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S Z K O L E N I E  S O Ł T Y S Ó W

W ostatnią niedzielę sierpnia Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu zorganizowała  
II Rajd Rowerowy pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”. 
Celem rajdu było propagowanie zdrowego stylu życia bez uza-
leżnień, propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci  
i młodzieży, propagowanie jazdy na rowerze, jako formy ak-
tywności fizycznej oraz poznawanie walorów krajoznawczych 
gminy Siedlec. Na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy 
Siedlec zebrało się 48 uczestników rajdu, którzy zostali przy-
witani przez przewodniczącego GKRPA w Siedlcu i zastępcę 
wójta. Następnie rowerzyści wyruszyli w trasę, która wiodła 
miejscowościami: Nieborza – Wojciechowo – Chobienice – 
Godziszewo – Zakrzewo – Belęcin (przystanek na poczęstunek 
– kawę, ciasto i kiełbasę) – Mariankowo – Boruja – Tucho-
rza – Reklin – Siedlec. Każdy uczestnik rowerowej eskapady 
otrzymał pamiątkową koszulkę. Wrażenia z wycieczki także 
były gratis!

W dniach 9 – 11 września br. 
Sołtysi i Radni naszej gminy wraz 
z pracownikami Urzędu Gminy wy-
jechali na szkolenie połączone ze 
zwiedzaniem Kaszub. Koszty wyjazdu 
pokrywali sami uczestnicy. Pierwsze-
go dnia odwiedzili Szymbark, gdzie w  
Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
zwiedzili: dom do góry nogami, chatę 

kaszubską, bunkier Gryfa pomorskie-
go oraz obejrzeli najdłuższą deskę 
świata oraz największy fortepian na 
świecie. Następnie przejechali do 
Ostrzyc, gdzie po zakwaterowaniu od-
był się tradycyjny wieczór kaszubski 
przy lokalnej muzyce, przyśpiewkach 
i potrawach. Drugiego dnia z samego 
rana wyjechali zwiedzać Trójmiasto. 

Zwiedzili Gdańsk wraz z jego zabytka-
mi oraz Sopot. Po powrocie do hotelu 
odbyło się szkolenie, które poprowa-
dziła pani skarbnik K. Lewandowska, 
a sprawy bieżące omówił Wójt Jacek 
Kolesiński. Szkolenie dotyczyło Fun-
duszu Sołeckiego oraz zmian jakie 
zostały wprowadzone przy jego reali-
zacji. Szkolenie trwało bardzo długo 

– wymiana doświadczeń, ogrom pytań 
i odpowiedzi. Trzeciego dnia sołtysi 
z głową pełną pomysłów na realiza-
cję funduszu sołeckiego wybrali się 
na spacer po malowniczej okolicy, 
podziwiając piękne widoki, czystą 
wodę i charakterystyczną dla regionu 
architekturę. W samo południe, wszy-
scy w dobrych humorach wybrali się 

w podróż powrotną, podczas której 
wspomnień nie było końca. Wyjazd 
był bardzo udany, uczestnicy oprócz 
szkolenia mieli możliwość zwiedza-
nia, wymiany poglądów i doświad-
czeń, a co najważniejsze możliwość 
integracji – co wpływa pozytywnie na 
relację pomiędzy sołtysami, radnymi i 
pracownikami.
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  W ostatnią niedzielę sierpnia, punktual-
nie o godzinie 14.00, dożynkowe święto w 
Zakrzewie rozpoczęto uroczystą Euchary-
stią.
  Mszę świętą celebrował ks. proboszcz To-
masz Koliński. Wygłosił homilię, w której 
dziękował rolnikom za trud w zebraniu te-
gorocznych płodów rolnych. Z radością też 
ucałował bochen chleba. Z dumą spoglądał 
na przedstawicieli Belęcina, Godziszewa, 
Zakrzewa i Zakrzewka, którzy u stóp ołtarza 
stawiali przepiękne wieńce. Fakt ten doceniła 
też natura wiejska: słońce słało gorące pło-
myki na kłosy zbóż ozdabiając różne kształ-
ty wieńców. Piękna, letnia pogoda zachęciła 
uczestników mszy św. do pozostania na bo-
isku. Czekała na nich moc atrakcji. Plac przy 
świetlicy wiejskiej w Zakrzewie zgromadził 
dziesiątki amatorów piłki nożnej. Grano o 
Puchar Proboszcza. Drużyna Zakrzewa, jak 
zwykle nie zawiodła miłośników futbolu. 
Należy podkreślić, iż podczas tegorocznej 
imprezy przygotowano najwięcej atrakcji dla 
najmłodszych uczestników parafii. Dzieci 
szalały na dmuchanych, niebotycznych zam-
kach, jeździły samochodem wojskowym, 
bryczką. Dla milusińskich zorganizowano 
też pokaz robienia lalek ze szmatek i z in-
nych odpadów. Najmłodsi nastawiali buzie 
do udekorowania jej pędzelkiem z kolorową 
farbą, inni kosztowali cukrowej waty. Było 
wesoło. I smacznie! Wiele rodzin chwaliło 
pyszną grochówkę, inni zajadali potrawy z 
grilla, swojskie jadło, placki upieczone przez 
tutejsze gospodynie. Na zielonej murawie 
odbyły się też gry i zabawy dla dzieci oraz 
rozgrywki rodzinne. Uczestnicy festynu pę-
kali ze śmiechu w czasie pokazu sztuki cyr-
kowej. Atrakcją dożynek był taniec z ogniem 
w wykonaniu Grupy Tancerzy Ognia z Lesz-
na. W czasie imprezy kupowano cegiełki o 
wartości 5 zł, a zysk przeznaczono na bieżą-
ce potrzeby kościoła w Zakrzewie. W lote-
rii czekały wartościowe nagrody, takie jak: 
lodówko - zamrażarka, miksery, odkurzacz, 
maszynka do mięsa, robot kuchenny, obrazy 

i wiele innych. Nagrodę główną wygrała ro-
dzina z Zakrzewa. Później, widownię w do-
brych nastrojach, zespół z Podmokli zaprosił 
do zabawy. Śpiewający soliści urzekli swym 
koncertem każdego. Aby chwilę odpocząć, 
zmęczeni tancerze siadali pod parasolem 
lub w namiocie i pałaszowali lody, albo pili 
kawę.
Festyn odwiedził przedstawiciel urzędu gmi-
ny w Siedlcu – zastępca wójta Hieronim Birk. 
Niestety, ani ks. proboszcz, ani pan Birk nie 
wylosowali żadnej nagrody. Być może szczę-
ście uśmiechnie się do nich za rok. Należy 
podkreślić, iż zakrzewski festyn dożynkowy 
był imprezą bezalkoholową, w ramach akcji 
„sierpień miesiącem trzeźwości”. Czy taki 
festyn się udał? Z pewnością, o czym świad-
czą liczne opinie zgromadzone w trakcie 
dożynek. - Na festyn przyciągały atrakcyjne 
nagrody i program. Organizatorzy zasługują 
na duże brawa!Jestem często na różnych im-
prezach, ale tak spokojnego festynu bez „za-
wianych” uczestników jeszcze nie spotkałam. 
Szkoda, że tańce trwały tak krótko. Bawiłbym 
się z żoną do rana. Przedstawiciele Zakrzewa 
i liczni sponsorzy zorganizowali przednią 
zabawę! Najbardziej podobał mi się konkurs 
na najlepszego dojarza. Dojenie plastikowej 
krowy wypadło wyśmienicie- to tylko kilka 
przykładów z wielu licznych przychylnych 
recenzji. Reasumując: festyn dożynkowy 
przyciągnął przede wszystkim dzieci z ro-
dzicami. To dla najmłodszych przygotowano 
bezpłatne atrakcje na koniec wakacji. Wśród 
uczestników nie było osób niezadowolonych, 
bo chyba każdy znalazł coś dla siebie. Orga-
nizatorzy i sponsorzy, sołtys wsi organizują-
cej dożynki p. Z. Martyniak udowodnili po 
raz kolejny, że można zrobić dobra zabawę. 
Wystarczy tylko chcieć. I nie potrzeba do za-
bawy ani grama alkoholu! Można? Można!

M. Budzynska

W środę, 8 czerwca nasza ko-
chana mama, babcia i prababcia Ire-
na Glubka obchodziła 90-tą rocznicę 
swoich urodzin. W związku z tym, 
my – dzieci, postanowiliśmy zro-
bić mamie niespodziankę i w dniu 
11 czerwca o godz. 16.00 odbyła 
się specjalna msza św. w kościele w 
Tuchorzy. Następnie wszyscy prze-
szliśmy do miejscowej sali wiejskiej, 
gdzie czekały już zastawione stoły i 
didżej, który znakomicie uświetnił 
imprezę. Mama, pomimo, że nie mia-
ła zbyt łatwego życia, do dziś zacho-
wała dobre zdrowie i sprawny umysł. 
Wychowała 5 dzieci, doczekała się 

10 wnuków i 19 prawnuków. Uwa-
żamy, iż to trudne życie bardzo ją 
wzmocniło, ponieważ jako jedyna ze 
swojego rodzeństwa (miała czterech 
braci) dożyła tak pięknego wieku. Na 
imprezie uzbierało nas się ponad 50 
osób. Życzeniom nie było końca! Był 
wiersz dla mamy, piosenka dla mamy 
i tort dla mamy z jej zdjęciem z lat 
młodości. Wszyscy bawiliśmy się do 
późnych godzin nocnych. Życzymy 
naszej kochanej jubilatce dalszych lat 
życia w dobrym zdrowiu.

Halina Przybyła

SUPER 90-LATKA!
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Czy zdarzyło się Tobie, że po 
śmierci bliskiej osoby okazuje 
się, że w spadku po niej nie 
odziedziczyłeś niczego z uwagi na 
treść testamentu bądź ze względu 
na  rozdysponowanie przez 
spadkodawcę przed śmiercią 
majątkiem w drodze darowizn i 
czujesz się pokrzywdzony? Jeśli 
znalazłeś się w takiej sytuacji, a 
zarazem jesteś osobą uprawnioną 
z mocy ustawy do zachowku, masz 
szansę dochodzić przed sądem 
odpowiedniej sumy pieniężnej 
tytułem zachowku.

Instytucja zachowku ma na 
celu ochronę interesów osób 
najbliższych dla spadkodawcy. 

Zachowek ma chronić członków 
najbliższej rodziny spadkodawcy 
przed niekorzystnymi 
rozporządzeniami majątkiem 
dokonanymi przez spadkodawcę 
w testamencie bądź też w formie 
poczynionych za życia darowizn.

Czym jest zachowek? 
Zachowek to suma pieniężna, 
stanowiąca ułamek 
(połowę lub dwie trzecie -  
w razie trwałej niezdolności 
do pracy uprawnionego lub 
małoletności uprawnionego 
zstępnego) wartości udziału 
spadkowego, jaki by przysługiwał 
osobie uprawnionej do zachowku 
przy dziedziczeniu ustawowym. 
Zachowku można domagać się 
wówczas, gdy osoba uprawniona 
nie uzyskała zachowku bądź 
w postaci uczynionej przez 
spadkodawcę za życia darowizny, 
bądź w postaci powołania do 
spadku (w testamencie), bądź 
w postaci zapisu. Typowym 
przykładem jest pominięcie 
uprawnionego do zachowku 
w testamencie i powołanie w 

testamencie innej osoby do 
spadku bądź rozdysponowanie 
przez spadkodawcę majątkiem za 
życia w drodze darowizn. Uwaga, 
zachowek nie przysługuje temu 
spośród uprawnionych, który 
otrzymał od spadkodawcy za jego 
życia darowizny, których wartość 
jest co najmniej równa wysokości 
należnego zachowku.

Odpowiednie przepisy 
zawierają regulacje, w myśl 
których oblicza się zachowek. 
W tym miejscu wystarczy 
wspomnieć, że przy obliczaniu 
zachowku zasadniczo dolicza 
się do spadku darowizny, choć z 
pewnymi wyjątkami, oraz zapisy 
windykacyjne dokonane przez 
spadkodawcę. Wspomnianymi 
wyjątkami są m.in. drobne 
darowizny, zwyczajowo przyjęte 
w danych stosunkach, darowizny 
dokonane na rzecz osób 
niebędących spadkobiercami albo 
uprawnionymi do zachowku przed 
więcej niż dziesięciu laty, licząc 
wstecz od otwarcia spadku, a więc 
od śmierci spadkodawcy, Takich 

darowizn nie dolicza się do spadku. 
Jeżeli zachowek przysługuje 
zstępnym lub małżonkowi, dalsze 
przepisy określają darowizny, 
które w takich sytuacjach również 
nie dolicza się do spadku.

Komu przysługuje zachowek? 
Przepisy prawa spadkowego 
przewidują zamknięty katalog 
osób, którym przysługuje 
prawo do zachowku. Są nimi: 
zstępni, małżonek oraz rodzice 
spadkodawcy, którzy byliby 
powołani do spadku z ustawy. 
Rodzice spadkodawcy wtedy będą 
uprawnieni do zachowku, gdy  
spadkodawca nie miał  zstępnych. 
Spośród wskazanych powyżej 
osób uprawnionych do zachowku, 
roszczenie o zachowek przysługuje 
tylko tym, którzy w konkretnym 
stanie faktycznym odziedziczyliby 
spadek z mocy ustawy. Innym 
osobom, w szczególności 
rodzeństwu spadkodawcy oraz 
zstępnym rodzeństwa, zachowek 
nie przysługuje. Zapłaty 
zachowku domagać się można 
w pierwszej kolejności od 

spadkobiercy, który odziedziczył 
spadek. Gdyby to było niemożliwe, 
zachowku można domagać się od 
zapisobiercy windykacyjnego, a 
w ostatniej kolejności od osoby, 
która otrzymała od spadkodawcy 
darowiznę doliczoną do spadku.

Z dochodzeniem roszczeń 
o zachowek nie należy 
zwlekać. Roszczenie o 
zachowek przedawnia się  
z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia 
testamentu.  Dotyczy to roszczeń 
o zachowek powstałych przed 
dniem 23.10.2011 r., które 
w tym dniu nie były jeszcze 
przedawnione. Stary przepis z 
3-letnim terminem przedawnienia 
znajdzie zatem zastosowanie 
do roszczeń przedawnionych, 
zgodnie z trzyletnim terminem 
przedawnienia, przed wejściem 
w życie ustawy nowelizującej z 
18.03.2011 r. 

adwokat Dominika Molińska

Zachowek - nie czekaj !

DOŻYNKI PARAFIALNE W ZAKRZEWIE
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Rozmowa z wójtem JACKIEM KO-
LESIŃSKIM, o pochwałach dla Chobie-
nic, nowej w sali sportowej w Tuchorzy, 
drogowych inwestycjach i o tym, od cze-
go jest wójt oraz podlegli mu urzędnicy.

W tym roku naszą gminę spotkał spo-
ry zaszczyt, byliśmy gospodarzem powia-
towego święta plonów...

Tak, zgodnie z przyjętą i bardzo dobrą 
tradycją, co roku inna gmina w powiecie 
wolsztyńskim jest miejscem powiatowych 
dożynek. Minęło kilka lat i ponownie świę-
to zawitało do nas, a konkretnie do Cho-
bienic. Byłem pod dużym wrażeniem, jak 
mieszkańcy tej wsi przygotowali się do 
tegorocznego święta plonów. Należą się im 
gratulacje oraz podziękowania, za wystrój 
wsi i perfekcyjną organizację. Zresztą, to 
nie tylko moje zdanie, ale również opinia 
wielu gości, którzy przyjechali na święto 
plonów. Doprawdy miło było mi słuchać 
wielu pochlebnych zdań od osób uczestni-
czących w tegorocznych dożynkach gmin-
no – powiatowych. A przyjechało sporo 
gości z całego powiatu i myślę, że święto 
plonów w Chobienicach spełniło swoją rolę 
integrując ludzi z trzech gmin. Z kolei dzień 
przed dożynkami, te same Chobienice, zna-
komicie zintegrowały mieszkańców naszej 
gminy. To przez turniej sołectw, na którym 
wszyscy znakomicie się bawili. I choć jego 
ideą była rywalizacja, to toczyła się ona 
bez jakiejkolwiek zawiści, w atmosferze 
dobrej zabawy. Ta formuła się sprawdza, a 
w przyszłym roku chcemy, żeby taki turniej 
sołectw naszej gminy miał jeszcze bardziej 
familijny charakter. Żeby było coś dla ca-
łych rodzin, dla rodziców i dla dzieci.

Teraz rodzice i dzieci są z pewnością 
zaaferowani nowym rokiem szkolnym. 
Samorząd gminny chyba też?

My już wcześniej, na długo przed 1 wrze-
śnia, bo zanim placówki szkolne i przed-
szkolne otworzyły swoje podwoje, to przez 
letnie wakacje przeprowadziliśmy drobne 
lub większe remonty. Wszystko po to, aby 
,,odświeżyć” szkoły lub wykonać niezbęd-
ne naprawy, których wykonanie w trakcie 
trwania roku szkolnego może być kłopotli-
we. Więc gdy w wakacje uczniowie zażywa-
li zasłużonego odpoczynku, to w szkołach 
ostro pracowano, aby zdążyć ze wszystkim 

do 1 września. Udało się i uczniowie wrócili 
do trochę odmienionych szkół. Teraz przed 
nimi i kadrą nauczycielską oraz pracowni-
kami kolejny rok pracy. Dla personelu bę-
dzie jej trochę więcej, bo wzrosła nam ilość 
dzieci, a dodatkowo wydłużyliśmy godziny 
pracy niektórych przedszkoli. Była taka 
potrzeba i postulaty więc zapadła zupełnie 
słuszna decyzja, aby przedszkola pracowa-
ły dłużej. Przecież to placówki oświatowe 
są dla naszych mieszkańców, a nie na od-
wrót! Teraz uczniom i pracownikom pozo-
staje życzyć w nowym roku szkolnym, jak 
najwięcej sukcesów! A skoro o nich mowa, 
to właśnie sukcesem zakończyły się nasze 
starania o uzyskanie dofinansowania i dzię-
ki temu ruszamy z rozbudową przedszkola 
w Tuchorzy. Oprócz tego, cały czas trwa-
ją prace nad projektem budowlanym sali 
gimnastycznej przy szkole w Tuchorzy. 
Znalazła się ona już w wieloletnim planie 
urzędu marszałkowskiego. W zależności od 
tego, kiedy urząd przyzna dofinansowanie 
i w jakiej ono będzie wysokości, to startu-
jemy z budową tak potrzebnego obiektu. 
Gdyby wszystko poszło dobrze, to budowa 
sali sportowej mogłaby ruszyć w przyszłym 
roku i za dwa lata byłaby ona gotowa.

Te inwestowanie w oświatę nie odbi-
je się na innych inwestycjach, na które 
może zabraknąć pieniędzy?

W oświatę trzeba inwestować, bo to 
przecież inwestycja w następne pokolenia. 
Ale spokojnie, bez obaw, bo na inne rzeczy 
poza oświatą też nam wystarcza. Właśnie 
zakończyły się remonty ulic w Kopanicy. 
Lada dzień zakończy się także modernizacji 
450-metrowego odcinka drogi w Marianko-
wie. Rozpoczynamy również budowę drogi 
w Zakrzewie, przy osiedlu. Udało się także 
pozyskać dofinansowanie na moderniza-
cję drogi w Grójcu Małym. Na te zadanie 
ogłosiliśmy zresztą już przetarg i jeszcze 
w tym miesiącu nastąpi otwarcie ofert. 
Oprócz tego, trwają prace nad wykona-
niem projektu planowanej budowy ścieżki 
rowerowej łączącej Siedlec z Powodowem. 
Wreszcie ruszyła też sprawa tak potrzebne-
go i zgłaszanego od lat remontu drogi po-
wiatowej Powodowo – Kiełpiny. Samorząd 
powiatowy podjął przysłowiową rękawicę, 
czyli wyzwanie w postaci tej inwestycji. 
Przyznam, że liczyliśmy na trochę więcej, 
ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo złożono 
wniosek o dofinansowanie modernizacji tej 
drogi. Być może w przyszłym roku ruszy 
pierwszy etap zadania, które będzie reali-
zowane także przy naszym udziale finanso-
wym.

Skąd pieniądze na te wszystkie inwe-
stycje?

Budżet naszej gminy ma dobre wskaźni-
ki, co automatycznie przekłada się na dobry 
wynik finansowy. Na koniec pierwszego 
półrocza plan dochodów wykonaliśmy na 
poziomie 53 procent, czyli była nadwyżka, 
a wydatki osiągnęły jakieś 48 procent, czyli 
były oszczędności. Zresztą, zawsze powta-
rzam, że pieniądze są ważne, ale wcale nie 
najważniejsze. Nie od nich powinno zaczy-
nać się rozmowy o inwestycjach, bo wtedy 
wiele inwestycji mogłoby już polec na sa-

mym starcie. Trzeba radykalnie odwrócić 
sposób myślenia. Ważniejsze niż fundusze 
są bowiem dobre pomysły na wydanie pie-
niędzy, hierarchia potrzeb mieszkańców 
oraz pożytek z inwestycji i korzyści, jakie 
ona przyniesie naszej gminie i jej miesz-
kańcom. A pieniądze? Od tego jest wójt i 
podlegli mu urzędnicy, żeby je znaleźć z 
zewnętrznych źródeł finansowania lub wy-
gospodarować z posiadanych środków.

Oj, to trzeba umieć dobrze rachować?
Oczywiście, a przy tym nie można dać 

się zamknąć w słupkach, tabelkach i tej 
całej księgowości. Bo przecież samorząd 
to nie tylko budżet i cyferki. To przede 
wszystkim ludzie i czasem również pewne 
rzeczy, których nie przeliczy się na żadne 
pieniądze, gdyż mają niewymierną wartość. 
Dlatego tak bardzo ucieszyła mnie inicjaty-
wa naszego ośrodka kultury, który w całej 
gminie zorganizował Tydzień Kozła. Su-
per pomysł, super wykonanie i co najważ-
niejsze – żywe zainteresowanie odbiorców 
zaproponowanym tematem. Dzięki takim 
inicjatywom buduje się świadomość regio-
nalną i lokalną tradycję, a tych przecież nie 
sposób zaszeregować gdzieś w budżecie, 
czy kupić. Bardzo fajnie, że w tym świecie 
cyferek pamięta się też o takich rzeczach. 
Kto wie, może z tego Tygodnia Kozła wy-
kiełkuje jakiś nowy pomysł lub talent, albo 
narodzi się jakaś ciekawa inicjatywa? Jeśli 

ludziom będzie się chciało, to wtedy można 
zrobić naprawdę wiele, bo - jak mówiłem 
wcześniej - najpierw liczy się pomysł, a o 
pieniądzach mówmy później i o nie niech 
martwi się wójt, urząd i jego jednostki po-
mocnicze. Czy ktoś przed laty spodziewał 
się, że Grójecka Noc Świętojańska z czasem 
stanie się jedną ze sztandarowych imprez 
naszej gminy i jej kulturalną wizytówką? A 
tak jest dzisiaj. W tym roku co prawda pogo-
da trochę popsuła szyki organizatorom, ale 
i tak frekwencja była dość duża i jak zwy-
kle, wszyscy wrócili zadowoleni. Owszem, 
w tym samym czasie, nieopodal, po stronie 
gminy Zbąszyń odbywała się niemal iden-
tyczna impreza, ale w kolejnych latach to się 
już raczej nie powtórzy. Już rozmawiałem z 
burmistrzem Zbąszynia i albo będziemy ro-
bić razem, jedną, ale większą imprezę świę-
tojańską, albo będziemy uzgadniać terminy, 
żeby nie kolidowały ze sobą w czasie. To są 
jednak techniczne rzeczy, wręcz drobiazgi, 
których załatwienie wymaga tylko ustaleń. 
Najważniejsze, że ludziom się chce, że są 
aktywni, że chcą coś robić. I niech robią, 
niech rzucają pomysły i biorą się do działa-
nia, a my – urzędnicy będziemy szukać pie-
niędzy w tych wspomnianych ,,cyferkach” 
i organizacyjnie wspierać przedsięwzięcia. 
Bo przecież od tego jesteśmy. To nie miesz-
kaniec jest dla urzędnika, tylko urzędnik 
jest dla mieszkańca. Nigdy na odwrót!

BO NAJWAŻNIEJSZE JEST, ŻEBY LUDZIOM SIĘ CHCIAŁO

Budowa drogi w Mariankowie

Wyremontowana droga w Kopanicy
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29.05.2016 – pierwszy etap rajdu 
rowerowego połączonego 
z plenerem fotograficznym 
pn. ,,Rowerowym Szlakiem 
Historii”,

2.06.2016 - spotkanie w sprawie drogi 
i chodnika w Chobienicach,

3.06.2016 - Gminna Olimpiada 
Sportowa Przedszkolaków w 
Belęcinie,

4.06.2016 - festyn rodzinny w 
Kopanicy połączony ze 
zbiórka publiczną na leczenie 
Mateusza, chorego na 
białaczkę chłopca,

5.06.2016 - Gminne Zawody 
Sportowo Pożarnicze 
jednostek OSP gminy Siedlec 
w Kopanicy. W zmaganiach 
uczestniczyły 44 drużyny, w 
tym 13 żeńskich,

8.06.2016 - narada z dyrektorami 
szkół,

12.06.16 - udział przedstawicieli 
samorządu gminnego Siedlca 
w obchodach Święta Gminy 
Siekierczyn; drugi etap rajdu 
rowerowego połączonego 
z plenerem fotograficznym 
pn. ,,Rowerowym Szlakiem 
Historii”,

13-17.06.2016  - Tydzień Kozła w 
placówkach oświatowych na 
terenie gminy Siedlec,

19.06.2016 - I Trzeźwościowy Spływ 
Kajakowy zorganizowany 
przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Siedlcu,

24.06.2016 - zakończenie 
roku szkolnego 
w placówkach oświatowych; 
premiera spektaklu SZAFA w 
wykonaniu Teatru PARAWAN,

25.06.2016 - XIV Grójecka Noc 
Świętojańska,

27.06.2016 - spotkanie w sprawie 
organizacji Dożynek 
Powiatowo - Gminnych w 
Chobienicach,

30.06.2016 - spotkanie z dyrektorem 
Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Tuchorzy; I 
Konkurs Wiedzy o gminie 
Siedlec; dodatkowo w czerwcu 
odbyły się spotkania dotyczące 
dofinansowania przez 
samorząd gminny przedszkola 
ABe Ce Strumyk Wiedzy w 
Siedlcu,

2.07.2016 - IV Marsz Nordic Walking 
„Wokół Kątów Sołectwa 
Grójec Mały”; wizyta na XX 
Obozie Rowerowym TPD 
Siekierczyn w Borui,

3–10.07.2016 - II Międzynarodowy 
Plener Malarski w naszej 
gminie,

6-7.07.2016 - w Borui odbył się 
biwak pod hasłem „Jedz i żyj 
zdrowo” dla dzieci ze Świetlic 
Środowiskowych z terenu 

gminy Siedlec,
9.07.2016 - uroczyste obchody 74. 

rocznicy zbrodni hitlerowskiej 
w Tuchorzy; w Kopanicy 
rozegrano turniej w piłce 
nożnej o puchar wójta gminy 
Siedlec,

11.07.2016 - spotkanie z dyrektorem 
Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w 
Belęcinie,

12.07.2016 - zebranie wiejskie w 
Belęcinie,

13.07.2016 - objazd i wizytacja 
placówek oświatowych 
(Tuchorza, Belęcin, 
Chobienice),

14.07.2016 - spotkanie w sprawie 
ścieżki rowerowej; narada z 
sołtysami gminy Siedlec,

15.07.2016 - kolejny objazd 
połączony z wizytacją 
placówek oświatowych 
(Kopanica, Chobienice); 
Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Obra” 
z udziałem przedstawiciela 
samorządu gminnego Siedlca,

19.07.2016 - naszą gminę odwiedziła 
grupa młodzieży z rejonu 
lityńskiego na Ukrainie; 
posiedzenie Zarządu Związku 
Międzygminnego „Obra” 
w Wolsztynie; spotkanie z 
burmistrzem Zbąszynia w 
sprawie wysypiska; spotkanie 
z przewodniczącym Związku 

Międzygminnego „Obra” w 
sprawie wysypiska,

20.07.2016 - spotkanie z zarządem 
powiatu wolsztyńskiego w 
sprawie drogi w Kiełpinach,

29.07.2016 - wystawa fotograficzna 
autorstwa Katarzyny Śmiałek 
,,Moje niebo” (Galeria 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Siedlcu),

1-8.08.2016 - w naszej gminie gościła 
delegacja z Mołdawii,

3.08.16 - Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Obra”,

28.08.2016 - I Mistrzostwa 
Wędkarskie Strażaków 
Ochotników gminy Siedlec; 
Dożynkowy Turniejem Kopa 
o puchar wójta gminy Siedlec 
w Chobienicach; II Rajd 
Rowerowy pod hasłem „Żyj 
zdrowo na sportowo”, którego 
organizatorem była Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Siedlcu,

3.09.2016 - Turniej Sołectw Gminy 
Siedlec w Chobienicach w 
ramach Dożynek Powiatowo – 
Gminnych; wystawa malarstwa 
Mateusza Kaźmierczaka z 
Wolsztyna (Galeria GOK),

4.09.2016 - Dożynki Powiatowo – 
Gminne w Chobienicach.
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Informacje z Regionu Kozła
* U PROGU LATA. W sobo-

tę, 11czerwca 2016 r. w Dąbrówce 
Wielkopolskiej biesiadowali miło-
śnicy folkloru podczas XXIII Dą-
browieckich Spotkań Folklorystycz-
nych pod hasłem „U progu lata”. 
Tradycyjnie, jak każdego roku, w 
imprezie uczestniczyły zaproszone 
zespoły spoza regionu.

* FESTIWAL KAPEL. W 
dniach 23–26 czerwca grupa koź-
larzy ze Stowarzyszenia Muzyków 
Ludowych w Zbąszyniu wzięła 
udział w 50. Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym. W zakoń-
czonej ogólnopolskiej rywalizacji 
muzycy ludowi przywieźli do Zbą-
szynia trzy srebrne medale. W kate-
gorii kapel drugie miejsce i nagro-
dę zdobyła Kapela Kozła Białego z 
Przyprostyni w składzie: Adam Ka-
iser - kozioł biały weselny i Jacek 
Pawłowski - skrzypce. W kategorii 
,,duży - mały” drugie miejsce i na-
grodę wywalczył Jan S. Prządka z 

uczniami ze Zbąszynia, 
rodzeństwem Łukasz Mo-
lenda – kozioł biały wesel-
ny i Małgorzata Molenda 
– skrzypce, a w kategorii 
solistów instrumentalistów 
drugie miejsce i nagro-
dę zdobył Jan S. Prządka 
grający na koźle czarnym ślubnym. 
Muzycy ludowi dodatkowo wzięli 
udział w organizowanych przez or-
ganizatora festiwalu prezentacjach i 
koncertach występując na scenach 
i ulicach Kazimierza Dolnego n/
Wisłą prezentując tradycyjne in-
strumenty i muzykę koźlarską oraz 
przyśpiewki ludowe naszego regio-
nu. Dokonali też nagrań dla Polskie-
go Radia.

* WALNE ZEBRANIE. W 
dniu 29 czerwca, w Sali Folkloru i 
Kultury w Dąbrówce Wlkp. odbyło 
się walne zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania Regionu Kozła. 
Członkowie LGD udzielili ustępu-

jącemu Zarządowi absoluto-
rium i wybrali na czterolet-
nią kadencję nowe władze. 
Składy Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej zamieszczono w 
zakładce „O nas” na stronie 
internetowej www.lgdrk.pl. 
Jednym z punktu porządku 

obrad było też wprowadzenie zmian     
do niedawno uchwalonej Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014 – 
2020, wynikających ze zmiany zapi-
sów w umowie ramowej podpisanej 
w dniu 20 maja 2016 r. z samorzą-
dem województwa lubuskiego. W 
wyniku zmniejszenia środków o 
5 procent na realizację programu 
PROW na lata 2014 – 2020 należa-
ło dopasować przyznane środki do 
poszczególnych zadań ujętych w 
strategii. Obradujący podjęli także 
uchwały o wprowadzeniu nowych 
zasad polityki finansowej Stowarzy-
szenia oraz o udzieleniu dodatko-
wych kompetencji Zarządowi LGD 
do sprawnego wdrażania strategii w 
nowym okresie programowania.

* SABAŁOWE BAJANIA. W 
dniach 10–14 sierpnia grupa muzy-
ków, gawędziarzy oraz śpiewaków 
z Dąbrówki Wlkp. uczestniczyła w 
50. Sabałowych Bajaniach w Buko-
winie Tatrzańskiej. Kilku reprezen-
tantów gminy Zbąszynek zostało 
laureatami konkursu! Wyróżnienia 
otrzymali grupa śpiewacza ,,Dąbro-
wieckie Panienki” i śpiewak solista 
Hubert Wittke, a drugie miejsca 
zajęli - Oliwier Niemiec i Piotr Bi-
mek, soliści grający na na koźle bia-
łym oraz Ferdynand Niemiec, który 
przedstawił mowę starosty weselne-
go. Trzecie miejsce zdobyła Maja 
Bimek, gawędziarka, która gwarą 
opowiedziała o dąbrowieckim we-
selu.

Więcej aktualnych informacji 
na www.regionkozla.pl oraz www.
lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś
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RADNI URADZILI, 
CZYLI OBRADY 
RADY GMINY 
SIEDLEC W 
TELEGRAFICZNYM 
SKRÓCIE
* O SPRZEDAŻY MIESZKAŃ. W 
dniu 9 sierpnia 2016 r. odbyła się 
XXV sesja Rady Gminy Siedlec 
V kadencji 2014-2018, w której 
na początku uczestniczyło 14 
spośród 15 członków Rady oraz 
m.in. Piotr Krajewski, wicestarosta 
wolsztyński, Tadeusz Mąkosa, 
członek zarządu powiatu, 
Jacek Kolesiński, wójt gminy 
Siedlec, Krystyna Lewandowska, 
skarbnik gminy Siedlec oraz 
sołtysi, kierownicy jednostek 
organizacyjnych i referatów 
urzędu gminy. Podczas obrad 
wypracowano opinię w sprawie 
sprzedaży mieszkań, która 
została przyjęta jednogłośnie 
(14 głosów ,,za”). W punkcie 
interpelacje i wnioski głos zabrali: 
* radny Konrad Makowiak 
poruszając sprawę studzienek 
odwadniających na drodze 
powiatowej w Jaromierzu. Jak 
stwierdził, studzienki nie zdają 
egzaminu, gdyż przy obfitych 
opadach „droga pływa” * radny 

Ryszard Kluj pytał, jaki był 
los ogłoszonego konkursu na 
realizację zadania publicznego 
pod nazwą „Organizacja imprezy 
kulturalnej o charakterze festynu 
rodzinnego, nawiązującej do 
tradycji dudziarsko – koźlarskich 
Regionu Kozła”? Radny chciał 
wiedzieć ile wpłynęło ofert i czy ta 
impreza się odbędzie. W dalszej 
części obrad przystąpiono do 
podjęcia następujących uchwał: * 
uchwała w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2016 (przyjęta 
jednogłośnie, tj. 14 głosów ,,za” 
przyjęciem projektu uchwały) 
* uchwała w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego na drogach 
gminnych na obecność (przyjęta 
jednogłośnie, tj. 14 głosów ,,za” 
przyjęciem projektu uchwały) * 
uchwała w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych 
na terenie gminy Siedlec (przyjęta 
jednogłośnie, tj. 14 głosów ,,za” 
przyjęciem projektu uchwały) 
* uchwała w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych szkół, 
gimnazjum, przedszkoli i form 
wychowania przedszkolnego 
zakładanych i prowadzonych 
przez inne podmioty niż jednostki 
samorządu terytorialnego 

oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania tych 
dotacji (jeden radny wyłączony 
z głosowania, 10 głosów ,,za”, 
dwa głosy wstrzymujące się, 
zero przeciwnych) * uchwała 
w sprawie oceny aktualności 
studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Siedlec 
(przyjęta jednogłośnie, tj. 13 
głosów ,,za”).

* NADZWYCZAJNE OBRADY. 
We wtorek, 6 września odbyła 
się XXVI nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Siedlec V 
kadencji 2014-2018, w której 
uczestniczyło 13 radnych spośród 
15 członków Rady oraz m.in. 
Janusz Frąckowiak, starosta 
wolsztyński, Piotr Krajewski, 
wicestarosta, Tadeusz Mąkosa, 
członek zarządu powiatu, Andrzej 
Wita, przewodniczący Rady 
Powiatu Wolsztyńskiego, Jacek 
Kolesiński, wójt gminy Siedlec, 
Hieronim Birk, zastępca wójta, 
Krystyna Lewandowska, skarbnik 
gminy Siedlec oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych i 
referatów urzędu gminy. Podczas 
obrad szeroko dyskutowano 
nad udzieleniem pomocy 
finansowej samorządowi powiatu 

wolsztyńskiego na realizację 
zadania pod nazwą „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3793P Stara 
Tuchorza-Kiełpiny-Powodowo, 
odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia 
gazu”. W efekcie zdecydowano 
o udzieleniu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2017 rok, 
w wysokości do kwoty 375 tys. 
zł. Wobec powyższego podjęto 
uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Wolsztyńskiemu na realizację 
wspomnianego zadania (przyjęta 
jednogłośnie, tj. 13  głosów 
,,za”). Ponadto podjęto również: 
* uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie 
Wolsztyn na realizację zadania 
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 
569029P na dz. nr 180/1 i 226/9 
– obręb Komorowo” * uchwałę 
w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2016 rok * uchwałę 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2016 – 2026.
Protokoły z poszczególnych 
sesji, po przyjęciu ich przez Radę 
Gminy Siedlec, dostępne są na 
stronie www.siedlec.bip.net.pl, w 
zakładce Rada Gminy/protokoły 
z sesji.

opr. Jolanta Żurek
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W sołectwach Kiełpiny i Kopanica re-
alizowane są projekty, które uzyskały dofi-
nansowanie w ramach VI edycji konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś” – programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi – 2013 – 2020”, 
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego.

Kiełpiński projekt pn. „Zagospodarowa-
nie otoczenia dworku w Kiełpinach poprzez 
wykonanie alejek spacerowych - etap I”, za-
kłada wybudowanie i urządzenie alejek spa-
cerowych łączących boisko wielofunkcyjne z 
placem zabaw. Przy alejkach zostaną posta-
wione ławeczki ogrodowe i ścianka wspinacz-
kowa dla dzieci. Zostaną wykonane nasadzenia 
nowych drzew, krzewów, kwiatów oraz trawy. 
Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
w kwocie 14.500,00 zł), a także dzięki środ-
kom funduszu sołeckiego i własnych gminy 
oraz przy zaangażowaniu mieszkańców ma 
powstać miejsce do rekreacji i wypoczynku, 
które posłuży większej integracji społeczności 
wiejskiej, podniesieniu jakości życia i promo-
cji idei odnowy wsi.

Celem projektu pn. „Rozbudowa świe-
tlicy wiejskiej w Kopanicy” jest poprawa lo-
kalnej infrastruktury społecznej i kulturalnej 
poprzez wykonanie ostatniego etapu robót bu-
dowlanych (tj. położenie posadzek, wykona-
nie okładzin ściennych, instalacja elektryczna 
i wodociągowo – kanalizacyjna – biały mon-
taż, stolarka drzwiowa wewnętrzna, ocieplenie 
dobudowanej części i wykonanie elewacji ze-
wnętrznej).

Dzięki pozyskaniu środków z dota-
cji Urzędu Marszałkowskiego (w kwocie 
30.000,00 zł) możliwe stanie się dokończenie 
trwającej od kilku lat rozbudowy świetlicy 
wiejskiej, realizowanej etapami ze środków 
tzw. funduszu sołeckiego. W dobudowanej 
części mieścić się będzie zaplecze sanitarne, 
w tym toaleta przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych. Toalety będą dostępnie nie tyl-
ko podczas uroczystości odbywających się w 
świetlicy, ale także w trakcie wszelkiego rodza-
ju imprez plenerowych przy świetlicy. Dzięki 
ich położeniu na parterze, będzie do nich swo-
bodny dostęp, bez konieczności wspinania się 
stromymi, wąskimi schodami na piętro budyn-
ku. Projekt zakłada podniesienie atrakcyjności 
świetlicy, zwiększenie efektywności wykorzy-
stania jej przez mieszkańców, przyczynienie 
się do aktywizacji różnych grup formalnych i 
nieformalnych, które chętniej będą korzystać 
ze świetlicy i organizować życie społeczne i 
kulturalne miejscowości. Na montaż finanso-
wy tego projektu, oprócz dotacji, przeznaczo-
no także środki funduszu sołeckiego i środki 
własne gminy. Zadeklarowano również pracę 
społeczną mieszkańców i sprzętu.

 Gmina Siedlec ma czas na zakończe-
nie realizacji projektów do końca października 
br.

Realizacja projektów w ramach 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Kopanica

Kiełpiny
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W dniu 13.09.2016 r. został 
ogłoszony Przetarg nieograniczo-
ny na dostawę jednego średniego 
samochodu pożarniczego dla po-
trzeb Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chobienicach gm. Siedlec. Po-
stępowanie prowadzone zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 2164 z późn. zmianami). 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać na stronie internetowej 
www.straz.powiatwolsztyn.pl lub 
w remizie OSP Chobienice, Cho-
bienice 107.

PRZETARG
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W niedzielę, 19 czerwca br. od-
był się Pierwszy Trzeźwościowy 
Spływ Kajakowy zorganizowany przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Siedlcu. 
Uczestnicy, w sumie 26 osób – na trzy-
nastu dwuosobowych kajakach poko-
nali 16-kilometrową trasę ze Świętna 
do Kargowej. Pogoda była wyjątkowo 
ładna. Humory dopisywały, widoki 
również. Podczas spływu można było 
w ciszy i spokoju podziwiać piękno 

przyrody – w tym łabędzie i czaplę 
siwą, która w naszym regionie rezydu-
je. Oprócz nieprzewidzianych kąpieli 
przykrych niespodzianek nie było. Na 
zakończenie spływu wszyscy uczest-
nicy uraczyli się kiełbasą z grilla oraz 
pysznym ciastem drożdżowym i kawą. 
Taki sposób spędzania wolnego czasu 
spodobał się wszystkim, którzy zgod-
nie  zaproponowali podobną wyprawę 
w przyszłym roku.

W dniach 6-7 lipca w Borui zor-
ganizowano biwak pod hasłem: „Jedz 
i żyj zdrowo”. Było to w ramach po-
witania wakacji na wesoło dla dzieci 
ze świetlic środowiskowych z gmi-
ny Siedlec (tj. z Kiełpin, Kopanicy 
i Siedlca). Podczas integracyjnego 
wyjazdu odbyło się spotkanie z gru-
pą dzieci i młodzieży z Siekierczyna. 
Na początku pogadanka z Ryszardem 
Tomaszewskim –najlepszym spor-

towcem niepełnosprawnym Wolnej 
Polski, później zabawy integracyjne, 
mecz piłki nożnej, w dwa ognie, ogni-
sko, malowanie twarzy i tatuaży. Po 
powrocie do strażnicy nie zabrakło 
wieczornego wyświetlania bajek. Były 
też wspólne śpiewy, tańce, spacer nad 
jezioro, gry i zabawy. Wyjazd sprawił 
dzieciom dużo radości. Na pamiątkę 
wszyscy uczestnicy otrzymali mały 
upominek i pamiątkowy dyplom.

Biwak w Borui

W niedzielę, 28 sierpnia w sali 
wiejskiej w Chobienicach spotkało 
się ponad 80 graczy, aby zasiąść przy 
stolikach i rozegrać turniej gry w kopa 
nazwany ,,Dożynkowym Turniejem 
Kopa o Puchar Wójta Gminy Siedlec”. 
Rywalizacja była zacięta, chociaż at-
mosfera na sali bardzo przyjemna. Po 
ponad czterech godzinach rozgrywek 
ogłoszone zostały wyniki. Zwycięzcą 
zmagań został Henryk Kaźmierczak z 
Łomnicy. Za nim kolejno uplasowali 
się: Rafał Drozda z Kościana, Zenon 
Odrobny z Chobienic, Grzegorz Rataj-

czak z Kościana, Zbigniew Ratajczak 
z Wolsztyna, Jan Sobel ze Świętna, 
Andrzej Jędrzychowski z Nowej Wsi, 
Karol Lemański ze Starego Bojanowa 
oraz Jerzy Marciniak z Kościana i Sta-
nisław Droszcz z Dąbrówki Wielko-
polskiej. Nagrodą specjalną dla najlep-
szej kobiety w turnieju uhonorowana 
została Barbara Skórzewska z Kobyl-
nik. Nagrody dla najlepszego zawod-
nika turnieju z gminy Siedlec i parafii 
Chobienice zdobył Zenon Odrobny z 
Chobienic.

W ostatnią niedzielę sierpnia Za-
rząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Siedlcu przy wsparciu Urzędu Gminy 
oraz Gminnej Komisji RPA zorgani-
zował Pierwsze Mistrzostwa Wędkar-
skie Strażaków Ochotników Gminy 
Siedlec. Zawody odbyły się na stawie 
hodowlanym w Kuźnicy Zbąskiej i zo-
stały rozegrane w dwóch kategoriach: 
indywidualnej i drużynowej (trzech 
uczestników). Uczestnikami zawodów 
byli strażacy ochotnicy – przedstawi-
ciele jednostek OSP z terenu gminy 
Siedlec. O godz. 6.00 nastąpiła zbiórka, 
podczas której rozlosowano stanowi-
ska. Po kilkugodzinnym wędkowaniu 
przystąpiono do ważenia ryb i ustala-
nia wyników. Klasyfikacja przedsta-
wia się następująco (w kolejności od 

pierwszego miejsca): * indywidualnie 
- Eugeniusz Jobke (OSP Jażyniec), 
Mateusz Wawrzyniak (OSP Reklin), 
Mateusz Zalisz (OSP Siedlec), Bogdan 
Matysik (OSP Zakrzewo), Filip Szarła-
ta (OSP Tuchorza), Józef Markiewicz 
(OSP Zakrzewo), Zenon Lentowczyk 
(OSP Jażyniec), Albert Staszyk (OSP 
Boruja), Karol Karczmarczyk (OSP 
Żodyń) i Krzysztof Michalski (OSP 
Siedlec) * klasyfikacja drużynowa 
- OSP Siedlec, OSP Reklin, OSP Za-
krzewo, OSP Tuchorza, OSP Jażynie-
c,OSP Boruja, OSP Wąchabno, OSP 
Jaromierz, OSP Żodyń oraz OSP Stara 
Tuchorza. Wyróżnienie za złowienie 
największej ryby zawodów otrzymał 
Mateusz Zalisz.

TURNIEJ W KOPA STRAŻACY RYWALIZOWALI 
NAD WODĄ

KAJAKOWY SPŁYW



W poniedziałek, 12 września roz-
poczęła się kolejna inwestycja na tere-
nie naszej gminy. Dla poprawy bezpie-
czeństwa oraz komfortu mieszkańców 
właśnie rozpoczęto budowę chodnika 
w miejscowości Jaromierz. Budowa 
finansowana jest ze środków Fundu-

szu Sołeckiego wsi Jaromierz (zadanie 
„FS Jaromierz – budowa chodnika”). 
Wartość inwestycji – 7.012,85 zł. Za tę 
kwotę zostanie wybodwanych 85 me-
trów chodnika. Wykonawcą jest firma 
ZPHU „Kostka” K. Maćkowiak z Żo-
dynia.

BUDUJĄ CHODNIK  W JAROMIERZU
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W dniach od 1 do 8 sierpnia gmina 
Siedlec gościła delegację z zaprzyjaź-
nionej gminy Stauceni w Mołdawii. W 
skład delegacji weszli radni oraz se-
kretarz gminy. Podczas pobytu goście 
zapoznali się ze strukturą samorządu 
powiatowego i gminnego odwiedzając 
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, 
Urząd Miejski w Zbąszyniu oraz Urząd 
Gminy w Siedlcu. Natomiast podczas 
wizyty w Związku Międzygminnym 
,,Obra” w Wolsztynie dokładnie został 
omówiony temat segregacji śmieci i 
gospodarki odpadami. Mołdawska de-
legacja odwiedziła również kilka firm 
w gminie Siedlec, m.in.: Wellton, Onix, 
Limax i Kekbel-Max. Goście wyka-
zali duże zainteresowanie sposobami 
upraw i przetwórstwa m.in. pieczarek, 
borówek, truskawek, cebuli, ziemnia-
ków oraz asortymentem wytwarzanych 
u nas wyrobów ogrodowych. Będąc w 
Zbąszyniu zwiedzili szkołę dla niepeł-
nosprawnych dzieci oraz Filharmonię 
Folkloru Polskiego, gdzie wysłuchali 
koncertu gry na koźle w wykonaniu 
młodych adeptów miejscowej szkoły 
muzycznej. Natomiast w trakcie wy-
jazdu do Poznania obejrzeli komendę 
miejską policji i zapoznali się z zasa-
dami monitoringu miasta. Mołdawia-
nie byli również na Starym Rynku w 

Poznaniu, gdzie zobaczyli symbol mia-
sta ,,Poznańskie koziołki”, przebywali 
także w kompleksie sportowo – rekre-
acyjnym Malta.

W trakcie pobytu delegacji z 
Mołdawii omówiono dotychczasową 
współpracę, w ramach której w chwili 
obecnej odbywa się wzajemna wymia-
na młodzieży. Rozmawiano również 
o planach na przyszłość. Dodatkowo,  
4 sierpnia gminę Siedlec odwiedzili 
także gimnazjaliści z gminy Stauceni 
w Mołdawii, z którą to gminą prowa-
dzimy współpracę od 2012 roku. Mło-
dzi mołdawianie przebywali w Polsce 
w Ośrodku Wypoczynkowym WRATI-
SLAVIA blisko Sławy, w ramach zada-
nia publicznego pn. ,,Międzynarodowa 
wymiana młodzieży” sfinansowanego 
z dotacji Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. Program pobytu młodych Moł-
dawian w Polsce obejmował wizytę w 
gminie Siedlec, w trakcie której doszło 
do spotkania z wójtem Jackiem Kole-
sińskim. Razem z gośćmi z Mołdawii 
gminę Siedlec odwiedzili również mło-
dzi ludzie z Ukrainy, Niemiec i Polski 
spędzający wspólne wakacje w Sławie. 
Przed przyjazdem do Siedlca młodzież 
w towarzystwie przewodników odbyła 
spacer po Wolsztynie oraz zwiedziła 
tamtejszą parowozownię i skansen.

W okresie letnich wakacji, w Ze-
spole Przedszkola, Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Belęcinie prze-
biegały prace remontowe w budynku 
przedszkola i korytarza szkolnego na 
parterze. W ramach zadania, w przed-
szkolu przeprowadzono gruntowny re-
mont polegający na wymianie podłogi 
i odnowieniu wszystkich pomieszczeń: 
sali do zajęć, kuchni wraz z zapleczem, 
toalety i szatni. Ta inwestycja została 
sfinansowana przez organ prowadzą-
cy, czyli Urząd Gminy Siedlec. Po 
powrocie do szkoły dzieci były bar-
dzo zachwycone widokiem nowych 
mebelków, zabawek i kolorowej sali. 
Niemniej cieszyli się również rodzi-

ce, którzy w części sfinansowali zakup 
mebelków ze środków Rady Rodzi-
ców. Teraz sala prezentuje się bardzo 
okazale i sprzyja rozwojowi najmłod-
szych wychowanków. Jednocześnie, 
w ramach wakacyjnych remontów, 
miało miejsce odnowienie całego ko-
rytarza na parterze w budynku szkol-
nym. Wcześniej wyremontowano tylko 
korytarz na pierwszym piętrze, a teraz 
również parter nabrał pałacowego wy-
stroju. Wszystko naokoło pachnie świe-
żością. Reasumując, 1 września dzieci 
i młodzież wróciły do pięknej, czystej i 
estetycznej szkoły. Na pewno chętniej 
będą do niej uczęszczały i jeszcze bar-
dziej przykładały się do nauki.

TERAZ SZKOŁA PACHNIE ŚWIEŻOŚCIĄ!

W dniu 13 września 2016 w Biurze 
Informacji Turystycznej w Königs Wu-
sterhausen (Niemcy) odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli  powiatów part-
nerskich t.j. Powiatu Wolsztyńskiego 
i Powiatu Dahme- Spreewald. Celem  
jego  było  opracowanie wspólnej stra-
tegii rozwoju turystycz-
nego oraz opracowanie 
wstępnych propozycji  
ofert turystycznych dla 
obu powiatów. 

W trakcie konsulta-
cji  wymieniono uwagi 
dotyczące  potencjal-
nych  oczekiwań tury-
stów i możliwości ich 
realizacji przez  oba re-
giony.  Opracowywano 
oferty zarówno jedno-
dniowe jak i weekendo-
we i tygodniowe dla tu-
rystów indywidualnych, 
rodzin  i grup zorgani-
zowanych. 

Spotkanie było 
wstępem do dalszej 
współpracy. 

Na rok 2017 zapowiedziano kon-
kretne działania dla realizacji zało-
żonych celów czyli  przygotowanie 
gotowych ofert zarówno dla Polków 
udających się do Niemiec jaki i Niem-
ców planujących urlop  w Polsce  i na-
szym powiecie.  

Goście z gminy Stauceni

Wyjazd do Königs Wusterhausen
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Od kilku lat, w  naszej szkole w Kopanicy 
prowadzimy systematyczne zbiórki surowców 
wtórnych. Zbieramy makulaturę, plastikowe 
zakrętki i zużyte baterie. Nasze akcje mają na 
celu wdrożenie w młodym pokoleniu nawyku 
segregowania odpadów, aby chronić środowisko. 

Co ważne - do akcji chętnie włączają się także 
rodzice, choć trzeba przyznać, że największe 
zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych 
wykazują uczniowie z klas młodszych. Zestawienie 
zbiórki surowców wtórnych w poszczególnych 
latach:

Lp. Rok szkolny Nakrętki Baterie Makulatura AGD

1. 2007/2008 - 68 2500kg -

2. 2008/2009 - 85 3536 kg -

3. 2009/2010 - 88 2037? -

4. 2010/2011 40 worków 86 kg 7857 kg -

5. 2011/2012 50 worków 92 kg 11242 kg -

6. 2012/2013 83 worki 98 kg 10032 kg 52 kg

7. 2013/2014 80 worków 126 kg 12821 kg 2374 kg

8. 2014/2015 47 worków 112 kg 11420 kg 1456 kg

9. 2015/2016 36 worków 90 kg 12742 kg 1370 kg

W roku szkolnym 2015/2016 najwięcej makulatury 
zebrała uczennica Wiktoria Jon z klasy IV SP 
zajmując tym samym pierwsze miejsce z wynikiem 
585 kg. Drugie miejsce przypadło Julii Prządce z kl 
VIa SP (580 kg), trzecie miejsce zajął Piotr Kluj z kl II 
SP, który zebrał 473 kg, a tylko nieco mniej zebrała 
Jon Maja z klasy I. W zbiórce uczniom pomagali 
rodzice. W roku szkolnym 2015/2016 nagrodzono 
dodatkowo uczniów za najwyższą ilość kg oraz 
najbardziej systematycznych, do których zaliczają 
się: Kluj Piotr z kl II SP oraz Sandra Dajek i Oliwia 
Wincek z kl. I gimnazjum. Serdecznie dziękujemy 
rodzicom i uczniom biorącym udział w zbiórce 
surowców wtórnych!
Zużyte baterie wcześniej przekazywaliśmy, 
za pośrednictwem ZEUK w Siedlcu, do 
Międzygminnego Związku Obra w Wolsztynie. W 
roku szkolnym 2015/2016 baterie oraz plastikowe 
nakrętki zbieraliśmy z przeznaczeniem na 
rehabilitację chłopca z Babimostu. Dla uczniów 
zbierających makulaturę zorganizowano w czerwcu 
dwie wycieczki, w których łącznie uczestniczyły 
92 osoby. Opiekunkami wycieczek były panie: 
Arleta Fryśna, Kamila Maksymów, Dorota Merda, 

Joanna Rostkowska i pan Jarosław Tomys. Dla 
uczniów, którzy zebrali powyżej 80 kg makulatury 
zorganizowano wycieczkę do Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie. Tam grupa starszych uczniów 
wzięła udział w lekcji muzealnej przestawiającej 
różne sposoby i środki transportu. Po zajęciach 
uczniowie skorzystali z przejażdżki zaprzęgiem 
konnym. Z kolei uczniowie z klas młodszych wzięli 
udział w lekcji muzealnej pt. „Od ziarenka do 
bochenka”. Na tej lekcji upieczono chleb z mąki 
żytniej na zakwasie, który wszyscy uczestnicy 
wycieczki mieli okazję skosztować. Po lekcjach 
muzealnych zwiedzaliśmy pawilony wystawowe. 
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem naszych 
uczniów. Szczególnie podobały się zwierzęta 
hodowane na terenie muzeum. Uczniowie wrócili z 
wycieczki pełni wrażeń, dobrego humoru i bardzo 
zadowoleni. Takie wyjazdy z pewnością motywują 
uczniów do systematycznej zbiórki surowców 
wtórnych. Bo widać, że warto segregować 
odpady!

Joanna Rostkowska

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH W ZSPIG 
W KOPANICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 września minęła 77 rocznica wybu-

chu II wojny światowej. Dla upamiętnienia 
wszystkich jej ofiar, przedstawiciele Urzędu 
Gminy Siedlec złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze

77 rocznica wybuchu 
II wojny światowej

Wychodząc naprzeciw nowym 
rozwiązaniom informatycznym i 
zapotrzebowaniu Klientów w pod-
noszeniu jakości obsługi Naszych 
Klientów zamierzamy wprowadzić 
możliwość podawania przez internet 
stanu licznika,  pobranie faktury pdf 
oraz możliwość dokonania płatno-
ści poprzez przypisanie dla każdego 
klienta indywidualnego rachunku 
płatności w banku.

 
Jest to kosztowna inwestycja , 

dlatego chcielibyśmy poznać Pań-
stwa opnie i uwagi, które prosimy 
kierować na email zeuk@siedlec.pl.

Jeżeli chcieliby Państwo już 
od teraz sami podawać stan zuży-
cia wody uruchamiamy specjal-
ny adres email odczyty@zeuk.pl  
lub  tel. 68/384-80-80 Biuro Obsługi 
Klienta.

Dziękujemy za współpracę.



12

W niedzielę, 4 września w Cho-
bienicach odbyły się Dożynki Po-
wiatowo – Gminne. Święto Plonów 
w bieżącym roku było nie tylko po-
dziękowaniem za dobre zbiory, ale 
także okazją do wspaniałej zabawy. 
Mieszkańcy całej miejscowości wło-
żyli wiele pracy w przygotowanie 
uroczystości. Było to widać na pla-
cu dożynkowym, ale także jadąc na 
uroczystość. Przy drogach miesz-
kańcy ustawili wiele dożynkowych 
kompozycji.

Uroczystość rozpoczęła się od 
barwnego korowodu, który prowa-
dziły miejscowe dzieci. Tuż za nimi 
szła Powiatowa Wolsztyńska Orkie-
stra Dęta, a za nią jechały barwnie 
udekorowane bryczki ze starostami 
dożynek. Tegorocznymi starostami 
dożynek byli: Wacław Waligórski 
z Chorzemina oraz Beata Gaweł z 
Chobienic (młodymi starostami byli 
Paulina Lester z Poświętna i Da-
mian Adamczak z Grójca Małego). 
W następnej kolejności w korowo-
dzie jechały platformy z uczestnika-
mi konkursu na prezentację trady-
cji dożynkowych. Pochód zamykał 
przegląd sprzętu rolniczego. Kiedy 
wszyscy dotarli już do chobienic-
kiego parku delegacje z gmin po-
wiatu wolsztyńskiego i sołectw n 
aszej gminy zaprezentowały swoje 
wieńce dożynkowe. Następnie roz-
poczęła się msza św. dziękczynna 
odprawiona przez proboszcza pa-
rafii Chobienice. Po mszy odbyła 
się dalsza część oficjalnej uroczy-

stości, w trakcie której - zgodnie 
ze staropolskim obyczajem - sta-
rostowie dożynek przekazali chleb 
na ręce gospodarzy dożynek: wójta 
gminy Siedlec Jacka Kolesińskiego 
i starosty wolsztyńskiego Janusza 
Frąckowiaka. Symboliczny chleb 
podzielono wśród uczestników do-
żynek. Następnie gospodarze świę-
ta plonów podziękowali rolnikom 
za ich całoroczny trud. Podczas 
uroczystości dożynkowych uhono-
rowano osoby, które w szczególny 
sposób wyróżniły się swoją dotych-
czasową pracą na rzecz rolnictwa. 
Odznaczenia „Zasłużony dla Rol-
nictwa” otrzymali: Andrzej Materna, 
Kazimierz Lewandowski, Zbigniew 
Rychły, Dariusz Lorenc, Daniel 
Szczepaniak oraz Rafał Langner i 
Jan Haremza.

Po części oficjalnej nastąpił 
czas na zabawę. Najpierw zapre-
zentowała się uzdolniona młodzież 
z ZPSPiG w Chobienicach, następ-
nie nasze gminne zespoły: Perły i 
Tuchorzacy oraz zaproszony zespół 
Dixie King. Deszczowa pogoda zo-
stała przegoniona przez fanów ze-
społu Long&Junior, którego występ 
wprowadził wszystkich w dosko-
nały nastrój. Później można było 
pośmiać się z kabaretu Grzegorza 
Poloczka i pośpiewać wraz z towa-
rzyszącym mu duetem Kola i Jula. 
Na zakończenie zagrała Kapela zza 
Winkla.

DOŻYNKI 
POWIATOWO-GMINNE 
W CHOBIENICACH
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W sobotę, 3 września 2016 
r. w Chobienicach, w ramach 
Dożynek Powiatowo - Gmin-
nych odbył się Turniej Sołectw 
Gminy Siedlec. Osiem miej-
scowości z naszej gminy: Be-
lęcin, Boruja, Żodyń, Nieborza, 
Wojciechowo, Chobienice, Sie-
dlec i Godziszewo przystąpiło 
do rywalizacji o zwycięstwo. 
Drużyny musiały wykazać się 
umiejętnościami strzelania z 
wiatrówki, biegiem w kaloszach 
oraz m.in. rzucanie jajkiem w 
sołtysa. Był również drabino-
wy slalom, sikawka konna oraz 
grillowanie najlepszej potrawy. 
Komisja turniejowa w składzie 
Hieronim Birk – przewodni-
czący oraz Sylwia Początek 

i Agnieszka Kasperczak, po 
zebraniu kart ocen od drużyn 
podliczyła wszystkie uzyskane 
punkty w konkurencjach i mo-
gła oficjalnie ogłosić wyniki. 
Spośród 8 zespołów najlepszy 
okazał się Żodyń. Drugie miej-
sce przypadło w udziale sołec-
twu Siedlec, a trzecie miejsce 
na podium zajęła drużyna z 
Chobienic. W konkurencji gril-
lowania komisja postanowiła 
uhonorować trzy najlepsze 
potrawy. I tak, pierwsze miej-
sce przypadło Chobienicom, 
drugie Godziszewie, a trzecie 
otrzymały panie z Belęcina.

TURNIEJ SOŁECTW 
- ŻODYŃ GÓRĄ
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Pod wodzą opiekunów: Krystyny 
Zwirn, Beaty Janczewskiej, Magdale-
ny Krzemień oraz Przemysława Stra-
żyńskiego prawie czterdziestoosobowa 
grupa młodzieży spędziła tydzień w 
Rewalu. Wyruszyliśmy spod szkoły. 
Owszem, pogoda nie zawsze była ła-
skawa, ale byliśmy optymistami i nie 
narzekaliśmy. Nikt nie mógł powie-
dzieć, że się nudzi, gdyż plan dnia 
ułożony był  perfekcyjnie. Być nad 
morzem i wylegiwać się rano, zamiast 
pobiegać brzegiem plaży? Niemożli-
we! Codzienny rozruch był tak samo 
pewny, jak śniadanie tuż po nim. Mor-
ska woda do ciepłych nie należała, ale 
to oczywiste, że każdy przynajmniej 
raz musiał się wykąpać. Surowe wa-
runki to ,,pikuś” dla młodych siedlec-
kich mistrzów. Atrakcji było sporo. To 
m.in.: dmuchana zjeżdżalnia znajdu-
jąca się na plaży. Szybkie ślizgi wy-
woływały na twarzach dzieci uśmiech 
od ucha do ucha. A jako, że siedlecka 
szkoła sportem stoi, więc nie mogła nie 
wziąć udziału w Biegu Śniadaniowym, 
jaki odbył się w Rewalu. Trasa liczyła  

2 km i nikt nie bał się wysiłku, ponieważ 
ludzie i energia, jaka im towarzyszy-
ła, były niesamowite. Po biegu każdy 
uczestnik dostał paczkę ze śniadaniem, 
a pani Krystyna zadbała, aby obozo-
wicze otrzymali pamiątkowe koszulki 
sportowe. Z kolei gorsza pogoda dała 
okazję do rywalizacji w temacie: ,,Nie-
samowita budowla z piasku”. Wszyst-
kie dzieła okazały się fantastyczne 
i było w nich widać zaangażowanie 
oraz znakomitą zabawę podczas pracy! 
Inną okazją do współzawodnictwa był 
konkurs na najczystszy pokój obozu. 
Rewal ma świetną lokalizację, więc 
zostały zorganizowane dwie piesze 
wycieczki. Jedna z nich do Trzęsacza, 
aby zobaczyć ruiny słynnego kościółka 
pochłanianego przez morze, a druga do 
Niechorza, gdzie mieści się muzeum 
figur woskowych. Wszyscy bawili się 
wyśmienicie i nikt nie chciał wracać do 
domu, ale jak to mówią - wszystko, co 
dobre, kiedyś się kończy. Na szczęście 
wspomnienia zostają.

LuPka

A MOŻE MORZE?
Szkoła w wakacje...? Tak! Jednak tylko po to, aby móc wyjechać 

zgranym zespołem nad morze

W ramach współpracy partner-
skiej gmina Siedlec nawiązała współ-
pracę z gminą Stauceni w Mołdawii.  
W  dniach od 20.08.2016r do 
29.08.2016r. 15 uczniów z gminy Sie-
dlec, w tym 3 z gimnazjum w Kopanicy 
brało udział w wymianie międzynaro-
dowej młodzieży w Mołdawii. Ucznio-
wie, którzy wyjechali do Mołdawii zo-
stali wybrani przez dyrektorów szkół w 
naszej gminie na podstawie najwyższej 
średniej ocen. Projekt określany da-
lej jako zadanie publiczne Między-
narodowej Wymiany Młodzieży był 
sfinansowany z dotacji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

Gościli tam również uczniowie z 
Litwy, Rumunii i Mołdawii. Młodzi 
ludzie byli zakwaterowani w ośrodku, 
w którym mieli możliwość wspólnego 
spędzania czasu razem, razem się bawi-
li i brali udział w wielu konkurencjach 
sportowych, były spotkania przy ogni-
sku i  zajęcia rekreacyjne. Nad rzeką 

Dniestr na miejscowej plaży młodzież 
mogła korzystać nieodpłatnie z różnego 
rodzaju atrakcji (karuzele, zjeżdżalnie, 
przejażdżki po Dniestrze) zaoferowa-
nych przez miejscowe władze. Młodzi 
ludzie mieli możliwość zaprezentowa-
nia swojego kraju, przedstawienia kul-
tury, folkloru oraz obyczajów w trakcie 
wieczoru międzynarodowego. Przeła-
mane zostały stereotypy i bariera ję-
zykowa, nawiązały się przyjaźnie. Dla 
młodzieży organizowano wycieczki do 
stolicy Mołdawii- Kiszyniowa celem 
poznania miasta, jego zabytków, mu-
zeów i architektury.  Grupa młodzieży 
z gminy Siedlec została zaproszona 
przez władze gminy Stauceni do zwie-
dzania miasta, urzędu gminy, szkół 
oraz  polskiego kościoła. 

Opiekunkami były panie: Joanna 
Rostkowska i Dorota Merda. 

 Opracowanie
 Joanna Rostkowska

Nasza młodzież na wycieczce w gminie Stauceni wraz z zastępcą primara, 
panią Natalią.

SIEDLECKA
WYPRAWA

NA MOŁDAWIĘ

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kopanicy

·  W dniach od 20. do 29 sierpnia 15 uczniów 
z gminy Siedlec, w tym trzech z gim-
nazjum w Kopanicy, brało udział w 
wymianie międzynarodowej mło-
dzieży w Mołdawii. Naszą szkołę re-
prezentowali: Daria Wojtaszak, Laura 
Doulgeris i Jakub Fliger, uczniowie z 
najwyższą średnią ocen. Opiekę nad 
młodzieżą sprawowały Joanna Rost-
kowska i Dorota Merda.

·  W czwartek, 1 września uroczyście roz-
poczęliśmy nowy rok szkolny 
2016/2017.

·  Udany start naszych uczniów w pierwszym 
mityngu ,,Czwartków lekkoatletycz-
nych”, który odbył się 8 września. 
Bardzo dobre wyniki na tych zawo-

dach osiągnęli: Odeta Adamczewska, 
Kamil Rosiński, Hubert Przybyła, 
Dominik Curzydło, Marika Chlebek, 
Aleksandra Kaczmarek, Zuzanna 
Zmuda, Wiktoria Wiśniewska oraz 
Zuzanna Brudło i Alicja Stasik.

· W piątek, 9 września, dla uczniów klas 
0-III, zorganizowano spotkanie z 
policjantami wydziału ruchu drogo-
wego Komendy Policji w Wolszty-
nie. Funkcjonariusze mówili m.in. o 
tym, jak bezpiecznie pokonać drogę 
z domu do szkoły oraz uczulili ma-
łych słuchaczy na potencjalne nie-
bezpieczeństwa związane z ruchem 
drogowym.

Uczniowie z Kopanicy udanie 
rozpoczęli sportowy rok szkolny 
2016/2017. Na pierwszym mityngu 
„Czwartków lekkoatletycznych” 
uzyskali czołowe miejsca: * w ka-
tegorii uczniów klas IV – Odeta 
Adamczewska zwyciężyła w biegu 
na 300 m i w skoku w dal, Kamil 
Rosiński – I m. w skoku w dal, 
Hubert Przybyła – III m. w skoku 
w dal, Dominik Curzydło – III m. 
w biegu na 1.000 m * w kategorii 
uczniów klas V – Marika Chlebek 

– I m. w biegu na 60 m, Aleksan-
dra Kaczmarek – II m. w biegu na 
600 m, Aleksandra Zmuda – II m. 
w biegu na 300 m, Wiktoria Wi-
śniewska – III m. w biegu na 300 
m * w kategorii uczniów klas VI – 
Zuzanna Brudło – I m. w biegu na 
600 m, Alicja Stasik – I m. w rzu-
cie piłeczką palantową. Wszystkim 
gratulujemy osiągnięć i życzymy 
kolejnych udanych startów w za-
wodach!

SPORTOWY WRZESIEŃ
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Wielu pyta – co się dzieje w GOK-u? Aby zaspokoić ludzką ciekawość przed-
stawiamy sprawozdanie z działalności kulturalnej naszego ośrodka w czerwcu i 
lipcu. 

Czerwiec: 
- wyjazd do kina Cinema City w Zielonej Górze z okazji Dnia Dziecka (1.06.), 
- kukiełkowy spektakl „Kopciuszek” w sali GOK Siedlec z okazji Dnia Dziecka,
- sesja fotograficzna dla dzieci w holu GOK Siedlec z okazji Dnia Dziecka
  (2.06.), 
- współorganizacja Gminnej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków w Belęcinie, 
- otwarcie wystawy prac uczestników sekcji GOK Siedlec 
  „SZTUKOLANDIA” w GOK Galerii (3.06.), 
- spektakl „Pajęczyna” w sali widowiskowej GOK Siedlec w wykonaniu 
  Teatru Polaki z innej Paki działającego w ramach sekcji teatralnej 
   GOK Siedlec (10.06.), 
- występ artystyczny dzieci i młodzieży podczas „Białej soboty” w Wolsztynie (11.06.), 
- rozpoczęcie spotkań w ramach Tygodnia Kozła w szkole w Siedlcu (13.06.), 
- spotkanie w ramach Tygodnia Kozła w szkole w Belęcinie (14.06.), 
- spotkanie w ramach Tygodnia Kozła w szkole w Tuchorzy (15.06.), 
- spotkanie w ramach Tygodnia Kozła w szkole w Kopanicy (16.06.), 
- spotkanie w ramach Tygodnia Kozła w szkole w Chobienicach (17.06.), 
- premiera spektaklu „SZAFA” w wykonaniu Teatru Parawan działającego 
   w ramach sekcji GOK Siedlec (24.06.), 
- XIV Grójecka Noc Świętojańska (25.06.), 
- piknik rodzinny w ramach zakończenia roku artystycznego i otwarcia wakacji 
   z GOK-iem (30.06.). 

W lipcu też działo się trochę: 
- wyjazd dzieci na basen do Zielonej Góry w ramach akcji 
  „Lato z GOKiem” (1.07.), 
- otwarcie II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Ludzie, miejsca i kolory” 
  w Siedlcu (3.07.), 
- kreatywne warsztaty z kredą w sprayu w ramach akcji 
  „Lato z GOKiem” (4.07.),
- wyjazd dzieci do Deli Parku w Rosnówku w ramach akcji 
„Lato z GOKiem” (5.07.), 
- kreatywne warsztaty tworzenia witraży w ramach akcji 
 „Lato z GOKiem” (6.07.), 
- zajęcia malarskie dla dzieci w ramach akcji „Lato z GOKiem” z uczestnikami
  II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego (7.07.), 
- wyjazd dzieci na kręgle do Fala Parku w Wolsztynie w ramach akcji 
  „Lato z GOKiem” (8.07.), 
- otwarcie poplenerowej wystawy malarskiej uczestników II Międzynarodowego
   Pleneru Malarskiego „Ludzie, miejsca i kolory” w Siedlcu (9.07.), 
- wyjazd do interaktywnego centrum bezpieczeństwa Skody w ramach 
  akcji „Lato z GOKiem” (12.07.), 
- manualne warsztaty budowy latawców w ramach akcji 
  „Lato z GOKiem” (13.07.), 
-  manualne warsztaty budowania lalek i kukiełek teatralnych w ramach akcji 
  „Lato z GOKiem” (15.07.), 
- kreatywne warsztaty szycia rękawic kuchennych w ramach akcji 
  „Lato z GOKiem” (18.07.), 
- wyjazd integracyjny dzieci z gminy Siedlec i dzieci z Ukrainy do ZOO Safarii 
  w ramach akcji „Lato z GOKiem” (19.07.), 
- manualne warsztaty budowy chińskiego smoka w ramach akcji 
  „Lato z GOKiem” (20.07.), 
- wyjazd dzieci do Krainy Słodkości na warsztaty tworzenia cukierków 
  w ramach akcji „Lato z GOKiem” (21.07.), 
- kreatywne warsztaty budowania „gniotków” w ramach 
  akcji „Lato z GOKiem” (25.07.), 
- wyjazd dzieci do Karczmy Taberskiej na warsztaty pieczenia chleba 
  w ramach akcji „Lato z GOKiem”, warsztaty manualne z masą solna 
  w ramach akcji „Lato z GOKiem” (26.07.),
- manualne warsztaty malowania piaskiem w ramach akcji 
 „Lato z GOKiem” (27.07.), 
- wyjazd integracyjny dzieci do Grójca Wielkiego na ognisko i zajęcia kreatywne 
  w ramach akcji „Lato z GOKiem” (28.07.), 
- wyjazd do kina Cinema City w Zielonej Górze w ramach akcji 
 „Lato z GOKiem”, otwarcie w GOK Galerii wystawy fotografii 
  Katarzyny Śmiałek (29.07.).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Wraz z lipcem Gminny Ośrodek Kul-
tury w Siedlcu rozpoczął coroczną akcję pod 
hasłem ,,Lato z GOKiem:. Naszą wakacyjną-
przygodę rozpoczęliśmy od wyjazdu na basen 
w Zielonej Górze. Na miejscu odbyły się ko-
lorowe warsztaty z kredą w sprayu, warsztaty 
malowania na szkle oraz warsztaty malarstwa 
z artystami pleneru malarskiego. Byliśmy 
również w Deli Parku w Rosnówku oraz na 
kręglach w Wolsztynie. Drugi tydzień naszej 
akcji rozpoczęliśmy od wyjazdu do Centrum 
Bezpieczeństwa SKODY w Poznaniu. Tam 
poznaliśmy tajniki bezpiecznej i ekologicz-
nej jazdy oraz zgłębiliśmy sekrety techniki 
kryjące się pod maskami aut. W następne 
dni odbyły się warsztaty tworzenia latawców 
oraz dużych kukieł. Niestety, ze względu na 
niekorzystną pogodę wizyta w parowozowni 
w Wolsztynie została przeniesiona na inny 
termin. Z kolei trzeci tydzień ,,Lato z GO-
Kiem” rozpoczęliśmy od warsztatów manu-
alnych, na których uszyte zostały rękawice 
kucharskie. Następnie były wyjazdy. Wraz 
z kolegami i koleżankami z Ukrainy, którzy 
gościli na terenie powiatu wolsztyńskiego, 
wybraliśmy się do ZOO Safari w Świerkoci-
nie. Odbyła się również wycieczka do Kra-
iny Słodkości, gdzie sami robiliśmy lizaki i 
cukierki. W połowie tygodnia rozpoczęły się 
prace nad budowaniem smoka. Przez trzy 
dni dzieci budowały, składały części, aby na 
koniec powstał wielki smok, który wyruszył 
na Siedlec. Ostatni tydzień lipca był również 

ostatnim tygodniem naszej wakacyjnej akcji 
,,Lato z GOKiem”. Odbyły się warsztaty two-
rzenia gniotków, malowania na szkle, warsz-
taty z masy solnej i malowania piaskiem. Wy-
braliśmy się również na wycieczki. Najpierw 
odwiedziliśmy Janowiec, gdzie w Karczmie 
Taberskiej poznaliśmy tajniki pieczenia chle-
ba. Miłe południe spędziliśmy też w Grójcu 
Wielkim: najpierw podczas zajęć plastycz-
nych malowaliśmy baner, graliśmy w gry, a 
później smażyliśmy kiełbaski przy ognisku. 
Na zakończenie tygodnia pojechaliśmy liczną 
grupą do kina na ,,Epokę Lodowcową”.

Podsumowując, akcja „Lato z GOK-
iem” trwała cały lipiec, zgromadziła około 
200 dzieci. Przez cały miesiąc dzieci z gminy 
Siedlec, a także ich przyjezdni koledzy miały 
okazję miło i ciekawie spędzić czas na zaję-
ciach organizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Siedlcu. Jesteśmy przekonani, że 
każdy uczestnik letniej akcji znalazł coś cie-
kawego dla siebie. Gminny Ośrodek Kultury 
chciałby serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom za udział w akcji „Lato z GO-
K-iem”. Dziękujemy również Bogdanowi 
Śmiałkowi za bezpieczny transport, Jadwidze 
Hirt - sołtysowi wsi Grójec Wielki, za miłe 
przyjęcie, instruktorom za prowadzenie za-
jęć, rodzicom za współpracę oraz wszystkim 
tym, których zapomnieliśmy wymienić. Jesz-
cze raz serdecznie dziękujemy, a wszystkie 
dzieci zapraszamy za rok.

LETNIE WAKACJE Z GOK-em
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W połowie czerwca, w ramach 
akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIE-
CIOM, w Bibliotece Publicznej w Tu-
chorzy odbyło się kolejne czytanie. 
Tym razem do akcji przyłączył się 
Robert Wawrzyński, kierownik zespo-
łu Tuchorzacy. Wraz z zaproszonym 
gościem udaliśmy się do przedszko-

la, gdzie przedszkolaki z wielkim za-
interesowaniem wysłuchały czytanej 
bajki. Na koniec pan Robert zagrał 
kilka przedszkolnych piosenek, a dzie-
ci chętnie włączyły się do wspólnego 
muzykowania i śpiewu. Było to bardzo 
wesołe spotkanie.

Czytanie w Tuchorzy

W sobotę, 9 lipca odbyło się pod-
sumowanie II Międzynarodowego ple-
neru malarskiego ,,Miejsca, ludzie i 
kolory”. Plener został zorganizowany 
po raz drugi w naszej gminie z inicjaty-
wy społecznej i został dofinansowany 
z środków PISOP. Podczas zakończe-
nia w GOK Galerii zostały wystawio-
ne wszystkie namalowane podczas 
trwania pleneru prace. Były to obrazy 
tworzone technikami olejnymi, jak i 
akwarelami, zarówno przez artystów, 
jak i uczestników spotkań z malarzami. 
Podczas artystycznego tygodnia gości-
liśmy 10 niezwykłych arty-
stów. To: Mariusz Sobieszek 
z Kargowej, Ludwik Błaże-
jewski ze Smolna, Ewa Pio-
sik z Wolsztyna, Izabela Sak 
z Zielonej Góry, Agnieszka 
Kujawa-Bartosik z Zielonej 
Góry, Ronne Noack z Nie-
miec, Mateusz Kaźmierczak 

z Wolsztyna, Tomasz Weiss z Wolsz-
tyna, Yura Leshnik z Białorusi i Alicja 
Wolska z Żar. Podczas całego tygodnia 
artyści nie tylko malowali, ale również 
przeprowadzali warsztaty malarskie 
dla naszych dzieci i młodzieży. Siedlec 
odwiedziła również kargowska grupa 
,,Piwnica artystyczna”, która wspólnie 
z malarzami wykonała piękne krajobra-
zy naszej gminy.

W Gminnym Ośrodku Kultury  
w Siedlcu można otrzymac bezpłatnie 
katalog poplenerowy, w którym można 
też obejrzeć obrazy plenerowe. 

ZAKOŃCZENIE PLENERU

W piątek, 24 czerwca w sali wi-
dowiskowej GOK Siedlec odbyła się 
premiera spektaklu SZAFA w wyko-
naniu Teatru PARAWAN. Spektakl 
był podsumowaniem rocznej pracy 
teatru działającego w ramach sekcji 
artystycznej GOK Siedlec. Spektakl 
z humorem opowiadał historię dwóch 

lokatorek i tajemniczej szafy. Aktorki 
zaprezentowały się bardzo dobrze, a 
licznie zgromadzona publiczność na-
grodziła je licznymi brawami. Czeka-
my na następny spektakl i gratulujemy 
wspaniałym aktorom oraz reżyserowi 
udanej premiery!

Szafa miała premierę

W czwartek, 30 czerwca oficjal-
nie zakończyliśmy sezon artystyczny 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu 
i rozpoczęliśmy ,,Lato z GOKiem”. 
Nasz rodzinny piknik otwarła Agniesz-
ka Kędziora - dyrektorka GOK Siedlec, 
która powitała wszystkich i wręczyła 
dyplomy dzieciom oraz instruktorom. 

Następnie odbyły się wspólne gry  
i zabawy. Nie zabrakło też słodkich 
niespodzianek i oczywiście tatuaży od 
pana Wiesia i pana Tomka. Dziękuje-
my wszystkim za miłe popołudnie i za-
praszamy do aktywnego udziału w na-
szych powakacyjnych wydarzeniach!

Zakończenie Roku
Artystycznego 2015/2016

Już wkrótce V Biesiada Siedlecka
16 października 2016 roku w 

sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Siedlcu od godziny 14 
odbędzie się piąta Siedlecka Biesiada 
pod hasłem Jesień Tradycja, Muzyka. 

Organizatorem tradycyjnie już jest na 
Dom Kultury oraz zespół śpiewaczy 
Perły-Sumsiodki.  Już teraz zaprasza-
my do współuczestnictwa w tym roz-
śpiewanym dniu. 
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Pod koniec lipca, w GOK Galerii odbyło 
się otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa 
Katarzyny Śmiałek zatytułowanej ,,Moje nie-
bo”. Katarzyna Śmiałek jest niezwykła osobą. 
Choruje na dystrofię mięśniową. Porusza się 
na wózku, a mimo tego na swoim koncie ma 
osiem skoków spadochroniarskich. Mieszka 
w Zakrzewku. Jest podróżniczką i poetką. Od 
trzech lat fascynuje się spadochroniarstwem, 
co dało jej bardzo dużo w życiu, zmieniło jej 
nastawienie i podejście. Jej miłość to także 

robienie zdjęć. Katarzyna Śmiałek żałuje tyl-
ko, że ma za mało siły na to, aby utrzymać w 
rękach większy aparat. Tak sama opisuje swo-
ją pasję: „Zdjęcia robię od kiedy pamiętam,  
a na strefie zaczęłam robić dlatego, że sama nie 
mogę dużo skakać, bo finansowo i fizycznie 
jest to czasem nie do przeskoczenia...Zapisuję 
na zdjęciach ludzkie reakcje i emocje w trak-
cie i po skoku...zdjęcia to jest to, co mogę dać 
od siebie. Daje mi to sporo energii i radości”. 
Wystawa trwała do końca sierpnia.

Wernisaż 
Katarzyny Śmiałek

Wernisaż 
Mateusza Kaźmierczaka

W sobotę, 3 września mieliśmy przy-
jemność otworzyć kolejna wystawę malarstwa 
w naszej GOK Galerii. Tym razem to prace 
Mateusza Kaźmierczaka z Wolsztyna. Wysta-
wę można oglądać do 27 bm. Serdecznie za-
praszamy! „Nazywam się Mateusz Kaźmier-
czak, mieszkam w Wolsztynie. Malarstwem 
zajmuję się od dawna i początkowo był to 
tradycyjny pejzaż, martwa natura, autoportret - 
słowem świat rzeczy widzialnych. Fascynował 
mnie impresjonizm, post-impresjonizm, sztu-
ka dawna. W którymś momencie, zacząłem 
poszukiwać nowych rozwiązań, pomysłów, 
eksperymentować z papierem kolorowym, po-
jawiły się pierwsze kompozycje abstrakcyjne, 
geometryczne. O ile wcześniej abstrakcja nie 
interesowała mnie w malarstwie, o tyle teraz 
coraz bardziej się ku niej skłaniałem. Odkry-
łem zupełnie nowy ocean, po którym podróżo-
wałem, czując się uwolniony od tradycyjnych 
form i przedstawień, stwarzając nowe. Oczy-

wiście, że popełniam błędy; nie ze wszystkich 
prac jestem zadowolony, często coś zmieniam; 
niektóre z moich obrazów przemalowywałem 
4-krotnie. Ale wciąż odkrywam, a proces trwa. 
Gdzie mnie to zaprowadzi? Czy tak, jak Ma-
lewicz namaluję „Czarny Kwadrat”, będący 
symbolicznym „ostatnim obrazem”, odnajdę 
prawdę metafizyczną? Albo może przestanę 
malować wychodząc za Wittgensteinem z za-
łożenia, że „o czym nie możemy mówić, o tym 
powinniśmy milczeć”? 

Zdaję sobie sprawę, że „malarstwo 
abstrakcyjne” budzi mieszane uczucia, gdyż 
jesteśmy przyzwyczajeni rozpoznawać rzeczy 
na obrazach. „To coś niebieskie - to musi być 
woda, to coś czerwone - to musi być jabłko”. 
Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że na dobrą 
sprawę każde malarstwo jest abstrakcyjne. Nie 
ważne, czy patrzymy na „Ostatnią Wieczerzę” 
Leonarda daVinci, czy obrazy Rembrandta, 
czy też na prostokąty wspomnianego Male-
wicza. 

Proponuję więc oglądać obrazy zapre-
zentowane na niniejszej wystawie zupełnie 
zwyczajnie, bez uprzedzeń, tak jak patrzymy 
na zachód słońca, bądź kwitnącą łąkę, nie 
doszukując „ukrytego kodu”, chociaż z całą 
pewnością ten, czy inny obraz nasunie nam 
skojarzenie z czymś, co znamy ze świata wi-
dzialnego.

Bibliotekę Publiczną w Siedlcu odwiedziły Kotki i Skrzaty z Publicznego 
Przedszkola w Siedlcu aby uczestniczyć w akcji Głośnego Czytania i Święto-
wać Dzień Postaci z Bajek.

Wystawa fotografii z rajdów
Rowerowym Szlakiem Historii

29 czerwca nastąpiło również otwarcie 
wystawy zdjęć wykonanych w czasie dwóch 
rajdów rowerowych połączonych z plenerem 
fotograficznym pod nazwą Rowerowym Szla-
kiem Historii. Efekty pracy cyklistów można 
było ogladać również w Wolsztynie oraz w 
Kargowie.  Zdjęcia zostaną wykorzystane w 

przygotowywanym obecnie turystycznym 
przewodniku dla osób chcących bliżej za-
poznać się ciekawymi miejscami w naszej 
gminie. Działanie zostało  dofinansowane z 
środków PISOP Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich

WKRÓTCE 
W GOKGalerii

GOK  Galeria jest miejscem 
otwartym na nowości i śmia-
łe spojrzenie na świat, gdzie 
swoje prace i dorobek arty-
styczny mogą zaprezentować 
artyści zajmujący się wszel-
kimi rodzajami sztuki wizu-
alnej. Malarze, rzeźbiarze, 
fotograficy i inni przedstawi-
ciele świata artystycznego. 
Zachęcamy Twórców chcą-
cych pokazać swe prace do 
kontaktu , być może drze-
mią jeszcze w naszej okoli-
cy nieodkryte talenty. Jeżeli 
tworzysz coś interesującego 
zgłoś się do biura Gminnego 
Ośrodka Kultury.
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W dniach od 17 do 19 czerwca, w 
Wąchabnie miały miejsce wydarzenia to-
warzyszące XIV Konkursowi Muzyki Lu-
dowej, w trakcie których dla mieszkańców 

i gości zorganizowano spotkania z muzy-
ką ludową. Z tej okazji w sali wiejskiej 
odbył się konkurs dla Dudziarzy–Koźla-
rzy, prezentacja budowy dud i kozła oraz 

warsztaty dudziar-
sko – koźlarskie, a 
na zakończenie była 
zabawa ludowa. Or-
ganizatorem wyda-
rzenia było stowa-
rzyszenie ,,Na rzecz 
rozwoju Wąchabna”, 
które bardzo dzięku-
je wszystkim, którzy 
udzielili wsparcia 
finansowego oraz or-
ganizacyjnego.

W maju, powołane jury wyłoniło 
zwycięzcę konkursu plastycznego na 
logo Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Siedlcu. 
Komisja konkursowa dokonała oceny 
w sumie 37 prac nadesłanych z trzech 
szkół: ZPSPiG w Belęcinie, ZPSPiG w 
Chobienicach oraz ZPSPiG w Kopani-
cy. Przy wyborze prac jury brało pod 
uwagę m.in. zgodność z tematem kon-
kursu, oryginalność, estetykę wyko-
nania, wyrazistość oraz uniwersalność 
(łatwość zamieszczenia logo na mate-
riałach promocyjnych). Najlepiej z tymi 
kryteriami poradziła sobie praca Laury 
Doulgeris z ZPSPiG w Kopanicy, któ-
rej pracę komisja konkursowa jedno-

głośnie uznała za najlepszą. Przyznano 
również jedno wyróżnienie. Otrzymała 
je Alicja Janowska z ZPSPiG w Cho-
bienicach. Nagrody i wyróżnienia zo-
stały wręczone przy okazji uroczysto-
ści zakończenia roku szkolnego.

W sobotę 25 czerwca, jak co roku zja-
wiły się tłumy nad rzeką Obrą w Grójcu 
Wielkim, aby uczestniczyć w magicznej 
nocy przesilenia wiosenno-letniego, czyli 
w Grójeckiej Nocy Świętojańskiej.

Gości powitała gospodyni imprezy, 
sołtys Jadwiga Hirt. Następnie swoje zdol-
ności na scenie zaprezentowały przed-
szkolacy z Siedlca, formacje taneczne 
GOK Siedlec oraz młodzież z ZPSPiG w 
Chobienicach. Tradycją się stało, że każda 
pani i panna tego dnia musiała mieć wia-
nek na głowie. Ręcznie plecione wianki 
przez panie z Grójca Wielkiego zachwyca-
ły i cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Jednym z dalszych punków artystycznych 
był koncert zespołu DUBAI, który swoim 
występem rozruszał publiczność i prze-
pędził złą pogodę. Nie zabrakło również 
występu Powiatowej Wolsztyńskiej Orkie-
stry Dętej, która również, gdy już zapadał 
zmrok, poprowadziła korowód nad rzekę. 
Za orkiestrą podążała młodzież z pochod-

niami i balonami. Nad rzeką powitała ich 
zgromadzona widownia oraz zespół Shan-
ties Team, przy którego akompaniamencie 
została przedstawiona inscenizacja Nocy 
Świętojańskiej. Punktem kulminacyjnym 
tego wieczoru była inscenizacja, w której 
główna bohaterka- po słowach piosenki 
,,miłość, ach miłość, zdradziłaś ty mnie” 
- rzuca się do wody i zostaje uratowana 
przez dzielnego marynarza. Oboje zosta-
li nagrodzeni przez widownię gromkimi 
brawami. A na zakończenie czekała na 
wszystkich jeszcze jedna niespodzianka – 
pokaz sztucznych ogni. Po przedstawieniu 
chętni mogli pozostać i bawić się dalej na 
zabawie tanecznej, która trwała do same-
go rana. W ten oto sposób Grójec Wielki 
powitał lato. Gratulujemy pani sołtys Ja-
dwidze Hirt i całej społeczności grójeckiej 
za tak wspaniale zorganizowaną imprezę. I 
do zobaczenia za rok!

KONKURS DUDZIARZY ZWYCIĘSKIE LOGO

We wtorek, 19 lipca gościli-
śmy w gminie Siedlec młodzież z 
Ukrainy. Byli to młodzi mieszkań-
cy Rejonu Lityńskiego, którzy wraz 
z opiekunami przebywali w Polsce 
na zaproszenie wolsztyńskiego sta-
rostwa. Natomiast samorządy gmin 
Wolsztyn, Siedlec i Przemęt pomo-
gły w przedsięwzięciu, organizując 
dla gości jednodniowe atrakcje. Jed-
ną z nich był pobyt w naszej gminie. 
W sali sesyjnej urzędu gminy goście 
zostali powitani przez zastępcę wój-
ta Hieronima Birka, który życzył 
wszystkim miłego wypoczynku, 
wielu wrażeń oraz udanych wakacji. 
Młodzież ukraińska i opiekunowie 
serdecznie podziękowali za zapro-
szenie. Po powitaniu, goście wraz z 

dziećmi z gminy Siedlec, uczestni-
czącymi w akcji „Lato z GOK-iem”, 
udali się na wycieczkę autokaro-
wą do ZOO Safari w Świerkocinie.  
W trakcie wizyty w Świerkocinie był 
również czas nie tylko na podziwia-
nie różnych zwierząt, ale też na zaba-
wę, ponieważ na terenie ZOO Safari 
mieści się park rozrywki. W drodze 
powrotnej do domu była przerwa na 
lody w Zbąszyniu. W trakcie poby-
tu na zbąszyńskim rynku uczestnicy 
wyjazdu zrobili sobie wspólne zdję-
cie z młodymi ludźmi z Argentyny, 
którzy przyjechali do Polski na Świa-
towe Dni Młodzieży. Po powrocie do 
Siedlca goście z Ukrainy podzielili 
się wrażeniami z wyjazdu, zjedli ko-
lację i wrócili do Wolsztyna.

WAKACYJNA WIZYTA MŁODZIEŻY

XIV GRÓJECKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
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W sobotę, 9 lipca pod pomnikiem w Tu-
chorzy została odprawiona msza św. w inten-
cji pomordowanych 74 lat temu 15 polskich 
patriotów.

Wszystko zaczęło się 27 czerwca 1942 
roku, gdy w godzinach popołudniowych, funk-
cjonariusz tuchorskiego posterunku żandarme-
rii Anton Markwitz jadąc rowerem na drodze 
z Mariankowa do Tuchorzy został zastrzelony 
przez dwóch niezidentyfikowanych osobni-
ków, których legitymował i usiłował zatrzymać. 
Zarządzona parę godzin później wielka obła-
wa policyjna w celu ujęcia sprawców nie dała 
żadnego rezultatu. Wśród miejscowej ludności 
niemieckiej głoszono wersję jakoby sprawcami 
zabójstwa byli obywatele niemieccy nielegalnie 
trudniący się skupem żywności. Wersję tę pod-
trzymywał m.in. niemiecki kolejarz Helmut Mie-
gen, który w dniu zabójstwa Markwitza widział 
tych osobników w Tuchorzy. ,,Sądząc - zeznawał 
Miegen - z przyzwoitego ubioru, posiadania ład-
nych rowerów oraz pewnego siebie zachowania 
się nieznanych mi bliżej dwóch mężczyzn przy-
puszczałem, iż byli to Niemcy, którzy przybyli 
z przygranicznych terenów Starej Rzeszy”. Ale 
pomimo takich wstępnych ustaleń gestapo, jak 
i policja oficjalnie ogłosiło w prasie i w komu-
nikatach lokalnych, że mord na Markwitzu był 
dziełem ,,polskich bandytów”. Przyjmując taką 
wersję wyższy dowódca SS i policji Wilhelm 
Koppe, działając w porozumieniu z administra-
cją Greisera, postanowił wykorzystać okazję do 
urządzenia pokazowej egzekucji, a równocze-
śnie zlikwidować w sposób oficjalny kilkuna-
stu wrogów Trzeciej Rzeszy. Ofiarami zbrodni 
Koppego mieli więc być ludzie nie mający nic 
wspólnego z wydarzeniami w Tuchorzy i śmier-
cią żandarma Markwitza.

Na ofiary wybrano przede wszystkim pol-
skich patriotów z grupy konspiracyjnej bohater-
skiego lekarza dr. Franciszka Witaszka, działa-
cza Związku Walki Zbrojnej, a później Związku 
Odwetu. Byli to: drFranciszek Pokora, asystent 
Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Poznań-
skiego, Tadeusz Wiza, Bolesław Wojtczak oraz 
Adalbert Skrzypek. Ponadto w Tuchorzy swe 
życie złożyli w ofierze: 19-letni Bronisław Czer-
niak z Gniezna, Piotr Szarata lat 23 z Kwilcza, 
Stefan Szumnarski lat 24 z Poznania, Bronisław 
Bydołek z Poznania, lat 41, Stanisław Below z 
Poznania lat 51, Stanisław Maciejewski z Pozna-
nia lat 35, Edward Olejniczak z Nowego Miasta 
lat 34, Heliodor Grześkiewicz z Warszawy lat 
34, Leon Heński z Poznania lat 35, Władysław 
Jankowski z Poznania lat 31 oraz Zbigniew 
Kubicki lat 31 z Warszawy. Grozę egzekucji w 
Tuchorzy przedstawił w swym zeznaniu przed 
Najwyższym Trybunałem Narodowym świadek 
Władysław Kaźmierczak, urzędnik pocztowy. 
Został on wezwany w dniu egzekucji na godz. 
5.00 rano przez miejscowego sołtysa Paula Kus-
s'a, który zaprowadził go wraz z liczną grupą 
mieszkańców na miejsce stracenia. Byli tam lub 
względnie nadchodzili mieszkańcy innych oko-
licznych wiosek: Tuchorzy Starej, Mariankowa, 
Belęcina, Chobienic, Reklina, Kiełpin, Godzi-
szewa i innych miejscowości. Gdy już zgroma-

dziło się tam pod przymusem spędzonych około 
200 polskich kobiet i mężczyzn nadjechał kryty 
ciężarowy samochód z ofiarami mordu. Wokół 
miejsca szubienicy hitlerowcy ustawili karabiny 
maszynowe. Z samochodu rozpoczęli wychodzić 
skazańcy - więźniowie Fortu VII, gestapowskiej 
katowni Poznania. Byli oni przerażająco bladzi, 
ale spokojni. Wszyscy mieli zawiązane do tyłu 
ręce, niektórzy drutem aż do krwi. Gdy ustawio-
no ich pod szubienicą, twarzą do przerażonego 
tłumu, stali spokojnie, wyprostowani z głowami 
do góry dumnie uniesionymi. Wieszani przeważ-
nie modlili się. Głos zabrał jeden z gestapow-
ców, który powiedział zebranym, iż w tym miej-
scu został zabity żandarm Markwitz. Z dalszych 
wywodów gestapowca wynikało, że Gauleiter 
Greiser zadecydował o powieszeniu za ten czyn 
tylko 15 zakładników. Oznaczało to, iż w razie 
powtórzenia się podobnego zamachu na życie 
Niemca w odwet powieszonych będzie znacznie 
więcej. Jak zeznał jeden z naocznych świadków 
egzekucji w Tuchorzy, ks. Kazimierz Mazura, to 
według zapowiedzi gestapowca za czyn taki gi-
nąć będzie ,,nie 15, ale 50 i 100 zakładników, bo 
nam na żadnym Polaku nie zależy”.

Jeden z bezpośrednich świadków zbrodni, 
któremu nakazano między innymi prowadzić 
ofiary do szubienicy zeznał: ,,Prowadziłem aż na 
podwyższenie szubienicy młodego mężczyznę, 
który zdążył mi powiedzieć, że zabrany został 
w drodze do pracy. Podał mi swoje nazwisko, 
chyba Olejniczak. Prosił o powiadomienie, co 
do jego tragicznego losu żony i dwojga dzie-
ci”. Inny więzień stojąc pod szubienicą powie-
dział: ,,Już nigdy nie zobaczę mojej kochanej 
Warszawy”. Gdy jeden z dumnych skazańców 
krzyknął do zebranych: ,,Bracia my jesteśmy 
niewinni - giniemy za Ojczyznę” gestapowiec, 
który uprzednio przemawiał, ryknął: ,,Ty tam 
na górze trzymaj mordę”. Na jego też rozkaz 
,,Achtung!” usunięto z pod nóg ofiar drewniane 
podesty i więźniowie zawiśli. Tragedię zakłócił 
jeszcze jeden fakt, a mianowicie pod jednym ze 
skazańców zerwała się pętla, którą pośpiesznie 
założono i powieszono go ponownie.

Po upływie 10-15 minut niemiecki lekarz 
sprawdzał zgon. Ciała pomordowanych zabrano 
do Zakładu Anatomii Uniwersytetu Poznańskie-
go, gdzie je spalono. Minęły lata... Na początku 
1960 roku, w Bonn został aresztowany Wilhelm 
Koppe. Jednakże zbrodniarz ten po dłuższym 
pobycie w areszcie został zwolniony za kau-
cją, ponieważ uznano, że nie ma dostatecznych 
dowodów do tego, aby wytoczyć mu proces. 
Wilhelm Koppe, przez sądy niemieckie został 
za swoją zbrodniczą działalność w okupowa-
nej Polsce usprawiedliwiony, gdyż ,,działał na 
rozkaz”. Ale o tych rozkazach nie zapominają 
mieszkańcy Tuchorzy i gminy, którzy co roku, 
w rocznicę egzekucji, stawiają się szpalerem 
w miejscu zbrodni. Tak było też 9 lipca br. Jak 
widać, pamięć jest wciąż żywa... Hołd ofiarom 
hitlerowskich okupantów złożyli członkowie 
rodzin pomordowanych, samorządowcy, miesz-
kańcy Tuchorzy i gminy Siedlec, zaproszeni 
goście, delegacje oraz poczty sztandarowe. Na 
zakończenie uroczystości, w miejscu kaźni, przy 
szubienicy odmówiono modlitwę za zmarłych.

UROCZYSTOŚCI 
W TUCHORZY
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Policjanci Posterunku Policji w Sie-
dlcu zabezpieczyli pozostawiony przez 

nieznaną osobę rower. Jednoślad, kilka 
miesięcy temu znalazł w Kiełpinach jeden 

z mieszkańców tej miejscowości. Osoba, 
która rozpozna swoją własność proszona 
jest o kontakt z PP w Siedlcu ...

Osoba, która rozpozna na fotografii 
swój pojazd proszona jest o zgłoszenie 
się w Posterunku Policji w Siedlcu, ul. 
Zbąszyńska 23 z dokumentami poświad-
czającymi jego własność (karta gwaran-
cyjna, faktura bądź paragon). W razie 
pytań prosimy o kontakt pod numerem 
telefonicznym  68 347 53 40.

POLICJA INFORMUJE

4 sierpnia odbyło się spotkanie z 
dziećmi uczęszczającymi na zajęcia „Zie-
lonej Szkoły” w Jażyńcu. Zajęcia z naj-
młodszymi przeprowadzono w siedzibie 
wolsztyńskich stróżów prawa. Dzieci mia-
ły okazję do poznania pracy policjantów i 
obejrzenia sprzętu jakim dysponują pod-
czas służby. Największe zaciekawienia u 
maluchów wzbudziła pracownia technika 
kryminalistyki oraz prezentacja policyj-

nych motocykli i radiowozów. Spotkanie 
było też okazją do przypomnienia o za-
sadach bezpieczeństwa podczas wakacji. 
Każde z dzieci otrzymało od policjanta 
Wydziału ruchu drogowego znaczek odbla-
skowy. Będzie on z jednej strony pamiątką 
wizyty, z drugiej z pewnością przyczyni 
się do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci 
jako pieszych.

01.08.2016r. o godz. 11.00 w wolsz-
tyńskiej Komendzie odbyła się uroczysta 
zbiórka z okazji  powierzenia obowiąz-
ków Komendanta Powiatowego Policji 
w Wolsztynie. Stanowisko to rozkazem 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Poznaniu objął  mł.insp. Robert Bekier – 
dotychczasowy I Zastępca Komendanta w 
Gostyniu.

Zbiórka - zgodnie z policyjnym ce-
remoniałem - rozpoczęła się od meldunku 
złożonego Komendantowi Wojewódzkie-
mu Policji w Poznaniu przez dowódcę uro-
czystości.  Następnie lektor uroczystości w 
imieniu Komendanta Powiatowego Policji 
w Wolsztynie  powitał wszystkich zebra-
nych gości.

Kolejnym punktem uroczystości 
było odczytanie rozkazów personalnych 
o odwołaniu z dotychczas zajmowanego 
stanowiska insp. Zbigniewa Drzymały 
oraz powierzeniu obowiązków Komen-
danta Powiatowego Policji w Wolsztynie 
mł.insp. Robertowi Bekierowi. Część oko-
licznościową zakończyły przemówienia 
zaproszonych gości oraz nowo powoła-

nego Komendanta. W części nieoficjalnej 
zebrani mieli okazję do złożenia gratulacji 
i życzeń bohaterom tego dnia.

Młodszy inspektor Robert Bekier 
rozpoczął służbę w Policji w 1991 roku. 
W ciągu 25 lat służby pełnił wiele odpo-
wiedzialnych funkcji, w tym Zastępcy Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Lesznie,  
a ostatnio I Zastępcy Komendanta Policji 
w Gostyniu.

W swym przemówieniu skierowanym 
do obecnych w sali konferencyjnej pod-
kreślił, że powołanie na stanowisko Ko-
mendanta jest dla niego wyrazem dużego 
kredytu zaufania ze strony Komendanta 
Wojewódzkiego Policji, a także uznaniem 
za dotychczasową pracę. Zapewnił też, że 
dołoży wszelkich starań, by poczucie bez-
pieczeństwa wśród mieszkańców powiatu 
wolsztyńskiego pozostawało na wysokim 
poziomie, podobnie jak współpraca z lo-
kalnymi samorządami oraz instytucjami 
życia publicznego.

07.08.2016r. ok.godz. 15:00 w Siedl-
cu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Wolsztynie zatrzymali do kontro-
li drogowej kierującego Audi 30-letniego 
mieszkańca powiatu świebodzińskiego. 
Powodem kontroli było przekroczenie 
przez mężczyznę dozwolonej na terenie 
zabudowanym prędkości jazdy. Kierowca 
pędził 104 km/h w miejscu, gdzie nie po-
winien przekroczyć 50 km/h.

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, 
wystawiając obowiązujące przez 24 godzi-
ny pokwitowanie, na podstawie którego 
mógł dojechać samochodem do domu.

 Prawo jazdy przekazane zostało do 
organu, który je wydał. W drodze decyzji 
administracyjnej zostanie ono zatrzymane 
na 3 miesiące.Dodatkowo kierujący uka-
rany została czterystuzłotowym mandatem  
i 10 punktami karnymi.

08.09.2016r. weszła w życie znoweli-
zowana Ustawa o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. Nowelizacja ustawy wynika 
z dyrektywy tytoniowej wprowadzonej na 
terenie państw Unii Europejskiej w maju 
br. Na jej podstawie wprowadzony został 
zakaz używania e-papierosów w miej-
scach, gdzie do tej pory nie wolno było 
używać wyłącznie wyrobów tytoniowych, 
np. na przystankach komunikacji publicz-
nej, na terenie zakładów opieki zdrowotnej, 

w szkołach, lokalach gastronomicznych  
i obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Nowe przepisy zabraniają również 
udostępniania i sprzedaży e-papierosów 
oraz pojemników z płynem osobom poni-
żej 18 roku życia. Zakaz dotyczy również 
sprzedaży przez Internet oraz promocji  
i reklamy e-papierosów.

Osoby, które nie będą stosowały się 
do znowelizowanego prawa muszą liczyć 
się z karą w postaci grzywny do 500 zło-
tych.

1 września - rozpoczyna się nowy rok 
szkolny. Kilka tysięcy uczniów mieszka-
jących na terenie powiatu wolsztyńskiego 
wyruszy pieszo, rowerem lub komunikacją 
publiczną w drogę do szkoły. Przyszkol-
ne boiska i korytarze zapełnią się gwarem  
uczniów, którzy wchodząc z wolna w rytm 
szkolnego życia, myślami pozostają nadal 
na wakacjach. W tym właśnie czasie naj-
częściej dochodzi do różnego rodzaju zda-
rzeń  drogowych z udziałem najmłodszych 
a najbardziej newralgicznymi miejscami są 
właśnie okolice szkół ...

Zapewnienie bezpieczeństwa w tym 
szczególnym okresie jest jednym z prioryte-
towych zadań przed którym stają nie tylko 
rodzice, kadra pedagogiczna, ale także Po-
licja. Jak co roku policjanci wolsztyńskiej 
jednostki podejmą działania związane z 
bezpieczeństwem najmłodszych w drodze 
do i ze szkoły. Będą kontrolować stan trzeź-
wości kierowców przewożących dzieci do 
szkół. Policyjne patrole, monitorować będą 
także tereny przyszkolne, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na prawidłowe ustawie-
nie znaków drogowych oraz sygnalizatory 
świetlne.

Pragniemy zwrócić się ze szczegól-
ną prośbą do rodziców: Przejdźcie razem z 
dzieckiem drogę do jego szkoły. Wybierz-
cie najbezpieczniejszą trasę, ze zwróceniem 
uwagi na natężenie ruchu osób i pojazdów, 
miejsca szczególnie niebezpieczne, jak 
przejścia dla pieszych, tory kolejowe, kładki, 
wykopy, oświetlenie ulic. Pamiętajmy, aby 
uwrażliwić dziecko, że nie można zbaczać 
ze wspólnie ustalonej trasy. Poinformujcie 
swoje pociechy, że w razie niebezpieczeń-
stwa mogą zwrócić się z prośbą o pomoc do 
policjantów.

Aby zapobiec niebezpieczeństwom na 
które narażeni mogą być najmłodsi w drodze 
do szkoły oraz w trakcie zabawy pamiętaj-
my:

1. Do szkoły idź drogą uczęszczaną. 
Nie przechodź " na skróty” przez miejsca 
ustronne.

2. Jeśli nie ma chodnika idź pobo-
czem z lewej strony jezdni.

3. Przez ulicę przechodź w miejscach 
wyznaczonych. Jeśli znajduje się tam sy-
gnalizator, pamiętaj, że tylko zielone świa-
tło pozwala na przejście na drugą stronę 
ulicy.

4. Jeśli jesteś zaczepiany przez nie-
znajomego powiadom o tym niezwłocznie 
rodziców lub opiekunów.

5. Wychodząc z domu zawsze in-
formuj rodziców lub opiekunów dokąd 
idziesz, z kim i kiedy wrócisz.

6. Podczas zabawy nie oddalaj się od 
miejsca zamieszkania. Przebywaj w gru-
pie innych dzieci i ich opiekunów.

7. Nie przyjmuj od nieznajomych 
żadnych prezentów w postaci słodyczy, 
zabawek, pieniędzy itp.

8. Nie ufaj osobom obcym. Nie od-
dalaj się z nimi od miejsca zamieszkania 
bądź zaprzyjaźnionej grupy osób.

9. Gdy obcy zapuka do twych drzwi 
nie otwieraj ich. Nie wiesz kim jest niezna-
na osoba.

10. Nie opowiadaj nieznajomym jaki 
jest stan majątkowy twoich rodziców, co 
posiadają w domu i gdzie przechowują 
przedmioty wartościowe.

11. Jeśli rodzice zostawią tobie klu-
cze od mieszkania noś je w miejscu nie-
widocznym dla obcego. Nie mów, że jesteś 
sam w domu.

12. Jeśli nieznajomy zapyta cię o 
drogę, pod żadnym pozorem nie wsiadaj z 
nim do samochodu, którym jedzie.

Pamiętajmy, że uwrażliwienie dziecka 
na czyhające niebezpieczeństwa powoduje 
wzrost jego świadomości, a tym samym po-
zwoli uniknąć nieprzewidzianych sytuacji.

NOWELIZACJA USTAWY

PIRAT ZATRZYMANY

NOWY KOMENDANT

ODNALEZIONY ROWER

DZIECI Z WIZYTĄ

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
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Wiadomości z przedszkoli

SIEDLEC
* Zielone przedszkole. Podczas wa-

kacyjnej akcji „Zielone Przedszkole”, któ-
ra trwała od 16 do 26 sierpnia, do naszego 
przedszkola przybyło wielu chętnych przed-
szkolaków. Dzieci brały udział w zabawach, 
różnych grach i konkurencjach w ogrodzie 
przedszkolnym. Najciekawszą atrakcja „Zie-
lonego Przedszkola” były wyjazdy dzieci do 
Zbąszynia. Tam była wizyta na rynku, pyszne 
lody, mini ZOO przy parafii w Zbąszyniu, a 
później wycieczka do ZOO w Nowym To-
myślu, wyjazd na salę zabaw DINOPOLIS w 
Wolsztynie oraz parowozownia i całodniowy 
wyjazd do Parku Krasnala w Nowej Soli. 

* Grupa „Biedronki”, to najmłodsze 
przedszkolaki. Tak, jak w wierszu „Mam 3 
latka”, dzieci te z wielką radością podejmują 
różne działania edukacyjne. Chętnie bawią 
się z rówieśnikami w grupie, stawiają bardzo 
chętnie pierwsze kroki taneczne na zajęciach 
rytmiczno – tanecznych przy ulubionych 
utworach dziecięcych, odważnie pracują 
z pędzelkiem i farbkami, rysują kredkami 
swoje zadowolone i uśmiechnięte twarze w 
przedszkolu. Miło spojrzeć na dzieciaczki 
spędzające miło czas i powracające z dużą 
ochotą do przedszkola w Siedlcu.

opr. Teresa Sobkowiak

KIEŁPINY
* Wyjazd nad morze. W niedzielę, 19 

czerwca przedszkolaki z Kiełpin wraz ze swo-
imi mamusiami lub tatusiami, a nawet bab-
ciami wyjechały na wycieczkę nad morze do 
Międzyzdrojów. Było to w ramach Dnia Mat-
ki, Dnia Dziecka i zbliżającego się Dnia Ojca. 
Chyba największą frajdę zrobiła wszystkim 
piękna, słoneczna, ciepła pogoda, dzięki któ-
rej dzieci mogły kąpać się w morzu i bawić 
na ciepłym piasku. Najwspanialszą częścią 
wyprawy był rejs pirackim statkiem, którym 

chętne dzieci mogły sterować, a wszyscy po-
zostali podziwiali piękne widoki Wybrzeża 
Bałtyckiego. Odwiedziliśmy również Muzeum 
Figur Woskowych, spacerowaliśmy Aleją 
Gwiazd, a chętne osoby obejrzały również od-
wrócony domek (dom ,,do góry nogami”, jak 
to określiły dzieci). Pomimo ogromnego zmę-
czenia wszyscy wrócili z wycieczki bardzo 
zadowoleni, a dzieci dodatkowo szczęśliwe z 
cudownych chwil spędzonych w towarzystwie 
swoich mam, tatusiów lub babć. Liliana Ję-
drzychowska-Gałęzowska

BELĘCIN
* Piknik Rodzinny. W połowie czerwca, 

w Przedszkolu w Belęcinie odbył się Piknik 
Rodzinny pod hasłem ,,Mama, Tata i Ja”, 
którego celem była integracja środowiska 
przedszkolnego. Na pikniku integrowali się 
rodzice, dzieci oraz pracownicy przedszko-
la. Na uczestników wspólnej zabawy czekał 
szereg atrakcji, m.in.: malowanie twarzy, bro-
katowe tatuaże, zamki dmuchane, balonowe 
ZOO. Rodziny, pod przewodnictwem kapita-
nów drużyn, chętnie uczestniczyły w konku-
rencjach sportowych, po których zaliczeniu 
otrzymywały medal. Do dyspozycji uczest-
ników była bogato zaopatrzona kawiarenka z 
napojami, kawą oraz domowym ciastem. Ro-
dzinny nastrój i atmosfera sprawiły, że dzień 
ten był wyjątkowy, zarówno dla dzieci i rodzi-
ców, jak i personelu przedszkola.

JAŻYNIEC
* Zielone przedszkole. Od 25 lipca do 5 

sierpnia trwało w naszej placówce tzw. Zielo-
ne Przedszkole. Pomimo wakacyjnej przerwy 
nie zabrakło dzieci chętnych do uczestnictwa 
w zaplanowanych warsztatach i wyjazdach. W 
pierwszym tygodniu letni czas umiliły dzie-
ciom warsztaty kulinarne (wspólne przygo-
towanie pysznej pizzy), warsztaty artystycz-
ne oraz wyjazdy. Zwiedziliśmy mini ZOO w 
Mostkach oraz tamtejsze miasteczko zabaw, 
próbowaliśmy też swoich sił w rywalizacji 
o najlepszego zawodnika bowlingu. Drugi 

tydzień umilił nam dzień eksperymentów, 
bowiem wcieliliśmy się w rolę piratów po-
szukujących skarbu. Największą atrakcją był 
pobyt w Deli Parku, wspólna przeprawa przez 
park linowy, obserwacja przyrody i wspólne 
zabawy. Przedszkolacy odwiedzili również 
takie miejsca jak: komenda powiatowa poli-
cji w Wolsztynie, Skansen Budownictwa Lu-
dowego Zachodniej Wielkopolski, Muzeum 
Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka-
lanej w Obrze i wstąpili na wieżę widokową 
w okolicach Świętna. Dziękujemy wszystkim 
dzieciom za liczną obecność. J.H.

Wraz z początkiem lipca na terenie całej gmi-
ny Siedlec ruszyła akcja pod hasłem ,,Zielone 
przedszkole”. W ramach tego przedsięwzięcia po-
szczególne placówki przedszkolne pełniły dyżury. 
Były to przedszkola w Chobienicach, Kopanicy, 

Belęcinie, Tuchorzy, Jażyńcu, Starej Tuchorzy, w 
Siedlcu oraz oddział przedszkolny w Kiełpinach. - 
Dzięki tej akcji dzieci, które nie wyjechały na let-
ni wypoczynek miały zorganizowany wolny czas 
na ciekawych zajęciach i były otoczone opieką.  

Z pewnością będziemy kontynuować tego typu 
przedsięwzięcia, bo są korzystne dla dzieci, jak 
i dla rodziców, którzy nie muszą martwić się o 
swoje pociechy – mówi wójt Jacek Kolesiński.

ZIELONE PRZEDSZKOLA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby 
od września do grudnia 2016 r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach 

i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do tut. Ośrodka 
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Siedlcu.

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % 
kryterium dochodowego tj. kwoty 771,00 zł o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.)
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KUPON KONKURSOWY          04/182

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

Nagrodę

w konkursie dla dzieci

z numeru  3/181 

otrzymała:

Zuzanna Brudło

z Kopanicy

 

Zwycięzczyni

gratulujemy.  
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Chwila Poezji
Przepis na wakacje

Każdy kto przyjedzie do naszej gminy na wakacje,
temu trzeba przyznać rację.
Możesz tu pływać w jeziorze

lub wypożyczyć łodzie.
Zagrasz w siatkówkę na plaży
nawet jeśli słońce Cię parzy.

Spacerować tu możesz do woli
może zagadasz do jakiejś Oli.

Podziwiaj piękno natury,
czasem niebo nie ma żadnej chmury.

Pogoda zawsze u nas dopisuje
i piękne krajobrazy maluje.
Złożyć Ci trzeba gratulacje

za tak udane wakacje.

Zuzanna Brudło lat 11
Kopanica

KOnkurs 
dla dzieci
z nagrodami

Namaluj pocztówkę z Gminy Siedlec, 
którą wysłałbyś komuś bliskiemu.

Prace wraz z wypełnionym kuponem konkursowym należy dostar-
czyć do Urzędu Gminy Siedlec osobiście (do sekretariatu) lub przesłać pocz-
tą na adres Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec z dopiskiem  
„Konkurs”, w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2016 roku. Decydu-
je data stempla pocztowego. Zwycięzcy zostaną powiadomeni telefonicznie lub li-
stownie. Regulamin konkursu dostępny jest  w siedzibie Organizatora oraz na  
www.siedlec.pl.



Urząd Gminy w Siedlcu informuje, iż miesiąc wrze-
sień jest miesiącem, w którym odbywają się zebra-

nia wiejskie. Głównym tematem zebrań jest podział środków 
Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Mieszkańców poszczegól-
nych sołectw zapraszamy do udziału w zebraniach. Poniżej 
prezentujemy ustalone terminy zebrań.

Belęcin – 26.09.2016 godz. 20:00
Chobienice – 19.09.2016 godz. 19:00
Grójec Wielki – 26.09.2016 godz. 19:00
Godziszewo – 23.09.2016 godz. 19:00
Jaromierz – 29.09.2016 godz. 20:00
Jażyniec – 26.09.2016 godz. 19:00
Karna – 22.09.2016 godz. 19:00
Kiełkowo – 22.09.2016 godz. 20:00
Kiełpiny – 26.09.2016 godz. 19:00
Mariankowo – 22.09.2016 godz. 19:00
Mała Wieś – 26.09.2016 godz. 19:00
Nieborza – 20.09.2016 godz. 19:00
Nowa Tuchorza – 23.09.2016 godz. 19:00
Reklin – 28.09.2016 godz. 19:00
Siedlec – 22.09.2016 godz. 19:00
Tuchorza – 26.09.2016 godz. 19:00
Wojciechowo – 19.09.2016 godz. 19:00
Wielka Wieś – 29.09.2016 godz. 19:00
Żodyń – 28.09.2016 godz. 19:00 

ZEBRANIA WIEJSKIE
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Uwaga! W sobotę 24 września, w godz. od 9.00 do 
13.00 przynieś na parking przed Urzędem Gminy w Sie-
dlcu niepotrzebny lub niesprawny sprzęt RTV i AGD, 
niezużyte lub przeterminowane leki, baterie, żarówki, 
świetlówki, telefony komórkowe itp. Pozbędziesz się 
gratów i niepotrzebnych rzeczy, a w zamian dostaniesz 
prezent do ogrodu - ozdobne krzewy, drzewka lub ce-
bulki kwiatów. Zachęcamy do udziału w akcji. Więcej 
szczegółów na stronie internetowej www.zmobra.pl.

ZBIÓRKA GRATÓW

MIGAJMY RAZEM!
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Serwis informacyjny Kod rejestracyjny Kod wyrejestrowujący

Wydarzenia, komunikaty, 
aktualności, zagrożenia TAK.SIEDLEC NIE.SIEDLEC

Sołectwo Belęcin TAK.SIEDLEC001 NIE.SIEDLEC001

Sołectwo Boruja TAK.SIEDLEC002 NIE.SIEDLEC002

Sołectwo Chobienice TAK.SIEDLEC003 NIE.SIEDLEC003

Sołectwo Grójec Mały TAK.SIEDLEC004 NIE.SIEDLEC004

Sołectwo Grójec Wielki TAK.SIEDLEC005 NIE.SIEDLEC005

Sołectwo Godziszewo TAK.SIEDLEC006 NIE.SIEDLEC006

Sołectwo Jaromierz TAK.SIEDLEC007 NIE.SIEDLEC007

Sołectwo Jażyniec TAK.SIEDLEC008 NIE.SIEDLEC008

Sołectwo Karna TAK.SIEDLEC009 NIE.SIEDLEC009

Sołectwo Kiełkowo TAK.SIEDLEC010 NIE.SIEDLEC010

Sołectwo Kiełpiny TAK.SIEDLEC011 NIE.SIEDLEC011

Sołectwo Kopanica TAK.SIEDLEC012 NIE.SIEDLEC012

Sołectwo Mała Wieś TAK.SIEDLEC013 NIE.SIEDLEC013

Sołectwo Mariankowo TAK.SIEDLEC014 NIE.SIEDLEC014

Sołectwo Nieborza TAK.SIEDLEC015 NIE.SIEDLEC015

Sołectwo Reklin/Reklinek TAK.SIEDLEC016 NIE.SIEDLEC016

Sołectwo Siedlec TAK.SIEDLEC017 NIE.SIEDLEC017

Sołectwo Tuchorza TAK.SIEDLEC018 NIE.SIEDLEC018

Sołectwo Nowa Tuchorza TAK.SIEDLEC019 NIE.SIEDLEC019

Sołectwo Stara Tuchorza TAK.SIEDLEC020 NIE.SIEDLEC020

Sołectwo Wąchabno TAK.SIEDLEC021 NIE.SIEDLEC021

Sołectwo Wielka Wieś TAK.SIEDLEC022 NIE.SIEDLEC022

Sołectwo Wojciechowo TAK.SIEDLEC023 NIE.SIEDLEC023

Sołectwo Zakrzewo TAK.SIEDLEC024 NIE.SIEDLEC024

Sołectwo Żodyń TAK.SIEDLEC025 NIE.SIEDLEC025

* Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie 
wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na 
stronie internetowej www.siedlec.pl

Zapraszamy do zarejestrowania się do bezpłatnych serwisów informacyjnych SMS,  
Dzięki czemu otrzymacie Państwo najważniejsze informacje lokalne w postaci wiadomości SMS.

- zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy
- awariach: prądu, gazu, wody
- imprezach kulturalnych i sportowych
- bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych
- edukacji szkolnej i przedszkolnej
- utrudnieniach w ruchu
- zebraniach wiejskich

WYŚLĲ SMS* O TREŚCI  TAK.SIEDLEC  na nr  661 002 242

Jak się zarejestrować?

1.Wpisz w swoim telefonie wybrany 
kod rejestrujący zwracając uwagę 
na kropkę i brak odstępów.

2. Wyślĳ SMS* na nr 661 002 242
3. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem 

rejestracji w wybranym serwisie.
4.Do każdego serwisu rejestrujemy 

się oddzielnym unikatowym kodem 
rejestracyjnym

5. Aby się wyrejestrować z danego 
serwisu należy wysłać odpowiedni 
kod wyrejestrowujący  na nr 
661 002 242


