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NOWY ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP 
SIEDLEC

W dniu 22 lipca br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Siedlec, gmina Siedlec”. 

W dniu 04 sierpnia br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę  
ww. samochodu. Została złożona jedna oferta na kwotę 698 976,00 zł przez Przedsiębior-
stwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Środowisko  Przyrodnicze” Działania 
3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”  Schematu VI „Zakup 
sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i po-
ważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo – 
gaśniczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Całkowita wartość dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to 80% wartości projektu.

Przedmiotem projektu jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP Siedlec. Dzięki realizacji projektu nastąpi usprawnienie systemu przeciw-
działania zagrożeniom na obszarze Powiatu Wolsztyńskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Szkolna wyprawka
Do 15 września można składać do dyrektorów szkół 
wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.

Pomoc odbywa się w ramach rządowego programu pod hasłem 
,,Wyprawka szkolna” i dotyczy zakupu podręczników do kształ-
cenia ogólnego, w tym również do kształcenia specjalnego oraz 
podręczników do kształcenia zawodowego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania. Dofinansowanie obejmie uczniów uczęszczających 
w roku szkolnym 2015/2016 do klas:
1) III szkoły podstawowej, 
2) III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
3) IV technikum,
oraz uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących, 
c) słabosłyszących,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-

nym lub znacznym, 
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jed-

ną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 
2015/2016 do szkół: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II  
i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych: 
zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, 
techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych 

I stopnia (z wyjątkiem klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół 
muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących 
szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy I), liceów plastycznych 
lub ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I  
i IV).
Aby otrzymać pomoc finansową w zakupie podręczników na-
leży spełnić kryterium dochodowe (dochód nie większy niż 
574 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust 1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
Dz. U. z 2015, poz. 114). Poza kryterium dochodowym pomoc 
można otrzymać również w przypadku m.in. bezrobocia, niepeł-
nosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności  
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzi-
nie, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej oraz na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której 
uczęszcza uczeń. Wnioski dotyczące dofinansowania do zakupu 
podręczników należy składać u dyrektorów szkół w nieprzekra-
czalnym terminie do 15 września br.
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W czerwcu ministranci 
z Zakrzewa rozegrali kolejne 
mecze piłkarskie. To za spra-
wą wyjazdu do Obry i wizyty 
u ojców oblatów. W pierwszym 
spotkaniu ekipa z Zakrze-
wa zdobyła dwa gole, jednak 
to nie wystarczyło i musiała 
uznać zwycięstwo ministran-
tów z kościoła pw. św. Jakuba. 
Lepiej poszło starszej druży-
nie zakrzewian, którzy zdecy-
dowanie wygrali z obrzańską 
reprezentacją. Meczom towa-
rzyszyła słoneczna pogoda 
oraz aplauz mieszkańców Za-
krzewa, Belęcina i Godziszewa  
i zaangażowanie komentato-
ra imprezy, ks. Przemysława. 
Wszyscy zgromadzeni na bo-
isku posilili się kiełbaskami 
z grilla oraz smacznymi plac-
kami. Na koniec była jeszcze 
jedna atrakcja. Młody oblat za-
proponował zwiedzanie klasz-
toru. Parafianie z Zakrzewa 
wysłuchali ciekawej opowieści 
związanej z historią klaszto-
ru, zwiedzili podziemia ko-
ścioła oraz muzeum misyjne.  

To była ciekawa wyciecz-
ka, ale wcale nie koniec pił-
karskich emocji. Pod koniec 
czerwca drużyna ministrantów  
z Zakrzewa stoczyła bowiem 
jeszcze jeden ciekawy mecz. 
Tym razem rywalem była 
drużyna ojców, która zapo-
wiedziała, że tanio skóry nie 
sprzeda. Na nic jednak zdały 
się ich zabiegi, bo niezawodna 
drużyna ministrantów zwycię-
żyła wynikiem 20:12. Brawo 
chłopcy! Tak trzymać! A na ko-
niec, jeszcze jedna informacja 
z niewielkiego Zakrzewa. Otóż  
w połowie czerwca, na placu 
przy świetlicy wiejskiej, odbył 
się Dzień Dziecka przygoto-
wany przez sołtysa Zygmun-
ta Martyniaka i radę sołecką. 
Dzieci skakały na trampolinie 
i dmuchanym zamku, pałaszo-
wały smaczną kiełbaskę popi-
jając sokiem. Otrzymały też 
balony. Było wesoło, a do tań-
ca przygrywał zespół Akord.

M.B.

O dożynkach, kontrolach po-
datkowych i zmianach, które nie 
wszystkim się podobają, czyli 
rozmowa z wójtem Siedlca Jac-
kiem Kolesińskim.

 Ponoć sprzed urzędu znik-
nie pomnik świni? Komu i czym 
zawiniło biedne stworzenie?

- Świnka jest niewinna! Wła-
ściwie chodzi o to, aby ją urato-
wać. Drewniany pomnik ma już 
swoje lata, co niestety widać. Wy-
magana jest odnowa. Bez obaw, 
nikt nie będzie wyrzucał rzeźby. 
Będzie zdemontowana, naprawio-
na i prawdopodobnie trafi gdzieś 
pod dach. Dlaczego nie wróci 
przed urząd? No cóż, jako ma-
skotka, to taka świnka jest bardzo 
sympatyczna, by nie powiedzieć, 
że wręcz rubaszna. I właśnie o tę 
rubaszność chodzi. Nie do końca 
przystoi, żeby nasza gmina się 
z nią kojarzyła. Bardziej należy 
postawić na gospodarność oraz 
zaradność naszych mieszkańców 
i samorządu. To lepsza wizytówka 
niż jakaś tam rubaszna świnka.

I z tego też powodu zrezy-
gnowaliśmy w tym roku z orga-
nizacji Święta Świni?

- Dokładnie tak. Zależy mi, 
aby wizerunek naszej gminy opie-
rać na solidności. Abyśmy, jako 
samorząd gminny, mieszkańcy  
i tutejsi przedsiębiorcy, wzbudzali 
zaufanie gości czy partnerów róż-

nych wspólnych przedsięwzięć. 
Świnka jest bardzo fajna, jako 
dodatek, ale tylko dodatek. To 
coś zabawnego, jednak nie może 
stanowić głównej osi naszej pro-
mocji oraz budowania wizerunku. 
Zresztą, tak naprawdę doroczne 
Święto Świni ściągało tysiące 
przyjezdnych osób. Nasi miesz-
kańcy gubili się w tym tłumie, bo 
to nie była impreza do końca po-
myślana dla nich. Stąd pomysł na 
dwudniowy festyn gminno - do-
żynkowy i Zakończenie Lata. To 
mają być imprezy głównie dla na-
szych mieszkańców no i mają rów-
nież promować ich gospodarność.  
A jest ona niemała. Dzięki dużemu 
wsparciu lokalnych sponsorów, 
budżet Zakończenia Lata wynie-
sie jakieś 150 tysięcy złotych, ale 
finansowanie imprezy nie obciąży 
znacznie gminy.

No właśnie, gmina rozesłała 
po terenie kontrolerów podatko-
wych...

- A jak ma czuć się uczciwy 
mieszkaniec, który rzetelnie pła-
ci podatki, wobec sąsiada, który 
uchyla się od tego obowiązku lub 
wypełnia go nie do końca? To chy-
ba nie jest do końca sprawiedliwe? 
Chodzi tylko o to, aby przywrócić 
normalność. Nikt przecież nie bę-
dzie nasyłał co dwa dni kontrole-
rów i nękał ludzi kontrolami. Nic 
z tych rzeczy! Zmieńmy myśle-
nie... W skrócie, działania kon-
trolerów nie są wymierzone prze-
ciwko mieszkańcom, ale wręcz 
przeciwnie! Jeśli dzięki ich pracy 
okaże się, że ktoś się pomylił, co 
jest zupełnie normalne, i powi-
nien zapłacić większy podatek, to  
w efekcie wzrosną dochody naszej 
gminy. Jak wzrosną dochody, to 
będzie więcej pieniędzy na reali-
zację inwestycji, na które miesz-
kańcy czekają.

Pozostańmy przy inwesty-
cjach...

- Trochę w tym zakresie się 
dzieje. Oczywiście najpoważ-

niejszą, najkosztowniejszą i naj-
większą jest rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej w gminie. Roboty  
w Kopanicy idą zgodnie z termi-
nem i wiem, że mieszkańcy cze-
kają na zakończenie. Bowiem ka-
nalizacja, to nie tylko wygoda, ale 
również oszczędność, gdyż kosz-
tuje mniej niż wywóz nieczystości 
beczkowozem. Co ważne, inwe-
stycje przy budowie kanalizacji, to 
nie tylko sieć rur i przepompowni 
zakopanych w ziemi, ale również 
poprawa infrastruktury drogowej. 
Wykorzystujemy roboty ziemne 
związane z kanalizacją i po ich za-
kończeniu odnawiamy nawierzch-
nię, często w większym zakresie 
niż było to przed rozkopaniem 
ulic. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
gdy na placu budowy już znajdu-
je się ciężki sprzęt ściągnięty do 
budowy kanalizacji sanitarnej, 
odnowienie drogi kosztuje o wiele 
mniej, niż gdyby robić je ściągając 
ten sprzęt specjalnie. Gdy dołoży-
my do tego jeszcze pomoc finanso-
wą starostwa, albo rady sołeckiej, 
to nagle okazuje się, że za nowe 
drogi i chodniki wcale nie zapła-
cimy astronomicznych kwot. Wy-
starczy gospodarskie podejście.

Ale nie wszystkim się ono po-
doba...

- Też dochodzą do mnie takie 
głosy i to nie tylko przy okazji 
komentowania wspomnianych 
wcześniej kontroli podatkowych. 
Podam inny przykład... To cho-
ciażby konkurs na dyrektora szko-
ły w Belęcinie. Tak, będą w naszej 
gminie konkursy na nabór na sta-
nowiska pracy, bo to przecież zu-
pełnie normalne. Normalne jest, 
że zawsze trzeba wyłonić najlep-
szego kandydata... Jeśli chodzi  
o ten konkurs z Belęcina, to po-
wiem tylko tyle, że w komisji 
konkursowej pracowały trzy oso-
by wytypowane przez radę peda-
gogiczną placówki, trzy osoby  
z ramienia samorządu gminnego 
oraz dwie reprezentujące kura-
torium oświaty. Tak różnorodne 

gremium, już w pierwszym głoso-
waniu, wybrało najlepszego kan-
dydata w konkursie, a później nikt 
z komisji konkursowej nie zgłaszał 
żadnych zastrzeżeń do tego wybo-
ru. Ale zrobił się raban. Że osoba, 
która wygrała konkurs jest znana 
jednemu członkowi komisji kon-
kursowej. Czy to jest argument? 
Przecież z drugiej strony -  osoba, 
która konkursu nie wygrała jest 
znana osobiście trzem członkom 
komisji. To nie Poznań i Warsza-
wa. Mieszkamy i pracujemy w 
małym środowisku, gdzie ludzie 
po prostu się znają. Komisja wy-
brała, jak wybrała. Najważniejsze, 
że oceniano kwalifikacje i meryto-
ryczne przygotowanie kandydatów 
do stanowiska. A ten przegrany? 
Zawsze taki się znajdzie. Także  
w sporcie ktoś musi być drugi, albo 
trzeci... No cóż, za kilka lat może 
startować ponownie i być może 
wtedy wypadnie lepiej w postępo-
waniu konkursowym. Nawet bym 
chciał, żeby wystartował. Bo zale-
ży mi, aby w naszych konkursach 
startowała, jak największa ilość 
kandydatów. Wtedy będzie z kogo 
wybierać. Ważne tylko, żeby wy-
grał człowiek z najlepszymi kwa-
lifikacjami, a nie znajomościami! 
Na tym skorzystamy wszyscy, bo 
dzięki temu w urzędzie i jednost-
kach podległych będą pracować 
fachowcy. Przywróćmy normal-
ność. Chodzi o to, by o interesy 
naszych mieszkańców dbali tacy 
właśnie ludzie. 

Jednego z nich niedawno po-
żegnaliśmy...

- Wiadomość o śmierci dokto-
ra Marka Buschke była zaskakują-
ca i pogrążająca w wielkim smut-
ku. To był wspaniały lekarz. Był 
oddany pacjentom i temu co robił,  
a przy tym bardzo miły i serdeczny 
człowiek. Jako urzędnik musiałem 
jednak dość szybko odstawić na 
bok prywatny smutek. Dziś mogę 
powiedzieć, że nie ma zagroże-
nia, jeśli chodzi o zabezpieczenie 
naszych mieszkańców w podsta-

wową opiekę zdrowotną. Powiem 
więcej. Prowadzimy rozmowy  
o sprowadzenie nowego lekarza 
lub powołanie nowej spółki lekar-
skiej na terenie gminy, a w naszym 
budżecie wygospodarowaliśmy 
pieniądze na odnowienie przy-
chodni w Siedlcu. Życie potoczy 
się dalej, choć na pewno będzie 
brakować nam naszego doktora 
Buschke. Jednocześnie chciał-
bym poinformować wszystkich 
pacjentów, którzy mieli złożone 
deklaracje do dr Buschke, że nie 
ma potrzeby, aby pilnie się prze-
pisywać do innego lekarza. Wszy-
scy pacjenci przez najbliższe pół 
roku będą przyjmowani w ramach 
spółki lekarskiej prowadzącej 
usługi na terenie gminy. Gdy tyl-
ko w tym zakresie się zmieni, to 
niezwłocznie  mieszkańców o tym 
poinformuję.

To może na koniec coś bar-
dziej optymistycznego? Żeby 
nie kończyć tego wywiadu w tak 
smutnym tonie...

- O Siedlcu, Kopanicy i Belę-
cinie już było, to może powiem 
trochę o Tuchorzy... Tamtejsze 
przedszkole znalazło się wśród 
tzw. ,,miękkich” projektów unij-
nych. To ważne, bo oznacza, że  
w przyszłym roku trafi do projek-
tów ,,twardych”, które oznacza-
ją już znaczne i poważne unijne 
wsparcie finansowe. Tak, na po-
trzeby przedszkolaków z Tucho-
rzy wystarczyłoby podzielić jedną 
z istniejących sal i dokonać jej 
adaptacji, ale zamiast tego będzie-
my rozbudowywać przedszkole.  
I niech uczniowie pobliskiej szko-
ły nie czują się wcale poszkodowa-
ni, bo z myślą o nich ma powstać 
nowiutka sala gimnastyczna. Po-
wstaje projekt i przygotowujemy 
niezbędną dokumentację budow-
laną. Będziemy szukać zewnętrz-
nych źródeł finansowania budowy 
tak potrzebnej sali, która powinna 
służyć mieszkańcom jeszcze w tej 
kadencji.

Dziękuję za rozmowę.

Trzeba w naszej gminie przywrócić normalność

Nierzadko zdarza się, iż do 
naszych drzwi puka komornik są-
dowy. Jest to jeden z sygnałów, 
iż wobec dłużnika prowadzona 
jest egzekucja sądowa, a komor-
nik przybył do mieszkania w celu 
podjęcia czynności egzekucyjnych  
w postaci zajęcia ruchomości  
i ustalenia stanu majątkowego dłuż-
nika. Czynności takie komornik 
co do zasady może podejmować  
w godzinach od 7 rano do 21 wie-
czorem, od poniedziałku do sobo-
ty.

Podstawą wszczęcia egzekucji 
jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł 
egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę 
wykonalności. Tytułem egzekucyj-
nym najczęściej jest prawomocny 
nakaz zapłaty, prawomocny wyrok 
sądu czy ugoda zawarta przed sądem. 
Jeżeli dłużnik, przeciwko któremu 
został wydany tytuł egzekucyjny 
nie spełnia świadczenia w terminie, 
najczęściej nie płaci dobrowolnie za-
sądzonej wierzycielowi należności, 
wówczas wierzyciel po uzyskaniu 
klauzuli wykonalności, może wystą-
pić do komornika sądowego z wnio-
skiem o wszczęcie egzekucji.

Komornik jest związany 
wnioskiem wierzyciela co do spo-
sobu egzekucji oraz co do wyso-
kości świadczenia, które ma wy-
egzekwować. Tytuł wykonawczy 
stanowi podstawę do prowadzenia 
egzekucji o całe objęte nim rosz-
czenie i z całego majątku dłużnika. 
Wierzyciel ma przy tym obowiązek 
we wniosku o wszczęcie egzekucji 
wskazać świadczenie, które ma być 
spełnione oraz sposób egzekucji.

Przykładowo, jeżeli wierzy-
ciel wnosi o skierowanie egzekucji 
do wynagrodzenia za pracę dłuż-
nika, to komornik nie jest upraw-
niony do tego, aby samodzielnie, 
bez wniosku wierzyciela, przepro-
wadzić egzekucję np. z ruchomo-
ści dłużnika czy z jego rachunku 
bankowego. Tak samo, jeżeli wie-
rzyciel wnosi o wyegzekwowanie 
kwoty np. 1.000 zł wraz z ustawo-
wymi odsetkami, wówczas komor-
nik nie jest uprawniony do wyeg-
zekwowania kwoty wyższej niż ta, 
której domaga się wierzyciel. 

Komornik sądowy z moc 
ustawy nie jest uprawniony do ba-
dania zasadności i wymagalności 
obowiązku (najczęściej obowiązku 
zapłaty) objętego tytułem wyko-
nawczym. To z kolei oznacza, że 
komornik nie bada tego, czy słusz-
nie dłużnik został zobowiązany 
przez sąd do zapłaty należności, 
której przymusowego wyegzekwo-
wania przez komornika domaga się 
wierzyciel.

Przykładowe ogólne upraw-
nienia (i obowiązki) komornika 
sądowego w toku egzekucji, zmie-
rzające do jej sprawnego przebie-
gu, są następujące. Przy pierwszej 
czynności egzekucyjnej komornik 
doręcza dłużnikowi zawiadomienie 
o wszczęciu egzekucji, z podaniem 
treści tytułu wykonawczego, spo-
sobu egzekucji oraz pouczeniem 
o możliwości, terminie i sposobie 
wniesienia zażalenia na postano-
wienie o nadaniu klauzuli wyko-
nalności. 

Następnie, w toku egzekucji 
komornik zawsze może żądać od 
uczestników (najczęściej dłużnika 
i wierzyciela, ale także od innej 
osoby, np. wujka dłużnika zasta-
nego podczas czynności w terenie) 
złożenia wyjaśnień przykładowo 
dotyczących miejsca zamieszka-
nia dłużnika, posiadanego przez 
dłużnika majątku, miejsca jego 
położenia, źródeł przychodu. Ko-
mornik jest również uprawniony 
do zwrócenia się np. do banków, 
urzędów skarbowych, ZUS, orga-
nów spółdzielni mieszkaniowej  
o udzielenie informacji niezbęd-
nych do prowadzenia egzekucji. 
Informacje mogą dotyczyć źródeł 
przychodu dłużnika, nadpłaty po-
datku dochodowego czy podatku 
VAT, posiadanych rachunków ban-
kowych, samochodów czy nieru-
chomości. Za nieuzasadnioną od-
mowę udzielenia takich informacji 
lub wyjaśnień, bądź za składanie 
wyjaśnień świadomie fałszywych,  

komornik może osobę zobowiązaną 
do ich udzielenia ukarać grzywną. 
Grzywną może być również uka-
rany dłużnik, jeżeli zaniedba obo-
wiązku powiadomienia komornika 
o zmianie swojego miejsca pobytu, 
a także o zmianie pracodawcy.  

Jeżeli osoba obecna pod-
czas czynności egzekucyjnych 
zachowuje się niewłaściwie lub 
przeszkadza komornikowi w ich 
realizacji (np. konkubent dłużnika 
zamyka przed komornikiem drzwi, 
dłużnik lub inna osoba ukrywa klu-
czyki do samochodu bądź kieruje 
wyzwiska w stronę komornika), po 
bezskutecznym upomnieniu, może 
być następnie wydalona z miejsca 
czynności. W sytuacji, kiedy taka 
osoba nie zastosuje się do wezwa-
nia do wydalenia z miejsca czyn-
ności, komornik może ją ukarać 
grzywną.

Zdarza się, ze w toku czynno-
ści terenowych komornik natrafia 
opór osób obecnych przy czyn-
ności (np. w postaci nieotwarcia 
komornikowi drzwi do lokalu, 
nieudostępnienia samochodu).  
W takiej sytuacji komornik może 
wezwać Policję celem udzielenia 
mu pomocy. Udzielenie komorni-
kowi pomocy i asysty przez Po-
licję polega na zapewnieniu mu 
bezpieczeństwa osobistego oraz 
dostępu do miejsca wykonywania 
czynności egzekucyjnych, a także 
zapewnienia porządku w miejscu 
czynności.

Ponadto, komornik jest upraw-
niony do przeszukania mieszkania, 
schowków a nawet odzieży, którą 
dłużnik ma na sobie. Komornik 
może również dokonać otwarcia 
mieszkania przy pomocy ślusarza, 
gdyby dłużnik nie stawiał się na 
wezwania komornika do kancelarii 
i nie otwierał mieszkania.

Podkreślić należy, że wierzy-
ciel i dłużnik mogą być obecni przy 
czynnościach egzekucyjnych (np. 
zajęciu ruchomości, sporządzeniu 
protokołu opisu i szacowania nie-
ruchomości). Na żądanie stron albo 
według uznania komornika mogą 
być obecni także świadkowie. Ko-
mornik powinien przywołać jed-
nego lub dwóch świadków, jeżeli 
dłużnik nie jest obecny podczas 
czynności lub komornik go wy-
dalił, chyba  że zachodzi obawa,  
iż wskutek straty czasu na przywo-
łanie świadków egzekucja będzie 
udaremniona. Świadkami mogą 
być także członkowie rodziny i do-
mownicy dłużnika.

Jak z powyższego, przykła-
dowego wyliczenia wynika, ko-
mornik sądowy dysponuje szero-
kim wachlarzem uprawnień, które 
może wykorzystać w toku egzeku-
cji, aby zapewnić jej sprawny prze-
bieg. Warto o nich wiedzieć, aby 
nie być zaskoczonym wówczas, 
gdy komornik z przyznanych mu 
uprawnień skorzysta.

adwokat Dominika Molińska

Egzekucja, czyli co może komornik

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Siedlec. Na podstawie 

porozumienia z Urzędem Gminy w Siedlcu od września do listopa-
da w drugi poniedziałek miesiąca mieszkańcy będą mogli skorzystać  
z bezpłatnych porad prawnych.

 Konsultacje prawne będą udzielane:  
14 września, 

12 października, 
 9 listopada  

 w godzinach od 17:00 do 19:00 

w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. 

Porad prawnych będzie udzielać adwokat 
Dominika Molińska, która będzie dostępna 

pod numerem telefonu 663 830 517

Nowe nawierzchnie dróg gminnych
W Kiełpinach, Kiełkowie oraz w Siedlcu na ul. Krótkiej do końca września br. zostaną wykonane nowe asfaltowe bądź utwardzone kostką drogi gminne. Ogólna wartość zadań 

wynosi 381.889,55 zł. brutto. Gmina przy realizacji tych zadań częściowo korzysta z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Aktualnie trwają również prace 
odtworzeniowe na drogach w Kopanicy

Kopanica Kiełkowo Kiełpiny Siedlec ul. Krótka

Ministranci na boisku
Nasi piłkarze pojechali na mecze do Obry, a na swojej murawie 

zmierzyli się ze swoimi ojcami.
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Czerwiec
9.06 – Magdalena Stefan z Gimnazjum  

w Siedlcu została zwycięzcą Powia-
towego Konkursu Ortograficznego 
„DYKTANDO 2015” i tym samym 
zdobyła tytuł gimnazjalnego mistrza 
ortografii powiatu wolsztyńskiego,

10.6 – wizyta przedstawicieli samorządu 
gminy Siedlec w Golssen, w siedzi-
bie Związku Gmin Unterspreewald. 
Celem spotkania było omówienie 
współpracy,

12.06 – spotkanie z przedstawicielami sołty-
sów na temat zarządzania świetlicami 
wiejskimi,

13.06 – koncert orkiestry dętej Pecs Szabolc-
si Fuvószenekar z Węgier w Żodyniu 
podczas festynu,

16.06 – wyjazdowe posiedzenie Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku w Wieleniu 
poświęcone bezpieczeństwu dzieci  
i młodzieży w okresie wakacyjnym,

17.06 – spotkanie z p. minister edukacji  
w Obornikach,

18.06 – konkurs plastyczny w Tuchorzy pod 
hasłem „Młody artysta”,

19.06 – Powiatowe Zawody Sportowo - Po-
żarnicze jednostek OSP w Przemęcie 
z udziałem jednostek OSP z terenu 
gminy Siedlec; XII Olimpiada Przed-
szkolaków w Chobienicach ; badania 
mamograficzne w Siedlcu,

21.06 – rowerowy „Rajd Czekoladowy” na 
trasie Siedlec, Chobienice, Babi-

most, Kolesin, Wojnowo, 
Chwalim, Kargowa; fe-
styn szkolny w Tuchorzy,

23.06 – IX sesja Rady Gminy 
Siedlec (relacja w bieżą-
cym numerze GW – red.); 
zebranie wiejskie w Sie-
dlcu; posiedzenie Zarządu 
Związku Międzygminnego „Obra”; 
podpisanie m.in. przez wójta Jacka 
Kolesińskiego  listu intencyjnego w 
sprawie SP ZOZ Wolsztyn; Olimpia-
da Grecka w Tuchorzy,

24.06 – rozstrzygnięcie konkursu „Mistrz 
Sportu Szkolnego”; Dzień Taty w sie-
dleckim przedszkolu,

25.06 – zebranie wiejskie w Kopanicy; ro-
dzinny piknik połączony z zakoń-
czeniem roku artystycznego GOK-u  
w wigwamie w Chobienicach,

26.06 – spotkanie z Radą Sołecką wsi Jaży-
niec; spektakl pt. ,,Krzywa Bajka”  
w wykonaniu Teatru POLAKI Z IN-
NEJ PAKI 

27.06 – z inicjatywy kustosza Janusza Jaskól-
skiego z Poznania oraz Stowarzysze-
nia Rozwoju Wąchabna i Kopanicy 
odbyło się spotkanie „Dudziarzy  
i Koźlarzy” z Regionu Kozła z udzia-
łem gościa specjalnego Blanche Kre-
bechek (Minneapolis, USA); Grójec-
ka Noc Świętojańska,

28.06 – Powiatowe Święto Ludowe w Żody-
niu,

30.06 – X sesja rady Gminy Siedlec 
(relacja w bieżącym numerze GW – 
red.); Zgromadzenie Związku Mię-
dzygminnego „Obra”.

Lipiec
1.07 – w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Siedlcu rozpoczęła się wakacyjna 
akcja pod hasłem ,,Lato z GOKiem”

3-5.07 – udział zespołu PERŁY-SUMSIOD-
KI w Ogólnopolskim Festiwalu 
Grup Śpiewaczych ,,Ziemia i Pieśń”  
w Szprotawie. Nasz zespół został lau-
reatem festiwalu,

5-11.07 – I Międzynarodowy Plener Malarski 
w gminie Siedlec; zawody sikawek 
konnych gminy Siedlec połączone  
z uroczystością 80-lecia powstania 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Jażyńcu,

7.07 – wizyta dzieci z Ukrainy w naszej gmi-
nie,

9.07 – w Tuchorzy obchody 73. rocznicy 
zbrodni hitlerowskiej dokonanej na 
polskich patriotach podczas II wojny 
światowej,

11.07 – III Sołecki Marsz Nordic Walking  
w Grójcu Małym,

12-21.07 – wyjazd dzieci z gminy Siedlec,  
z ramienia Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w 
Siedlcu, na letni wypoczynek (Zajazd 
„Ranczo” w Górnej),

19.07 – wakacyjny rajd mieszkańców gminy 
Siedlec do Wielenia,

20.07 – podpisanie umowy na realizację 
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi 
gminnej w Kiełpinach”. Zakres robót 
obejmuje przebudowę drogi gmin-
nej na odcinku od km 0+000 do km 
0+152,

21.07 – badania mammograficzne w Kopa-
nicy,

22.07 – podpisanie umowy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
dofinansowanie projektu pn. „Zakup 
średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Siedlec, gmina 
Siedlec”,

24.07 – wernisaż siedleckiego artysty Wie-
sława Matysika (GOK Siedlec),

31.07 – podpisanie umowy na realizację 
inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
gminnej w Kiełkowie”. Zakres robót 
obejmuje przebudowę drogi na odcin-
ku od km 0+000 do km 0+150.

Sierpień
8-9.08. – udział przedstawicieli samorządu 

gminy Siedlec w obchodach Święta 
Ogórka w Golssen w Niemczech,

11.08 – podpisanie umowy na realizację in-
westycji pn. „Budowa ul. Krótkiej 
w Siedlcu”. Zakres robót obejmuje 
przebudowę drogi na odcinku od km 
0+120 do km 0+261.

opr. Jolanta Żurek
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* FESTIWAL FOLKLORU. W połowie czerwca  
w Dąbrówce Wlkp. odbył się XXII Festiwal Folklory-
styczny pod hasłem „U progu lata”. Impreza była zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury 
Dąbrowieckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Regionu Kozła oraz Urząd Miejski w Zbąszynku. W wy-
darzeniu uczestniczyły zaprzyjaźnione zespoły wykonują-
ce taniec i śpiew ludowy z różnych krain geograficznych 
Polski. W tym roku na festiwal zaproszono  Zespół Pieśni 
i Tańca „Kębłowo”, Zespół „Przyprostyńskie Koziołki”, 
Zespół Tańca Ludowego „Cybinka” z Grodziska Wlkp. 
oraz miejscowe zespoły: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
im. T. Spychały i zespół „Dąbrowszczanka”. Nie zabrakło 
też młodych muzyków, których w miejscowej szkole pro-
wadzi mistrz Jan Prządka. 

* SZLA- KIEM KOŹLA-
RZY. W so- botę, 27 czerwca, 
dla pod- trzymania tradycji 
spotkań du- dziarzy – koźlarzy 
w Kopanicy i Wachabnie, odbyła 
się XI Wę- drówka Szlakiem 
K o ź l a r - skim im. Tomasza 
i Walente- go Brudłów. Wraz  
z muzyką wę- drowano na trasie: 
Janowiec – Kolesin – Nowe Kramsko – Wojnowo – Stare 
Kramsko – Janowiec i Wąchabno. Uczestnikami wyda-
rzenia byli Kapela Koźlarska Jerzego Skrzypczaka (GOK 
Kargowa), Kapela Dudziarska „Koźlary” Rodzeństwo 
Kontków (DK Stęszew) oraz Kapele Koźlarskie: „Świe-
ciary” i „Kukaweczki” spod Babimostu” i Zespół Wiolinki 
(Nowe Kramsko – Laski – Podmokle Małe) i gość specjal-
ny - Blanche Krbechek (Minneapolis, USA).

* NA TRZECH STRUNACH. Informujemy o zreali-
zowaniu projektu pn. „Mazanki Wielkopolskie – na 3 stru-
nach od średniowiecznej fidel, przez czasy O. Kolberga, 
po XXI wiek”. Projekt był współfinansowany w ramach 
IV edycji programu Instytutu Tańca i Muzyki „Szkoła Mi-
strzów Budowy Instrumentów Ludowych” 2015.

* ZMIANA GODZIN. Uwaga! W okresie od 1 lipca 
do 31 grudnia br. punkt konsultacyjny LSR na lata 2014-
2020 w Kargowej będzie czynne dwa dni w tygodniu, tj. 
we wtorki oraz środy, w godz. Od 10.00 do 14.00. W dal-
szym ciągu można komunikować się z biurem wysyłając 
korespondencję na adres e-mailowy biuro@lgdrk.pl. Wię-
cej informacji na www.regionkozla.pl oraz www.lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś

Radni uradzili, czyli...
sesje Rady Gminy Siedlec
w telegraficznym skrócie
* We wtorek, 23 czerwca odbyła się IX sesja 
Rady Gminy Siedlec V kadencji 2014 -2018, 
w której uczestniczyło 14 członków Rady, 
Janusz Frąckowiak - starosta wolsztyński, 
Piotr Krajewski - wicestarosta wolsztyński, 
Andrzej Wita - wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Wolsztyńskiego, Łucja Olejniczak 
- radna powiatowa, Eugeniusz Konieczek - 
prezes ZNP oddział w Siedlcu, Jacek Kole-
siński - wójt gminy Siedlec, Hieronim Birk 
- zastępca wójta gminy Siedlec, Krystyna 
Lewandowska - skarbnik gminy Siedlec oraz 
sołtysi i pracownicy urzędu gminy. Podczas 
obrad radni gminy jednogłośnie udzielili 
wójtowi gminy Siedlec Jackowi Kolesińskie-
mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2014 rok. - To miłe, gdy wysoka rada tak 
jednogłośnie ocenia moją prace. Z drugiej 
strony, to jednak także pewne zobowiązanie 
do dalszej i sumiennej pracy na rzecz na-
szych mieszkańców – komentuje wójt Jacek 
kolesiński, a w trakcie sesji radni jednogło-
śnie podjęli także uchwałę w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2014 rok.

* Również we wtorek, tym razem 30 czerw-
ca, odbyła się X sesja Rady Gminy Siedlec  
V kadencji 2014 -2018, w której uczestniczy-
ło 15 członków Rady, ppłk Marek Kosicki 
- Wojskowy Komendant Uzupełnień z N. To-
myśla, Andrzej Wita - wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Wolsztyńskiego, Tadeusz Mą-
kosa - członek Zarządu Powiatu, Łucja Olej-
niczak - radna powiatowa, Eugeniusz Konie-
czek - prezes ZNP Oddział w Siedlcu, Jacek 
Kolesiński - wójt gminy Siedlec, Hieronim 
Birk - zastępca wójta, Krystyna Lewandow-
ska - skarbnik gminy, sołtysi oraz pracownicy 
urzędu gminy i mieszkańcy. W trakcie obrad 
uhonorowano Urszulę i Marka Zaliszów 
srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju”. Odznaczenie zostało przyzna-
ne decyzją Ministra Obrony Narodowej dla 
rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na 
wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Aktu uho-
norowania dokonał Wojskowy Komendant 
Uzupełnień ppłk Marek Kosicki. W punkcie 
interpelacje i wnioski głos zabrali:
* Radna Ewa Weil składając dwie interpela-
cję o następującej treści:
– w sprawie dotyczącej utrzymania porządku 
przy pojemnikach na szkło. ,,Przy opróżnia-
niu przez operatora, zdarza się bardzo często 
pozostawienie terenu nieuporządkowanego – 
porozrzucane szkło. Zagraża to bezpieczeń-
stwu podczas koszenia trawy, poruszania się 
i burzy estetykę tego miejsca”,

– w sprawie budowy ścieżek rowerowych na 
trasie Powodowo – Siedlec oraz Powodowo – 
Kiełpiny – Tuchorza w imieniu ponad 1.600 
mieszkańców gminy Siedlec, których repre-
zentuje mgr Paweł Rejmann – prezes ROD 
im. „Budowlani” w Powodowie, a którzy 
złożyli podpisy pod stosownym wnioskiem. 
,,Wśród popierających budowę ścieżek ro-
werowych są: dyrektor Zespołu Szkół Rol-
niczych i Technicznych im. H. Cegielskiego 
w Powodowie, mieszkańcy gminy Siedlec  
i Wolsztyn, Zarząd ROD im. „Budowlani” 
w Powodowie. Istnieje pilna potrzeba budo-
wy ścieżek rowerowych w gminie Siedlec 
ze względu na bezpieczeństwo poruszają-
cych się osób. Ruch na terasie z Siedlca do 
Wolsztyna oraz z Tuchorzy do Powodowa 
jest znaczny. Część poruszających dojeż-
dża rowerami do pracy, do szkół, a znaczna 
część rekreacyjnie przemierza tę trasę. Ten 
„oddolny ruch” zainicjowany przez p. Paw-
ła Kajmana związany jest z budową ścieżek 
rowerowych należy docenić, a potrzebę która 
jest przedstawiona należałoby zrealizować. 
Zaangażowanie emocjonalne lokalnego spo-
łeczeństwa i oczekiwanie na te inwestycje 
jest bardzo duże. Należałoby więc tę sprawę 
potraktować jako jeden z najważniejszych 
priorytetów naszej gminy”.

* Radny Ryszard Kluj zadając pytania:
– Czy została już opracowana przez urząd za-
powiadana koncepcja przekazania pomiesz-
czeń po byłym DPS przedszkolu na szatnie 
dla dzieci?,
– Czy został sporządzony spis majątku ru-
chomego po DPS –się? Dlaczego ten majątek 
nie jest zagospodarowany i czy jest pomysł 
na jego zagospodarowanie?
W dalszej części obrad przystąpiono do 
podjęcia następujących uchwał: * uchwała 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Wolsztyńskiemu (na obecnych 
15 radnych uchwała została przyjęta jedno-
głośnie) * uchwała w sprawie zmian uchwa-
ły budżetowej na 2015 rok (jednogłośnie)  
* uchwała w sprawie zgłoszenia sołectw 
Wojciechowo, Siedlec do Programu „Wiel-
kopolska Odnowa Wsi 2014 – 2020” (jed-
nogłośnie) * uchwała w sprawie powołania 
Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na 
Ławników do Sądów Rejonowych w Wolsz-
tynie i Grodzisku Wielkopolskim (jednogło-
śnie) * uchwała w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Siedlec (jednogłośnie) * uchwała w 
sprawie opłaty targowej (13 radnych – za,  
1 – głos przeciwny, 1 - wstrzymujący).
Protokoły z poszczególnych sesji po przyję-
ciu przez Radę Gminy Siedlec dostępne są na 
stronie www.siedlec.bip.net.pl, w zakładce - 
Rada Gminy/protokoły z sesji.

Jolanta Żurek
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UWAGA!
Zmiana godzin otwarcia Punktu Konsultacyjnego  
Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin

Do końca września br. Punkt konsultacyjny  
w Siedlcu będzie czynny we wtorki od godz. 18.00 – 21.00, 

a w Chobienicach w środy od godz. 15.00 – 20.00

UWAGA!
Świetlica Środowiskowa w Chobienicach 

będzie nieczynna do odwołania.

W ostatnim czasie w kra-
ju odnotowano wiele przy-
padków zatrucia narkoty-
kami, tzw. dopalaczami. Do 
szpitali trafiły osoby z ostrym 
zatruciem organizmu.

Apelujemy i ostrzegamy, 
aby nie kupować i nie zażywać 
takich substancji. Ich producen-
ci oraz sprzedawcy kierują się 
przede wszystkim zyskiem, za 
nic mając ludzkie życie. Sprze-
dając dopalacze – sprzedają 
śmierć! Masz wątpliwości, czy 
Twoje dziecko zażywa dopa-
lacze? Chcesz dowiedzieć się 
więcej na temat możliwości 
leczenia? Wiesz wszystko o ne-
gatywnych skutkach tych nie-
bezpiecznych substancji? Masz 
informacje o miejscach, w któ-
rych handluje się zakazanymi 
środkami? Jesteś uzależniony? 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych przygotowało listę nu-
merów telefonów pod którymi 
można szukać pomocy:

800 060 800 – bezpłat-
na, całodobowa infolinia Głów-
nej Inspektora Sanitarnego. Pod 
tym numerem telefonu możemy 
uzyskać informacje na temat 
negatywnych skutków zażywa-
nia dopalaczy oraz o możliwo-
ściach leczenia. Infolinia jest 
przeznaczona także dla rodzi-
ców, którzy mają wątpliwości 
czy ich dzieci zażywają dopa-
lacze. Na infolinię GIS można 
przekazywać też informacje, 
które mogą ułatwić służbom 
dotarcie do osób handlujących 
tymi nielegalnymi substancja-
mi,

116 111 – Telefon Za-
ufania dla Dzieci i Młodzieży. 
Służy on młodzieży i dzieciom 
potrzebującym wsparcia, opieki 
oraz ochrony. Zapewnia dzwo-
niącym możliwość wyrażania 
trosk, rozmawiania o sprawach 
dla nich ważnych oraz kontaktu 
w trudnych sytuacjach. Telefon 
prowadzi Fundacja Dzieci Ni-
czyje. Linia jest dostępna co-
dziennie, w godzinach 12.00-
22.00,. Pomoc online dostępna 
jest na stronie www.116111.pl/
napisz. Tylko w 2014 roku spe-

cjaliści przeprowadzili 3.205 
rozmów dotyczących kontak-
tów dzieci z substancjami psy-
choaktywnymi,

800 100 100 – telefon 
dla rodziców i nauczycieli w 
sprawach bezpieczeństwa dzie-
ci. To bezpłatna i anonimowa 
pomoc telefoniczna i online dla 
rodziców i nauczycieli, którzy 
potrzebują wsparcia i informa-
cji w zakresie przeciwdziałania 
oraz pomocy dzieciom, które 
przeżywają kłopoty i trudności 
wynikające z problemów i za-
chowań ryzykownych, takich 
jak: agresja i przemoc w szko-
le, cyberprzemoc i zagrożenia 
związane z nowymi technolo-
giami, wykorzystywanie sek-
sualne, kontakt z substancjami 
psychoaktywnymi, uzależnie-
nia, depresja, myśli samobój-
cze, zaburzenia odżywiania. 
Telefon prowadzi Fundacja 
Dzieci Niczyje. Linia jest do-
stępna od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach 12.00-18.00,  
a pomoc online dostępna jest pod 
adresem pomoc@800100100.
pl lub na stronie internetowej 
www.800100100.pl/napisz.  
W 2015 roku 61 kontaktów  
z Telefonem 800 100 100 doty-
czyło kontaktów dzieci z sub-
stancjami psychoaktywnymi,

800 12 12 12 - Dziecię-
cy Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka. Osoby poszu-
kujące pomocy oraz informacji 
na temat dopalaczy mogą ko-
rzystać także z telefonu zaufa-
nia Rzecznika Praw Dziecka.  
Numer przeznaczony jest za-
równo dla dzieci, jak i do-
rosłych, którzy chcą zgłosić 
problemy dotykające dzieci. 
Telefon jest czynny od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
od 8.15 do 20.00. Po godzinie 
20.00 oraz w dni wolne od pra-
cy każdy też może przedstawić 
problem i zostawić numer kon-
taktowy,

112 – jednolity numer 
alarmowy obowiązujący na te-
renie całej Unii Europejskiej. 
Nie krępuj się, pamiętaj, że 
sprzedawcy dopalaczy są zwy-
kłymi przestępcami.

DOPALACZE
Gdzie szukać pomocy?

W sobotę, 11 lipca miał miejsce III Sołecki 
Marsz Nordic Walking organizowany w Grój-
cu Małym. W marszu wzięło udział kilkudzie-
sięciu miłośników chodzenia z kijami. Impre-
zę prowadziła instruktorka nordic walking Ada 
Szklarz z Gorzowa. Była dobra zabawa, dobre 

jedzenie, nagrody dla uczestników, pogadanka 
o transplantacji, punkt medyczny. Organizato-
rzy dziękują za uczestnictwo i serdecznie za-
praszają na kolejną odsłonę marszu za rok –  
w pierwszą sobotę lipca 2016 roku.

Rajd z kijami

BIURO POMOCY
PRAWNEJ

Magdalena Warych-Wieczorek
Karpicko ul.Sosnowa 22

tel. 609 67 67 96
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Twoje zdjęcie
W białą ramkę włożone
Na stoliku rzeczywistości
I delikatny Twój uśmiech
To wyraz miłości
 Miłością mnie witasz o poranku
 Miłością błogosławisz mi noc
 Miłością mi z czoła zdejmujesz
 Wiele mych trosk
A samotność, która tak bardzo rani
I szczerość, z którą mi nie do twarzy
To perły rozrzucone
Co się składają w miłości koronę
 I choć wolno mi wątpić i płakać
 I choć wiem, że nie stanie się cud
 To na scenie mego serca
 Główną rolę grasz TY.

Julianna Kaczmarek

Wszystko za sprawą orga-
nizowanej już po raz trzynasty 
Grójeckiej Nocy Świętojańskiej. 
Tegoroczne obchody Nocy Świę-
tojańskiej rozpoczęły się od powi-
tań wszystkich zgromadzonych, 
a następnie swoje zdolności na 
scenie zaprezentowała młodzież  
z ZPSPiG w Chobienicach i Belę-
cina oraz zespół Rego ze Zbąszy-
nia. Jednym z punków artystycz-
nych był koncert zespołu Schanties 

Team. Nie zabrakło również wy-
stępu Powiatowej Wolsztyńskiej 
Orkiestry Dętej oraz zespołu Tu-
chorzacy. Tego dnia obowiązko-
wo każda Pani i Panna na głowie 
musiała mieć wianek. Dlatego też 
dużą popularnością cieszyło się 
stoisko Pań z Grójca Wielkiego, 
u których można było zakupić 
piękne, ręcznie plecione wianki. 
Punktem kulminacyjnym progra-
mu była inscenizacja popularnej 

piosenki „Wiła wianki i rzucała je 
do falującej wody” w wykonaniu 
miejscowej młodzieży. Na zakoń-
czenie, na widzów czekała jesz-
cze jedna niespodzianka – pokaz 
sztucznych ogni. Po przedstawie-
niu chętni mogli pozostać i bawić 
się dalej wraz z zespołem „Warsz-
tat” na zabawie tanecznej, która 
trwała do samego rana. W ten 
oto właśnie sposób Grójec Wielki 
powitał lato. Jak co roku była to 
niezwykła impreza, która przycią-
gnęła tłumy widzów. Gratulujemy 
pani sołtys Jadwidze Hirt i całej 
społeczności grójeckiej za tak 
wspaniale zorganizowaną impre-
zę. Kto wie, może z czasem Gró-
jecka Noc Świętojańska stanie się 
jedną ze sztandarowych imprez 
w naszej gminie i jej kulturalną 
wizytówką? - Właściwie, to już 
chyba taką jest! Ta impreza ma 
swoją uznaną markę i jest dosko-
nale rozpoznawalna także poza 
Siedlcem i okolicami – mówi wójt 
Jacek Kolesiński.

XIII Grójecka Noc Świętojańska
W sobotę, 27czerwca, jak co roku zjawiły się tłumy nad rzeką Obrą w Grójcu Wielkim.

Firma DOMEX
poszukuje pracowników  

na stanowisko:

kierownik marketu
kasjer – sprzedawca

Miejsce pracy: Siedlec

Wszelkie informacje 
pod nr tel: 661 976 149

Aplikacje składać 
drogą elektroniczną na adres: 

waldek@domex.leszno.pl

OGŁOSZENIE
W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego i Ministra Środo-

wiska, Wójt Gminy Siedlec informuje, że w lasach wszystkich własności, 
również lasach niepaństwowych (prywatnych), na terenie całego kraju 
rozpoczęło  się wykonywanie opracowania pod nazwą „Wykonywanie 
Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 
– 2019”.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli lasów 
prywatnych o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geode-
zji Leśnej wstępu do lasów i założenie powierzchni próbnych, jak również 
dokonywanie cyklicznych pomiarów.

OGŁOSZENIE
SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE OPRACOWANIA LOKAL-

NEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONU KOZŁA  
NA LATA 2014 – 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza  
na spotkanie poświęcone przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii  Rozwo-
ju na lata 2014 – 2020, które odbędzie się w sali posiedzeń  Urzędu Gminy  
w Siedlcu  w dniu 9  września 2015 r. o godz. 11:30

Prezes Zarządu LGD RK
Witold Silski

Zapraszamy do udziału w zintegrowanych wywiadach 
pogłębionych poświęconych opracowaniu LSR Regionu 
Kozła na lata 2014 - 2020

Zintegrowane wywiady pogłębione (FGI – focus group interview) to 
metoda badawcza polegająca na rozmowie, według przygotowanego 
wcześniej scenariusza, prowadzona przez moderatora, której celem jest 
poznanie opinii uczestników spotkania na wybrany temat. Grupa uczestni-

ków badania powinna liczyć od 6 do 12 osób.

Masz pomysł na projekt ?
Wprowadź go do LSR ! Tematem spotkań, na które Państwa zaprasza-

my, będzie poznanie spektrum oczekiwań poszczególnych grup i sposo-
bów rozwiązań najważniejszych problemów z wykorzystaniem lokalnego 
potencjału, aby następnie oczekiwania te zamieścić w LSR. Ze względu na 
definicję beneficjenta pomocy w poddziałaniu 19.2 – Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność zaplanowano przeprowadzenie 2 spotkań FGI: 1. Z przed-
stawicielami młodzieży w dniu 14 września oraz przedstawicielami grupy 
osób 50+ - w dniu 15 września

Osoby chętne do udziału w spotkaniach proszone są o kontakt pod 
numerem telefonu 602 398 758 lub 68 35 25 230.



24 lipca  w Siedleckiej Galerii 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sie-
dlcu otwarta została wystawa malar-
stwa Wiesława Matysika p.t. „Siód-
me Niebo”. Na wernisażu zobaczyć 
można najnowszą kolekcję obrazów 
olejnych i akwareli. Dodatkowo au-
tor zaprezentował rzeźby oraz wier-
sze.

Sam autor tak opisuje wystawę: 
„ Tworzę świadomie, raz na kilka 

lat staram się zaprezentować obra-
zy które są odniesieniem do rzeczy-
wistości, moich uczuć i przemyśleń. 
„Siódme Niebo” jest projekcją tych 
przeżyć ubraną w materię płótna, 
papieru koloru czy też słowa. Tytuł 
odnosi się zarówno do konkretnych 
miejsc jak i do stanu ducha w którym 
się znajduje obecnie. Każdy z nas 
posiada jakieś swoje Siódme Niebo. 
Jest to określenie stanu twórczego  
i wzniosłego, spokoju ducha i mate-

rii w pewnej harmonii wynikającej 
ze spełnienia i odnalezienia miejsca 
w świecie. Na wystawie zaprezento-
wałem przekrój swojej twórczości 
od malarstwa do poezji. Ten swoisty 
miszmasz technik i sposobów wyrazu 
jest jednak ściśle ze sobą związany 
tworząc spójną całość autorskiej 
kolekcji, w której każdy element jest 
częścią większej formy, a jedna pra-
ca wiąże się w jakiś sposób z innymi. 
Seria obrazów tworzona była przez 
ostatni rok. Będzie można oglądać ją 
w siedleckiej GOK  Galerii do koń-
ca sierpnia. Potem mam nadzieje, 
że zostanie zaprezentowana także w 
innych miejscowościach „ 

Po wernisażu odbył się koncert ze-
społu Paweł Wszołek Quartet z Kra-
kowa, promujacgo swoją najnowszą 
debiutancka płytę „Choice” .

Siódme Niebo

Nasz Świat
Na przełomie czerwca i lipca moż-

na było także, ogladać prace namalo-
wane przez uczestników Kółka Pla-
stycznego działającego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Siedlcu. 

Na wystawie p.t. „Nasz Świat” 
można było podziwiać zarówno prace 

indiwidualne jak i zbiorowe. Orygi-
nalne wizje artystyczne a także ćwi-
czenia z rysunku i malarstwa.

Sekcja plastyczna działa od paź-
dziernika do końca czerwca. Zapisy 
na rok artystyczny 2015/2016 odbęda 
się 8 września o godz 17 w sali GOK 
Siedlec. 
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CZAS NA ROWER!

W niedzielę, 5 lipca w 
GOK Galerii odbyło się otwar-
cie I Międzynarodowego Ple-
neru Malarskiego. Plener został 
po raz pierwszy zorganizowany 
w naszej gminie i trwał cały 
tydzień. Artyści przez ten czas 
pracowali i tworzyli w Siedlcu. 
Podczas artystycznego tygodnia 
gościliśmy 10 niezwykłych 
artystów. Byli to: Ewa Piosik  
z Wolsztyna, Liwia Litecka  
z Raculi, Agnieszka Kujawa-
Bartosik z Zielonej Góry, Anet-
te Lehmann-Westphall  z Nie-
miec, Alicja Wolska z Żagania, 
Bron Seager z Leszna, Yury 
Leshik z Białorusi, Wiesław 
Matysik z Siedlca, Mariusz So-
bieszek z Kargowej, Ludwik 
Błażejewski z Smolna. Uczest-
nicy przyznali, że plener ma-
larski jest niezwykle pożądaną 
formą samorealizacji przez 
artystów natomiast przy oka-
zji pleneru mieszkańcy naszej 
gminy mieli okazję obcować 
z tworzeniem sztuki na żywo. 
Bo przecież jednym z walorów 
chyba każdego pleneru malar-
skiego jest obcowania ze sztu-
ką, która „wychodzi do ludzi”. 
Artyści zaproszeni na siedlec-
ki plener malowali w centrum 
miejscowości uwieczniając 
okolicę na płótnach, co sprzyja 
kulturze gminy i poszerza war-
tości poznawcze. - Bo człowiek 
nie samym chlebem żyje. A tak 
zupełnie na serio, to cieszę się, 
że nasi mieszkańcy mogli wręcz 
dotknąć sztuki i być świadkami 

powstawania dzieł malarskich. 
To zawsze ciekawe przeżycie. 
Kto wie, może zainspiruje to 
do działania któregoś z naszych 
mieszkańców – komentuje wójt 
Jacek Kolesiński, a w sobotę, 
11 lipca odbyło się zakończenie 
I Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego. W GOK Galerii 
zostały wystawione wszyst-

kie namalowane podczas jego 
trwania prace. Były to obrazy 
tworzone technikami olejny-
mi, jak i akwarelami, zarówno 
przez artystów, jak i uczestni-
ków spotkań z malarzami. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za pracę i serce 
włożone w przepiękne obrazy.

Zajęcia odbywały się zarówno w pomieszczeniach 
placówki jak i poza nimi przez cały lipiec.  Podczas ak-
cji „Lato z GOK-iem” dużym powodzeniem cieszyły się 
liczne wycieczki. Przeprowadzono w sumie aż 9 wyjaz-
dów, m.in. do kina w Zielonej Górze, do Parku Krasnala 
w Nowej Soli oraz do ZOO we Wrocławiu. Wybrali-
śmy się również do Boszkowa na warsztaty tworzenia 
cukierków oraz do Karczmy Taberskiej w Janowcu na 
warsztaty pieczenia chleba. Dużo zabawy było podczas 
„Nocy w GOK-u”, gdzie spania było bardzo mało. Nie 
mogło się również obyć bez zajęć plastycznych z Wie-
sławem Matysikiem, zajęć fotograficznych z Dorotą 
Kolesińską, zajęć wokalnych z Anią Bakalarek, a Marta 
Pawlicka przeprowadziła ciekawe zajęcia artystyczne. 
Żeby trochę się rozruszać odbyły się także zajęcia ta-
neczne prowadzone przez Natalię Kubalę-Mroczoszek 
oraz rodzinna ZUMBA, którą poprowadziła Ewelina 
Piątyszek. Gościliśmy u siebie również dzieci i mło-
dzież z Ukrainy. Były wspólne warsztaty balonowe 
oraz zajęcia plastyczne i kulinarne, a także odbyła się 
wizyta u artystów pleneru malarskiego. Wspólne zajęcia 

pozwoliły na integracje wszystkich uczestników. Na za-
kończenie naszej akcji wybraliśmy się do Grójca Wiel-
kiego, gdzie spędziliśmy miło czas. Najpierw podczas 
zajęć plastycznych malowaliśmy baner, graliśmy w gry, 
a później smażyliśmy kiełbaski przy ognisku.

Podsumowując, akcja „Lato z GOK-iem” trwała 
cały lipiec i zgromadziła około 200 dzieci. W ciągu lip-
ca dość liczna gromada dzieci z gminy Siedlec, a także 
ich przyjezdni koledzy, mieli okazję miło i ciekawie 
spędzić czas na zajęciach organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Siedlcu. Każdy uczestnik letniej 
akcji znalazł coś ciekawego dla siebie. Gminny Ośrodek 
Kultury chciałby serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom za udział w akcji „Lato z GOK-iem”. Dzię-
kujemy również Bogdanowi Śmiałkowi za bezpieczny 
transport, Jadwidze Hirt, sołtysowi wsi Grójec Wielki 
– za miłe przyjęcie, instruktorom za prowadzenie zajęć, 
rodzicom za współpracę oraz wszystkim tym, których 
zapomnieliśmy wymienić za wsparcie i życzliwość. 
Jeszcze raz wielkie słowa podziękowania, a dzieci za-
praszamy za rok!

LATO Z GOK-IEM PEŁNE ATRAKCJI
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu, jak co roku, 
w ramach zorganizował dzieciom i młodzieży 
z okolic wakacyjny, aktywny wypoczynek.

Pod koniec czerwca, w wigwamie w Chobieni-
cach, odbył się rodzinny piknik, który zakończył rok 
artystyczny GOK Siedlec. W spotkaniu wzięli udział 
uczestnicy wszystkich zajęć odbywających się w roku 
szkolnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu. 
Zebrani  zostali powitani przez dyrektorkę GOK-u 
Agnieszkę Kędziorę, która również wręczyła dyplomy 

uczestnictwa w zajęciach. Następnie przyszedł czas 
na zabawę. Aby mieć siły na zabawę wszyscy posi-
lili się pyszną kiełbaską z ogniska, podczas którego 
było wiele radości i uśmiechów. Wszyscy bawiliśmy 
się znakomicie! Już we wrześniu zapraszamy na kolej-
ne zajęcia do GOK-u. Szczegóły dostępne na stronie 
www.goksiedlec.pl.

Piknik w wigwamie - Zakończenie Roku Artystycznego
W tym roku, po raz pierwszy w naszej gminie, miał miejsce międzynarodowy plener malarski
p.t. „Ludzie, Miejsca i Kolory”.

TYDZIEŃ ZE SZTUKĄ

Wraz z początkiem lata Siedleckie Koło Ro-
werowe zorganizowało już kolejny rajd rowerowy. 
Tym razem 21 czerwca odbył się „Rajd Czekola-
dowy”, czyli niedziela spędzona w sposób zdrowy  
i przyjemny. Wbrew obawom pogoda dopisa-
ła. Nie padało przez cały dzień więc szczęśliwie 
i na sucho uczestnicy dotarli do Kargowej, gdzie 
czekał na nich ciepły posiłek i placek drożdżo-
wy. Natomiast 19 lipca odbył się wakacyjny rajd 

do Wielenia. Liczna grupa naszych rowerzystów 
odwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki 
Grzeszników w Wieleniu, gdzie została niezwy-
kle gościnnie przyjęta prze ks.proboszcza Mariana 
Szymańskiego, który w ciekawy sposób opowie-
dział historię miejsca oraz podarował każdemu  
z uczestników pamiątkę z pobytu w sanktuarium. 
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na 
kolejne rajdy, które odbędą się jesienią.
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Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że zgodnie ze 

stanem na dzień 13.08.2015 r. Wojewódzki 
Ośrodek Koordynujący wysłał już prawie 
170 000 z zaplanowanych do wysłania w 
roku bieżącym ponad 239 000 zaproszeń 
do Wielkopolanek w wieku 50 – 69 lat na 
profilaktyczne badania mammograficzne. 
Zgodnie z danymi Systemu Informatycz-
nego Monitorowania Profilaktyki  w ciągu 
ostatnich 7 miesięcy br. zbadało się 70 000 
Wielkopolanek. Należy zadać sobie pytanie 
dlaczego 70 000 a nie 170 000?

 Rak piersi to nowotwór, które-
mu nie potrafimy zapobiec ale możemy 
go wcześnie wykryć i skutecznie leczyć. 
Czynnikami ryzyka są: płeć żeńska, wiek 
(najwięcej zachorowań występuje u kobiet 
po 50 roku życia), obciążenie genetyczne, 
czynnik hormonalny (wczesna pierwsza 
miesiączka, późna menopauza, późne uro-
dzenie pierwszego dziecka lub bezdziet-
ność), wieloletnie przyjmowanie hormonal-
nej terapii zastępczej, wcześniejsze choroby 
piersi a także niewłaściwa dieta, otyłość, al-
kohol. A więc w grupie ryzyka zachorowa-
nia na raka piersi znajduje się każda kobieta 
w wieku 50 lat i więcej. 

 Mammografia to proste badanie 
rentgenowskie, które pozwala na wczesne 
wykrycie guzków  w piersi, tak małych, 
że niewyczuwalnych w badaniu palpacyj-
nym (tj, o średnicy 1-3 mm). Choć badanie 
mammograficzne nie chroni przed zachoro-
waniem na raka piersi, pozwala na wykry-
cie zmian we wczesnej fazie choroby, kiedy 
leczenie jest bardziej skuteczne. 

 APELUJEMY aby, wszystkie Pa-
nie (Wielkopolanki w wieku 50 – 69 lat), 
w ręce których trafią zaproszenia zgłosiły 
się na badanie. A tym, które w ciągu ostat-
nich 2 lat nie wykonały badania mammo-
graficznego PRZYPOMINAMY, że nie 
musicie czekać na zaproszenie, wystarczy, 
że zadzwonicie pod wskazany numer, aby 
zarejestrować się na badanie. Aby uzyskać 
więcej informacji prosimy o kontakt z Wo-
jewódzkim Ośrodkiem Koordynującym, 
pod numerem tel. 514 429 218 (od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7:00 
– 18:00). Zapraszamy również do odwie-
dzenia strony internetowej www.wco.pl/
wok.

Z wyrazami szacunku,
dr n. med Agnieszka Dyzmann – Sroka. 
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Profi-
laktyki Nowotworów oraz Wojewódzkiego 
Ośrodka Koordynującego Populacyjny Pro-
gram Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 
Wiekopolskie Centrum Onkologii
--
mgr Agata Nowak
Inspektor ds. koordynacji programów pro-
filaktycznych Wojewódzki Ośrodek Koor-
dynujący Populacyjny Program Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi 

Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Gar-
bary 15, 61-866 Poznań  

tel. 61 88 50 915    

W pierwszą niedzielę lipca, w Ja-
żyńcu odbyły się zawody sikawek kon-
nych gminy Siedlec, które był połączone 
z obchodami 80-lecia tutejszej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczę-
ła msza święta w intencji strażaków i ich 
rodzin, którą odprawił kapelan strażaków 
z powiatu, ojciec Tadeusza Kala OMI. 
Swą obecnością obchody zaszczycili rów-
nież: prezes ZOG ZOSP RP w Siedlcu – 
dh Stanisław Piosik, komendant powiato-
wy PSP w Wolsztynie – mł. bryg. Rafał 
Kociemba, przewodniczący rady gminy 
Siedlec – Andrzej Kaźmierczak, prezes 
Banku Spółdzielczego w Siedlcu – Ele-
onora Rybarczyk, członkowie ZOG ZOSP 
RP w Siedlcu, członkowie Zarządów OSP 
oraz strażacy wszystkich jednostek OSP 
gminy Siedlec. Podczas części oficjalnej 
odczytano krótką historię OSP Jażyniec 
przygotowaną przez prezesa dh. Gerarda 
Kocura. W dalszej kolejności głos zabrali 
zaproszeni goście, którzy wręczyli przed-
stawicielowi jednostki okolicznościowe 
listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty. 
Na zakończenie, zastępca wójta Hieronim 
Birk wraz z przedstawicielami rady gminy 
Siedlec złożyli ojcu Tadeuszowi Kal OMI 
serdeczne gratulacje z okazji 25. rocznicy 
przyjęcia święceń kapłańskich. Po tych 
oficjalnych obrzędach przyszedł czas na 
sportową rywalizację drużyn, które wy-
startowały w zawodach sikawek konnych. 
W skład komisji sędziowskiej weszli: sę-
dzia główny – mł. bryg. Rafał Kociemba 
oraz członkowie komisji – Jan Mania, 
Piotr Kozica i Antoni Hirt. Do rywaliza-

cji przystąpiło w sumie siedem drużyn: 
sześć męskich i jedna żeńska. Zawody ro-
zegrano w konkurencji ćwiczenie bojowe 
razem z torem przeszkód. W grupie kobiet 
zawody wygrała reprezentacja OSP Jaży-
niec, a w grupie mężczyzn pierwsze miej-
sce zajęli reprezentanci OSP, za którymi 
kolejno uplasowali się:OSP Jażyniec, 
OSP Chobienice, OSP Grójec Wielki oraz 
OSP Reklin i OSP Żodyń. Organizatorem 
zawodów byli: zarząd oddziału gminne-
go ZOSP RP w Siedlcu, samorząd gminy 
Siedlec oraz zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jażyńcu. Wśród sponsorów 
znaleźli się: Bank Spółdzielczy w Siedl-
cu, Związek Międzygminny ,,Obra”, Nad-
leśnictwo Wolsztyn oraz Gospodarstwo 
Rolno – Ogrodnicze Małgorzata i Zdzi-
sław Brudło. Organizatorzy serdecznie 
dziękują za udzielone wsparcie.

Strażackie bojePROFILAKTYKA RAKA PIERSI

W tym roku minęły 73 lata od tych 
tragicznych wydarzeń. Z tej okazji, pod 
pomnikiem w Tuchorzy, zorganizowa-
no uroczystość patriotyczno – religijną. 
Mszę św. w intencji pomordowanych i 
za ofiary totalitaryzmu odprawił ksiądz 
prof. Zbigniew Teinert, a proboszcz 
parafii Tuchorza – ksiądz Tomasz Tom-
czak modlił się za pokój w Polsce oraz 
na świecie. W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz powiatowych: An-
drzej Wita – wiceprzewodniczący rady 
powiatu wolsztyńskiego, Tadeusz Mą-
kosa – członek zarządu powiatu, Andrzej 
Kaźmierczak – przewodniczący rady 
gminy Siedlec, Ewa Weil – radna gminy 
Siedlec, Jacek Kolesiński – wójt gminy 
Siedlec, Hieronim Birk – zastępca wój-
ta, mjr Dariusz Piekarz – zastępca Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień oraz 
mjr Artur Biskup – szef wydziału rekru-
tacji WKU N. Tomyśl. Na uroczystość 

przybyły także reprezentacje organiza-
cji i instytucji oraz poczty sztandarowe: 
rady gminy Siedlec, zarządu gminnego 
ZOSP RP, jednostek OSP z terenu naszej 
gminy, delegacja Banku Spółdzielczego 
w Siedlcu, Związku Kombatantów, rada 
sołecka wsi Tuchorza, przedstawiciele 
sołtysów naszej gminy, dzieci z Siekier-
czyna przebywa-
jące na obozie w 
Borui, członkowie 
Wolsztyńskiego 
Klubu Motocy-
klowego oraz 
mieszkańcy. Po 
zakończeniu mszy 
obecne delegacje 
samorządowców, 
o c h o t n i c z y c h 
straży pożarnych, 
kombatantów oraz 
innych organizacji 

i instytucji, a także rodziny pomordowa-
nych, mieszkańcy Tuchorzy i okolicz-
nych miejscowości złożyli kwiaty pod 
pomnikiem. Następnie wszyscy udali 
się w miejsce, w którym stoi szubienica. 
Tam odmówiono modlitwę za zmarłych. 
Cześć ich pamięci! Niech spoczywają  
w spokoju... Pamięć o nich nie zaginie!

Jak co roku, w czwartek 9 lipca w Tuchorzy zorganizowano obchody rocznicy zbrodni hitlerowskiej dokonanej na 
polskich patriotach podczas II wojny światowej

Pamięć wiecznie żywa
W sobotę, 1 sierpnia mi-

nęła 71. rocznica wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Dla 
podkreślenia rangi tego wyda-
rzenia, przed budynkiem Urzę-
du Gminy Siedlec wywieszono 
flagę narodową, a o godz. 17.00 
(termin rozpoczęcia Powstania 
Warszawskiego) uruchomiono 
na jedną minutę syreny alarmo-
we w miejscowościach: Boruja, 
Chobienice, Kopanica, Siedlec, 

Stara Tuchorza oraz Tuchorza  
i Wąchabno. - Bardzo dobrze, 
że na naszych terenach kultywu-
jemy pamięć o Powstaniu Wiel-
kopolskim. Nie możemy jednak 
zapominać o bohaterskim zry-
wie i cenie, jaką zapłacili ludzie 
oraz miasto w walce o wolność,  
w tak geograficznie dalekiej od 
nas Warszawie, stolicy Polski – 
podkreśla wójt Jacek Kolesiński.

Uczcili Powstanie

Wójt gminy Siedlec przypomina, że rolnicy do końca  sierpnia 
mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku na-
leży dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego 
i wystawione w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca br. Limit 
zwrotu wydatków poniesionych na zakup paliwa rolniczego wynosi 
81,7 zł na jeden hektar użytków rolnych (86x0,95 zł). Wnioski należy 
składać wyłącznie na urzędowym formularzu, który jest dostępny  
w Urzędzie Gminy Siedlec (pokój nr 6), u sołtysów lub na stronie 
internetowej www.siedlec.bip.net.pl.

W pierwszy piątek lipca 
gminę Siedlec odwiedziła grupa 
dzieci z Ukrainy wraz z opieku-
nami.

Nasi goście przyjechali na 
obóz letni do Wolsztyna w ramach 
współpracy samorządu powiato-
wego Wolsztyna z rejonem Win-
nickim na Ukrainie. W ramach 
pobytu grupa odwiedziła każdą 
z gmin naszego powiatu. Po do-
tarciu do Siedlca goście zostali 
serdecznie powitani przez wójta 
gminy Siedlec Jacka Kolesińskie-

go oraz przez dzieci ze świetlicy 
środowiskowej z Siedlca, które 
specjalnie na tę okazję przygoto-
wały i zaśpiewały kilka piosenek. 
W celu lepszego poznania się 
wszyscy uczestnicy spotkania wy-
pisali identyfikatory w językach 
ukraińskim i polskim. Wzajemnej 
integracji pomogły również cie-
kawe gry i zabawy przygotowane 
oraz przeprowadzone przez panią 
Hanię - opiekunkę świetlicy śro-
dowiskowej. Po części powital-
nej dzieci udały się do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu, gdzie 

dołączyli do nich uczestnicy wa-
kacji z GOK-iem, aby wspólnie 
wziąć udział w kilku warsztatach 
przygotowanych przez pracowni-
ków GOK w Siedlcu i panią Ha-
nię. Pan Grzegorz poprowadził 
warsztaty balonowe, gdzie każ-
dy mógł własnoręcznie wykonać 
różne cuda z balonów. Z panią 
Danusią dzieci wykonały i upie-
kły smaczne ciasteczka z owoca-
mi oraz przygotowały koktajl z 
truskawek. W międzyczasie pan 
Bernard oprowadził gości po re-
mizie OSP w Siedlcu, przy okazji 
wyjaśniając do czego służy sprzęt 
znajdujący się w pomieszcze-
niach. Grupa zagranicznych gości 

miała również okazję odwiedzić 
uczestników międzynarodowego 
pleneru malarskiego, który odby-
wał się w Siedlcu. Dzieci poznały 
różne techniki malarstwa oraz po-
mogły artystom w tworzeniu obra-
zów. Pan Grzegorz nauczył gości 
również puszczania ogromnych 
baniek mydlanych. Następnie, po 
zjedzeniu obiadu i własnoręcznie 
przygotowanego deseru, dzieci 
udały się do Grójca Małego, aby 
w gospodarstwie agroturystycz-
nym pani Joli mile spędzić czas na 
wspólnych grach oraz zabawach. 
Do udziału w zabawie dołączyły 
również dzieci z Grójca Małego. 
Pod czujnym okiem pani Hani 

i Kaliny dzieci bawiły się m.in. 
chustą, piłkami, tańczyły i prezen-
towały swoje umiejętności wokal-
ne. Wspólne pieczenie kiełbasek 
przy ognisku zakończyło spotka-
nie dzieci z Ukrainy i z Polski. 
Wszyscy, pomimo zmęczenia, nie 
kryli zadowolenia z możliwości 
spotkania ze swoimi rówieśnika-
mi oraz tym, że pomimo bariery 
językowej potrafili porozumieć się 
między sobą. Wszystkim osobom, 
które pomogły przygotować dzień 
pełen atrakcji serdecznie dzięku-
jemy.

Wizyta z Ukrainy

Po zakończeniu roku szkolnego, w 
piątek 26 czerwca dzieci z Grójca Małego 
i okolicznych miejscowości spotkały się 
przy sali wiejskiej, aby wspólnie święto-
wać początek wakacji. Tego wieczoru or-
ganizatorzy przygotowali szereg atrakcji. 
Były wspólne zabawy, pieczenie kiełbasek 
oraz pożyteczna lekcja pierwszej pomocy 
medycznej, na którą specjalnie przyje-
chała karetka pogotowia z Międzyrzecza. 
Wieczorem odbył się zaplanowany pokaz 

bajek, a najwytrwalsi widzowie zasnęli 
dopiero ok. Godz. 5.00 rano. Po wieczo-
rze i nocy pełnych wrażeń na dzieci cze-
kało pyszne śniadanie i malowanie twarzy.  
To wszystko było możliwe dzięki duże-
mu zaangażowaniu mieszkańców Grójca 
Małego, a szczególnie Kaliny Walkowiak. 
Wszystkie atrakcje były całkowicie bez-
płatne. Podobne spotkanie zaplanowano 
również na zakończenie wakacji.

W Bibliotece Publicznej w Kopanicy 
tradycyjnie największa frajda, to popołudnie 
lub noc w Bibliotece. To wspólne oglądanie 
filmów przez młodzież nie tylko z Kopa-
nicy, ale także Wielkiej Wsi, Małej Wsi, 
Jaromierza. Oprócz tego we wakacje były 
też m.in. wycieczki rowerowe, a z uwagi na 
małą ilość ścieżek rowerowych, wybierano 
najbezpieczniejszą trasę przez Wąchabno i 
Wielką Wieś do Babimostu. Tam Ośrodek 
Sportu „Olimpia”, czyli m.in. kręgielnia, 
która zawsze cieszy się sporym zaintere-
sowaniem także 5-cio i 6-latków, czyli naj-

młodszych czytelników z Kopanicy. Po krę-
glach jeszcze wizyta w pizzerii, a w drodze 
powrotnej do domu jezioro w Wąchabnie i 
przystanek nad wodą. Oprócz tego, dzięki 
współpracy z sołtysem, w czasie wakacji 
w Kopanicy był m.in. „Festyn sportowy”, 
w czasie którego biblioteka zorganizowała 
konkurs plastyczny dla dzieci. Tematem te-
gorocznego konkursu był „Ulubiony boha-
ter z ostatnio czytanej książki” oraz „Sport 
w Kopanicy”. Konkursowe prace zostały 
wystawione w bibliotece.

opr. Dorota Merda

Bajki, kiełbaski i karetka Wakacyjna Kopanica
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Dnia 27 czerwca 2015 roku z ini-
cjatywy Kustosza Janusza Jaskólskiego 
z Poznania oraz stowarzyszenia rozwoju 
Wąchabna i Kopanicy odbyło się spotkanie 
„Dudziarzy i Koźlarzy” z Regionu Kozła 
z udziałem gościa specjalnego Blanche 
Krebechek (Minneapolis, USA). W spo-

tkaniu wzięli udział mieszkańcy Wąchabna  
i okolicznych wsi wraz z sołtysami. Impre-
za przebiegła w miłym towarzystwie przy 
kawie, herbacie i pysznym grillu, nie za-
brakło też domowych wypieków. Przybyli 
goście bawili się przy muzyce koźlarskiej 
do późnych godzin wieczornych.

Spotkanie Dudziarzy i Koźlarzy w Wąchabnie

Zespół PERŁY-SUMSIODKI zo-
stał laureatem Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”  
w Szprotawie, oraz zdobył jedną z trzech 
nagród Grand Prix „Bukowego Liścia”.za 
całokształt twórczości oraz kultywowanie 

tradycji ludowych. Do nagrody pretendo-
wało 48 zespołów z całej Polski. 

23 Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewa-
czych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie

W dniach 08 – 09.08.2015 r. samorządow-
cy z Gminy Siedlec wzięli udział w obchodach 
„Święta Ogórka w Golssen”. Delegacja poje-
chała do Golssen na zaproszenie władz Związku 
Gmin Unterspreewald. W czasie festynu można 

było podziwiać występy zespołów ludowych 
oraz zapoznać się z bogatą ofertą produktów re-
gionalnych z „ogórkiem” w głównej roli. Wizy-
ta przebiegła w miłej atmosferze o którą zadbali 
organizatorzy.

„Święto Ogórka” w Golssen

Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich świadczy usługi informacyjne na te-
mat możliwości uzyskania dofinansowania 
w ramach Funduszy Europejskich a także 
zajmuje się organizacją spotkań informacyj-
nych na temat aktualnie trwających nabo-
rów wniosków oraz na tematy interesujące  
z punktu widzenia klientów. Oferuje rów-
nież pomoc przy przygotowywaniu wnio-
sków/projektów oraz konsultacje na etapie 
realizacji projektów. Usługi Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Europejskich świad-
czone są bezpłatnie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
(PI FE) w Nowym Tomyślu prowadzony 
jest przez Wielkopolską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.. Społeczność 
regionu z podregionu nowotomyskiego 
szukająca informacji nt. Funduszy Europej-
skich może ją bezpłatnie uzyskać u pracow-
ników LPI FE.

W ramach prowadzonej działalności spe-
cjaliści ds. funduszy europejskich świadczą 
nieodpłatnie m.in.: 
• usługi informacyjne w zakresie funduszy 
europejskich, 
• konsultacje w sprawie realizacji projektów 
(np. pozyskanie dofinansowania/dotacji), 
• organizują szkolenia/ spotkania informa-
cyjne lub dyżury w regionie w zakresie fun-
duszy unijnych.

Możliwości kontaktu: 
• kontakt bezpośredni – osobiście w biurze 
lub wizyty u klienta (dotyczy osób niepeł-
nosprawnych), 
• kontakt telefoniczny, 
• poczta tradycyjna i elektroniczna, 
• komunikator Skype i gadu-gadu.

Dane teleadresowe: 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 
64-300 Nowy Tomyśl 
tel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl 
e-mail: nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl 
Skype: infoue-nowytomysl 
gadu-gadu: 51757407

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 09:00 – 20:00 
Wtorek, środa, czwartek: 08:00 – 16:00 
Piątek: 07:00 – 15:00

Szkolenia/spotkania/dyżury są bezpłatne i 
skierowane do społeczeństwa oraz MSP z 
podregionu nowotomyskiego oraz społecz-
ności regionu.

30.07.2015r. policjanci Wydziału 
Kryminalnego KPP w Wolsztynie w wyni-
ku prowadzonych czynności operacyjnych 
ustalili miejsce przebywania poszukiwa-
nego od kilku lat 53.letniego mieszkańca 
gminy Siedlec. Mężczyzna znajdował się 
w zainteresowaniu organów ścigania od 
2010 roku, po tym jak został skazany na 
karę pozbawienia wolności. Nałożona na 
niego sankcja wynikała ze złamania sądo-
wego zakazu kierowania pojazdami mecha-
nicznymi, jaki obowiązywał go ze względu 
na kierowanie pod wpływem alkoholu.  
Wolsztyńscy policjanci w trakcie wszczę-
tych poszukiwań ustalili, że mężczyzna 
przebywa na terenie Holandii i wystąpili 
o tzw. Europejski Nakaz Aresztowania. W 
ostatnich dniach ustalono, że poszukiwany 
przyjechał do Polski. Mężczyzna został za-
trzymany w jednej z miejscowości na te-
renie gminy Siedlec. Był wyraźnie zasko-
czony widokiem policjantów, jednak nie 
stawiał oporu.  Mundurowi doprowadzili 
do KPP w Wolsztynie, gdzie został osa-
dzony w policyjnym areszcie. Stad trafił do 
miejsca, w którym odbędzie karę pozba-
wienia wolności. 

08.08.2015r. ok.godz. 20:00 dyżurny 
wolsztyńskiej jednostki Policji odebrał te-
lefoniczne zgłoszenie dotyczące BMW po-
ruszającego się z dużą prędkością w okoli-
cy plaży w Borui. Z relacji zgłaszającego 
wynikało, że autem jeździ dwóch młodych 
mężczyzn, a prowadzony przez kierowcę 
samochód nie tylko wzbija tumany kurzu 
ale stanowi zagrożenie zarówno dla wypo-
czywających w tym miejscu osób, jak i dla 
zaparkowanych nieopodal innych samo-
chodów.  Na miejsce skierowano policjan-
tów Wydziału Ruchu Drogowego. Mun-
durowi w trakcie prowadzonego patrolu, 
kilkaset metrów od plaży zauważyli poszu-
kiwane przez nich auto. Samochód stał na 

poboczu i jak się okazało był uszkodzony 
w następstwie uderzenia nim w drzewo. 
Obok auta stała grupa młodych mężczyzn. 
W trakcie podjętych czynności policjanci 
ustalili, że pośród nich znajduje się osoba, 
która kierowała samochodem. Samochodo-
wym piratem okazał się 19.letni mieszka-
niec Grodziska Wielkopolskiego. Mężczy-
zna wyraźnie był pod wpływem alkoholu, 
co potwierdziło późniejsze badanie, które 
wykazało 0,81 mg/l (1,7 promila). Dal-
sze czynności  pozwoliły policjantom na 
ustalenie drugiego mężczyzny, którego 
dotyczyła interwencja. Był nim również 
mieszkaniec Grodziska Wielkopolskiego, 
starszy o rok od swego kolegi. Podobnie 
jak on, był także pod wpływem alkoho-
lu – 0,70 mg/l (1,47 promila) w związku  
z czym zatrzymano mu prawo jazdy. Po-
nieważ wyjaśnienia składane przez obu 
mężczyzn były ze sobą sprzeczne obaj tra-
fili do policyjnego aresztu.  Po wytrzeźwie-
niu złożyli wyjaśnienia przyznając się do 
zarzucanych im czynów. Finalnie ustalono, 
że obaj mężczyźni znajdując się w stanie 
nietrzeźwości na przemian kierowali samo-
chodem. Starszy z nich podczas jazdy nie 
opanował pojazdu i uderzył w przydroż-
ne drzewo, natomiast młodszy prowadził 
auto nie mając do tego w ogóle uprawnień.  
Obaj młodzieńcy wykazali się brakiem 
poszanowania dla przepisów ruchu drogo-
wego, ale także bezmyślnością i brawurą 
za kierownicą, co niewątpliwie stworzyło 
zagrożenie dla pieszych oraz innych kie-
rowców. Możliwej w tych okolicznościach 
tragedii udało się uniknąć dzięki szybkiej 
reakcji zgłaszającego oraz znajdujących się 
na miejscu świadków zdarzenia. Materia-
ły wszczętego w tej sprawie postępowania 
niebawem trafią do sądu. Kara jaka mogą 
ponieść obaj mężczyźni to nawet dwa lata 
więzienia. 

POLICJA INFORMUJE

Spotkamy się w Siódmym Niebie
jutro, pojutrze za chwilę
dokładny adres napiszę
w dłoni podróżny mam bilet

Nasze przytulne mieszkanko
u Pana Boga za piecem.
Pachnące miłości mieszanką
chlebem, winem i świecą

Rajskiego ogrodu owocem,
co w sobie pokusy ma siły.
Będziemy się dzielić nocami,
w ten czas najbardziej nam miły

Wiesław Matysik „Siódme Niebo” Siedlec 2015

W nawiązaniu do 
artykułu ze str. 3 Wój-
ta Jacka Kolesińskiego 
oraz w związku z tym, 
że termin realizacji in-
westycji dobiega koń-
ca Zakład Eksploatacji 

Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. przedsta-
wia poniżej podział kosztów finansowania 
projektu pn. „Kompleksowe zagospodaro-
wanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmi-
na Siedlec”. Należy zaznaczyć, że podział 
kosztów obejmuje zadania zakończone jak 
również te w trakcie realizacji, które pla-
nowo zakończą się w wrześniu br. i obej-
mują budowę kanalizacji sanitarnej wraz 
z odtworzeniem uszkodzonej nawierzchni 
w miejscowościach Jaromierz, Kopanica  
i Mała Wieś. 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH SP. Z O. O. CIĄG DALSZY…

Apel 
do strażaków  

i mieszkańców 
Zwracamy się z prośbą o oddanie 
krwi dla syna naszego kolegi st. sekc.  
Piotra Wawrzyniaka strażaka Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży  
Pożarnej w Lesznie. Dziecko znajduje 
się obecnie w szpitalu w Poznaniu. 

Marcel urodził się 05.08.2015r.  
w Lesznie, gdzie podczas porodu 
stracił mamę. Chłopiec jest wcześnia-
kiem, cierpi na niekrzepliwość krwi  
i wymaga częstego jej przetłaczania. 
Oddawana krew może przyczynić się 
do jego powrotu do zdrowia a nawet 

uratować mu życie.
W imieniu st. sekc. Piotr Wawrzyniak - 

Dziękujemy za okazaną pomoc

Krew można oddawać w najbliż-
szym oddziale krwiodawstwa  

z dopiskiem: 
Marcel Wawrzyniak

Katedra i Klinika Neonatologii,  
ul. Polna 33,  

Poznań Intensywna Terapia 
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SIP BRONISŁAWA 2015-06-05 lat 94 BELĘCIN

MAŃKOWSKI JÓZEF 2015-06-06 lat 75 WIELKA WIEŚ

RURKOWSKA PELAGIA 2015-06-08 lat 78 WOJCIECHOWO

KANIA STANISŁAW 2015-06-14 lat 68 SIEDLEC

KONOPNICKI STEFAN 2015-06-17 lat 86 JAROMIERZ

REJMANN BARBARA 2015-07-01 lat 50 BELĘCIN

BAŃDUR JANINA 2015-07-05 lat 77 CHOBIENICE

MUŃKO CECYLIA 2015-07-24 lat 69 TUCHORZA

BUSCHKE MAREK 2015-07-30 lat 63 SIEDLEC

WAŚKO ANNA 2015-08-03 lat 20 JAŻYNIEC

WIECZOREK ANNA 2015-08-06 lat 81 GODZISZEWO

NOWAK HELENA 2015-08-07 lat 93 BELĘCIN 

JANIK ALICJA  2015-08-14 lat 66 KIEŁKOWO

RUTA ŁUCJA   2015-08-17 lat 94  KOPANICA

Wakacje 
w Chobienicach

Wakacje w przedszkolu wca-
le nie muszą kojarzyć się z nudą. 
To czas pełen przygód, radości  
i dobrej zabawy. Przekonały się  
o tym dzieci z Chobienic w ramach 
„Zielonego Przedszkola”, które 
trwało od 29 czerwca do 10 lipca. 
Dla dzieci zorganizowano zajęcia 
muzyczne, plastyczne, sportowe, 
integracyjne itp. Były też zabawy 
na dmuchanych zamkach oraz wi-
zyta pań malujących twarze i ro-
dziców, którzy czytali maluchom 
książki. W programie znalazła się 
także wycieczka do Krainy Zabaw 
Dinopolis w Wolsztynie. Wakacyj-
ne zajęcia w chobienickim przed-
szkolu były również znakomitym 
czasem do adaptacji i integracji 
najmłodszych dzieci, które już 
wkrótce zasilą grono przedszko-
laków.

O.M.

Zbiórkę makulatury, plastiko-
wych nakrętek i zużytych baterii  
w szkole w Kopanicy rozpoczęto 
już w 2008 r. Chodzi o to, aby wy-
robić w uczniach nawyk segregowa-
nia odpadów, co w efekcie pozwala 
chronić środowisko naturalne. Po-
mysł chyba chwycił, bo co roku w 
szkole zbiera się coraz więcej su-
rowców wtórnych. Do akcji chętnie 
włączają się także rodzice, a więk-
sze zaangażowanie w zbiórkę wyka-
zują uczniowie młodszych klas.

W tym roku szkolnym do 
zbiórki makulatury włączyło się  
w sumie 90 uczniów. Najwięcej, bo 
aż 548 kg zebrała jej z pomocą rodzi-
ców Wiktoria Jon z klasy III szkoły 
podstawowej. Drugie miejsce zajął 
Dawid Stasik z klasy Vb (412 kg),  

a trzecia była Zosia Wawrzynowicz z 
klasy VI (394kg). Dla uczniów zbie-
rających makulaturę zorganizowano 
dwie wycieczki, w których łącznie 
wzięło udział 90 uczniów. Pierwsza 
wycieczka odbyła się 17 czerwca 
do Poznania. Tam uczniowie mieli 
okazję zwiedzić Ogród Botaniczny. 
Byli zachwyceni licznymi oczkami 
wodnymi, strumykami i mniejszymi 
ciekami wodnymi oraz fontannami. 
Kwitnąca roślinność, malownicze 
usytuowanie ogrodu, stawy do-
starczyły zwiedzającym wielu mi-
łych wrażeń. Po pikniku na trawie  
w Ogrodzie Botanicznym przyszedł 
czas na wycieczkę do Ogrodu Zoo-
logicznego. Większość uczniów po 
raz pierwszy była w ogrodzie bo-
tanicznym i zoologicznym. Szcze-

gólnie mniejsze dzieci żywo re-
agowały na napotkane zwierzęta. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się flamingi, żyrafy, strusie oraz słonie  
i wielbłądy. A dzikie gęsi, które prze-
chodziły obok zwiedzających, były 
dla wielu dzieci zaskoczeniem, że 
są tak zaprzyjaźnione z ludźmi. Do-
datkową atrakcję stanowił przejazd 
kolejką po terenie ZOO. Wspaniała 
pogoda stanowiła dopełnienie miło 
spędzonego dnia, a kilka dni później 
zorganizowano drugą wycieczkę 
dla uczniów zbierających makula-
turę. Tym razem, 23 czerwca, eki-
pa z Kopanicy pojechała do Parku 
Rozrywki - Bogilu w Wiosce koło 
Jabłonny. Dzieci mogły skorzystać 
tam m.in. z gokartów, a młodsze 
były zainteresowane bajkami, które 

czytano w tzw. domkach bajek. 
Najwięcej dzieci korzystało 
jednak z różnych dmuchanych 
elementów, na których mogły 
zjeżdżać, skakać i biegać do 
woli. Po kilkugodzinnym poby-
cie zmęczona, ale zadowolona 
gromada wróciła do domu pełna 
sympatycznych wrażeń. Opie-
kunami uczniów były: Arleta 
Fryśna, Elżbieta Kolesińska, 
Ewa Tomys, Małgorzata Mer-
da, Joanna Rostkowska.– Takie 
wyjazdy motywują uczniów 
do systematycznej zbiórki su-
rowców wtórnych – przyznają 

opiekunowie, a jeśli chodzi 
o zbiórkę zużytych baterii, 
to za pośrednictwem ZEUK 
w Siedlcu przekazano je do 
Międzygminnego Związku 
Obra w Wolsztynie. Z kolei 
plastikowe zakrętki zbierano 
z przeznaczeniem na rehabi-
litację chłopca z Babimostu, 
który choruje na porażenie 
mózgowe. 

Opr. Joanna Rostkowska

Zbierają aż miło!
Zbiórka surowców wtórnych w ZPSPiG Kopanica, w roku szkolnym 2014/2015, okazała się 
rekordowa.

Końcówka roku szkolne-
go oraz letnie wakacje, to w 
przedszkolu w Tuchorzy wy-
darzenie, za wydarzeniem.

W sobotę, 20 czerwca dzie-
ci z grupy Wesołe Misie, wraz  
z rodzicami i wychowawczy-
nią, wybrały się na ,,wycieczkę 
pożegnalną” do Zielonej Góry. 
Pierwszym punktem wypadu 
było kino Focus, gdzie obej-
rzeliśmy film ,,Rechotek”. Na-
stępnie autobusem przejechali-
śmy do sali zabaw „Hop-Siup”, 
gdzie mogliśmy trochę wyłado-
wać drzemiącą w nas energię. 
Ostatnim punktem była restau-
racja McDonald's – bo przecież 
wcześniej wyskakaliśmy zapa-
sy jedzenia z naszych brzusz-
ków. Do domu wróciliśmy tro-
chę zmęczeni, ale za to bardzo 
zadowoleni. I szkoda tylko,  
że to nasza ostatnia wspólna 
wycieczka – bo przecież od 
września Wesołe Misie będą już 
w szkole. Kilka dni później, 24 
czerwca Wesołe Misie oficjal-
nie żegnały się z Przedszkolem 
w Tuchorzy, a także z młod-
szymi koleżankami i kolegami.  
Te nasze wspólne wesołe mi-

siowanie niestety musiało się 
skończyć. I chyba niejednemu 
tego dnia łezka w oku sie za-
kręciła. Rodzice mogli obejrzeć 
jeszcze jeden występ swoich 
dzieci. 5-latki wsiadły do kar-
tonowego pociągu i zabrały 
swoich rodziców do krainy,  
w której sprawdziły po raz ostat-
ni swoją wiedzę oraz wybiegły 
trochę w niedaleką przyszłość, 
czyli do wrześniowej szkoły. 
Następnie pani dyrektor wrę-
czyła wszystkim dzieciom dy-
plomy ukończenia przedszko-
la oraz drobne niespodzianki.  
A potem to już było nasze 
wspólne świętowanie przy ka-
wie/soku oraz przy pysznym 
cieście – jak zwykle upieczo-
nym przez naszych kochanych 
rodziców. Dwa dni później, 26 
czerwca w przedszkolu miało 
miejsce kolejne pożegnanie. 
Tym razem, to dzieci z grup 
,,Motylki” (3-latki) oraz ,,Dziel-
ne Smyki” (4-latki), w obecno-
ści swoich rodziców, pożegnały 
rok przedszkolny 2014/2015 i 
tym samym powitały upragnio-
ne wakacje! Każdy z przed-
szkolaków otrzymał pamiątko-
wy dyplom oraz niespodziankę.  

Wakacje czas zacząć! Bynaj-
mniej, z tego powodu przed-
szkole w Tuchorzy wcale nie 
było zamknięte. Ruszyło tutaj 
,,Zielone Przedszkole”. Na 
dzieci czekały liczne atrakcje 
oraz przygody. Przybyli do nas 
panowie z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Siedlcu - Grzesiu 
Śmiałek wyczarowywał balo-
nowe niespodzianki, a Wiesiu 
Matysik każdemu dziecku na-
malował na ręce tatuaż. Były 
także zajęcia rytmiczne z panem 
Jarkiem oraz zajęcia plastyczne 
z wychowawczyniami. Byliśmy 
na wycieczkach: w Krainie Za-
baw Bogilu w Wiosce, na rynku  
i w ZOO w Nowym Tomyślu 
oraz w parowozowni i w Sali 
Zabaw Dinopolis w Wolsztynie. 
Mieliśmy także przejażdżkę 
bryczką po Tuchorzy, a na za-
kończenie kolorowe animacje, 
czyli  zabawy z klaunem oraz 
malowanie twarzy. Przez całe 
dwa tygodnie dzieci na pewno 
się nie nudziły. A wkrótce roz-
pocznie się nowy rok szkolny  
i zabawa w przedszkolu ruszy 
na nowo!

BB

Pożegnanie Wesołych Misiów i wakacje pełne zabawy

Od 20 do 31 lipca w Kieł-
pinach zorganizowano ,,zielo-
ne przedszkole”. Na nudę nikt 
nie narzekał.

Wakacyjne zajęcia w przed-
szkolu w Kiełpinach od kilku już 
lat cieszą się dużym zaintereso-
waniem zarówno wśród miejsco-
wych dzieci, jak i przedszkola-
ków z pobliskich miejscowości. 
Być może powodem tego są 
liczne atrakcje, jakie zapewnia-
ne są dzieciom podczas dwóch 
wakacyjnych tygodni. Podczas 
tegorocznego 
„Zie lonego 
przedszko -
la” najmłodsi 
wyjechali do 
sali zabaw 
DINOPOLIS 
w Wolsztynie 
oraz do Parku 
Krasnala w 
Nowej Soli. 
Uczestniczyli 
także w licz-
nych warszta-

tach, kulinarnych, plastycznych, 
zawodach sportowych. Było 
malowanie twarzy, tańce, śpie-
wy i grillowanie. Oprócz tego, 
specjalnie dla dzieci, ich rodzice 
przygotowali inscenizację „Lo-
komotywy” J. Tuwima, która 
bardzo podobała się przedszko-
lakom. Wspaniały, „dymiący” 
pociąg z kolorowymi, przygo-
towanymi przez rodziców wa-
gonikami, jeździł dookoła dzie-
ci siedzących na trawie. Jedną 
 z największych letnich atrakcji 

były przejażdżki bryczką, a dzie-
ci były tak zachwycone, że nie 
miały ochoty wracać do domu  
i do końca wakacyjnych spotkań 
wspominały Kaśkę - konia. Dużo 
radości sprawiły dzieciom dmu-
chane zamki, na których bawiły 
się i skakały przez cały dzień. Na 
zakończenie odbyły się „Balono-
we warsztaty” z G. Śmiałkiem  
i każde dziecko wracało do domu 
z kolorowym upominkiem.

Liliana Jędrzychowska-
Gałęzowska

Wakacje z lokomotywą i koniem zwanym Kaśką

W połowie czerwca dzie-
ci ze świetlicy środowiskowej  
z Siedlca spędziły czas bardzo ak-
tywnie i zdrowo. M.in. wybrano 
się w odwiedziny do chobienic-
kiej świetlicy. Było bardzo miłe 
przyjęcie (dziękujemy!) i wiele 
wspólnej zabawy. Niedługo po-
tem, dzieci ze świetlic środowi-
skowych z Siedlca i Chobienic 
ponownie wspólnie się spotkały. 
Pretekstem było powitanie waka-
cji. Był grill, zabawy na świeżym 
powietrzu, malowanie twarzy. 
Była też smaczna lemoniada wy-
konana przez dzieci oraz ogląda-
nie ulubionych bajek do białego 
rana. Podczas integracyjnego 
spotkania odbyło się także roz-
strzygnięcie międzyświetlicowe-
go konkursu plastycznego pod 
hasłem „Moje wymarzone wa-
kacje”. Na zakończenie każdy 

uczestnik dostał pamiątkowy 
dyplom. Wszyscy świetnie się 
bawili, a nocowanie w świetlicy 
sprawiło dzieciom dużo radości. 
Tej radości nie brakło również 
w czasie innych zajęć, jakie na 
okres wakacji przygotowano  
w Świetlicy Środowiskowej  
w Siedlcu. Zorganizowano tu 
m.in. zajęcia kulinarne (były tosty  
i pyszne desery lodowo-owo-
cowe), zajęcia manualne oraz 
plastyczne (techniką decupage 
wykonywano wazoniki ze szkla-
nych butelek). Robiono także 
tzw. bransoletki przyjaźni z muli-
ny. Był też piknik, zabawy z chu-
stą KLANZA oraz wiele innych 
gier i zabaw, a także spotkanie 
integracyjne z dziećmi z Ukrainy. 
Jak widać, mimo wakacji, ruch  
w świetlicy spory...

Na  św ie t l i cy  spory  ru ch




