt uchwały przyjęto 
jednogłośnie, tj. 10 głosów ,,za”) * w 
sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2017 rok (przyjęta jednogłośnie) 
* w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale Nr 
XXXV/160/2017 Rady Gminy Siedlec 
z dnia 28 marca 2017 w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego (przyjęta jednogłośnie) * w 
sprawie wyrażenia zgody na oddania w 
najem części nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu 
(przyjęta jednogłośnie) * w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
skargi Prokuratora Rejonowego w 
Wolsztynie wraz z odpowiedzią na 
skargę (przyjęta jednogłośnie). Oprócz 
tego, w trakcie majowej sesji, przyjęto 
również sprawozdanie z realizacji 
Programu Współpracy Gminy Siedlec 
z organizacjami pozarządowymi za 
2016 rok.
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Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z  o. o. w Siedlcu planuje w latach 2018 – 2021 realizować bu-
dowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Belęcin,  Boruja i Nowa Tuchorza oraz modernizację i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Tuchorzy. Inwestycja ma być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt ogólny Projektu wynosić będzie 
ok. 33.000.000,00 zł., a przewidywane dofinansowanie może osiągnąć 21.800.000,00 zł.  
Planuje się, że podłączane mieszkańców w ramach aglomeracji „Tuchorza” rozpocznie się od 2019 roku. W związku 
z powyższym, w miesiącach czerwiec i lipiec 2017r. przedstawiciele ZEUK Sp. z o.o. przeprowadzą ankiety wśród 
mieszkańców. Celem ankiety jest rozeznanie ilu mieszkańców w tych miejscowościach wyraża chęć przyłączenia 
do kanalizacji, ponieważ jest to jednym z wymogów Oceny Kryteriów Merytorycznych Wniosku o dofinansowanie. 

INFORMACJA ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH SP. Z O. O. W ZAKRESIE 
PLANOWANEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIEDLEC – AGLOMERACJA TUCHORZA
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Partnerska wizyta

POSELSKA WIZYTA
W piątek, 5 maja naszą gminę odwie-

dził poseł na Sejm RP Killion Munyama 
- profesor ekonomii i finansów międzyna-
rodowych, samorządowiec oraz polityk po-
chodzenia zambijskiego. Poseł spotkał się 
z władzami gminy, radami sołeckimi oraz 

przedstawicielami Kół Gospodyń Wiej-
skich. Jego wizyta była jednocześnie po-
czątkiem dyżurów poselskich, które będą 
się odbywać w Urzędzie Gminy Siedlec. 
Zapisy w sekretariacie urzędu.

W środę, 17 maja wójt gminy Siedlec Ja-
cek Kolesiński wraz z pracownikami Urzę-
du Gminy Siedlec spotkał się w Golssen w 
Niemczech z Jensem-Hermanem Kleine 
oraz innymi przedstawicielami tamtejsze-
go Urzędu Gmin. Spotkanie miało na celu 
omówienie współpracy pomiędzy naszy-
mi gminami, a także wymianę poglądów 
na tematy związane z samorządnością i 
zarządzaniem gminami. W trakcie pobytu 
na terenie Związku Gmin Unterspreewald 
pokazano nam młyn z ośmiopokoleniową 

tradycją tłoczenia oleju, podniesione z ru-
iny z pomocą unijnych środków gospodar-
stwo, które obecnie pełni funkcję ośrodka 
agroturystycznego, a także nowoczesne 
przedszkole wraz ze żłobkiem. Budynek 
przedszkola został zaprojektowany i wy-
budowany z uwzględnieniem sugestii pra-
cowników i wychowawców, dzięki czemu 
jest optymalnie przystosowany do wieku i 
potrzeb przebywających w nim dzieci.

W niedzielę, 7 maja w Borui od-
były się powiatowe obchody Dnia Stra-
żaka połączone z jubileuszem 80-lecia 
powstania OSP Boruja. Uroczystość 
rozpoczęto mszą świętą odprawioną w 
intencji strażaków i ich najbliższych. 
Oprócz licznie zgromadzonych straża-
ków z całego powiatu wolsztyńskiego, 
zaproszonych gości i mieszkańców, 
w uroczystościach nie zabrakło tak-
że przedstawicieli władz samorządów 
gminnych, miejskich i powiatowych. 
Po nabożeństwie w kościele, strażacy, 
poczty sztandarowe oraz zaproszeni 
goście przemaszerowali do sali wiej-
skiej, gdzie odbyła się oficjalna część 
uroczystości. Uroczysty apel rozpo-
częto od złożenia meldunku przez ko-
mendanta uroczystości - Sebastiana 
Prządkę, prezesowi Zarządu Oddziału 
Powiatowego dh. Henrykowi Żokowi.

Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego wszystkich zgromadzonych powi-
tał prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Siedlcu dh Maciej 
Tomalik. Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło m.in. członka Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego, prezesa 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Wolsztynie dh. Henryka Żoka, 
wiceprezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Wolsztynie, 
starosty wolsztyńskiego dh. Janusza 
Frąckowiaka, prezesa Zarządu Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w 
Przemęcie dh. Józefa Paucha, komen-
danta Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wolsztynie mł. bryg. Rafała 
Kociemby, zastępcy Komendanta Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wolsztynie bryg. Sławomira Śnity, 
kapelana strażaków powiatu wolsz-
tyńskiego ojca Tadeusza Kala, komen-
danta Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Wolsztynie dh. Szymona Tomysa, 
komendanta Gminnego Związku OSP 
RP w Przemęcie dh. Mariana Skibiń-
skiego, wójta gminy Siedlec Jacka 
Kolesińskiego, burmistrza Wolsztyna 
Wojciecha Lisa, zastępcy wójta gminy 
Siedlec Hieronima Birka, przewodni-
czącego Rady Powiatu Andrzeja Wity, 
przewodniczącego Rady Gminy Siedlec 
Andrzeja Kaźmierczaka, reprezentanta 
gminy Przemęt dh. Jerzego Dominiaka, 
nadleśniczego Nadleśnictwa Wolsztyn 
Andrzeja Popko, radnego wsi Boruja 
Stanisława Jedlińskiego oraz sołtysa 
wsi Boruja dh. Pawła Kardaszewskiego. 
Na uroczystość przybyła także delega-
cja strażaków z OSP Chrośnica oraz 

zaproszeni goście z gminy Siekierczyn, 
a historię jednostki OSP Boruja w jej 
jubileusz 80-lecia istnienia odczytał 
dh Michał Handzewniak.

Powiatowy Dzień Strażaka stał się 
też okazją do wręczenia ratownikom 
złotych, srebrnych, brązowych medali 
za zasługi dla pożarnictwa, a także od-
znak strażak wzorowy i za wysługę lat. 
I tak, „Złotym medalem za zasługi dla 
pożarnictwa” uhonorowano druhów: 
Tadeusza Piotrowskiego (OSP Sączko-
wo), Jarosława Kostrzewę (OSP Sie-
kowo), Pawła Wosia (OSP Siekowo), 
Rafała Smerdkę (OSP Obra) oraz Ry-
szarda Rogozińskiego (OSP Kębłowo). 
„Srebrny medal za zasługi dla pożar-
nictwa” przyznano druhom: Szymono-
wi Tomysowi (OSP Obra), Krystianowi 
Chudzińskiemu (OSP Obra), Szymono-
wi Szymyślikowi (OSP Siedlec), Krzysz-
tofowi Dudzińskiemu (OSP Siedlec), 
Damianowi Zaliszowi (OSP Siedlec) i 
Dariuszowi Utracie (OSP Chobienice). 
Druhowie odznaczeni „Brązowym me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa”: 
Patryk Jaskuła (OSP Kębłowo), Miro-
sław Kocur (OSP Nowy Widzim), Jakub 
Piątek (OSP Siedlec). Odznaką „Stra-
żak wzorowy” odznaczono druhów z 
jednostki OSP Siedlec: Agatę Czerniak, 
Kingę Przybyłę oraz Dominika Maty-
sika. Odznaki „Za wysługę lat” przy-
znano druhom z OSP Boruja: Jerzemu 
Lisiewiczowi, Jerzemu Raczkowiakowi, 
Krzysztofowi Rutkowskiemu, Andrze-
jowi Friedrichowi, Dariuszowi Śpiewa-
kowi, Józefowi Napierale, Grzegorzowi 
Kaczmarkowi, Michałowi Handzewnia-
kowi, Sebastianowi Prządce, Arkadiu-
szowi Kaczmarkowi, Pawłowi Karda-
szewskiemu, Arturowi Jodko, Marioli 
Zboralskiej, Mateuszowi Friedrichowi, 
Michałowi Ludefowi, Jakubowi Bedła, 
Łukaszowi Komenda, Karolowi Frie-
drichowi, Marcinowi Szkuta, Karolowi 
Śliwińskiemu, Piotrowi Friedrichowi i 
Wojciechowi Szkuta.

Po odznaczeniu wszystkich wyróż-
nionych strażaków miały miejsce wy-
stąpienia zaproszonych gości, którzy 
pospieszyli z gratulacjami, podzięko-
waniami i najlepszymi życzeniami dla 
jubilatów oraz wszystkich strażaków 
za ofiarną i pełną poświęcenia służbę. 
Uroczystość zakończono częścią arty-
styczną z udziałem artystów z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz 
młodzieży z Zespołu Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Tuchorzy.

STRAŻACKIE ŚWIĘTO I JUBILEUSZ
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BIAŁY WTOREK

STRAŻACY NA BOISKU

KONKURS MUZYKI LUDOWEJ 2017
We wtorek, 13 czerwca, przed Urzę-

dem Gminy w Siedlcu zorganizowano 
Biały Wtorek, czyli bezpłatne porady i po-
miary medyczne. Z tej okazji pracownice 
wolsztyńskiego szpitala badały chętnym 
mieszkańcom m.in. ciśnienie, poziom 
cukru, kwas moczowy oraz cholesterol. 
Wtorkowa akcja spotkała się z zaintere-

sowaniem naszych mieszkańców, którzy 
chętnie i licznie skorzystali z okazji, aby 
za darmo, bez konieczności długiego ocze-
kiwania oraz bez skierowania lekarskiego 
poddać się licznym badaniom i sprawdzić 
tym sposobem swój stan zdrowia.

Niedziela, 9 kwietnia w gminie Sie-
dlec odbyła się pod hasłem sportowej 
rywalizacji. Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Siedlcu, w ramach pro-
wadzonych działań statutowych oraz 
podnoszenia przygotowania sportowe-
go członków OSP, zorganizował bo-
wiem VIII Wiosenny Turniej Ochotni-
czych Straży Pożarnych gminy Siedlec 
w piłce nożnej halowej. Do rywaliza-
cji przystąpiło sześć drużyn. Rozegra-
no 15 meczy systemem „każdy z każ-
dym”. Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwał sędzia główny Pan Ja-
cek Zmuda. Nadzór nad tablicą wyni-
ków pełnili uczniowie z ZSPiG w Sie-
dlcu Klaudia Dolata i Mateusz Zalisz. 
Po kilku godzinach rywalizacji doko-
nano podsumowania zawodów. Nie-
dzielny turniej wygrali piłkarze z jed-
nostki OSP Stara Tuchorza, a za nimi 
uplasowali się kolejno: OSP Żodyń, 
OSP Zakrzewo, OSP Reklin, OSP Bo-
ruja oraz OSP Jażyniec. Maciej Toma-
lik – prezes ZOG ZOSP RP w Siedlcu, 
Waldemar Prządka – wiceprezes ZOG 

ZOSP RP w Siedlcu, Hieronim Birk– 
zastępca wójta gminy Siedlec, Andrzej 
Kaźmierczak – przewodniczący Rady 
Gminy Siedlec oraz Dariusz Ziomko 
– główny sponsor, wręczyli drużynom 
pamiątkowe dyplomy i puchary. Statu-
etka dla najlepszego zawodnika trafiła 
w ręce Łukasza Masiorka z OSP Żo-
dyń. Wyróżniono również najlepszego 
strzelca turnieju, którym został Łukasz 
Rosiński z OSP Zakrzewo, a za naj-
lepszego bramkarza uznano przedsta-
wiciela OSP Stara Tuchorza – Roberta 
Witkowskiego. Na koniec uczestni-
kom oraz zaproszonym gościom zro-
biono pamiątkowe zdjęcie.

Serdeczne podziękowania skła-
damy sponsorowi, Firmie DExpert 
Usługi w zakresie BHP i PPOŻ z Ra-
koniewic, dyrekcji ZSPiG w Siedlcu, 
kibicom i tym, którzy przyczynili się 
do organizacji i obsługi turnieju. Zwy-
cięzcom oraz uczestnikom dziękujemy 
za wspaniałą walkę i serdecznie gratu-
lujemy!

W dniach 9-11.06.2017 r. odbył się 
XVI Konkurs Muzyki Ludowej w 80-
tą rocznicę I konkursu w 1937 r., gdzie 
wówczas zwyciężyła kapela Brudłów z 
Wąchabna. W konkursie wzięły udział 
kapele z Regionu Kozła i Wielkopol-
ski. Gośćmi konkursu byli muzycy ze 
Słowacji, Belgii i Szkocji. Konkurs 
uświetnił występ zespołu śpiewaczego 
Perły Sumsiodki z Siedlca. Po części 
oficjalnej nastąpiła prezentacja ze-
społów biorących udział w konkursie. 
Następnie zabawa w formie festynu, 
gdzie razem z mieszkańcami i gośćmi 

bawili się renciści i emeryci siedlec-
kiego koła. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy się przy-
czynili do organizacji i uświetnienia tej 
imprezy, szczególnie Urzędowi Gminy 
w Siedlcu i Starostwu Powiatowemu 
w Wolsztynie za wsparcie finansowe 
i organizacyjne oraz księdzu probosz-
czowi Wojciechowi Szałacie za pro-
wadzenie Mszy Św. dudziarskiej oraz 
miejscowemu KGW za obsługę.

Sołtys wsi Wąchabno 
Zdzisław Kasprzak

W sobotę, 10 czerwca, na boisku Karpi-
ka w Kopanicy odbył się festyn rodzinny 
zorganizowany przez Radę Rodziców, 
nauczycieli i dyrekcję ZPSPiG. W trak-
cie wszyscy uczestnicy mogli podziwiać 
występy artystyczne przedszkolaków oraz 
popisy artystyczne uczniów SP i gimna-
zjum. O godzinie 15.00 odbył się mecz 
piłki nożnej uczniowie kontra rodzice, 
który zakończył się zwycięstwem uczniów 
2:1. Ponadto dzieci mogły obejrzeć sprzęt, 
jakim dysponuje OSP w Kopanicy, a tak-
że wziąć udział w turnieju szachowym i 

w zabawach z animatorem. Była też moż-
liwość pomalować twarz, zrobić tatuaż i 
ozdobić włosy. Przygotowano także liczne 
konkurencje sportowe: skoki w workach, 
kręcenie hula - hop, skoki przez skakankę, 
żonglerkę piłką oraz podbijanie piłki siat-
kowej. Po wyczerpujących konkurencjach 
sportowych był czas na pajdę chleba ze 
smalcem i z ogórkiem lub kiełbaskę z gril-
la, ciasto i kawę... Pogoda dopisała, humo-
ry również i mamy nadzieję, że wszyscy 
świetnie się bawili.

RODZINNY FESTYN
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Do ciekawych spostrzeżeń prowa-
dzi „Analiza systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w roku 2016 
r., opracowana przez Związek Międzyg-
minny „Obra”. Z treści analizy dostępnej 
na stronie Związku wynika, że Związek 
realizuje swoje obowiązki w zakre-
sie odbioru odpadów w stosunku do 
wszystkich rodzajów nieruchomości tj. 
nieruchomości zamieszkałych i nieza-
mieszkałych. W gminie Siedlec odbiór 
odpadów realizuje Zakład Eksploatacji 
Usług Komunalnych, który 4 lata temu 
wygrał przetarg. Oznacza to, że roku 
bieżącym Związek ogłosi nowy przetarg, 
którego zadaniem będzie wyłonienie 
operatora świadczącego usługi odbio-
ru odpadów przez kolejne cztery lata. 
Zebrane odpady komunalne zmieszane 
trafiają do instalacji przetwarzania od-
padów komunalnych (RIPOK) w Piotro-
wie Pierwszym, której moce przerobowe 
aktualnie wykorzystywane są w ok 70%.  
Funkcjonujący system zbiórki odpadów 
wysegregowanych jest systemem mie-
szanym i sprawdza się w codziennej 
praktyce. Zdarza się, że niektórzy wła-
ściciele nieruchomości wytwarzają bar-
dzo dużo surowców wtórnych, których 
mogą się pozbyć legalnie – oczywiście 
poza planowanym terminem wywozu - i 
w nieograniczonej ilości dostarczając je 
samemu do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK) zloka-
lizowanego w Siedlcu przy oczyszczalni 
ścieków na ul. Lipowa 4. Miniony rok to 
rok, w którym uporządkowano sprawę 
systemowej zbiórki odzieży. Pozyskano 
do współpracy firmę z którą zawarto sto-
sowną umowę na dzierżawę miejsc pod 
pojemniki, które ulokowano w istnieją-
cych gniazdach recyklingowych. Jednak 
prawdziwym wezwaniem dla każdego 
organizatora systemu gospodarowania 
odpadami jest osiągnięcie celów w za-
kresie przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu. Za rok 2016 osiągnię-
cie wymaganych poziomów na obszarze 
działania Związku przedstawia się nastę-
pująco:

- ograniczenie masy odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania:

0,00% (wymagany za 2016 rok po-
ziom – max. 45%, czyli spełniony)

- przygotowanie do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami in-
nych niż niebezpieczne, odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych:

45,73% (wymagany za 2016 rok po-
ziom –  min. 42%, czyli spełniony)

- przygotowanie do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucz-
nych i szkła:

37,85 % (wymagany za 2016 rok po-
ziom – min. 18%, czyli spełniony)

Koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami

Ilość aktywnych deklaracji -    17497  
(    51130 osób ) w tym :

Razem osoby: 51130                      43580 
tj. 85,23 %      7550 tj. 14,77%

Z  nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych w roku 2016 przeka-
zano do RIPOK-u w Piotrowie Pierwszym 
14345,87 ton odpadów komunalnych 
zmieszanych tj. ponad 1100 ton więcej 
niż w roku 2015!!! Ponadto odebra-
no i przekazano do zagospodarowania  
894,36 ton odpadów zielonych . Szacun-
kowa ilość w Mg odebranych odpadów z 
nieruchomości zamieszkałych wynosi:

Systematycznie rośnie ilość odda-
wanych ton plastiku, szkła, makulatury, 
opon, zużytego sprzętu rtv i agd, bate-
rii, przeterminowanych lub niezużytych 
leków. Łącznie pozyskano i przekazano 
do dalszego zagospodarowania 2 877,12 
ton surowców wtórnych. Jeśli do tego 
dodać  odpady zielone i biodegrado-
walne w ilości 894,36Mg, w roku 2016 
skali całego Związku wysegregowano  
3 771,48 ton odpadów. Ta ilość w prze-
liczeniu na jednego płacącego opłatę 
daje wynik na poziomie 73,76 kg/rok. 
Należy stwierdzić, że średniorocznie je-

den mieszkaniec gmin – uczestników 
ZM „Obra” wytworzył 202 kg odpadów 
komunalnych zmieszanych i prawie 74 
kg odpadów potrafił wysegregować. 
  Wg danych na dzień 31 grudnia 2016 
roku przypis średniomiesięczny dla 
nieruchomości zamieszkałych wg sta-
nu na dzień 31.12.2016 roku wynosi  
446 035,00 zł. 

Średnia ważona: 446 035 : 51130 =                                                                                        
8,72 zł

Rzeczywiste poniesione koszty rodzajowe.

1.Przyjęcie odpadów przez RIPOK   
 4,27 zł/os

2.Koszt odbioru odpadów - 3,80 zł/os.

3.Miesięczne koszty funkcjonowania 
systemu - 1,15 zł/os.

4. Nakłady na edukację - 0,16 zł/os    

5.RAZEM   9,38 zł/os

Ważne wnioski wynikające z analizy:

1.stworzony i wprowadzony w ży-
cie w dniu 1 lipca 2013 roku system go-
spodarowania odpadami komunalnymi 
jest system samobilansującym się, co 
sprawia że żadna z gmin – uczestników 
Związku w żaden sposób nie dopłaca do 
funkcjonowania ZM „Obra”;

2.odnotowano wzrost ilości odpa-
dów komunalnych zmieszanych o po-
nad 1100 ton w stosunku do roku 2015 
i prognoza  kolejnego wzrostu w roku 
2017, spowodowany programem 500+ 

(uprawnieni mieszkańcy naszego po-
wiatu otrzymali dodatkowo ponad 35 
mln zł) oraz znaczną ilością cudzoziem-
ców pracujących na naszym ternie;

3.systematycznie zwiększa się ilość 
osób podejmujących się obowiązku se-
gregacji odpadów; 

4.ze względu na zbierane ilości 
wzrastające koszty segregacji, przy jed-
nocześnie bardzo niskich cenach skupu 
za surowce wtórne; jednocześnie należy 
mieć na uwadze konieczność sfinanso-
wania kosztów zagospodarowania coraz 
większej grupy surowców obowiązkowo 
zbieranych selektywnie odpadów;

5. prowadzone kontrole ujawnia-
ją kolejnych właścicieli nieruchomości, 
którzy nie złożyli deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi bądź złożone deklara-
cje nie zgodne ze stanem faktycznym; 
w roku 2016 rozpoczęto działania do 
wdrożenia elektronicznego systemu 
ewidencjonowania ilości odbieranych 
odpadów z każdego rodzaju nierucho-
mości, umożliwiającego także jego wy-
korzystanie przy rozpatrywaniu ewentu-
alnych reklamacji. 

Zważywszy na fakt, że:
- ilość wytworzonych przez nas odpa-
dów rośnie;
- wzrasta cena przyjęcia jednej tony na 
bramie RIPOK –u;
- wg przepisów obowiązującego prawa 
musimy wprowadzić system odbioru 

odpadów biodegradowalnych w miejscu 
ich wytworzenia;
- rosnące koszty odbioru odpadów i ko-
nieczność osobnej zbiórki poszczegól-
nych frakcji

 przełożą się na podwyższenie 
opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Zarząd i Zgromadzenie Związku staną 
przed koniecznością jej podwyższenia w 
II połowie 2017 roku. 

Przy okazji warto ostrzec wszyst-

kich posiadaczy wolnych powierzchni 

magazynowych, wyrobisk i innych te-

renów zdegradowanych, które są lub 

będą w przyszłości poddane rekulty-

wacji. Przypadki ulokowania w byłym 

kurniku w Adamowie magazynu nie-

bezpiecznych odpadów chemicznych 

czy ostatnio zdeponowania dużej ilości 

beczek w byłej żwirowni w powiecie 

konińskim powinny być najlepszym 

dowodem na konieczność zachowania 

ogromnej czujności przez właściciela 

takiej nieruchomości przy zawieraniu 

umów na wynajem czy rekultywację. 

Odpady czyli popularne śmieci – jak to z nimi jest? 

Gmina Płacący Ilośc w Mg Ilosć Mg z NZ Śr. Mg/mieszk./rok

Przemęt 12910 3488,57 2507,93 0,194

Siedlec 10978 2169,09 1559,36 0,142

Wolsztyn 27242 8687,59 6245,51 0,229

Razem 51130 14345,87 10313,25 0,202
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Rozmowa z wójtem Jackiem Kole-
sińskim o cyferkach, wskaźnikach i... 
smaku.

Za nami chyba najważniejsze głoso-
wanie radnych?
Każde głosowanie radnych i każda przy-
jęta uchwała są równie ważne. Wyty-
czają one bowiem kierunki działania, 
określają czym ma zająć się samorząd 
gminny i regulują różne kwestie. Sta-
nowią przy tym nasze lokalne prawo i z 
uwagi chociażby na to, trudno wyróżnić, 
że któreś głosowanie jest bardziej ważne 
od innego. Choć zgadza się, że osobiście 
dla burmistrza czy wójta głosowanie nad 
udzieleniem mu absolutorium może być 
szczególnie bliższe. To przecież ponie-
kąd ocena jego całorocznej pracy i sta-
rań. Tym więc większa satysfakcja, że 
absolutorium udzielono mi jednogłośnie, 
choć nie zapominajmy, że nie jest to wy-
łącznie tylko moja w tym zasługa, ale 
także pracowników samorządu gminne-
go. Niemniej, jednogłośne udzielenie ab-
solutorium jest miłe. Ale też mobilizuje 
i zobowiązuje przed kolejną taką oceną 
za rok.
Konkretnie za co udziela się tego ab-
solutorium?
Głosowanie absolutoryjne odbywa się 
w oparciu o sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu. Nie chcę za-
nudzać liczbami oraz zestawieniami i 
dlatego podam tylko kilka wskaźników. 

W 2015 roku dochody gminy Siedlec 
wyniosły trochę ponad 38 milionów 
720 tysięcy złotych, a dla porównania, 
rok 2016 zamknęliśmy dochodami na 
kwotę 49 milionów 643 tysięcy złotych. 
Czyli był wzrost i to dość znaczny. Spa-
dło natomiast nasze zadłużenie, które 
w styczniu 2016 roku stanowiło około 
44,28 procent naszych dochodów, ale już 
w grudniu 2016 osiągnęło pułap 31,38 
procent. Wydatki? Najwięcej koszto-
wała nas w ubiegłym roku oświata, na 
którą przeznaczyliśmy 18 i pół miliona 
złotych. Przy naszych dochodach na po-
ziomie ponad 49 milionów 600 tysięcy 
złotych stanowiło to ponad 37 procent 
dochodów. A skoro już mowa o docho-
dach, to w ubiegłym roku były wyższe 
niż wydatki, a więc, tym samym, rok 
2016 zamknęliśmy nadwyżką, na sporym 
plusie w kwocie 4 milionów 811 tysięcy 
złotych. Z innych wskaźników powiem 
jeszcze, że o ponad 2,7 miliona złotych 
w ubiegłym roku zwiększono wartość 
mienia komunalnego...
Może już starczy tych cyfr... Jak prze-
łożyć te liczby i wskaźniki na konkret-
ne korzyści dla mieszkańców?
Bardzo prosto, bo im jest większa zdol-
ność finansowa gminy, tym jest więcej 
pieniędzy do wydania chociażby na tak 
potrzebne w gminie inwestycje. I tak, 
dzięki zwiększeniu dochodów, przy jed-
noczesnym zmniejszeniu wydatków i 
zadłużenia - nie będę już tłumaczył, jak 
to osiągnęliśmy, bo była o tym mowa w 
poprzednich wywiadach - mamy teraz do 
dyspozycji i do wydania ekstra 4,8 milio-
na złotych z nadwyżki. Dzięki temu na 
inwestycje w bieżącym roku wydamy w 
sumie około 10 milionów złotych. Czy-
li jakąś jedną piątą budżetu lub jak kto 
woli, około 20 procent budżetu gminy 

będzie przeznaczone na inwestycje! Już 
przedstawiłem radnym na posiedzeniu 
wspólnej komisji propozycje podziału 
wspomnianej nadwyżki budżetowej. W 
tym planie najkosztowniejsza jest budo-
wa kanalizacji sanitarnej Reklin-Rekli-
nek, wyceniona na ponad 4 miliony 113 
tys. złotych. Oprócz tego, wśród propo-
zycji, znalazły się jeszcze między innymi 
projekt i wykonanie drogi w Kiełkowie, 
remont drogi w Karnie, projekt na dro-
gę w Wąchabnie i Grójcu Wielkim oraz 
remont drogi Godziszewo - Zakrzewo. 
Do tego montaż około 50 nowych punk-
tów oświetlenia ulicznego w gminie oraz 
wdrożenie e-usług publicznych w naszym 
urzędzie. Jeśli chodzi o te ostatnie przed-
sięwzięcie, wchodzimy w te ,,e-usługi” 
również dlatego, że napisaliśmy projekt 
i otrzymaliśmy spore dofinansowanie do 
tego zadania, które miałoby być realizo-
wane przez kilka lat. Jego łączny koszt 
szacowany jest na 950 tysięcy złotych, a 
kwota przyznanego nam dofinansowania 
wynosi 850 tysięcy i chyba grzechem 
byłoby z tego nie skorzystać. W ramach 
tej inwestycji zaplanowana jest wymiana 
sprzętu komputerowego i oprogramo-
wania w Urzędzie Gminy oraz zupełnie 
nowe możliwości dla jego petentów, czy-
li głównie naszych mieszkańców. Będą 
mogli na przykład zdalnie i na bieżąco 
kontrolować obieg interesującego go do-
kumentu, czy sprawy, z którą zwrócili się 
do urzędu. Ludziom będzie wygodniej, a 
nasza praca stanie się jeszcze bardziej 
efektywna.
Skończmy z tą pracą. Wszak jesteśmy na 
progu wakacji...
Urząd i urzędnicy wakacji nie mają. 
U nas praca musi przebiegać w sposób 
ciągły. Co innego chociażby nasze dzie-
ci i nasza młodzież, które faktycznie za 

kilka dni rozpoczną zasłużony wypo-
czynek. Niech odpoczywają, nabiorą sił 
i podładują przysłowiowe baterie, aby 
we wrześniu wrócić w szkolne i przed-
szkolne mury. Co ważne, choć przez cały 
kraj, czasem z mniejszymi lub większy-
mi emocjami, przetoczyła się reforma 
oświaty, to u nas będzie bez większych 
rewolucji i we wrześniu nikt praktycz-
nie zmian nie powinien odczuwać. Ow-
szem, jak w całej Polsce znikną tabliczki 
z nazwami gimnazjów, ale poza tym, po 
wprowadzeniu reformy oświaty, jakiś 
drastycznych zmian u nas nie będzie. No 
chyba, że na plus. Jak na przykład w Tu-
chorzy, gdzie przedszkolaki powrócą do 
powiększonej placówki, w której obecnie 
trwa rozbudowa... Trzeba inwestować w 
nowe pokolenie i choć wspomniałem 
wcześniej, że oświata ,,zjada” ponad 37 
procent naszego budżetu, to nikt na dzie-
ciach nie zamierza oszczędzać...
Znowu o tych cyferkach... Może na ko-
niec trochę bardziej wakacyjnie?
Proszę bardzo! Już dziś zatem zapra-
szam serdecznie na wakacyjne Świę-
to Smaków, który odbędzie się 26 i 27 
sierpnia. W pierwszy dzień zaplanowano 
między innymi koncert zespołu MIG, 
Turniej Sołectw oraz specjalny koncert 
Stwora Głodomora dla dzieci. Z kolei 
w drugi dzień, czyli w niedzielę, prze-
widziany jest występ kabaretu z Kopy-
dłowa, koncert Mrozu oraz stoiska Kół 
Gospodyń Wiejskich z pysznym jedze-
niem. Do tego, zarówno pierwszego, jak 
i drugiego dnia Festiwalu Smaku, będa 
koncerty i występy lokalnych zespołów 
oraz chórów, prezentacja sekcji Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz naszych szkół i 
przedszkoli. Będzie się działo! Spotkaj-
my się i bawmy się razem, bo to Święto 
jest dla mieszkańców.

ABSOLUTORIUM - MOBILIZUJE I ZOBOWIĄZUJE
PRZED KOLEJNĄ TAKĄ OCENĄ ZA ROK

Ewa Weil, 
p r z e w o d n i -
cząca Komi-
sji Finansów i 
Budżetu Rady 
Gminy Siedlec: 
- Budżet gminy 
za rok 2016 zo-

stał zrealizowany, a jego wyko-
nanie uzyskało pozytywną opinię 
radnych gminy oraz przedstawi-
cieli Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Jeśli chodzi o najbardziej 
pozytywną rzecz minionego 
roku, to jest to stan zadłużenia, 
z którym borykaliśmy się przez 
wiele lat, a teraz on systematycz-
nie spada. W moim odczuciu jest 

to osiągnięcie świadczące o tym, 
że dbamy o budżet naszej gmi-
ny. Co dalej? No cóż, dla każdej 
gminy priorytetem są inwesty-
cje, a te zaplanowane u nas na 
bieżący rok mamy na dosyć wy-
sokim poziomie. Co ważne, są to 
różnorodne zadania, choć - co też 
może cieszyć szczególnie – prio-
rytetem zdają się być inwestycje 
drogowe. Dziś jednak trudno mó-
wić coś więcej o roku bieżącym, 
bo na jego ocenę przyjdzie czas 
dopiero w grudniu lub w stycz-
niu roku następnego. Teraz lepiej 
nie zapeszać...

Ryszard Kluj, 
radny i soł-
tys sołectwa 
Grójec Mały: 
- Niewątpliwym, 
dużym plusem 
minionego roku 

są działania, które 
przyczyniły się do polepszenia 
stanu gminnych finansów. Dzięki 
temu, że zwiększyły się dochody 
i spadły wydatki, przybyło pie-
niędzy, które z kolei przełożyły 
się chociażby na inwestycje. To 
kolejny plus ubiegłego roku, bo 
w inwestycjach, zwłaszcza tych 
drogowych, wreszcie się coś 
wyraźnie ruszyło. Z minusów, 

czy problemów do rozwiązania, 
wciąż pozostaje niezałatwiona 
sprawa bezpańskich psów w na-
szej gminie no i w oświacie jesz-
cze by się przydało kilka uspraw-
nień oraz zmian. Mam tu na myśli 
między innymi sprawę zajęć po-
zalekcyjnych. Nie powinno być 
tak, że szkoły, a przynajmniej 
większość z nich, zamykane są o 
godzinie 14.30 i później nic się w 
nich nie dzieje... Poza tym uwa-
żam, że generalnie w naszej gmi-
nie wszystko zmierza w zupełnie 
dobrym kierunku. Oby tak dalej!

PLUSY I MINUSY ROKU 2016 OKIEM NASZYCH RADNYCH
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

Kwiecień 2017
21.04. - drużyna w składzie: Andrzej Janus, 

Bartosz Kulus, Adam Kokociński i 
Jakub Netter zajęła drugie miejsce w 
Konkursie Przyrodniczym organizo-
wanym przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Wolsztynie,

25.04. - wizytacja biskupa Grzegorza Balcerka,
26.04. - teatrzyk dla klas I-III pod tytułem „Pla-

stusiowe Opowieści”; udział naszych 
uczniów w Konkursie Przyrodniczo-
Ekologicznym w Tuchorzy,

27.04. - wyróżnienia w X Poetyckim Konkur-
sie „Złota Kwyrla 2017” zdobyli Zofia 
Kotlarska, Agnieszka Michalska oraz 
Paweł Lemański,

28.04. - etap szkolny Gminnego Konkursu 
Matematycznego o tytuł „Najlepszego 
Matematyka Gminy Siedlec”.

Maj 2017
5.05. - wyjazd młodzieży do Obry na przedsta-

wienie pod tytułem „Exodus”,
8.05. - koncert muzyczny pt. „Jak Chopin 

mazurki tańcował...”; finał Konkursu 
Matematycznego o tytuł „Najlepszego 
Matematyka Gminy Siedlec”. Trzecie 
miejsce zajął Jakub Tomiak,

10.05. - gminne eliminacje konkursu recytator-
skiego „Mali Recytatorzy”. Do etapu 
powiatowego zakwalifikowali się: Zo-
sia Okupska, Michalina Stasiak, Hanna 
Kotlarska i Piotr Lemański,

11.05. - w eliminacjach gminnych konkursu 
recytatorskiego do etapu powiatowego 
zakwalifikowali się: Zofia Kotlarska, 
Dominik Kierecki, Nadia Łakoma, 
Maria Szymkowiak, Zofia Krzemień, 
Paweł Lemański,

20.05. - apel poświęcony obchodom Dnia Zie-
mi,

23.05. - wyróżnienia w Ogólnopolskim Kon-
kursie Chemicznym „Alchemik” otrzy-
mali: Zuzanna Budzyń, Dominik To-
maszewski i Klaudia Dolata,

24.05. - wycieczka klas II a i II b do Pozna-
nia (Teatr Animacji „Chomik Tygrys”, 

kino „Dudi ruszaj w drogę”),
25.05. - udział naszych uczniów w Drużyno-

wych Biegach Przełajowych w Żerko-
wie,

30.05. - w Gminnym Konkursie Matematycz-
nym „Mistrz Tabliczki Mnożenia”, 
zorganizowanym pod patronatem wój-
ta Gminy Siedlec, mistrzami zostali: 
w klasach drugich - Jakub Rosinski z 
ZSPiG Siedlec, w klasach trzecich - 
Dawid Fabisch z ZSPiG Siedlec, w kla-
sach czwartych - Mateusz Noculak z 
ZPSPiG Kopanica; wycieczka klas III 
gimnazjum (Zator–Kraków–Bochnia–
Zakopane); udział naszych uczniów 
w Półfinałach Wojewódzkich w dru-
żynowej lidze LA w Ostrowie Wlkp. 
Filip Kozina zajął pierwsze miejsce w 
pchnięciu kulą, a Michał Maciaszczyk 
był trzeci w biegu na 1.000 metrów,

31.05. - wycieczka klas III b i c nad morze (Re-
wal, Międzyzdroje, Niechorze); udział 
naszych reprezentantów w Drużyno-
wych Biegach Przełajowych w Buczu.

Czerwiec 2017
2.06. - podsumowanie konkursu plastycznego 

„Nie pal przy mnie, proszę” zorganizo-
wanego z okazji Światowego Dnia Bez 
Tytoniu. Pierwsze miejsce zajęła Julia 
Żok, drugi był Maciej Lehmann, a wy-
różnienia otrzymali Mikołaj Śmiałek i 
Antek Kiciński; w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim drugie miejsce 
zajął Dominik Kierecki, trzecie - Paweł 
Lemański, a wyróżnienia otrzymali Zo-
fia Kotlarska i Zofia Krzemień,

7.06. - w Finale Wojewódzkim Gimnazjady w 
LA Filip Kozina zdobył brązowy me-
dal w pchnięciu kulą, a Patrycja Wal-
czak wywalczyła brązowy medal w 
skoku w dal,

8.06. - wycieczka klas I a i III a do Deli Parku 
w Trzebawiu oraz na INEA Stadion w 
Poznaniu i do Bramy Poznania.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

Kwiecień 2017
4.04.- Wielkopolski Orlik Cup SP, nasi chłop-

cy wywalczyli piąte miejsce,
6.04. - udział naszych uczniów (M. Wielgo-

sza, J. Rogozińskiego i D. Kuczyka) 
w Powiatowych Eliminacjach Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym. Nasza re-
prezentacja wywalczyła w powiecie 
trzecie miejsce,

7.04. - Szkolny Konkurs Ortograficzny. Jego 
laureatami zostali: K. Banaszak, D. 
Kluczyńska oraz A. Orwat, którzy 
będą uczestniczyć w Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym w Wolsz-
tynie,

19-21.04. - egzaminy gimnazjalne,
24-25.04. - sesja zdjęciowa,
25.04. - udział klas III gimnazjum w Kon-

kursie Wiedzy o Powiecie wolsztyń-
skim (etap gminny); udział naszych 
uczniów w Ogólnopolskim Kon-
kursie Wiedzy o Prawie (etap woje-
wódzki),

26.04. - X Gminny Konkurs Wiedzy Przy-
rodniczo–Ekologicznej. Laureaci 
w kategorii uczniów szkół podsta-
wowych: I m. - Wiktoria Jon (Ko-
panica), II m. - Adam Janczewski 
(Tuchorza), III m. - Mieszko Szy-
mankiewicz (Tuchorza). Wyniki 
zmagań gimnazjalistów: I m. - Zofia 
Wawrzynowicz (Kopanica), II m. - 
Aleksander Skałecki (Tuchorza), III 
m. - Aleksandra Lewandowska (Tu-
chorza).

Maj 2017
4.05. - Gminny Konkurs Tańca,
5.05. - szkolny konkurs dla klas 4-6 pod ha-

słem „Mam talent”. Udział wzięli 
muzycy, tancerze, wokaliści i gim-
nastycy artystyczni. Zwycięzcy: N. 
Kordus - gimnastyka artystyczna, M. 
Rybicka - wokal, Klaudia Tomiak - 
gra na klarnecie, M. Skorupińska i 
M. Banach – taniec,

8.05. - wyjazd klas pierwszych i oddziałów 
przedszkolnych na koncert do szko-
ły muzycznej w Zbąszyniu; udział 
naszych uczniów w Gminnym Kon-
kursie Matematycznym. Laureaci 
szkoły podstawowej: I m. - Bartosz 
Jędrzejczak, II m. - Dominika Pła-
wińska. Wśród gimnazjalistów: II m. 
- Wiktor Pusiak,

9-12.05. - wycieczka klas gimnazjalnych do 
Zakopanego, Oświęcimia i Krako-
wa,

10.05. - Gminny Konkurs Recytatorski „Mali 
recytatorzy” dla uczniów klas I–III 
szkół podstawowych. Wyróżnienie 
w kategorii I – A. Różycki, w kate-
gorii II – K. Baryło, w kategorii III 
– M. Grzegorek,

11.05. - Gminny Konkurs Recytatorski „Mali 
recytatorzy” dla uczniów klas IV–VI 
szkół podstawowych. Wyróżnienie 
w kategorii V dla E. Hamrol,

11.05. - Dzień bez śmiecenia pod hasłem 
,,Chce Mi Się”,

18.05. - rajd rowerowy kółka ekologicznego 
(Bagno Chorzemińskie),

19.05. - rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 
SKO,

23.05. - zebrania z rodzicami,
24.05. - udział w Powiatowym Konkursie 

Ortograficznym klas IV–VI. Wyróż-
nienie: K. Banaszak,

24-26.05. - wycieczka klas szóstych (Ojców, 
Kraków, Wieliczka),

27.05. - udział naszych uczniów w Powiato-
wym Konkursie Matematycznym,

29-30.05. - wycieczka klas piątych do Toru-
nia,

30.05. - malowanie płotu na boisku naucza-
nia początkowego; udział K. Bana-
szaka i K. Kowalewskiej w Gmin-
nym Konkursie Tabliczki Mnożenia,

30-31.05. - wycieczka klas trzecich szkoły 
podstawowej do Biskupina i Toru-
nia,

31.05. - konkurs dla 6-latków pod hasłem 
„Wiosenna Muzykolandia”; udział 
uczniów klas I i II szkoły podsta-
wowej w Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim pod hasłem „Mali re-
cytatorzy”; rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego organizowanego przez 
KRUS „Bezpiecznie na wsi”. Pierw-
sze miejsce - M. Woga.

Czerwiec 2017
1.06. - Mistrzostwa Szkoły Podstawowej 

w piłce nożnej chłopców. I miejsce 
klasa V, II miejsce klasa IV, III miej-
sce klasa VI; zajęcia dydaktyczne 
dla klas I–III SP ze strażą pożarną z 
Wolsztyna; udział klas trzecich gim-
nazjum w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Powiecie wolsztyńskim. 
Nasi przedstawiciele zajęli drugie 
miejsce,

02.06. - rajd rowerowy kółka ekologicznego 
(Bagno Chorzemińskie); Powiatowy 
Konkurs Recytatorski klas IV–VI, 
III miejsce w kategorii V – E. Ham-
rol; udział klas szóstych w Gminnym 
Konkursie Wiedzy o Gminie Siedlec; 
„Matematyka na wesoło”, czyli do-
datkowe zajęcia z matematyki pro-
wadzone przez K. Pogonowskiego 
oraz wspólne ognisko,

4.06. - Święto Rodziny w klasie 1b szkoły 
podstawowej. Zajęcia rekreacyjne, 
wspólne ognisko i przejście ścieżką 
edukacyjną Bagno Chorzemińskie,

5.06. - koncert Filharmonii pt. „Wielka draka 
w gitarowej rodzinie”,

6.06. - podsumowanie programu pod hasłem 
,,Nie pal przy mnie, proszę” i wrę-
czenie dyplomów za udział w kon-
kursie plastycznym,

7.06. - Region Kozła w naszej szkole; Dzień 
Rodziny oddziału przedszkolnego 
„Motylki”; uroczyste wręczenie na-
gród uczniom wyróżnionym w Kon-
kursie KANGUR. Wyróżnienie: B. 
Jędrzejczak, I. Pusiak,

8.06. - Dzień Rodziny w klasie 1a SP,
9.06. - wyjazd samorządu uczniowskiego do 

Fala Parku w Wolsztynie; wycieczka 
oddziałów przedszkolnych do Wolsz-
tyna; ,,nocka w szkole” klasy 6a,

12.06. - wycieczka klas 2 SP do Poznania; 
wyjazd uczniów klasy IIa i I gimna-
zjum do Boryszyna (zwiedzanie Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umocnień),

13-14.06. - wycieczka klas 4 (Międzyzdroje, 
Świnoujście),

19.06. - dzień projektów dla klas gimnazjal-
nych; Dzień Sportu dla uczniów klas 
IV-VI,

20.06. - Sprzątanie Świata,
21.06. - wyjazd klas I–III SP i oddziałów 

przedszkolnych do Skansenu w 
Wolsztynie; Dzień Języków Obcych 
dla klas IV–VI; Dzień Sportu dla klas 
I–III gimnazjum; Dzień Rodziny od-
działu przedszkolnego „Rybki”,

22.06. - msza święta kończąca rok szkolny 
2016/2017,

23.06. - zakończenie roku szkolnego 
2016/2017,

24.06. - początek wakacji!

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

Maj 2017
04.05. - uroczystości upamiętniające Święto 

Konstytucji 3 Maja; konkurs tańca w 
Tuchorzy. W kategorii szkół podstawo-
wych nasz zespół zajął drugie miejsce, 
a w kategorii gimnazjum - pierwsze 
miejsce,

08.05. - w naszej szkole odbył się Gminny Kon-
kurs Matematyczny, w którym ucznio-
wie startowali w dwóch kategoriach: 
szkół podstawowych i gimnazjów. Wy-
niki w kategorii szkół podstawowych: I 
miejsce – Bartosz Jędrzejczak, II miej-
sce – Dominika Pławińska, III miejsce 
– Julia Muchajer. Wyniki w kategorii 
gimnazjów: I miejsce – Wiktor Pie-
chowiak, II miejsce Wiktor Pusiak, III 
miejsce – Jakub Tomiak,

09.05. - koncert dla uczniów szkoły podstawo-
wej z cyklu „W Krainie Pani Muzyki” 
pod hasłem „Jak Chopin oberki tańco-
wał?”,

12.05. - przedszkolaki wzięły udział w konkur-
sie recytatorskim,

15.05. - uczniowie szkoły podstawowej i gim-
nazjum wzięli udział w powiatowym 
konkursie ortograficznym,

16.05. - przedszkolaki wzięły udział w konkur-
sie piosenki; uczniowie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum wzięli udział 
w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkol-
nym zorganizowanym przez Centrum 
Edukacji Szkolnej. W kategorii klas 
I–III szkół podstawowych wyróżnienie 
otrzymała Julia Janczewska,

17.05. - w ramach programu profilaktycznego 
odbyło się spotkanie klas II i III gim-
nazjum pod hasłem „Nie dla alkoholu 
i narkomanii”,

18.05. - przedszkolaki uczestniczyły w wy-
cieczce do Wioski Indiańskiej w No-
wym Jaromierzu,

24.05 - klasa I wybrała się na wycieczkę do 
Wioski Indiańskiej,

27.05. - w Siedlcu odbył się powiatowy kon-
kurs matematyczny, w którym Julia 
Muchajer zajęła trzecie miejsce,

29.05.-1.06. - klasa III gimnazjum uczestniczy-
ła w wycieczce Kraków–Oświęcim–
Wieliczka,

30.05. - uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Powiatowym Konkursie Ortogra-
ficznym w Wolsztynie.

Czerwiec 2017
02.06. - uczniowie uczestniczyli w Konkursie 

o Gminie Siedlec, gdzie zajęli czwarte 
miejsce,

03.06. - grupa gimnazjalistów wzięła udział w 
wycieczce na strzelnicę – Krutla, gdzie 
obserwowali zawody strzeleckie, a na-
stępnie sami rozegrali turniej, w któ-
rym zwycięzcą okazał się Aleksander 
Tomiński,

05.06. - przedszkolaki uczestniczyły w Olim-
piadzie Przedszkolaka, która w tym 
roku odbyła się w Tuchorzy; po raz 
drugi odbył się w naszej szkole Dzień 
na Ludowo, na którym przedstawiony 
został obrzęd oczepin,

07.06. - uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w konkursie języka niemieckiego, któ-
ry odbył się w Siedlcu,

11.06. - odbył się kolejny festyn rodzinny pod 
hasłem „Mama, Tata i Ja”.
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W sobotę, 10 czerwca w Golssen 
(Niemcy) odbyła się uroczystość jubi-
leuszu 150-lecia ,,Chóru Męskiego” z 
Golssen. Na tę uroczystość został za-
proszony zespół śpiewaczy ,,Tucho-
rzacy” z Tuchorzy, który od wielu lat 
współpracuje z jubilatami. Obchody 
150-lecia niemieckiego chóru zainau-
gurowano na rynku w Golssen, gdzie 
przybyli zaproszeni goście, zespoły, 
chóry, mieszkańcy miejscowości oraz 

okolic. Następnie wszyscy udali się do 
kościoła ewangelickiego, gdzie przed 
jubilatami i zgromadzoną publiczno-
ścią zaprezentowały się zaproszone 
chóry oraz zespoły. Jako ostatni wystą-
pił ,,Chór Męski” z Golssen, który po 
występie zebrał zasłużone gratulacje, 
życzenia, kwiaty i prezenty. Uroczy-
stość zakończyło spotkanie w ogro-
dach pastora miejscowej parafii.

ŚPIEWAJĄ JUŻ OD 150 LAT!

W środę, 7 czerwca w ZSPiG w Sie-
dlcu, odbył się XIII Gminny Konkurs 
Języka Niemieckiego, w którym wzięli 
udział uczniowie szkół podstawowych 
oraz gimnazjów z terenu naszej gminy. 
Konkurs ten cieszy się niesłabnącym za-
interesowaniem, bowiem laureaci mogą 
liczyć na atrakcyjne nagrody. Od wielu lat 
są to bilety wstępu na Wyspę Tropikalną, 
fundowane przez władze Związku Gmin 
Unterspreewald w Niemczech, z którym 
samorząd gminy Siedlec prowadzi współ-
pracę. Nie inaczej było tym razem. Nasi 
goście z Niemiec – Jens-Herman Kleine, 
przewodniczący Związku Gmin oraz jego 
zastępca - Roland Gefreiter, uczestniczyli 
w części ustnej konkursu, jako członkowie 
komisji oceniającej wypowiedzi uczestni-
ków. Po zakończeniu konkursowych zma-
gań podziękowali wszystkim biorącym 
udział za zaangażowanie oraz pogratulo-
wali wyników. Opiekunowie grup z po-
szczególnych szkół przyznali, że wiedza 

i umiejętności uczniów były na naprawdę 
wysokim poziomie. Każdy z uczestników 
otrzymał dyplom, a także drobny upo-
minek od wójta gminy Siedlec. Laureaci 
natomiast otrzymali główne nagrody – 
wspominane już bilety wstępu na Wyspę 
Tropikalną. Wyniki konkursu:

* uczniowie klas 4-6 szkół podstawo-
wych, I m. - Julia Prządka (ZPSPiG w Ko-
panicy), II m. - Zuzanna Zmuda (ZPSPiG 
w Kopanicy), III m. - Mateusz Rozynek 
(ZPSPiG w Belęcinie),

* klasy 1-3 gimnazjum (poziom pod-
stawowy), I m. - Zuzanna Budzyń (ZSPiG 
w Siedlcu), II m. (ex aequo) - Wiktoria 
Gracz (ZSPiG w Siedlcu) i Alicja Bana-
szak (ZPSPiG w Kopanicy),

* klasy 1-3 gimnazjum (poziom za-
awansowany), I m. - Laura Doulgeris 
(ZPSPiG w Kopanicy), II m. - Jakub To-
miak (ZSPiG w Siedlcu), III m. - Martyna 
Walczak (ZSPiG w Siedlcu).

W NAGRODĘ POJADĄ 
NA TROPIKALNĄ WYSPĘ

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kopanicy

Kwiecień 2017
1-2.04. - w Liceum Ogólnokształcącym im. M. 

Kopernika w Lesznie 16 zawodników 
Klubu UKS Skoczek Kopanica brało 
udział w turnieju szachowym. Do fina-
łu Mistrzostw Wielkopolski awansowa-
li: Kamil Rosiński, Aleksander Brudło, 
Mateusz Górski, Karolina Szułcik, To-
biasz Szułcik oraz Katarzyna Czajka,

12.04. - uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w 
wycieczce do Wrocławia. Odwiedzili 
ZOO, afrykarium, podziwiali Panora-
mę Racławicką oraz Stare Miasto,

19.04. - uczniowie kl. IV-VI SP wyjechali na 
wycieczkę edukacyjną do Rezerwatu 
Przyrody ,,Bagno Chorzemińskie”,

28.04. - odbył się szkolny konkurs recytatorski 
dla uczniów kl. II-III SP,

29.04. - miłośnicy piłki nożnej mieli okazję 
wziąć udział w 31. Szkolnym Turnieju 
Piłkarskim.

Maj 2017
5.05. - kl. II i III SP miały okazję odwiedzić 

siedzibę OSP w Kopanicy i spotkać się 
ze strażakami, aby posłuchać ich opo-
wieści o pracy strażaka oraz obejrzeć 
sprzęt, którym posługują się w swojej 
pracy,

9-12.05. - uczniowie klasy III gimnazjum wyje-
chali na wycieczkę szkolną do Krako-
wa, a tydzień później uczniowie z kl. I 
b i II gimnazjum wybrali się na cztero-
dniową wycieczkę do Warszawy, nato-
miast uczniowie kl. V, VI i I a pojechali 
na cztery dni do Trójmiasta,

16.05. - dzieci należące do Ogniska Misyjne-
go ,,Iskra” otrzymały wyróżnienie w 
Ogólnopolskim Konkursie ,,Kolędnicy 
misyjni – dzieciom z Tajlandii”,

23.05. - uczniowie kl. III SP wyruszyli na po-
szukiwanie skarbu piratów do Kościa-
na,

25.05. - sztafeta drużynowa dziewcząt naszej 
szkoły wywalczyła VII miejsce na Mi-
strzostwach Wielkopolski w drużyno-
wych biegach przełajowych,

26.05. - uczniowie kl. II zaprosili do szkoły 
swoje mamy na występy artystyczne z 
okazji Dnia Matki,

29.05. - uczniowie kl. II SP wybrali się na 
wycieczkę klasową do Fala Parku w 
Wolsztynie,

30.05. - w Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie odbył 
się XVI Powiatowy Konkurs Ortogra-
ficzny. Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice: Zofia Prządka, Klaudia Kę-
dziora oraz Alicja Banaszak.

Czerwiec 2017
2.06. - Aleksandra Kaczmarek z klasy VI zajęła 

drugie miejsce w Powiatowym Konkur-
sie pod hasłem ,,Mali Recytatorzy”,

5.05. - odbyło się spotkanie ze złotą medalist-
ką igrzysk olimpijskich, Magdaleną 
Fularczyk, która opowiadała o swojej 

karierze sportowej oraz odpowiadała 
na pytania związane z wioślarstwem, 
treningami i zainteresowaniami,

6.06. - w ramach drugiej edycji projektu edu-
kacyjnego ,,Tydzień Kozła”, skierowa-
nego do szkół gminy Siedlec, w naszej 
szkole wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
,,Kębłowo” oraz Perły - Sumsiodki. 
Uczniowie klasy IV przygotowali dla 
gości pokaz zwyczaju ludowego - 
oczepiny ślubne. Można też było obej-
rzeć wystawę, na której zgromadzono 
przedmioty używane dawniej w do-
mach i gospodarstwie,

7.06. - uczennice naszej szkoły brały udział w 
Gminnym Konkursie Języka Niemiec-
kiego, który odbył się w Siedlcu. W ka-
tegorii szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęła Julia Prządka (kl. IV), a 
Zuzanna Zmuda (kl. VI) była druga. W 
kategorii klas gimnazjalnych, na pozio-
mie rozszerzonym, pierwsze miejsce 
zajęła Laura Doulgieris UWAGA!!!!w 
innym tekście - plik 2niemce - nazwi-
sko brzmi Doulgeris (kl. III), a drugie 
miejsce w kategorii gimnazjum na po-
ziomie podstawowym zdobyła Alicja 
Banaszak( kl. I a),

8.06. - Zuzanna Zmuda zajęła pierwsze miejsce 
w Powiatowym Konkursie Młodych 
Talentów Literackich w kategorii kl. 
4-6, a Laura Patelska – zdobyła drugie 
miejsce w kategorii kl. 1-3,

10.06. - odbył się Festyn Rodzinny zorganizo-
wany przez Radę Rodziców, nauczy-
cieli i dyrekcję szkoły,

12.06. - uczniowie kl. I-III SP brali udział w 
Dniu Języków Obcych. Dzieci obej-
rzały przedstawienie pt. ,,Cztery pory 
roku”, wzięły udział w konkursie pio-
senki obcojęzycznej oraz w konkursie 
,,Przebranie jak z bajki”,

13.06. - odbył się ostatni w tym roku szkol-
nym koncert muzyczny zorganizowa-
ny przez Lubuskie Biuro Koncerto-
we. W ramach Akademii Melomana 
uczniowie mieli okazję dowiedzieć się 
,,Jak Chopin tańczył mazura”; nasze 
uczennice uzyskały awans do XXIII 
Ogólnopolskiego Finału ,,Czwartków 
Lekkoatletycznych”, które odbędą 
się w Łodzi w dniach 16-18 czerwca. 
Awans do finałów uzyskały: Zuzanna 
Brudło - 600 m, Alicja Stasik - piłecz-
ka palantowa, Aleksandra Kaczmarek 
– 600 m, Martyna Chlebek – 300 m i 
Odeta Adamczewska - 300 m; Mate-
usz Figlarek zajął drugie miejsce w 
powiatowym konkursie plastycznym 
pt. ,,Bezpiecznie na wsi to podstawa 
- środki chemiczne to nie zabawa”, a 
Alicja Stasik, Martyna Chlebek i Mar-
lena Kaczmarek zdobyły wyróżnienia 
w konkursie plastycznym o honoro-
wym krwiodawstwie.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Godziszewo składa 
serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom 

za pomoc w organizowaniu Dnia Dziecka.
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WIOSENNE MUZYKOWANIE
W środę, 31 maja nauczyciele 

Anna Przybyła, Anna Woźna i Ro-
bert Wawrzyński z Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Tucho-
rzy zorganizowali i przeprowadzili V 
Gminny Konkurs Piosenki pod hasłem 
„WIOSENNA MUZYKOLANDIA”. 
Konkurs odbył się w sali gimnastycz-
nej szkoły i był skierowany do dzieci 
uczęszczających do klas ,,zerowych”. 
Głównym jego celem było popularyzo-
wanie piosenki, kształcenie muzyczne 
poprzez zabawę, prezentacja uzdol-
nień muzycznych dzieci, rozbudzenie 
u młodych wykonawców zamiłowania 
do śpiewu i muzyki oraz kształtowanie 
wrażliwości artystycznej i kulturalnej. 
Do udziału w konkursie zgłosiło się 
czterech uczestników z dwóch placó-
wek: Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Tuchorzy oraz z Zespół 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Kopanicy. Młodzi artyści prezentowali 

swoje umiejętności wokalne w swo-
bodny i urzekający sposób, dodając 
do treści piosenki piosenki wymow-
ny strój. Po zakończonej prezentacji 
utworów, w czasie obrad jury, dzieci 
wraz z opiekunami udali się na słodki 
poczęstunek.

Po wysłuchaniu uczestników kon-
kursu, jury w składzie Mariusz Jan-
czewski i Adam Kowalewski wyłoniło 
zwycięzców. I tak, pierwsze miejsce 
zdobyła Barbara Furmaniak z ZSPiG 
w Tuchorzy, drugi był Ignacy Weso-
łowski z ZSPiG w Tuchorzy, a trzecia 
Amelia Chuda z ZSPiG w Kopanicy. 
Oprócz tego, w tym roku jury przyzna-
ło wyróżnienie, a otrzymała je Alicja 
Weil. Uroczystego wręczenia ,,Słowi-
ków”, dyplomów oraz nagród dokona-
ła komisja konkursowa.

Konkurs przyrodników 
i ekologów

Pod koniec kwietnia, w ZSPiG w 
Tuchorzy, zorganizowano jubileuszo-
wy, bo już 10. gminny Konkurs Przy-
rodniczo-Ekologiczny. Z tej okazji, 
obok miejscowych uczniów, goszczo-
no także młodzież ze szkół w Siedlcu, 
Kopanicy i Belęcina, której pasją są 
nauki przyrodnicze. Teraz mieli oka-
zję skonfrontować swoją wiedzę oraz 
umiejętności. Jak wypadli? W kategorii 
uczniów szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęła Wiktoria Jon (Kopani-
ca), drugi był Adam Janczewski, a trze-
ci Mieszko Szymankiewicz (obaj z Tu-
chorzy). Z kolei wśród gimnazjalistów 
wygrała Zofia Wawrzynowicz (Kopa-
nica), za którą, kolejno uplasowali się 
reprezentanci z Tuchorzy: Aleksander 
Skałecki i Aleksandra Lewandowska. - 
Gratulujemy wiedzy i szerokich hory-
zontów! Cieszymy się, że nasz konkurs 
przyczynia się do propagowania wie-

dzy przyrodniczo-ekologicznej wśród 
uczniów szkół gminy Siedlec – mó-
wią organizatorki konkursu Bogumi-
ła Kaczmarek i Bożena Nowak. Przy 
okazji, dziękują nauczycielkom przy-
rody i biologii: Ewie Weil z Belęcina, 
Joannie Rostkowskiej z Kopanicy oraz 
Ludwice Wita z Siedlca, które poświę-
cają swój czas, aby przygotować zdolną 
młodzież do konkursu. Dziękują też za 
pracę członkom komisji konkursowej, 
paniom Z. Materna, A. Drzewiecka, L. 
Rybarczyk oraz panu Andrzejowi Szy-
mankiewiczowi - leśniczemu, który od 
lat pomaga w organizacji konkursu, 
którego sponsorami, tradycyjnie już 
od 10 lat, są: dyrekcja szkoły, Związek 
Międzygminny ,,Obra”, Nadleśnictwo 
Wolsztyn i Koło Łowieckie DROP. - 
Im z kolei serdecznie dziękujemy za 
cenne nagrody! - dodają organizatorki 
zmagań przyrodniczo-ekologicznych.

DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA W TUCHORZY
Obchodziliśmy go 11 maja, w tym 

roku pod wielce wymownym hasłem „Chce 
Mi Się!”. Takie hasło i działanie zachęcają 
nas do segregacji odpadów, obalając od lat 
powtarzane na ten temat mity. Nacisk jest 
kładziony przede wszystkim na świadomą 
segregację odpadów, ponieważ z począt-
kiem lipca br. zaczną obowiązywać nowe 
zasady segregacji odpadów komunalnych. 
„Chce Mi Się” to spontaniczna akcja na-

szej młodzieży i działania na rzecz naszego 
środowiska – naszej małej Ojczyzny, na-
szej wsi, naszej szkoły i naszych domów. 
Odpowiadając na apel, młodzież naszej 
szkoły posprzątała otoczenie oraz przyle-
głe tereny. Z kolei na lekcjach przyrody 
zostały przeprowadzone pogadanki.

B. Kaczmarek

W czwartek, 1 czerwca repre-
zentacja gimnazjum w Tuchorzy, 
w 16-osobowym składzie, wzięła 
udział w już XIII edycji konkursu 
wiedzy o powiecie wolsztyńskim, 
zorganizowanym przez starostwo. 
Każdą gminę reprezentowały dwie 
szkoły, które przeszły pierwszy 
etap. W etapie drugim, oprócz za-
dań z wiedzy o powiecie, trzeba 
było się także wykazać sprawnością 
fizyczną, ciekawym ubiorem oraz 

okrzykiem bojowym. Ostatecznie 
udało nam się zająć drugie miejsce, 
przegrywając tylko jednym punk-
tem z szkołą w Przemęcie, a repre-
zentacja z Belęcina uplasowała się 
tuż za podium, na czwartym miej-
scu! W nagrodę za miejsce drugie 
gimnazjaliści z Tuchorzy otrzymali 
notebooka.

XIII KONKURS WIEDZY 
O POWIECIE WOLSZYŃSKIM

W połowie kwietnia, zuchy z ZPSPiG 
z Belęcina wybrały się do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w 
Zbąszyniu, aby wystąpić przed wychowan-
kami ośrodka z przedstawieniem wielka-
nocnym, przygotowanym pod kierunkiem 
opiekunek Danuty Lewandowskiej i Ilony 
Merdy. Występ zuchów został przyjęty z 
wielką radością, a dzieci z ośrodka żywio-
łowo reagowały i oklaskiwały poczynania 
małych aktorów przebranych za kurcza-
ki i zajączki. Następnie dzieci spędziły 
wspólnie czas przy herbatce i ciastkach. 
Równie chętnie razem się bawiły. oprócz 
tego, zwiedziliśmy szkołę. W czasie tego 

pobytu nasze dzieci wykazały się empatią 
i zrozumieniem wobec niepełnosprawno-
ści rówieśników. Spotkanie sprawiło wiele 
radości naszym wychowankom i wycho-
wankom ośrodka. Pokazało, że można 
nieść radość innym, chociażby poprzez 
wręczenie drobnych upominków, którymi 
dzieci wymieniły się wzajemnie. Najważ-
niejsze było jednak wspólne spędzanie 
czasu, podczas którego różnice między 
dziećmi zatarły się. Wyjazd ten uświado-
mił zuchom, że niepełnosprawni są wśród 
nas i pragną wsparcia.

Nasze Zuchy w Zbąszyniu
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Pod koniec marca w szkole w 
Tuchorzy odbył się eliminacje do wo-
jewódzkiego etapu ogólnopolskiego 
konkursu wiedzy o prawie. Spośród 24 
uczestników ze szkoły podstawowej 
i 13 z gimnazjum do kolejne-
go etapu zakwalifikowało się 
trzech uczniów z gimnazjum (tj. 
Patryk Rutkowski, Julia Sawic-
ka i Klaudia Kordus) oraz jedna 
uczennica ze szkoły podsta-
wowej (Dominika Pławińska). 
Wymienieni reprezentowali na-
szą szkołę na egzaminie w Po-
znaniu, który miał miejsce 25 
kwietnia. Niestety, przy bardzo 
dużej konkurencji, co prawda 
naszym reprezentantom nie 

udało się zakwalifikować do dalsze-
go etapu konkursu, ale i tak osiągnęli 
bardzo dobry wynik, zdobywając przy 
okazji również nowe doświadczenia.

KONKURS WIEDZY O PRAWIE

Mogłoby się wydawać, że piątek, 26 
maja był, jak każdy inny dzień... A wła-
śnie, że nie! Przecież niecodziennie wiej-
ską szkołę odwiedza mistrzyni olimpijska. 
Tego dnia bowiem pojawiła się w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sie-
dlcu złota medalistka Igrzysk Olimpijskich 
w Rio de Janeiro oraz brązowa medalistka 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie, wio-
ślarka Magdalena Fularczyk-Kozłowska. 
Na spotkaniu z młodzieżą opowiadała o 
swojej dyscyplinie sportowej.

Pani Magdalena największe sukcesy 
osiągnęła w dwójce podwójnej, a jej part-
nerką w wiosłowaniu jest Natalia Madaj. 
Bardzo ciekawa i barwna relacja olimpijki 
była ilustrowana filmem nakręconym pod-
czas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 
w Rio de Janeiro. Można było zobaczyć na 
nim ile niewyobrażalnego wręcz wysiłku 
wymaga się od olimpijczyków, a przecież 
nie zawsze wyjazd na igrzyska kończy się 
sukcesem. Zobaczyliśmy także ceremonię 
dekoracji naszych mistrzyń złotymi meda-
lami olimpijskimi. W zbliżeniu pokazano 
twarz pani Magdaleny i widać było ile 
emocji kosztowało ją to wszystko. Płakała 
tak mocno, że u niejednego z oglądających 
pojawiły się łzy w oczach...

W bezpośredniej rozmowie z naszą 
olimpijką można było się przekonać, że 
jest to osoba bardzo bezpośrednia i bez 
cienia jakiejkolwiek zarozumiałości. Od-
powiedziała na każde zadane pytanie. Dała 
się przy tym poznać, jako osoba bardzo po-
zytywnie nastawiona do działania. Dowie-
dzieliśmy się, jak wyglądały jej początki w 
wioślarstwie, jaka jest jej najmocniejsza i 

najsłabsza strona, a także czy pani Magda 
posiada jeszcze jakieś sportowe marzenia. 
Generalnie sportsmenka zrobiła duże wra-
żenie na słuchaczach, opowiadając m.in. o 
tzw. ,,dniu świstaka”, czyli o normalnym 
dniu treningowym, który codziennie wy-
gląda prawie tak samo: ciężkie treningi, 
znikomy czas wolny i analizy swojej pracy 
z trenerem. Wszyscy z ogromną ciekawo-
ścią słuchali wioślarki i chętnie zadawali 
jej pytania. Ona z kolei odpowiadała i za-
raziła pozytywną energią nawet najwięk-
szych pesymistów! Przekazała każdemu 
ogrom motywacji do uprawiania sportu 
oraz nauki. Bo trzeba dodać, że pani Mag-
dalena zawsze była również bardzo dobrą 
uczennicą.

Młodzież stanęła na wysokości zada-
nia, wcześniej przygotowując szkolne ga-
zetki o wioślarstwie i osiągnięciach naszej 
dwójki podwójnej. Pani Magdzie bardzo 
się one podobały i na pamiątkę pobytu w 
Siedlcu zrobiła sobie ich zdjęcia. Mistrzy-
ni olimpijska z Rio na koniec spotkania 
rozdała dzieciom fotografie z autografem, 
z uśmiechem pozowała do zdjęć z ucznia-
mi, pokazała swoje najcenniejsze krążki 
medalowe, a także wpisała się do kroniki 
szkolnej. Wszyscy mamy nadzieję, że to 
nie był wcale ostatni przyjazd pani Mag-
daleny w nasze strony i że naszego gościa 
czeka jeszcze wiele sportowych sukcesów. 
Tak, jej wizyta mocno zapisała się w pa-
mięci wszystkich uczestników spotkania. 
Czekamy na więcej!

LuPka

NIEZWYKŁE SPOTKANIE 
Z MISTRZYNIĄ

Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Przedszkola, 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach 

składają najserdeczniejsze podziękowania 
Rodzicom, Sponsorom i wszystkim, którzy przy-

czynili się do zorganizowania 
kolejnego festynu rodzinnego pod hasłem: 

„ Mama, Tata i Ja”.

„ Jeden z najgłębszych sukcesów życia   
Polega na tym, że tylko wszystko      
Co robimy dla innych jest tym,       

Co naprawdę warto robić”.

W pierwszej połowie kwietnia, w sali 
sportowej ,,Świtezianka” w Wolsztynie, 
rozegrano Powiatowe Eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym. Do rywalizacji sta-
nęli przedstawiciele ośmiu szkół podsta-
wowych, siedmiu gimnazjów oraz trzech 

szkół średnich. W kategorii gimnazjali-
stów startowała reprezentacja szkoły w 
Tuchorzy. Ta drużyna - w składzie: Marcel 
Wielgosz, Jakub Rogoziński i Dominik 
Kuczyk - wywalczyła w swojej grupie wy-
sokie, trzecie miejsce!

Podium dla Tuchorzy

Spotkanie 
Kół Gospodyń Wiejskich 

w Żodyniu
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KOLEJNA TEATRALKA 
ZA NAMI

Pod koniec kwietnia Siedlec 
znów był gospodarzem Teatralki, 
czyli przeglądu teatralnego dla nie-
co młodszych aktorów. Rada Arty-
styczna w składzie: Maria Male-
wicz, Agnieszka Kędziora i Robert 
Kuraś postanowiła przyznać nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia:

* w I kategorii, pierwsze miej-
sce - Teatr Asy z jednej klasy za 
spektakl ,,Smok ze smoczej jamy”; 
II m. - Teatr Bez Nazwy za spektakl 
,,Marlenkowe błędy żywieniowe”; 
III m. - Teatr Zaczarowana Kurty-
na za spektakl ,,Legenda o smoku 
wawelski”; IV m. (ex aequo) - Teatr 
Ważka za spektakl ,,Jaś i Małgosia” 
oraz Teatr Mały Artysta za spektakl 

,,Porady wróżki dobrej rady”,
* w II kategorii, pierwsze miej-

sce - Teatr Polaki z innej Paki za 
spektakl ,,Skarpety Rakiety”; II m. 
- Teatr Małe Jest Piękne za spektakl 
,,Kopciuszek”; trzeciego miejsca 
nie przyznano ze względu na obec-
ność w przeglądzie tylko dwóch te-
atrów,

* wyróżnienia indywidualne - 
Adrian Kędziora za rolę smoka w 
spektaklu ,,Smok ze smoczej jamy”, 
Nikola Bakowicz za rolę pazia w 
spektaklu ,,Porady Wróżki Dobrej 
Rady” oraz Marcjanna Brudło za 
rolę Pudelnika w spektaklu ,,Skar-
pety rakiety”.

Czwartki Seniora

Tydzień Kozła czyli projekt pro-
ludowy już po raz drugi odbywał się 
w szkołach naszej gminy. W tym roku 
hasłem przewodnim było Koźlarskie 
Wesele. W projekcie uczestniczył Ze-
spół Pieśni i Tańca Kębłowo, Zespół 
Perły Sumsiodki, Marcin Szczecho-
wiak oraz instruktorzy GOK Siedlec. 
Uczestnicy kolejno odwiedzili szkoły 

naszej gminy gdzie zaprezentowali 
swój program oraz obejrzeli wersję 
różnych obrzędów weselnych przy-
gotowaną przez uczniów poszcze-
gólnych szkół. Nadzór merytoryczny 
nad projektem pełnił Gminny Ośro-
dek Kultury w Siedlcu  

T Y D Z I E Ń  KO Z Ł A

18 maja - rzeźba w owo-
cach czyli Carving. Zajęcia 
prowadzone przez  Martynę 
Kimstacz i Rafała Kimsta-
cza.

8 czerwca - Malowanie 
obrazu olejnego za pomocą 
szpachli. Zajęcia prowadzo-
ne przez Mariusza
Sobieszka. 

Cały czas trwają czwartkowe 
zajęcia dla naszych seniorów. Przy-
pominamy że w każdy czwartek w 
godzinach 18-20 spróbować moż-

na swych umiejetności w różnych 
dziedzinach od plastyki po zajęcia 
kulinarne. 
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Przez dwa dni, 10 i 11 maja, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Siedlcu od-
bywały się gminne eliminacje Powia-
towego Konkursu Recytatorskiego 
,,Mali Recytatorzy”. Rada artystyczna 
w składzie: Marzena Guzior-Piosik, 
Anna Nitschke, Agnieszka Kędziora i 
Grzegorz Śmiałek, po wysłuchaniu 67 
uczestników w sześciu kategoriach, po-
stanowiła przyznać wyróżnienia nastę-
pującym osobom:
* kategoria I - Zofia Okupska (ZSPiG 
w Siedlcu), Tomasz Bedła (ZPSPiG w 
Belęcinie), Adam Różycki (ZSPiG w 
Tuchorzy),
* kategoria II - Konstancja Baryło 
(ZSPiG w Tuchorzy), Hanna Kotlarska 

(ZSPiG w Siedlcu), Michalina Stasiak 
(ZSPiG w Siedlcu),
* kategoria III - Jagoda Lisiewicz 
(ZPSPiG w Kopanicy), Maciej Grze-
gorek (ZSPiG w Tuchorzy), Piotr Le-
mański (ZSPiG w Siedlcu),
* kategoria IV - Zofia Kotlarska (ZSPiG 
w Siedlcu), Nadia Łakoma (ZSPiG w 
Siedlcu), Dominik Kierecki (ZSPiG w 
Siedlcu),
* kategoria V - Maria Szymkowiak 
(ZSPiG w Siedlcu), Emilia Hamrol 
(ZSPiG w Tuchorzy),
* kategoria VI - Aleksandra Kaczmarek 
(ZPSPiG w Kopanicy), Paweł Lemań-
ski (ZSPiG w Siedlcu), Zofia Krzemień 
(ZSPiG w Siedlcu).

RECYTATORSKIE 
ELIMINACJE

KONKURS 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W połowie maja, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Siedlcu, zorgani-
zowano po raz pierwszy (i zapewne nie 
ostatni!) Konkurs Recytatorski ,,Rece-
Pece”, który był adresowany do przed-
szkolaków. Rada artystyczna w składzie: 
Marzena Guzior-Piosik, Anna Nitschke, 
Agnieszka Kędziora i Grzegorz Śmiałek, 
po wysłuchaniu 30 uczestników w trzech 
kategoriach, postanowiła przyznać wy-
różnienia następującym uczestnikom 
zmagań:

* kategoria I - Maria Łuka (Przed-
szkole Publiczne w Belęcinie), Dagmara 
Kmiecik (Przedszkole Publiczne w Belę-

cinie), Fabian Jakuboszczak (Przedszko-
le Publiczne w Jażyńcu), Michał Sewohl 
(Przedszkole ABeCe Strumyk Wiedzy z 
Siedlca),

* kategoria II - Wiktoria Rozynek 
(Przedszkole Publiczne w Belęcinie), 
Martyna Gaweł (Przedszkole Publiczne 
w Belęcinie), Lena Waligórska (Przed-
szkole Publiczne w Siedlcu),

* kategoria III - Roksana Rusak 
(Przedszkole Publiczne w Jażyńcu), Pa-
mela Gaweł (Przedszkole Publiczne w 
Jażyńcu), Wiktoria Stachowiak (Przed-
szkole Publiczne w Siedlcu).

T Y D Z I E Ń  D Z I E C K A

Skarpety Rakiety
I za nami wspaniałe wydarzenie! premiera spektaklu Skarpety Rakiety wykonanego 

przez Teatr Polaki z innej Paki wg scenariusza i w reżyserii Grzegorza Śmiałka. Teatro-
wi gratulujemy premiery, a przybyłej publiczności bardzo dziękujemy za obecność!!
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NA LUDOWO 
JEST WESOŁO

W czwartek, 18 maja, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Siedlcu 
miał miejsce II Konkurs Tańca Lu-
dowego dla Przedszkolaków. Rada 
Artystyczna w składzie: Mirosła-
wa Matysik, Maria Adamczak, 
Agnieszka Kędziora, Ewa Woś i 
Jacek Skrobisz, po obejrzeniu 11 
zespołów w dwóch kategoriach 
wiekowych, postanowiła wyróżnić 
w kategorii 3-4 latki Przedszkole w 
Siedlcu za taniec ,,Krakowiak”, a 
w kategorii 5-latków: Przedszkole 
Siedlec za taniec ,,Polka”, Przed-
szkole w Belęcinie za taniec ,,Go-
łąbek” oraz Przedszkole w Starej 
Tuchorzy oddział w Kiełpinach za 
taniec ,,Moja koza beczy”.

ŚPIEWALI AŻ MIŁO
Za nami eliminacje gminne 

XXII Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków ,,Czer-
wonak 2017”. Konkurs odbył się 16 
maja, w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Siedlcu. Rada artystyczna w 
składzie: Milena Ball, Katarzyna 
Lach, Agnieszka Kędziora, po wy-

słuchaniu 14 solistów, postanowiła 
wyróżnić: Emilię Opaskę (Przed-
szkole Siedlec), Karolinę Sarbok 
(Przedszkole Siedlec), Amelię Łu-
czak (ZPSPiG w Chobienicach) 
oraz Annę Popko (ZPSPiG w Cho-
bienicach).

Perły Sumsiodki - Kalendarium

Czytanie w bibliotece
cotygodniowe spotkania z książką, tym razem odwiedzili nas przedszkolacy z przed-

szkola publicznego w Siedlcu

W dniach od 2 do 9 lipca w  
Grójcu Wielkim odbędzie się III 
plener malarsko- rzeźbiarski. 

W plenerze uczestniczyć bę-
dzie 10 artystów z Polski i zza gra-
nicy.

Tydzień 
Bibliotek

Jak co roku w Gminie 
Siedlec odbył się Tydzień 
Bibliotek, który trwał od 8 
do 15 maja. Plan jak zwykle 
był bogaty i pełen atrakcji dla 
dzieci. W programie można 
było znaleźc głośne czytania 
dla najmłodszych, spektakle 
tetralne i warsztaty plastycz-
ne. W akcji udział wzięły Bi-
blioteki Publiczne w Siedlcu, 
Kopnanicy, Chobienicach i 
Tuchorzy

Działalność zespołu śpiewacze-
go Perły Sumsiodki obfituje w wyda-
rzenia. Zespół nasz ostatnimi czasy 
uczestniczył :

27 kwietnia koncertował na spo-
tkaniu Kół Gospodyń Wiejskich w Żo-
dyniu. 

22 kwietnia uczestniczył aktywnie 
w Biesiadzie Zbąszyń-
skich Seniorów. 

30 kwietnia na Fe-
stiwalu Dud i Kozłów w 
Zbąszyniu wspołny wy-
stęp ze Staskiem Jaskółą 
góralskim gawędziarzemi 
aktorem. 

1 maja to czas Krum-
skiej Majówki w Janowcu 
tym razem poświęconej 
pamięci Leonarda Śliwy.

13 maja zespół udał się z wizytą 
do Siekierczyna na wspólne śpiewanie 
z zespołem Polne Kwiaty.

Od 5 do 7 maja popularyzował lu-
dową kulturę na „Tygodniu Kozła” 

10 czerwca uczestniczył w Kon-
kursie Muzyki Ludowej w Wąchabnie.
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9 czerwca w GOK Galerii zago-
ściły prace dzieci i dorosłych z sek-
cji działających w naszym Ośrodku 
Kultury: plastycznej, rzeźbiarskiej, 
modelarskiej, rękodzielniczej. Do-
datkowo można było posłuchać wy-

stępów młodych muzyków z sekcji 
instrumentalnej oraz skosztować wy-
pieków przygotowanych przez dział 
kulinarny. Wystawę można ogladać 
do końca miesiąca.

Akty
Wojciecha Korsaka

12 maja odbył się wernisaż prac  
Wojciecha Korsaka pt Akt. Wystawa 
była debiutem pochodzącego z Wolszty-

na autora. Obejrzeć można było na niej 
pełne tajemniczej zmysłowości szkice 
aktów.  

Dookoła Fantazji
czyli podsumowanie.
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Wiadomości z przedszkoli
BELĘCIN
Przyjaciele Ziemi. Dni 18-21 kwietnia 

upłynęły w naszym przedszkolu pod hasłem 
,,Jestem przyjacielem Ziemi!”. A wszystko 
to z okazji zbliżających się obchodów Dnia 
Ziemi (22 kwietnia), największego ekolo-
gicznego święta światowego. W grupach 
przedszkolnych prowadzone były w tym cza-
sie zajęcia mające na celu wzbogacić wiedzę 
dzieci na temat ekologii i sposobów, jak mo-
żemy zadbać o naszą planetę. Była to okazja 
do organizowania różnego rodzaju wydarzeń 
promujących ekologię, w tym akcję zbierania 
i segregowania śmieci oraz sadzenia nowych 
roślin.

Wielkanoc. W naszym przedszkolu 
bardzo starannie przygotowywaliśmy się do 
Świąt Wielkanocnych. Ozdabialiśmy pisanki, 
wykonywaliśmy różne ozdoby świąteczne 
(zajączki, kurczaczki, baranki) oraz uczyli-
śmy się piosenek i wierszyków o tematyce 
bliskiej tym dniom, a ,,Kotki”: upiekły prze-
pyszną babę wielkanocną. Odwiedziły nas 
też zuchy z ZPSPiG w Belęcinie i wzięliśmy 
udział w przedstawieniu pod tytułem ,,We-
soła Wielkanoc”. 12 kwietnia dzieci od rana 
czekały na Zajączka. Najpierw jednak było 
śniadanie wielkanocne. Złożyliśmy sobie 
wzajemnie serdeczne życzenia i z apetytem 
opróżniliśmy talerzyki.

Mali patrioci. Okres świąt majowych 
w naszym przedszkolu to wspaniały czas na 
przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, 
oczywiście w formie przystępnej i zrozumia-
łej dla każdej grupy wiekowej. Aby uczcić 
zbliżające się święta dzieci podczas zajęć 
słuchały wierszy i piosenek o Ojczyźnie i 
jej symbolach narodowych, kolorowały flagi 
oraz wykonywały godła Polski i zapoznawa-

ły się z jej mapą. Przedszkolaki poznawały 
też historię naszego kraju i z dużym zainte-
resowaniem wysłuchały „Legendy o Lechu, 
Czechu i Rusie’’. A na koniec wspólnie od-
śpiewaliśmy nasz hymn i zastanawialiśmy 
się, za co kochamy Ojczyznę.

Recytatorskie boje. W I Przedszkolnym 
Konkursie Recytatorskim ReCePeCe przed-
szkole z Belęcina reprezentowali: Dagmara 
Kmiecik, Maria Łuka, Martyna Gaweł, Wio-
letta Karcz, Wiktoria Rozynek oraz Tomasz 
Wieczorek. Zdaniem Rady Artystycznej na 
największe uznanie zasłużyli: Dagmara, Ma-
rysia, Martynka oraz Wiktoria.

Wizyta w bibliotece. W środę, 24 maja 
dzieci z przedszkola w Belęcinie skorzystały 
z zaproszenia i odwiedziły bibliotekę miesz-
czącą się w Zespole Przedszkola, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Belęcinie. Dla 
wielu z nich była to pierwsza wizyta w domu, 

gdzie „mieszka książka”. Pani bibliotekarka 
w przystępny sposób opowiadała o bibliote-
ce i o zbiorach znajdujących się na półkach. 
Dzieci zobaczyły, jak wygląda karta czytelni-
ka, dowiedziały się, co trzeba zrobić, aby stać 
się czytelnikiem biblioteki i jak należy się w 
niej zachowywać. Po powrocie do przedszko-
la dzieci z dużym zapałem zabrały się za po-
rządkowanie pólek z książkami oraz złożyły 
przysięgę, że odtąd będą bardziej o nie dbać. 

Sportowy piknik. W piątek, 26 maja 
przedszkolacy z Belęcina wraz z najbliższy-
mi wzięli udział w II Pikniku Rodzinnym na 
sportowo. Pani dyrektor przywitała licznie 
przybyłych gości i zaprosiła wszystkich do 
wspólnej zabawy. Przed przystąpieniem do 
rywalizacji sportowej dzieci przedstawiły 
krótki program artystyczny przygotowany z 
okazji Dnia Matki oraz wręczyły swoim ko-
chanym mamom i tatusiom drobne upominki. 
Następnie wszyscy udali się do wyznaczo-
nych stanowisk i ze skupieniem wykonywa-
li powierzone im zadania. Dzieci z radością 
i dumą przyglądały się swoim bliskim. Po 
wysiłku fizycznym i odebraniu nagród - nie-
spodzianek goście udali się do kawiarenki, 
gdzie serwowano pyszne ciasto oraz kawę i 
napoje. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się ,,Rodzinna foto budka” oraz oczywiście 
dmuchane zamki, na których dzieci mogły się 
wyszaleć do woli.

Wyprawa do Bogilu. W poniedziałek, 5 
czerwca, z okazji Dnia Dziecka, udaliśmy się 
do Krainy Zabaw ,,Bogilu” do Wioski. We-
soła, beztroska zabawa to jest to, co przed-
szkolaki lubią najbardziej, dlatego dzieci nie 
mogły doczekać się już od dawna zapowia-
danej wycieczki. Dzieci miały możliwość ko-
rzystania z ogromnego labiryntu z mnóstwem 

przejść, trampolin, toru przeszkód, stożka 
wspinaczkowego, zjeżdżalni, dużych i ma-
łych dmuchańców oraz wielu innych atrakcji. 
W sali zabaw było kolorowo, wesoło, rado-
śnie i niezwykle gwarno.

W Parku Dinozaurów. Bardzo cieka-
wym wydarzeniem w życiu przedszkolaków 
z Belęcina była wycieczka do Parku Dino-
zaurów w Nowinach Wielkich, która odbyła 
się dnia 12 czerwca. Park niemal natychmiast 
urzekł dzieci swoim wyjątkowym klimatem, 
a chyba najbardziej - leśna ścieżka edukacyj-
na z 40, naturalnej wielkości modelami prehi-
storycznych gadów. Pani przewodnik krętym 
szlakiem zatopionym w gęstej zieleni prowa-
dziła nas przez kolejne okresy geologiczne 
pokazując, jak rozwijało się życie na ziemi. 
Podczas spaceru cofnęliśmy się w czasie o 
setki milionów lat, do czasów pierwszych 
płazów i ogromnych ważek. Z bliska zoba-

czyliśmy, jak wyglądały pierwsze ssaki i sta-
nęliśmy oko w oko z dinozaurami – najwięk-
szymi zwierzętami, jakie kiedykolwiek żyły 
na ziemi. Podczas spaceru z różnych stron 
dochodziły do nas odgłosy tych olbrzymów, 
potęgując atmosferę jurajskich i kredowych 
lasów. Odwiedziliśmy też wioskę neandertal-
ską, która przeniosła nas w czasy życia ludzi 
pierwotnych, mamutów i tygrysów szabla-
stozębnych. Uczestniczyliśmy również w 
lekcji edukacyjnej, warsztatach plastycznych 
oraz oglądaliśmy animowany film o dinozau-

rach. Nasze zainteresowanie wzbudziło też 
„Oczko wodne”, w którym obserwowaliśmy 
wspaniałe kolorowe karasie, jazie i karpie 
koi. Nie lada atrakcję stanowił także bogato 
wyposażony plac zabaw z ukrytym w piasku 
szkieletem tyranozaura. Ta wycieczka w pre-
historię była niezapomnianym przeżyciem i 
dostarczyła wszystkim wielu wrażeń. Miło 
spędzając czas, można było się wiele nauczyć 
i dowiedzieć o ewolucji życia na ziemi.

 KOPANICA
Wiosenny czas. Marzec i kwiecień mi-

nął w naszym przedszkolu w wiosennej ra-
dości. Na początku marca obchodziliśmy 
Dzień Kobiet. Chłopcy tego dnia recytowali 
wiersze, śpiewali piosenki i składali życzenia 
wszystkim paniom i koleżanką z przedszko-
la. Wiosna ozdobiła nasze sale kolorowymi 
pracami plastycznymi wykonanymi przez 
naszych przedszkolaków. Wiosna, to także 
czas pracy w ogrodzie, dlatego i w naszych 
kącikach przyrody nie zabrakło posadzonej 
przez nas rzeżuchy, zboża czy żyta, a także 
cebulek wiosennych kwiatów, które pięknie 
zdobiły nasze sale. Z kolei 3-,4- i 5-latki, w 
ramach zajęć o wiejskim podwórku, mogły 
zwiedzić gospodarstwo, w którym podziwiać 
można było zwierzęta w nim mieszkające. A 
6-latki przygotowywały samodzielnie własne 
zdrowe kanapki oraz utrwalał wiadomości 
na temat dbania o własną higienę. W grupie 

„Mądre Sowy”, „Artyści” oraz „Wiewiór-
ki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. 
Oprócz tego, podczas obchodów Pierwszego 
Dnia Wiosny, przedszkolaki wraz z Marzanną 
w barwnym korowodzie przemierzały ulice 
Kopanicy. Nie zabrakło wspólnych zabaw z 
kolorową chustą, śpiewania wiosennych pio-
senek, malowania twarzy czy skręcania ba-
lonów. Obchodziliśmy również Dzień Teatru 
oraz Dzień Wody. Zwiedzaliśmy wernisaż w 
szkole, a także odwiedziliśmy szkolną biblio-
tekę. Gościł w naszym przedszkolu cyrk „Ale 
Heca”. Dzieci mogły obejrzeć żonglerkę pił-
kami i kołami, akrobacje, jazdę na jednoko-
łowym rowerze i wiele innych atrakcji. Do 
swych pokazów angażowali również naszych 
przedszkolaków. Dużo emocji wzbudził 
ogromny wąż. A w okresie przedświątecz-
nym dzieci przygotowywały gniazda z siana 
i wyczekiwały na niespodzianki od wielka-
nocnego zajączka. Jednak nie była to taka 
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TUCHORZA
Atrakcji nie brakowało. W kwietniu 

było m.in. spotkanie pod hasłem ,,Bez-
pieczny Przedszkolak” oraz przygotowania 
do świąt wielkanocnych no i obowiązkowa 
wizyta zajączka. Za to 10 maja przedszko-
laki z Tuchorzy wyjechały na wycieczkę do 
Kluczewa, do „Starej Chaty u Kowola”. Po-
znali tam życie i mieszkanie ludzi dawniej na 
wielkopolskiej wsi oraz zamieszkujące tam 
zwierzęta dające człowiekowi pożywienie 
i materiał na ubranie. Wujek Krzysiu, pięk-
nym opowiadaniem, przybliżył dzieje swojej 
rodziny, czym się zajmowała, jakie przybo-
ry i narzędzia potrzebne były im na co dzień 
oraz pokazał zabawki, jakimi bawił się mały 
Krzyś, kiedy był dzieckiem. Przedstawił też 
dzieciom zamierający już zawód, jakim jest 
kowal. Dzieci miały również okazję pobawić 
się zabawkami z dawnej epoki, poznać owcę 
„Beksę”, która daje wełnę na swetry, skar-
pety i rękawice, koziołka „Matołka”, krowę 
„Mućkę”dającą pyszne mleko i śmietanę na 
masło. W gospodarstwie, oprócz ciepłego i 
gościnnego przyjęcia, nie zabrakło poczę-
stunku słodkimi rogalikami, bułki z ciepłą 

kiełbasa oraz ciepłej herbaty z męty. Mieli-
śmy również okazję przejażdżki wozem z 
budą w celu poznania miejscowości Klucze-
wo. Dzieci wspaniale się bawiły i trudno było 
im się rozstać ze zwierzakami i zabawkami, 
których nie mają na co dzień...

Na ludowo jest wesoło! Czwartek, 18 
maja to był dzień szczególnie ważny dla na-
szej placówki, gdyż jako przedszkole - wraz 
z GOK-iem Siedlec - byliśmy współorganiza-
torami II Gminnego Międzyprzedszkolnego 
Konkursu Tańca Ludowego pod hasłem „Na 
ludowo jest wesoło”. Pomysłodawcą tego 
przedsięwzięcia po raz drugi była dyrektorka 
przedszkola w Tuchorzy, Regina Włodarczyk, 
a celem konkursu było m.in.: rozbudzanie i 
rozwijanie zainteresowań muzyką i tańcem lu-
dowym, tworzenie warunków do odnoszenia 
przez dziecko sukcesu, kształcenie odbioru 
sztuki oraz podnoszenie własnej samooceny 
i śmiałości dziecka, współpraca i integracja 
ze środowiskiem lokalnym i promowanie tra-
dycji polskiego folkloru. Konkurs obejmował 
wszystkie zgłoszone placówki przedszkolne 

prosta sprawa, gdyż zajączek przygotował 
dla naszych przedszkolaków kilka zagadek i 
zadań do wykonania, z którymi dzieci pora-
dziły sobie jednak znakomicie. Dodatkowo, 
19 kwietnia, 6-latki wybrały się na salę za-
baw do Fala Parku w Wolsztynie. Po wesołej 
zabawie udały się na pizzę do pobliskiej piz-
zerii, a pozostałe grupy obchodziły tego dnia 
„Dzień Pizzy”. Dzieci zapoznały się ze spo-
sobem wykonywania, a także z pomocą swo-
ich pań, każda grupa wykonała własną pizze, 
którą później wszyscy skosztowali. 3-, 4-, 
5-latki wybrały się do mediateki w Kargowej. 
Tam dzieci obejrzały bajkę pt. „Bociany”, 
zwiedzały mediatekę, a także dowiedziały się 
kilku ciekawostek na jej temat. Gościliśmy w 
przedszkolu także iluzjonistę, dzięki któremu 
mogliśmy przenieść się w świat iluzji i ma-
gii. 24 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. 
Przedszkolaki ubrane w kolorze zielonym 
sprzątały teren wokół przedszkola, a 6-latki 
teren wokół szkoły. 3-, 4- i 5-latki mogły tak-
że obejrzeć przygotowane przez panie przed-
stawienie pt „Chora Pani Ziemia”.

Majowe wydarzenia. W maju gości-
liśmy w naszym przedszkolu ratownika 
medycznego. 3-, 4- i 5-latki miały okazję 
wysłuchać informacji na temat udzielania 
pierwszej pomocy. Uczyły się w jaki sposób 
można komuś pomóc, zanim przyjedzie po-
gotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie 
numery alarmowe służb ratowniczych oraz 

zasady bezpiecznej zabawy. Kolejne spotka-
nie przedszkolaków ze służbami ratowniczy-
mi odbyło się 5 maja w w Kopanicy. Dzieci 
poznały nie tylko na czym polega praca stra-
żaka, ale także sprzęt gaśniczo - ratunkowy 
oraz jego zastosowanie w codziennej pracy. 
Dzieci miały także możliwość przejechania 
się wozem strażackim. Oprócz tego, również 
w maju, przedszkolaki reprezentowały nasze 
przedszkole w gminnym konkursie recytator-
skim, w konkursie tańca ludowego „Na ludo-
wo jest wesoło” oraz w konkursie piosenki 
„Czerwonak”. 6-latki wybrały się do Zbą-
szynia do opery. Z okazji dnia bibliotekarza, 
przedszkolaki odwiedziły bibliotekę znajdu-
jącą się w budynku przedszkolu, a 22 maja, 
w piękny wiosenny dzień, dzieci wybrały się 
wraz z paniami na łąkę. Przedszkolaki ob-
serwowały tam zwierzęta i kwiaty żyjące na 
łące. Panie z przedszkola zorganizowały dla 
swoich podopiecznych zajęcia sportowe na 
Orliku przy szkole. Na początku odbyła się 
gimnastyka dla wszystkich dzieci oraz zawo-
dy. Dzieci miały także możliwość zabaw pił-
kami na boisku. Gościliśmy w naszym przed-
szkolu także teatrzyk kukiełkowy z Poznania. 
W maju odbyły się zajęcia otwarte z rodzi-
cami w grupie ,,Muchomorki” pt. „Wspólne 
zabawy z chustą animacyjną” oraz w grupie 
„Mądre Skrzaty” pt. „Świat poznajemy dzię-
ki zmysłom”.

z terenu gminy Siedlec w dwóch kategoriach: 
zespoły dziecięce 3-4 latki oraz 5-latki. W su-
mie 11 zespołów dziecięcych przygotowało i 
zaprezentowało programy artystyczne oparte 
na polskim folklorze tj. piosenka wraz z tań-
cem. Dzieci mogły zaprezentować wybrany 
taniec ze śpiewem przy akompaniamencie 
instrumentalnym lub z płyty CD. Wszystkie 
dzieci biorące udział otrzymały dyplomy i 
nagrody pocieszenia za występ, a przedszko-
la - nagrody i wyróżnienia (statuetki rzeźbio-
ne w drzewie autorstwa Wiesława Matysika). 
Jury składało się ze specjalistów z dziedziny 
edukacji przedszkolnej, rytmiki i śpiewu oraz 
choreografii tańców ludowych i promocji 
gminy. Po występach zespołów dziecięcych 
przedstawicielki ludowego Zespołu śpiewa-
czego „Perły” zaprezentowały jedną piosen-
kę ludową z naszego regionu i opowiedziały 
o stroju ludowym kobiety z okolic Siedlca – 
Nieborzy. Rada Artystyczna Konkursu udała 
się na obrady, a na scenę zaproszono gości 
specjalnych: Dziecięcy Zespół Folklorystycz-
ny „Przyprostyńskie Koziołki ”, który został 
nagrodzony gromkimi brawami i bisami. Po 
swoim występie zaprosił uczestników kon-
kursu do wspólnej zabawy. Następnie ogło-
szono przerwę z poczęstunkiem i słodyczami 
dla wszystkich dzieci, gości i ich opiekunów.

Po obradach, jury wyróżniło jeden ze-
spół z kategorii 3- i 4- latków - Przedszkole 
z Siedlca z tańcem „Krakowiak” oraz trzy 
zespoły z kategorii 5-latków: Przedszkole z 
Siedlca z tańcem „Polka”, Przedszkole z Be-
lęcina z tańcem „Gołąbek” oraz Przedszkole 

z Starej Tuchorzy z oddziałem w Kiełpinach 
z tańcem „Moja koza beczy”. Podziękowa-
no i wręczono upominki za występ gościnny 
dla Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego 
„Przyprostyńskie Koziołki ”i Ludowego Ze-
społu śpiewaczego „Perły”. Wręczenie nagród 
i dyplomów dla poszczególnych grup i przed-
szkoli zakończyło tegoroczny konkurs. Przy 
tej okazji serdeczne podziękowania składamy 
sponsorom. To: Super Sklep Tuchorza - Hono-
rata i Witold Kędziora, Agnieszka i Krzysztof 
Pierzyńscy Szarki, Adam Kłosiński z Nowej 
Tuchorzy, gospodarstwo ogrodnicze Brudło z 
Jaromierza oraz GOK Siedlec. Mamy nadzie-
ję, że konkurs wpisze się do stałych imprez 
przedszkolnych w naszej gminie.

Obchody Dnia Dziecka. Największą 
nagrodą dla wychowawców i rodziców jest 
zadowolenie oraz uśmiech dziecka. Dlatego 
przygotowane w tym roku niespodzianki na 
Dzień Dziecka mile zaskoczyły dzieci, które 
od rana, za oknem zobaczyły wznoszący się 
zamek dmuchany, słodkie deserki przygoto-
wane przez wychowawczynie oraz stare mo-
tocykle. Przez cały dzień dzieciom towarzy-
szyła też muzyka, tańce oraz dobra zabawa. 
Dziękujemy sponsorom: właścicielom Super 
Sklepu państwu Kędziorom za pyszne lody 
oraz NETTO z Nowego Tomyśla za koloro-
we balony.

Dyrektor Przedszkola w Tuchorzy, 
Regina Włodarczyk
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SIEDLEC  
Atrakcje wiosenne w Przedszkolu 

Niepublicznym A Be Ce Strumyk Wiedzy. 
Światowy Dzień Ziemi i wielkie sprzątanie 
świata - nasze dzieci chętnie włączają się w 
takie akcje. W naszym przedszkolu pojawił 
się też pewien gość, który od rana wprowa-
dził dzieci w niesamowity nastrój. W salach 
były porozsypywane czekoladowe cukierki 
i jajka. Podczas śniadania pani Kamila od-
czytała list, który zając zostawił dla przed-
szkolaków. Dzieci musiały wykonać wiele 
zadań i zagadek, zanim zając powiedział, 
gdzie ukrył niespodzianki. Ale i z tym było 
dużo kłopotów, bo tak je poukrywał, że dzieci 
miały problem z ich odnalezieniem. Ale bez 
obaw - wszystkie dzieci dostały wypełnione 
po brzegi koszyczki z niespodziankami. Z 
kolei pod koniec kwietnia wybraliśmy się na 
wycieczkę do kina w Zielonej Górze, gdzie 

braliśmy udział w ciekawej lekcji o przyro-
dzie, a następnie premierowo obejrzeliśmy 
bajkę pt. ,,Dzieciak rządzi”. Dzieci otrzyma-
ły też ciekawe pamiątkowe upominki oraz 
nagrody książkowe, a po seansie wybraliśmy 
się na pyszny obiad. Natomiast na początku 
maja odbyło się spotkanie z ratownikami 
RWR i z panem policjantem. Dzieci z chęcią 
brały udział w czynnościach ratowniczych, 
jak również w udzielaniu pierwszej pomocy. 
Poznały sprzęt ratowniczy oraz nauczyły się 
w jaki sposób dzwonić po pomoc w nagłych 
przypadkach. W tym samym terminie odbyło 
się spotkanie z Filharmonią Lubuską. Było na 
ludowo, czyli krótki pokaz tańców ludowych 
tj. Krakowiak, Kujawiak i Oberek, które za-
liczane są do tańców narodowych. Dzieci 
tego dnia mogły wykazać się wiedzą na temat 
znajomości poszczególnych kroków tanecz-
nych. Natomiast w połowie maja, w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Siedlcu, odbył się 
konkurs recytatorski pt. ,,RecePece” Nasze 
przedszkole reprezentował Michał z grupy 
,,Rybki”. Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ 
Michałek został wyróżniony za piękną inter-
pretację wiersza, dobrą pamięć oraz odwagę. 
Także w połowie maja mieliśmy okazję oglą-
dać fantastyczne przedstawienie o Koziołku 
Matołku, który podróżował po świecie. Był 
też gminne eliminacje w konkursie piosenki 
,,Czerwonak” i Martynka z grupy ,,Rybki” 
dzielnie oraz z uśmiechem na twarzy repre-
zentowała nasze przedszkole. Nasze dzieci 
obchodziły też Tydzień Bibliotek, a z kolei 
grupa ,,Żabek” wybrała się na wycieczkę 
do Kluczewa, do Starej Chaty u Kowola. Na 
dzieci czekało tam wiele ciekawych atrakcji 
tj. przejazd bryczką, samodzielny wyrób ma-
sła, dojenie krowy i kozy, pokaz wykuwania 
podkowy i przędzenia na kołowrotku oraz 

zabawy podwórkowe. Dodatkową frajdą dla 
dzieci było ognisko z pieczonymi kiełbaskami 
oraz słodka niespodzianka w postaci domo-
wych rogalików. Za to w środę, 25 maja na-
sze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę 
do krainy zabawy Bogilu. Mnóstwo przejść, 
atrakcji oraz innych niespodzianek zamknię-
tych w jednej przestrzeni. Dzieci zachwyco-
ne, pełne wrażeń i z uśmiechem na twarzach 
wróciły do przedszkola. Kilka dni później w 
naszym przedszkolu odbył się spektakl te-
atralny- kukiełkowy pt. ,,Czerwony Kaptu-
rek”, a później WIELKIE świętowanie w na-
szym przedszkolu Dnia Dziecka! Były tańce, 
zabawy, bańki, smakołyki i niespodzianka w 
postaci piłki dla każdego dziecka. Oj, działo 
się w naszym przedszkolu tą wiosną napraw-
dę sporo!

SIEDLEC
Przygotowania do świąt. W okresie 

oczekiwania na Święta Wielkanocne wie-
le się działo w każdej grupie przedszkolnej. 
W salach zrobiło się wiosennie kolorowo i 
świątecznie. Przedszkolacy zakładali zielone 
ogródki, przygotowywali ozdoby i dekoracje 
świąteczne, upiększające sale i wprowadza-
jące nastrój nadejścia Świąt Wielkanocnych. 
Nauczyciele z rodzicami uzgadniali przepisy 
na ciasta wielkanocne, wzory na kolorowe pi-
sanki i wielkanocne baranki. W przedszkolu 
każdego dnia odbywały się rożne warsztaty 
kulinarne, plastyczne, muzyczne i regionalne. 
Przedszkolacy wzięli też udział w konkursie 
plastycznym pt. „Pisanka Wielkanocna” oraz 
przygotowali program artystyczny na Jar-
mark Wielkanocny w sali GOK Siedlec. W 
przedszkolu odbył się konkurs wielkanocny 
na „Najbardziej pomysłową bazię wielka-
nocną”. Dziękujemy rodzicom za udział w 
przygotowaniach do Świat Wielkanocnych i 
za udział w organizacji bogatego „Zajączka 
Wielkanocnego” dla naszych dzieci w Pu-
blicznym Przedszkolu Siedlec.

Zajączek. Po śniadanku dzieci rozniosły 
koszyki z siankiem na placu zabaw, a inne 
ukryły w szatniach przedszkola. Każdy w 
inne miejsce, tak aby zajączek wielkanocny 
mógł przynieść wiele prezentów i słodkości 
do środka gniazdka. Marzenie się spełni-
ło! Gniazdko się wypełniło. Dzieci widząc 
szaraczka i koszyczki z wielką radością, 
okrzykami i oklaskami ruszyły na spotkanie 
z zajączkiem. Na placu zabaw i salach przed-
szkolnych dzieci zaprosiły zajączka do wspól-
nej zabawy z rytmikiem, panem Jarkiem.

Dzień Ziemi. Pod koniec kwietnia 
przedszkolacy z Siedlca wzięli udział w ra-
mach akcji „Dzień Ziemi 2017”. Dzieci z grup 
przedszkolnych wyruszyły na patrol ekolo-
giczny do pobliskiego lasu przy ul. Szkolnej. 
Zabezpieczeni w kamizelki odblaskowe, rę-
kawiczki jednorazowe i worki przystąpili do 
porządkowania terenu. Ponadto dzieci biorą 
udział w projektach ekologicznych organizo-
wanych przez Związek Międzygminny Obra 
„Kocham życie, zbieram i segreguję śmieci, 
aby w czystym świecie żyły wszystkie dzie-
ci”, „Lasy to życie-  chrońmy je”, „Wolsztyń-
skie sposoby na segregację”. Dzieci uczestni-
czą także w licznych zbiórkach makulatury, 
baterii, nakrętek plastikowych.

Niezwykłe spotkanie. Z okazji trwają-
cych Dni Biblioteki przedszkolacy z Siedlca 
udali się z kwiatami i życzeniami do pani 
Anny Nitschke, do Biblioteki Publicznej 

w Siedlcu. W dniu Bibliotekarza dzieci po-
dziękowały pani Ani za organizowanie cy-
klicznych spotkań związanych z czytaniem 
bajek przez zaproszonych gości w bibliotece. 
Przedszkolacy bardzo lubią odwiedzać bi-
bliotekę z rodzicami i wypożyczać ciekawe 
książki.

,,Bezpieczny Przedszkolak”. Dzieci z 
grupy „Pszczółki” „Skrzaty” zwiedziły Ko-
mendę Powiatową Policji w Wolsztynie. 
Przedszkolaków przywitali Przemysław 
Lorenz i Katarzyna Chmielewska. Dzieci 
miały okazję zobaczyć posterunek, pracę 
policjantów, sprzęt potrzebny do wykonywa-
nej służby, samochody i motory policyjne. 
Największą radość dzieciom sprawiły chwi-
le w radiowozach, gdzie od razu zapragnęli 
być policjantem i policjantką. Przedszkolacy 
podziękowali wierszem, piosenką i laurką z 
życzeniami wszystkim policjantom za to, że 
mogą bezpiecznie się bawić i poruszać po 
najbliższej okolicy naszego regionu. Dzięku-
jemy!

Spotkanie ze sztuką. Z wizytą do gru-
py „Biedronki” „Wiewiórki” przybyli Marek 
Buczkowski - gitarzysta oraz Wiesław Ma-
tysik - artysta, malarz, pisarz. Obaj artyści 
ciekawie opowiadali dzieciom o swojej pracy 
twórczej, pokazywali instrumenty i narzę-
dzia potrzebne do komponowania utworów 
oraz tworzenia dzieł sztuki. Przedszkolacy 
wysłuchali utworów muzycznych wykona-
nych przez pana Buczkowskiego. Z panem 
Matysikiem stworzyli obraz malarski. Dzień 
z artystami przebiegał interesująco, z emo-
cjami i planami małych przedszkolaków na 
przyszłość. To nie koniec, bo nasi mali arty-
ści, Mikołaj Żydzik i Emilka Opaska z grupy 
„Kotki” reprezentowali przedszkole w XVII 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Od Przed-
szkola Do Kargowej”.

Majówka. Przedszkolacy z grup star-
szych z Przedszkola w Siedlcu, z okazji 
zbliżających się świąt 1 Maja i Dnia Flagi, 
zorganizowały program artystyczny o cha-
rakterze patriotycznym. Dla młodych grup 
recytowały wierszyki, katechizm polskiego 
dziecka, odśpiewały hymn narodowy, masze-
rowały z ozdobami wcześniej wykonanymi 
na zajęciach plastycznych. Poza tym dzieci 
na warsztatach plastycznych malowały i wy-
klejały godło Polski, mapę Polski,wysłuchały 
legendę o powstaniu państwa polskiego w ra-
mach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Park Krasnala. Przedszkolacy z Pu-
blicznego Przedszkola w Siedlcu wyruszyli 
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na wycieczki krajoznawcze w miejsce peł-
ne niespodzianek, rekreacji, wypoczynku 
i wspaniałej zabawy. Dzieci z grup ,,Kot-
ki”, ,,Skrzaty”, ,,Biedronki”, ,,Wiewiórki” i 
,,Pszczółki” wyjechały autokarami do Parku 
Krasnala w Nowej Soli. Na przedszkolaków 
czekały tam zwierzątka w ogrodzeniach, 
kolorowe place zabaw, figury dinozaurów i 
zwierząt egzotycznych, sala zabaw z kulka-
mi, Wioska Smerfów oraz niebywały park 
wodny z zamkami dmuchanymi. Z wielką ra-
dością przedszkolacy korzystali z przyrządów 
zamontowanych na placach zabaw. Ogromną 
niespodziankę sprawiła im też przejażdżka 
żółtą kolejką z wagonikami po terenie parku. 
Po posiłku przedszkolacy udali się do parku 
wodnego, gdzie czekały na nich różne zamki 
dmuchane. Każdy przedszkolak po zabawie 
miał okazje przywitać się z bohaterami bajki 
„Flinstonowie”, zobaczyć olbrzymiego reki-
na w jeziorku, flamingi na plaży oraz myszkę 
Miki Falubazu i motocykl żużlowy. Nasze 
przedszkole, za częste wizyty w Parku Kra-
snala, otrzymało od Prezesa Fabryki Figurek 
w Nowej Soli upominek – dużego krasnala 
ozdabiającego teraz teren przed budynkiem 
Przedszkola w Siedlcu.

Wycieczka do DELI Parku. Przedszko-
lacy z Przedszkola w Siedlcu udali się do 
DELI Parku w Trzebawiu, do miejsca pełne-
go niezwykłych atrakcji i przygód dla dzieci. 
Ogromną radość sprawiały dzieciom zabawy 
na różnych placach zabaw, bogato wyposażo-
nych w zamki dmuchane, zestawy zabawo-
we, zjeżdżalnie, zestawy fitness, urządzenia 
linowe, urządzenia sprawnościowe oraz dom-
ki i zamki z bajek. Z zaciekawieniem dzieci 
oglądały w mini wersjach dzieła architektury 

współczesnej i dawnej: pałace, zamki, wie-
żowce, najsłynniejsze mosty, katedrę i ratusz 
poznański. W czasie spaceru przedszkolacy 
spotkali m.in. bohaterów z „Epoki Lodow-
cowej” oraz figury znanych postaci z bajek 
„Kot w butach”, „Flinstonowie”, „Pinokio”. 
Wspaniałe miejsce było okazją do wykony-
wania wspólnych pamiątkowych zdjęć. W 
czasie zabaw dzieciom bardzo sprzyjała po-
goda, więc po posiłku dalszą część zabawy 
dzieci kontynuowały w sali zabaw pełnej nie-
spodzianek. Ta wycieczka była fajna, udana i 
pełna emocji oraz niesamowitych wrażeń dla 
przedszkolaków.

Dzień Mamy. Przedszkolacy z Przed-
szkola w Siedlcu zaprosiły swoje mamy z 
okazji Dnia Mamy na uroczyste spotkanie 
w sali GOK Siedlec. Dzieci z grup „Bie-
dronki”, „Skrzaty”, „Wiewiórki”, „Kotki” 
i „Pszczółki” przygotowały program arty-
styczny, upominki, laurki z życzeniami i 
zamówiły pyszne ciasto dla wyjątkowych 
mam. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki, zaprezentowały rożne układy ta-
neczne w pięknych strojach. Przedszkolacy z 
rytmikiem Jarkiem i panem Piotrem zaśpie-
wali „Sto lat” i odprowadzili mamy na po-
częstunek. Po kawie i smacznym placuszku 
dzieci razem z mamusiami ruszyły w tańce 
„Disco Polo dla Mamy”. Mamy z dziećmi 
bawiły się w kółeczkach i w parach. Z okazji 
Dnia Mamy jeszcze raz życzymy, aby mamy 
były tak radosne, szczęśliwe, uśmiechnięte i 
rozpieszczone przez swoje dzieci, jak w tym 
odświętnym dniu.

Mali artyści. Przedszkolacy z grup 
„Wiewiórki”, ,,Skrzaty” i „Kotki” reprezen-

towały Przedszkole w Siedlcu w konkursie 
„Na ludowo jest wesoło”. Za udział zespoły 
taneczne zdobyły wyróżnienia, podziękowa-
nia i statuetki. Nauczycielki wraz z dziećmi 
z grup przedszkolnych niezmiernie cieszyły 
się z tego sukcesu. Przywitały zespoły grup 
„Kotki”, „Skrzaty” i ,,Wiewiórki” gromkimi 
oklaskami oraz wykonały z artystami pamiąt-
kowe zdjęcia.

Dzień Dziecka. W Przedszkolu Pu-
blicznym w Siedlcu, a dokładniej w ogrodzie 
przedszkolnym, zorganizowaliśmy festyn z 
okazji Dnia Dziecka. Była piękna pogoda, 
a do tego m.in. zamki dmuchane, koloro-
we baloniki, muzyka porywająca do tańca i 
wspaniali goście, klauny, animatorzy zabaw 
dla dzieci, strażacy wozem strażackim z OSP 
Siedlec, policjanci na motorach policyjnych 

z Komendy Powiatowej Policji w Wolszty-
nie, policjanci z posterunku policji z Siedl-
ca, przedstawiciele Banku Spółdzielczego w 
Siedlcu w towarzystwie „Pluszowego Misia” 
z niespodziankami dla dzieci oraz motocy-
kliści klubu Harley z prezentami dla dzieci. 
Nie brakowało też upominków, słodkości od 
wójta gminy Siedlec, dyrektora GZEAS-u 
Siedlec oraz zaprzyjaźnionych zakładów pra-
cy z gminy Siedlec, firm, instytucji, sklepów, 
Rady Rodziców przy Przedszkolu w Siedlcu. 
Dzieci z całego serca dziękowały wszystkim, 
którzy pamiętali i wsparli Międzynarodowy 
Dzień Dziecka.

Dyrektor Przedszkola, 
Teresa Sobkowiak

  JAŻYNIEC
Warsztaty teatralne. W połowie maja 

gościliśmy w naszym przedszkolu Teatr 
Pracowni Za Piecem z Wolsztyna. Podczas 
zajęć przeprowadzonych w bardzo miłej at-
mosferze nasi przedszkolacy dowiedzieli się, 
jak powstaje teatr. Aktorzy zaprezentowali 
dzieciom pacynki oraz lalki teatralne. Do-
wiedzieliśmy się, jak należy się ubrać idąc do 
teatru, jak się zachowywać i gdzie kupić bilet 
na spektakl. Przedszkolacy uczestniczyli w 
warsztatach z dużym zaangażowaniem oraz 
ciekawością. Największą frajdą była dla dzie-
ci możliwość dotknięcia każdej z lalek i ode-
granie krótkich scenek. Dopełnieniem atrak-
cyjnych zajęć były zabawy logopedyczne i 
samodzielne wykonanie pacynki z tektury.

Supersportowcy. Udaliśmy się do Tu-
chorzy na Olimpiadę Sportową Przedszko-
laków i po raz kolejny wzięliśmy udział w 
sportowych zmaganiach dzieci z placówek 
gminy Siedlec. Tradycyjnie odśpiewaliśmy 
hymn olimpijski przedszkolaków, a kapitano-
wie poszczególnych drużyn pomogli zapalić 
znicz. Organizatorzy sportowego wydarzenia 
przygotowali dla dzieci siedem konkurencji 
oraz niespodziankę dla pań. Po zawodach 
sportowych czekało na dzieci mnóstwo nie-
spodzianek. Przedszkolacy mogli skorzystać 
m.in. z dmuchanych zamków. Odbył się też 
pokaz ratownictwa wodnego z Wolsztyna.
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Emocje i zabawa był wielkie! W tym roku na 
olimpijskie rozrywki sportowe zgłosiło się 
sześć drużyn sportowych po 10 zawodników 
z najstarszych grup wiekowych 5- i 6-latków 
z przedszkoli w Chobienicach, Jażyńcu, Ko-
panicy, Siedlcu, Starej Tuchorzy – oddział 
w Kiełpinach i z Tuchorzy. Olimpiadę roz-
poczęto przywitaniem wszystkich drużyn, 
przedstawieniem sędziego głównego Dorotę 
Gwardzik z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Tuchorzy, zapaleniem po-
chodni i znicza oraz odśpiewaniem hymnu 
olimpijskiego. Następnie drużyny w drodze 
losowania wybrały tory startowe i sędziow-
skich pomocników do mierzenia czasu i li-
czenia punków. Uczestnicy rywalizowali w 
siedmiu konkurencjach i jednej konkurencji 
niespodzianki dla opiekunów poszczegól-
nych grup, które oceniane były punktowo 
za najlepszy czas. Zawodnikom kibicowali 
i gorąco zagrzewali do walki sportowej ko-
ledzy oraz koleżanki z poszczególnych grup 
przedszkolnych.
Po zakończonej rywalizacji sportowej sę-
dziowie udali się na podsumowanie zdo-
bytych przez poszczególne grupy punktów. 
Czas oczekiwania na sędziowski werdykt 
umilała muzyka, zamki dmuchane, bańki my-

dlane oraz pokaz i prelekcja grupy ratowni-
ków Stowarzyszenia Ratowników Wodnych 
SHARK z Wolsztyna oraz malowanie twarzy 
przez grupę wolontariuszek z Zespołu Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy. 
W tym czasie dzieci i opiekunowie korzysta-
li również z przygotowanego przez kuchnię 
przedszkolną poczęstunku i „słodkiego co 
nieco”, a po ustalonej przez sędziów punkta-
cji ogłoszono wyniki. I tak, najwięcej punk-
tów zdobyły równocześnie drużyna z Przed-
szkola w Siedlcu i drużyna z Przedszkola 
w Tuchorzy. Nagrody otrzymały wszystkie 
drużyny z wszystkich przedszkoli, a były to: 
puchary, dyplomy i medale „Super sportow-
ca”za udział. Jak co roku GZOEASiP w Sie-
dlcu ufundował nagrody – niespodzianki za 
udział w olimpiadzie dla każdego przedszko-
la. Organizatorzy dziękują gościom z ramie-
nia Gminy Siedlec - Witoldowi Jasztalowi, 
Ewie Śmiałek i Elżbiecie Woga, sędziemu 
głównemu - Dorocie Gwardzik oraz spon-
sorom - właścicielom sklepu ABC w Tucho-
rzy Państwu Janowskim, Zarządowi Banku 
Spółdzielczego w Siedlcu, GOK w Siedlcu 
i Annie Drzewieckiej, prezes Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Tuchorzy.

OLIMPIADA W PRZEDSZKOLU W TUCHORZY FOTORELACJE

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W TUCHORZY

BUDOWA DROGI W CHOBIENICACH
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Nagrody w konkursie z nr 02/186
Wylosowały:

Wiktoria Biniak (Łąkie)
Maria Rozynek (Belęcin)
Jesica Nowak (Tuchorza)

KONKURS DLA DZIECI 
z nagrodami

Pokoloruj obrazek, po czym wytnij go wraz z kuponem konkursowym i dostarcz do Urzę-
du Gminy Siedlec osobiście (do sekretariatu) lub prześlij pocztą na adres Urząd Gminy Siedlec 
ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec z dopiskiem „Konkurs”, w  nieprzekraczalnym terminie do 1 
sierpnia  2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Zwycięzcy zostaną powiadomeni telefo-
nicznie lub listownie. Regulamin konkursu dostępny jest  w siedzibie Organizatora oraz na www.
siedlec.pl. 

KUPON KONKURSOWY        03/187

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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