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Boruja jako jedna z 
niewielu wsi w Polsce 
otrzymała dofinanso-
wanie z grantu na pro-
jekt dotyczący ochro-
ny pszczół - budowę 
ogrodu dla roślin mio-
dodajnych. Zaangażo-
wanie mieszkańców w 
realizację projektu za-
skoczyło pozytywnie 
wszystkich! Wczoraj 
wójt Jacek Kolesiń-
ski wraz z Radnymi 
uczestniczyli w oficjal-
nym otwarciu ogrodu, 
w którym uczestniczyło 
wielu mieszkańców jak 
i zaproszonych gości.

Budowa ogrodu dla roślin 
miododajnych

31 sierpnia 2019 roku 
w Jaromierzu odbyły się 
Dożynki Wiejskie, zorga-
nizowane przez Sołtysa, 
Radę Sołecką oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich. Fe-
styn rozpoczął się Mszą 
Świętą. Na uczestników 
czekały smaczne ciasta, 
kawa, grill przygotowane 

przez miejscowe KGW. 
Dla najmłodszych były 
zamki dmuchane, wata 
cukrowa i malowanie 
twarzy. Festyn cieszył się 
ogromnym zaintereso-
waniem, przybyło wielu 
mieszkańców również z 
innych sołectw. Na ko-
niec imprezy odbyła się 

zabawa taneczna z zespo-
łem DUO MAX. Sołtys i 
Rada Sołecka dziękują 
wszystkim mieszkańcom 
za pomoc w organizacji 
imprezy oraz za udaną 
zabawę. 

Festyn w Jaromierzu

24 września 2019 roku ruszyła prze-
budowa drogi gminnej w Jaromierzu 
Przebudowane zostanie 100 mb wraz 
z kanalizacją deszczową (dł. 45 mb). 

Wykonawcą jest: „BAR-BET” Zakład 
Budowlano – Drogowy Andrzej Bar-
ski z Chobienic. Termin realizacji: do 
31.10.2019

Nowa droga w Jaromierzu

Nowoczesna sala gimnastyczna 
w  Tuchorzy 

Uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2019/2020 zbiegła się 
z otwarciem sali gimnastycznej w 
Tuchorzy. Inwestycja kosztowała 
gminę prawie 3 miliony złotych, a 
sama sala jest jedną z najnowocze-
śniejszych w okolicy. Jej wykona-
nie zostało ocenione bardzo wyso-
ko, a co za tym idzie sala spełnia 
wysokie normy bezpieczeństwa. 
Obiekt jest świetnie wyposażony 
i służyć ma nie tylko uczniom, 
ale i mieszkańcom. Nowoczesny 

wygląd to kolejny atut sali. Uro-
czystego otwarcia dokonał wójt 
Gminy Siedlec Jacek Kolesiński, 
starosta Jacek Skrobisz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Małgorzata 
Sobel oraz radny Gminy Siedlec 
Krzysztof Szerment. Na uroczy-
stości nie zabrakło niezawodnych 
Tuchorzaków, a dalsza część 
otwarcia odbyła się wewnątrz sali, 
gdzie dzieci zaprezentowały swoje 
sportowe umiejętności.
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Z Wójtem Gminy Siedlec Jackiem Kolesińskim o ostatnich wydarzeniach 
oraz inwestycjach, a także o wyzwaniach, które stoją przed gmina Siedlec 

w najbliższym czasie..

Za nami dożynki wojewódzkie. Nie-
wątpliwie wielkie wyróżnienie, ale 
też ogromne wyzwanie organizacyj-
ne i wizerunkowe dla gminy. Jak to 
się stało, ze największa impreza wo-
jewódzka odbyła się w małej gminie 
Siedlec.

Wójt: Myślę, że wiele rzeczy się na 
to złożyło, przede wszystkim ilość 
wykonanych inwestycji, np.: na dro-
dze wojewódzkiej 303, czyli droga 
w Grójcu, chodnik w Siedlcu. Jest to 
wyraz uznania dla naszej gminy. Do-
żynki wojewódzkie to podsumowanie 
pewnego okresu pracy i dobrej oceny 
naszych wysiłków przez urząd mar-
szałkowski. Stąd decyzja Marszałka 
Marka Woźniaka o zlokalizowaniu 
wojewódzkiego Święta Plonów w 
Siedlcu. Dziękujemy posłowi Killio-
nowi Munyamie za poparcie. Impreza 
była dla nas niezwykle istotna, była 
dla nas wyróżnieniem oraz szansą na 
promocję. Dożynki Wojewódzko – 
Archidiecezjalne mamy już za sobą, 
czas na kolejne inicjatywy i  inwesty-
cje podejmowane przy współudziale 
Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie 
przygotowujemy koncepcję mostu w 
Grójcu Wielkim. Tych inwestycji bę-
dzie więcej. Jako samorząd gminny 
potrafimy dobrze wykonać powierzo-
ne zadania, będziemy często przypo-
minać się Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego. 

W sierpniu zakończyły się dwie 
duże inwestycje w gminie Siedlec. 
Mam na myśli remont przedszkola i 
salę sportową w Tuchorzy.

Wójt: W sierpniu zakończyliśmy 
dwa duże projekty: pierwszy to wy-

remontowany  budynek przedszkola 
w Siedlcu, w którym 2 poziomy zaj-
mują przedszkolaki, a ostatnie piętro 
seniorzy i na tą część otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 250 000 
PLN z programu Senior +.

 Druga inwestycja, to oczekiwana 
sala gimnastyczna przy Szkole Pod-
stawowej w Tuchorzy, sfinansowana 
całkowicie ze środków gminy. Obie 
inwestycje udało się zrealizować w 
korzystnych cenach. 

To nie wszystko. W sierpniu zakoń-
czyła się tez budowa ścieżki rowero-
wej do Powodowa.  

Wójt: Tak, to kolejna inwestycja, 
którą zrealizowaliśmy wspólnie z 
Urzędem Marszałkowskim, z które-
go otrzymaliśmy 50% dofinansowa-
nia. Asfaltowa ścieżka rowerowa o 
szerokości 3.5 metra już służy rowe-
rzystom. Dalsza część ścieżki od Po-
wodowa do Wolsztyna realizowana 
będzie, w tej samej technologii, przez 
gminę Wolsztyn. Początkowo, część 
realizowana przez gminę Wolsztyn 
miała mieć nawierzchnię szutrową, 
po deklaracji wsparcia Wolsztyna 
przez Urząd Marszałkowski zmienio-
no rodzaj nawierzchni.

2019/2020 -  jakie plany inwestycyj-
ne?

Wójt: Rozpoczynamy dwa nowe 
projekty – pierwszy to kanalizacja na 
odcinku Reklin - Reklinek -Tuchorza 
- Belęcin z możliwym dofinansowa-
niem 63 % w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Koszt całości to około 
18 milionów złotych, termin wykona-
nia to rok 2021. 

Drugi projekt to dofinansowanie 
przebudowy drogi z Powodowa przez 
Kiełpiny, aż do Tuchorzy Starej. Wy-
konana z chodnikami oraz ścieżką ro-
werową na całej długości. Dzięki za-
angażowaniu Starostwa Powiatowego 
w Wolsztynie, oraz osobistego, staro-
sty Jacka Skrobisza, projekt otrzymał 
dofinansowanie 70 %. Wkład finan-
sowy gminy Siedlec wynosi około 1 
400 000 PLN. 

Kontynuowana będzie inwestycja 
zasilania w wodę, z nowego ujęcia, 
miejscowości Kopanica. Dotychcza-
sowe zasilanie w okresach letnich 
okazało się być niewystarczające i 
należy zapewnić nowe stabilniejsze 
źródło. Tym ujęciem będzie Wielka 
Wieś. Cała instalacja jest już gotowa. 

W ciągu najbliższego roku przygo-
tujemy w Wielkiej Wsi powiększoną 
stacje uzdatniania wody. Całość in-
westycji to koszt około 2 milionów 
złotych. 

Wszystkie inwestycje zaplanowane 
w przyszłym roku, chcemy wykonać 
bez kredytu, jedynie z własnych środ-
ków. Każda z tych inwestycji ma dla 
nas duże znaczenie, wymaga pracy i 
zaangażowania. Satysfakcja będzie 
ogromna. Cieszą rankingi i wzrost 
pozycji gminy. Na łamach niezależ-
ne Pismo Samorządu Terytorialne-
go Wspólnota opierającego swoje 
rankingi na twardych danych, które 
uwzględniają wiele czynników, jak 
długi czy inwestycje lub ich brak, od-
notowaliśmy wzrost w kategorii suk-
ces finansowy, gdzie w porównaniu 
do poprzedniej kadencji awansowa-
liśmy o 1123 miejsc. Znajdujemy się 
teraz na 294 miejscu wśród 1500 in-
nych gmin wiejskich. Kolejne rankin-
gi uwzględniają sukces ekonomiczny, 
infrastrukturalny, społeczny a także 
sukces kadencji. W każdym awans 
sięgał nie kilku, nie kilkunastu lub 
kilkudziesięciu, ale kilkuset miejsc. 
To ogromny sukces, który bardzo nas 
cieszy. 
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W sobotę 29 czerw-
ca na plaży w Zbąszyniu 
rozegrane zostały zawo-
dy sportowo - pożarnicze 
Regionu Kozła. Spośród 
6 gmin należących do 
Regionu Kozła w za-
wodach uczestniczyło 5 
drużyn. Gminę Babimost 
reprezentowała OSP 
Babimost, Siedlec re-
prezentowała OSP Stara 
Tuchorza, Trzciel - OSP 
Lutol Suchy, Zbąszynek 
- OSP Rogoziniec i Zbą-
szyń - OSP Chrośnica. 
Zawody odbywały się 
zgodnie z regulaminem, 
a nad ich prawidłowym 
przebiegiem czuwała ko-
misja sędziowska powo-
łana przez Komendanta 
Powiatowego PSP w No-
wym Tomyślu, na czele 
której stał asp. sztab. An-
drzej Łaciński. Zawody 
składały się z 2 konku-
rencji: biegu sztafeto-

wego i tzw. „bojówki”. 
W końcowej klasyfikacji 
pierwsze miejsce zaję-
ła OSP Stara Tuchorza, 
drugie OSP Babimost, 
trzecie OSP Lutol Suchy, 
czwarte OSP Chrośnica 

i piąte OSP Rogoziniec. 
Wszystkim drużynom 
wręczono puchary, a 
zwycięzca otrzymał rów-
nież nagrodę w postaci 
talonu na 1000 zł.

Zawody Strażackie Regionu Kozła 
- 29 czerwca 2019

Miło nam poinformować, że 
sołectwo Belęcin zajęło drugie 
miejsce w plebiscycie Głosu 
Wielkopolskiego Mistrzowie_
Agro 2019! Serdecznie gratu-
lujemy! Sołtysowi, radzie so-
łeckiej i mieszkańcom życzymy 
dalszych sukcesów i inspiracji 
do dalszego rozwoju i pracy na 
rzecz mieszkańców Belęcina.

Sukces 
sołectwa 
Belęcin

Marsz Nordic Walking
W sobotę 14 września 2019 
roku już siódmy raz kilku-
dziesięciu chętnych wy-
ruszyło poznawać zakątki 
Grójca Małego. Sołtys z 
radą sołecką przygotowali 
po raz kolejny trasę mar-
szu, która liczyła około 7 
kilometrów. O rozgrzewkę i 
prawidłową technikę dbała 
Adriana Szklarz – instruktor 

Nordic Walkingu, mówczy-
ni inspiracyjna, trenerka, 
autorka książek. Po marszu 
sołtys częstował wszyst-
kich własnoręcznie zrobio-
ną karkówką i surówką. 
Na większość uczestników 
czekały nagrody do rozlo-
sowania. Imprezę wsparła 
Gmina Siedlec oraz Lasy 
Państwowe, które przybli-

żyły swoja pracę i aktualną 
problematykę, z którą się 
borykają. Byli i mali i duzi, 
było pysznie i wesoło. Po-
goda idealnie się sprawdzi-
ła a my w imieniu sołtysa 
zapraszamy Was ponownie 
za rok 5 września 2020 r. 
na kolejny, ósmy już marsz 
„Wokół Kątów”!

Wakacje kojarzą nam 
się z jednym... z odpo-
czynkiem. A gdzie można 
odpocząć? Oczywiście, 
nad morzem! Dlatego 
młodzież z gminy Siedlec 
nie zastanawiała się ani 
chwili i dotrzymała trady-
cji, wyjeżdżając na obóz 
rekreacyjno-sportowy do 
Rewala. 

Nasza gromadka skła-
dała się z uczniów ze 
szkół w Chobienicach, 
Kopanicy, Siedlca i Tu-
chorzy pod opieką pań: 
Beaty Janczewskiej, Kry-
styny Zwirn, Magdaleny 
Zwirn i Natalii Lupy oraz 
pana Przemysława Stra-
żyńskiego.

Po raz kolejny trzeba 
przyznać, że mamy złotą 
młodzież! Zaskakiwali 
swoimi umiejętnościami, 
zdolnościami i wyobraź-
nią na każdym kroku. Co-
roczny konkurs na najcie-
kawszą budowlę z piasku 
na plaży jest na to świet-
nym dowodem. Uśmiechy 
nie schodziły z twarzy 
naszym podopiecznym, a 
i pogoda dopisywała, po-
mimo niekorzystnej  pro-
gnozy :) 

Najwięcej radości 
sprawiały naszym milu-
sińskim kąpiele w Morzu 
Bałtyckim, a niezapo-
mnianą atrakcją okazały 
się wysokie fale, podno-
szące poziom adrenaliny 
wielbicielom ryzyka.

Nowym doświadcze-
niem dla większości obo-
zowiczów było wyjście do 
parku linowego. Młodzi 
szaleli w „małpim gaju”, 
pokonując lęk wysokości 
i inne słabości. 

Atrakcjom na obozie 
nie było końca. Kolejną 
był spektakl w Teatrze 
Improwizowanym organi-
zowanym latem w Wiosce 
Artystycznej Janowo od-
dalonej od Rewala o oko-
ło 6 km. Nikt nie spodzie-
wał się, że będzie płakał w 
teatrze... ale ze śmiechu! 
„Fenomenalna sprawa” 
- stwierdzili nasi obozo-
wicze, oceniając udział w 
spektaklu. 

Podczas obozu obo-
wiązkowo trzeba zobaczyć 
zachód słońca i przejść się 
brzegiem morza. A rano 
dla odmiany- poczuć po-
ranną morską bryzę... 

Na codziennym roz-
ruchu każdy budził się do 
działania i nabierał pozy-
tywnego nastawienia na 
cały dzień! 

Do stałych punktów 
programu na naszych 
obozach należy zabawa w 
podchody ścieżkami Re-
wala. Zadania do rozwią-
zania za każdym razem 
nas zaskakują. Pomysły 
młodych są coraz ciekaw-
sze! 

Jeśli obóz, to muszą 
być magiczne chwile przy 
ognisku i wesoła zabawa. 
Należała do niej, między 
innymi, obozowa FETA, 
czyli Festiwal Ewentual-
nych Talentów Artystycz-
nych, na którym uczestni-
cy zaprezentowali swoje 
zdolności aktorskie oraz 
muzyczne. Dopełnieniem 
wieczoru było spotkanie z 
magiem, który uczył mło-
dych sztuki iluzji. 

Wszyscy obozowicze 
z łezką w oku wracali 
do domu. Zadowoleni, 
szczęśliwi i z pełnym 
worem wspomnień oraz 
pytaniem: „Kiedy kolejny 
obóz?” A to chyba najlep-
sze podsumowanie :) 

LuPka

Wakacje ze sportem, 
teatrem i magią!
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Niedawno sołectwo 
Grójec Wielki brało 
udział w konkursie. 
Czy mogłaby nam 
Pani powiedzieć co to 
był za konkurs, czego 
udało i czy coś się uda-
ło osiągnąć?

Jadwiga Hirt: To 
była VII edycja Kon-
kursu Fundusz Sołecki 
najlepsza inicjatywa 
z całej Wielkopolski. 
Spotkanie odbyło się 
7.07.2019 r. w Liche-
niu. Dotyczył on najle-
piej i najciekawiej zre-
alizowanego funduszu 
sołeckiego. Rozdanie 
nagród miało miejsce w 
Licheniu. Nasze sołec-
two zdobyło wyróżnie-
nie i jest to dla nas duży 
sukces: opisaliśmy, co 
udało nam się wspólny-
mi siłami osiągnąć i jak 
nasz mała miejscowość 
zyskała. Przygotowali-
śmy miejsce rekreacji, 
sportu i wypoczynku 
tj. siłownie i plac za-
baw. Kolejnym elemen-
tem jest scena, która 
wykorzystujemy przy 
cyklicznie organizo-
wanej u nas Grójeckiej 
Nocy Świętojańskiej 
oraz wiata przy naszej 
przystani. Docenić na-
leży tez ogromny wkład 
pracy naszych miesz-
kańców. Za ten sukces 
pragnę ogromnie po-
dziękować właśnie im 
– mieszkańcom, bo  to 
oni swoim zaangażo-
waniem wypracowali 
ten sukces. Dziękuję też 
wszystkim, którzy po-

magali nam ten projekt 
realizować. Jest prze-
konana, że to co osią-
gnęliśmy to duża rzecz. 
Mogę jeszcze dodać, że 
zajęłam III miejsce w 
konkursie na najaktyw-
niejszego mieszkańca 
wsi w Wielkopolsce. 

Gratulujemy na-
gród! Czy spodzie-
wała się Pani takiego 
sukcesu?

J. Hirt – Dzięku-
jemy bardzo. Nie spo-
dziewałam się. Wielko-
polska jest bardzo duża, 
jest wiele interesują-
cych inicjatyw, a jed-
nak nasz Grójec Wiel-
ki został dostrzeżony. 
Bardzo nas to cieszy, a 
co najważniejsze mobi-
lizuje nas to do dalszej 
pracy. Pomysłów mamy 
wiele!

Od kiedy pełni 
Pani funkcje sołtysa? 
I co spowodowało, że 
zdecydowała się Pani 
na taki krok?

J. Hirt – Jestem soł-
tysem od 2003 roku. 
Poprzedni sołtys, Fran-
ciszek Olejniczak po-
dał moja kandydaturę. 
Mieszkańcy ją poparli, 
a że lubię pracę społecz-
ną to zgodziłam się. 

Czy obecnie funk-
cja sołtysa wygląda 
tak samo jak na po-
czątku Pani „sołtyso-
wania”?

J. Hirt – Na pew-
no nie. Teraz mamy 
dużo więcej obowiąz-
ków. Jeśli chce się być 
prawdziwym sołtysem, 
czeka nas dużo pracy. 
Wszyscy chcemy mieć 
zadbaną, atrakcyjną 
wieś. Aktywny sołtys 
promuje swoje sołectwo 
na zewnątrz. My robi-
my to przede wszystkim 
przez aktywność miesz-
kańców, Grójecką Noc 
Świętojańską, OSP czy 
KGW. Staramy się po-
zyskać możliwie dużo 
środków zewnętrznych 
z przeróżnych progra-
mów, a to oznacza duże 
zaangażowanie. 

Jakie ma Pani pla-
ny na przyszłość?

J. Hirt – To realiza-
cja kolejnego projektu „ 
Przyjdź kolego do Grój-
ca Wielkiego”.

Czego by sobie Pani 
życzyła?

J. Hirt – Większej 
aktywności i integracji 
mieszkańców, życzli-
wości oraz dużo uśmie-
chu, radości bo to jest 
najważniejsze przy 
wzajemnej współpracy. 
Życzyłabym sobie też 
dużo zdrowia i pomyśl-
ności by pokonywać 
różne trudności. Bardzo 
dziękuję wszystkim, 
którzy ze mną współ-
pracują i zapraszam 
wszystkich chętnych 
do wspólnych działań 
dla naszego wspólnego 
dobra. 

Wywiad z Jadwigą Hirt
sołtysem Grójca Wielkiego

W dniu 07.07.2019 
podczas konferencji 
„Wiejska Polska” w Li-
cheniu, odbyła się VII 
edycja konkursu pn.: 
„Fundusz sołecki – naj-
lepsza inicjatywa”. Pod-
czas spotkania dokonano 
uroczystego ogłoszenia 
wyników połączonego z 
wręczeniem nagród dla 
laureatów konkursu. W 

I kategorii na najciekaw-
szy projekt sfinansowa-
ny ze środków funduszu 
sołeckiego wyróżnienie 
i nagrodę finansową w 
kwocie 1 700 zł otrzy-
mało sołectwo Grójec 
Wielki za zrealizowanie 
projektu pn.: „Utworze-
nie miejsca wypoczynku 
i rekreacji sposobem na 
lokalną tradycję i kul-

turę”. Gratulacje i po-
dziękowania za udział 
w konkursie otrzymały 
sołectwa Siedlec i Ko-
panica. W II kategorii 
na najaktywniejszego 
mieszkańca - III miejsce 
zajęła Jadwiga Hirt, soł-
tyska sołectwa Grójec 
Wielki. Za zajęte miejsce 
przyznano nagrodę w 
wysokości 1 100 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu: 
Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Dnia 6 lipca 2019 r. w 
Kopanicy odbył się „Tur-
niej szóstek piłkarskich”. 
Była to już 17 edycja 
ww. imprezy cyklicz-
nej. W turnieju udział 
wzięło 15 drużyn piłkar-
skich. Po kilkugodzin-
nych, emocjonujących 

rozgrywkach wyłonio-
no zwycięskie zespoły. 
Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z Siedlca, dru-
gie ze Zbąszynka, trze-
cie miejsce wywalczyli 
piłkarze z Kopanicy. W 
czasie, gdy na boisku 
trwały rozgrywki spor-

towe na placu przed salą 
odbywały się rożne kon-
kurencje, gry i zabawy 
dla dzieci i młodzieży. 
Wieczorem odbyła się 
zabawa taneczna. Impre-
zę zorganizowało sołec-
two Kopanica.

Turniej szóstek piłkarskich

We wtorek, 1 października 
2019 roku w obecności Wójta 
Gminy Siedlec Jacka Kolesiń-
skiego, prezesa Zeuk Sp. z o.o. 
Andrzeja Rogozińskiego oraz 
Wykonawców została podpisane 
umowy na realizację zadania pt: 
„Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Belęcin” 
z wykonawcą: Konsorcjum: 
Lider: “HYDROWIT” Romu-

ald Witkiewicz, ze Zbąszynia, 
Partner: ZINSTAL-IZOL-GAZ 
Ferdynand Kaczor i syn sp. k., 
z Ruchocic oraz na drugie za-
danie pt: Budowa kolektora 
tłocznego kanalizacji sanitarnej 
Belęcin – Tuchorza etap II (od 
punktu PW1 do punktu PŁ5)” 
z wykonawcą “HYDROWIT” 
Romuald Witkiewicz ze Zbą-
szynia. Przewidywany koszt 

brutto przedsięwzięcia to ponad 
18 mln zł, a maksymalny po-
ziom dofinasowania to 63,75% 
kosztów kwalifikowanych, a 
więc ponad 9 mln zł.  Realizacja 
projektu ma się zakończyć do 
06.2021r.,  a podłączenie miesz-
kańców do nowo wybudowanej 
sieci zostanie zakończone do 
2023 roku.

Podpisanie umowy na kanalizację
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Dnia 9 lipca 2019 roku 
pod pomnikiem w Tucho-
rzy została odprawiona 
msza św. w 77. rocznicę 
stracenia przez powiesze-
nie 15 polskich więźniów 
przywiezionych z Fortu 
VII w Poznaniu. Egze-
kucja była odwetem za 
zastrzelenie niemieckiego 
żandarma z posterunku w 
Tuchorzy. 
Przed mszą świętą ze-
brani odmówili różaniec, 
a następnie z honorami 
wprowadzono poczty 
sztandarowe: Rady Gmi-
ny Siedlec, Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP 
RP i siedleckich jednostek 
OSP. Po raz pierwszy w 
uroczystości uczestniczył 
poczet sztandarowy 3 dy-
wizjonu artylerii rakieto-
wej 5 Lubuskiego Pułku 
Artylerii w Sulechowie. 
Sekretarz Gminy Siedlec 
Hieronim Birk serdecz-
nie powitał przybyłych 
na uroczystość: starostę 

wolsztyńskiego Jacka 
Skrobisza, przedstawicieli 
siedleckiego samorządu, 
kapitana Dariusza Kaź-
mierowskiego z Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień 
z Nowego Tomyśla, przy-
byłe delegacje, przedsta-
wicieli rodzin zamordo-
wanych oraz pozostałych 
zebranych. 
Wójt Gminy Siedlec Jacek 
Kolesiński wraz z Prze-
wodniczącym Rady An-
drzejem Kaźmierczakiem 
serdecznie powitali no-
wego proboszcza parafii 
pw. św. Trójcy w Tucho-
rzy księdza Przemysława 
Kujawę. 
Następnie duszpasterz tu-
chorskiej parafii odprawił 
mszę świętą w intencji 
pomordowanych 15 pol-
skich patriotów oraz w 
intencji pokoju w Polsce i 
na świecie. 
Po mszy świętej przybyłe 
delegacje złożyły kwia-
ty pod pomnikiem. Hołd 

pomordowanym złożyli: 
przedstawiciele samo-
rządów powiatowego i 
gminnego, WKU Nowy 
Tomyśl, Wolsztyńskiego 
Towarzystwa Motocy-
klowego, Rady Sołeckiej 
z Tuchorzy, siedleckich 
strażaków, jak również 
dyrekcja szkoły w Tu-
chorzy, dzieci i młodzież 
z Zespołu Szkoły Podsta-
wowej w Tuchorzy, człon-
kowie rodzin pomordo-
wanych, przedstawiciele 
emerytów i kombatantów 
oraz młodzież i opiekuno-
wie z obozu Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci z Sie-
kierczyna. 
Podniosłego charakteru 
uroczystości nadał śpiew 
zespołu śpiewaczego „Tu-
chorzacy”. 
Po Mszy Świętej wszyscy 
udali się na miejsce kaźni, 
gdzie odmówiono modli-
twę za zmarłych.

77. rocznica zbrodni 
hitlerowskiej w Tuchorzy

Dofinansowanie pro-
jektu WRPO 2014+ 
pt.” Realizacja działań 
edukacyjno - promocyj-
nych oraz rekultywacja 
składowisk odpadów na 
terenie ZM „Obra”- uzu-
pełnienie systemu gosp. 

odpadami” pozwoli na 
zagospodarowanie nie-
czynnego od wielu lat 
składowiska odpadów w 
Reklinku. Dzięki temu 
projektowi gmina za-
oszczędzi środki własne, 
skończy się podrzucanie 

śmieci, a sam teren nie 
będzie więcej źródłem 
uciążliwości. Umowa na 
dofinansowanie została 
podpisana 17.07.2019 
pomiędzy ZM Obra a 
Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego.

Dofinansowanie projektu 
WRPO 2014 +

Dnia 26 czerwca 
2019 roku gościliśmy w 
gminie Siedlec młodych 
mieszkańców rejonu 
winnickiego na Ukrainie. 
Młodzież z Ukrainy wraz 
z opiekunami przyjechała 
do Polski na zaproszenie 
Starostwa Powiatowego 
w Wolsztynie i tradycyj-
nie już od kilku lat jeden 
dzień pobytu spędziła w 
gminie Siedlec. Podczas 
spotkania w sali sesyj-
nej pracownicy promocji 
przekazali istotne infor-

macje dotyczące m.in. 
gospodarki, historii, 
kultury gminy Siedlec. 
W trakcie spotkania ob-
darowano młodzież ga-
dżetami promocyjnymi 
gminy Siedlec, natomiast 
goście odwdzięczyli się 
wręczając gospodarzom 
własnoręcznie wykonane 
pamiątki. Po spotkaniu 
goście zobaczyli kilka 
pomieszczeń biurowych 
oraz obejrzeli wystawę 
prac plastycznych usy-
tuowaną w holu urzędu. 

Następnie udali się do 
Ostoi Chobienice, gdzie 
zwiedziły obiekt, zja-
dły smaczny posiłek. Z 
uwagi na panujące tego 
dnia upały dużo czasu 
spędziły na zabawach w 
basenie. 

Serdecznie dzię-
kujemy właścicielom 
i pracownikom Ostoi 
Chobienice za pomoc w 
przygotowaniu atrakcyj-
nego pobytu na ziemi 
siedleckiej gościom z 
Ukrainy.

Wizyta młodzieży z Ukrainy
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Uroczyste otwarcie 
przedszkola

Dnia 14 września 2019 roku odbyło 
się otwarcie przedszkola w Siedl-
cu. Po trwającym niespełna 9 mie-
siącach remoncie budynek zyskał 
nowe przestronne pomieszczenia 
oraz wyposażenie. W uroczystości 
udział wzięli samorządowcy, dy-
rektorzy i kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych, wyko-
nawcy inwestycji, przedstawiciel 
kuratorium, rodzice, opiekunowie 
oraz przedszkolacy. 
Goście pogratulowali wspaniałego 
obiektu oraz życzyli pomyślności 
dzieciom, rodzicom oraz nauczy-
cielom. Dzieci zaprezentowały 
pokaz swoich umiejętności wokal-

nych i tanecznych. Gościnnie wy-
stąpił również zespół Perły-Sum-
siodki. 
Następnie wszyscy przeszli do wy-
remontowanego budynku przed-
szkola, gdzie nastąpiło oficjalne 
poświęcenie oraz przecięcie wstęgi. 
Goście mieli możliwość obejrzenia 
wyremontowanego przedszkola i 
pomieszczeń Domu Dziennego Po-
bytu Senior +, który mieści się na 
drugim piętrze budynku. 
Na zewnątrz na przedszkolaków 
czekało moc atrakcji były to m.in. 
spotkanie ze strażakami i policjan-
tami, „dmuchańce”, wspólne gry i 
zabawy.

Dnia 02.09. 2019 r. 
rozpoczął się kolejny 
rok szkolny. Dla naszej 
społeczności szkol-
nej był to szczególny 
dzień. Po mszy świę-
tej wszyscy spotkali 
się przed budynkiem 
nowo wybudowanej 
sali gimnastycznej by 
uczestniczyć w uro-
czystym jej otwarciu. 

Po przywitaniu przez 
panią dyrektor Małgo-
rzatę Sobel głos zabra-
li zaproszeni goście m. 
in. wójt gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński i sta-
rosta powiatu wolsz-
tyńskiego Jacek Skro-
bisz. Ksiądz proboszcz 
Przemysław Kujawa 
poświęcił obiekt, aby 
przez wiele następnych 

lat służył całej społecz-
ności lokalnej. Następ-
nie uroczyście przecię-
to wstęgę. Uczniowie 
i absolwenci szkoły 
pod opieką nauczycieli 
przygotowali akademię. 
Po wielu latach starań w 
końcu nasza szkoła do-
czekała się pięknej hali 
sportowej. Dziękujemy 
wszystkim za wsparcie.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO I OTWARCIE SALI 
GIMNASTYCZNEJ W TUCHORZY

Dnia 16 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Siedlcu odbyło się 
szkolenie związane z naborem wniosków na udzielenie wsparcia z zakresu te-
matycznego: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach 
poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. W 
szkoleniu uczestniczyło dziewięć osób zainteresowanych aplikowaniem o środki 
unijne.

Szkolenie przedsiębiorców
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W sobotę 7 września oficjalnie od-
była się kolejna edycja Narodowego 
Czytania. Jednak u nas w Ośrodku 
Kultury przy współpracy z Biblioteką, 
takie czytanie odbyło się w czwartek 
5 września. Zaproszeni goście, czyli 
Sekretarz Gminy Hieronim Birk, Eliza 
Wasylyev Dyrektor Obsugi Admini-
stracyjnej Szkół i Przedszkoli, Beata 
Wieczorek Dyrektor Opieki Społecznej 

i Agnieszka Kędziora Dyrektor Ośrod-
ka Kultury w Siedlcu, przeczytali jed-
ną z nowel, które w tym roku, promują 
czytelnictwo. Dziękujemy przybyłym 
szóstym klasom ze szkoły w Siedlcu 
za czynne włączenie się w czytelniczą 
akcję i wysłuchanie nowel. W Siedlcu 
przeczytaliśmy dwie nowele: „Kata-
rynkę” Bolesława Prusa i „Dym” Marii 
Konopnickiej

Narodowe czytanie 
w Siedlcu

GOKgaleria

  13 września odbył się 
w GOKgalerii kolejny 
wernisaż, tym razem na 
sztalugach zawisły pra-
ce Zbigniewa Wołka z 
Babimostu. 
Artysta na co dzień pra-
cuje jako grafik kompu-
terowy. Ukończył studia 
licencjackie na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim 
– kierunek malarstwo, 
następnie w Poznańskiej 
Wyższej Szkole Umie-
jętności Społecznych 
– wzornictwo prze-

mysłowe . Sztuka od 
zawsze była obecna w 
jego życiu: od rysunku, 
malarstwa i fotografii aż 
po grafikę komputerową 
oraz projektowanie.
 Na siedleckiej wysta-
wie zaprezentował  pra-
ce malarskie i rysunko-
we. Autor zabrał nas do 
swojego własnego świa-
ta wypełnionego sym-
boliką i uczuciami. Jego 
rysunki z nurtu realizmu 
magicznego  niosą ze 
sobą ogromny ładunek 

emocjonalny, przedsta-
wia na nich sceny ze 
swojej wyobraźni gdzie 
emocje nabierają fizycz-
nych kształtów i ożywa-
ją. Portretowane przez 
niego osoby rzadko 
odzwierciedlają swoją 
powierzchowność. Ar-
tysta stara się uchwycić 
emocje związane z daną 
osobą. Nawet w mar-
twych naturach uważne-
mu obserwatorowi uda 
się wychwycić ukryty 
przekaz.

Wernisaż rysunku i malarstwa
Zbigniewa Wołka

Kalendarium
Perły 

Sumsiodki
5 lipca - Zespół uczest-
niczył Festiwalu Kul-
tury Ludowej „Ziemia 
i Peśni”.
20 lipca -  „IX Spo-
tkanie  z Piosenką” w 
Kolsku
25 sierpnia - występ na 
Wielkopolskich Do-
żynkach Archidiece-
zjalno Wojewódzkich 
w Siedlcu.
7 września - koncert na 
Dożynkach Gminnych 
w Siekierczynie. 
14 września - Otwarcie 
Przedszkola w Siedlcu.
28 września - Koncert 
na Biesiadzie Koźlar-
skiej w Zbąszyniu pa-
mięci Leonarda Śliwy. 

Zakończenie sezonu
Siedleckiego Koła Rowerowego

15 września Siedleckie Koło Ro-
werowe 70 kilometrowym wyjazdem 
do Trzciela zakończyło tegoroczny 
cykl rajdów rowerowych. W bieżącym 
roku mieliśmy okazję wyjeżdżać czte-
rokrotnie, zwiedzając okolice naszej 
gminy i ościennych miejscowości. Juz 
teraz myslimy o planach na przyszło-
roczne wyjazdy. 
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Odpowiadając na liczne 
pytania mieszkańców 
związane z umieszcza-
niem odpadów budow-
lanych w pojemniku 
na odpady komunalne, 
informuje co następu-
je. Zgodnie z zapisami 
regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie gmin - uczestni-
ków Związku Międzyg-
minnego „Obra” cyt. „ 
Właściciele nierucho-
mości zobowiązani są 
do prowadzenia selek-

tywnego zbierania m.in. 
odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych w spe-
cjalnych pojemnikach, 
które następnie należy 
dostarczyć do najbliższe-
go Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów” /teren 
oczyszczalni ścieków w 
Siedlcu/ . A zatem nie 
ma możliwości prawnej 
dopuszczającej umiesz-
czania odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych 
w pojemniku na odpady 
komunalne zmieszane. 

Podstawa prawna: 
Uchwała Nr XVI/57/2017 
Z G R O M A D Z E N I A 
ZWIĄZKU MIĘDZYG-
MINNEGO „OBRA” z 
dnia 30 listopada 2017r. 
Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „Obra” 
w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie gmin - uczestni-
ków Związku Międzyg-
minnego „Obra” (Dz. U. 
Woj. Wielkp. z 2017 r. 
poz. 8466.)

Komunikat ZM Obra

Dnia 31 sierpnia 
2019 roku w Tuchorzy 
odbyły się dwie bardzo 
ważne dla lokalnej spo-
łeczności wydarzenia: 
Piknik z Retro Trakto-
rem oraz Dożynki Pa-
rafialne. Po uroczystej 
mszy świętej, odbył się 
tradycyjny korowód do-
żynkowy z przejazdem 
zabytkowych traktorów 
włącznie. Organizatorzy 
zadbali o moc atrakcji, 

odbyły się pokazy i wy-
ścigi traktorów, rozegra-
no turniej piłki siatko-
wej; dla najmłodszych 
przygotowano gry i za-
bawy      z animatorem, 
a wieczorem odbyła się 
zabawa taneczna. Celem 
zarówno Święta Plonów 
jak      i Pokazu Trakto-
rów było przybliżenie, 
szczególnie młodszemu 
pokoleniu tradycji i kul-
tury rolniczej związanej 

z okresem żniw oraz po-
kazanie jakim sprzętem 
posługiwali się ojcowie, 
dziadowie i pradziado-
wie. Celem była także 
integracja i uświado-
mienie mieszkańcom jak 
ważnym jest dbałość o 
zachowanie lokalnych 
tradycji jako ważnego 
składnika dziedzictwa 
kulturowego.

Piknik Retro z Traktorem 
i Dożynki w Tuchorzy

Szkoła Podstawowa w Tuchorzy w 
tym roku po raz drugi przystąpiła do 
akcji NARODOWE CZYTANIE, nad 
którą honorowy patronat objęła Para 
Prezydencka.

12 września w klasach IV-VIII wy-
chowawcy swoim uczniom przeczytali 
fragment noweli Marii Konopnickiej 
pt. „Dym”. Zajęcia miały charakter 

pikniku czytelniczego, który odbywał 
się w pobliskim parku.

Najmłodszym dzieciom wycho-
wawcy w ramach tej akcji przeczytali 
wybraną baśń.

Wszystkim uczniom naszej szkoły 
odbito pamiątkową pieczęć.

Narodowe czytanie 
– NOWELE POLSKIE

W najbliższych miesiącach br. w ambulansie medycznym ustawionym 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu przeprowadzone zostaną bezpłatne 
badania mammograficzne, dotyczą Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ, 
wymagany PESEL.  

Dnia: 16 października 2019 r. (środa) w godzinach od 09:00 do 13:00 
oraz 12 listopada 2019r. (wtorek) w godzinach od 14:00 do 17:00  badania 
mammograficzne przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
OPEN Poznań.    Rejestracja telefoniczna na badania  od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 15:00 pod nr 61 855 75 28, 61 851 30 77, 800 160 168.

Dnia: 07 listopad 2019 r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 12:00, 
badania przeprowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk - 
Largo” Poznań. Rejestracja telefoniczna na badania od poniedziałku   do piątku w 
godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr 61 222 37 00, 61 222 37 01.

Bezpłatne badania 
mammograficzne 
w październiku 

i listopadzie 2019r. 

Zachęcamy do głoso-
wania na Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w 
Siedlcu. Dziennie moż-
na oddać jeden głos z 
jednego adresu poczty 
elektronicznej. Jedno-
razowo należy się zare-
jestrować i potwierdzić 
swoje konto klikając w 
link otrzymany mailowo. 

Następnie wyszukać 
po kodzie pocztowym  
„64-212” Gminna Bi-
blioteka Publiczna 
w Siedlcu i kliknąć 
„GŁOSUJ”. 
Dzięki Państwa głosom 
Biblioteka w Siedlcu 
może otrzymać koloro-
we pufy i pakiet książek 
o wartości 5.000zł. 

Głosujemy pod adresem: 
https://www.kinder.com/
pl/pl/xp/wspolneczyta-
nie/glosowanie  
Pamiętajmy, po prawidło-
wo oddanym głosie ukaże 
się komunikat, że doliczo-
no głos. Bez tego komuni-
katu nie oddaliśmy głosu. 
Wszystko w Waszych 
rękach

Głosujmy na bibliotekę 
w Siedlcu
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„Sprzątanie świa-
ta - Polska” jest częścią 
międzynarodowego ru-
chu na rzecz ochrony 
środowiska Clean up the 
World wywodzącego się 
z Australii, zapocząt-
kowanego w 1989 roku 
przez Ina Kiernana, au-
stralijskiego biznesme-
na i żeglarza. W ruchu 
tym uczestniczy blisko 
40 mln. wolontariuszy z 
ponad czterdziestu kra-
jów na całym świecie. 
W Polsce akcję w 1994 
roku zainicjowała Mira 
Stanisławska-Meyszto-
wicz, założycielka Fun-
dacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świa-
ta – Polska” to wspólna 
lekcja poszanowania śro-
dowiska. Jej celem jest 
promowanie nieśmiece-
nia, edukacja odpadowa 
oraz inicjowanie działań, 
dzięki którym zmniej-
szy się nasz negatywny 
wpływ na środowisko. 
Od 1994 roku, w trzeci 
weekend września wraz z 
setkami tysięcy wolonta-
riuszy: młodzieżą, doro-
słymi – wszystkimi, któ-

rym zależy na ochronie 
środowiska, prowadzimy 
działania propagujące 
ograniczanie powstawa-
nia odpadów, selektyw-
ną zbiórkę i recykling, a 
także wyszukujemy i w 
miarę możliwości usu-
wamy dzikie wysypiska. 
Działaniom tym towa-
rzyszy cała gama innych 
działań: zakładanie zie-
leńców, sadzenie drzew, 
krzewów i kwiatów, or-
ganizowane są konkursy 
(plastyczne, piosenki), 
wystawy, festyny, kon-
certy, zabawy, ogniska, 
rajdy (piesze, rowerowe) 
itp. „Sprzątanie świata 
– Polska” angażuje i in-
tegruje społeczności lo-
kalne. Zgodnie z opinią 
uczestników akcji, jest 
ona dla samorządów do-
brym narzędziem w pro-
wadzeniu ich działalno-
ści w zakresie gospodarki 
odpadami, dla placówek 
oświatowych interesu-
jącą metodą pracy wy-
chowawczej oraz warto-
ściowym sposobem na 
realizację wolontariatu. 

„Sprzątanie świata – 
Polska” = razem może-
my więcej!

Dzieci i młodzież ze 
Szkoły Podstawowej z 
Tuchorzy- rozumiejąc 
znaczenie tej ważnej ak-
cji i potrzebę uporząd-
kowania naszej Małej 
Ojczyzny – z wielkim 
zapałem i radością przy-
stąpiła wraz ze swy-
mi nauczycielami do 
,,Sprzątania Świata” w 
dniu 20 września br.

Posprzątaliśmy wieś 
Tuchorza, tereny przy 
szkole i sali wiejskiej, 
park, boisko, pobocza 
dróg dojazdowych w 
kierunkach do Starej i 
Nowej Tuchorzy, Boruja 
i Belęcin. Starsza mło-
dzież uporządkowała 
parking przy cmentarzu 
oraz Miejsce Pamięci 
Narodowej przy Pomni-
ku pomordowanych Po-
laków.

Serdecznie dziękuje-
my ZEUK- owi w Siedl-
cu za odbiór zebranych 
śmieci. 

Pamiętajmy zawsze  
w codziennym życiu - 
,,Śmieci mniej – Ziemi 
lżej !!!”.

Koordynatorki akcji: 
Jola Pławińska i Bogu-
miła Kaczmarek

Sprzątanie świata 
w Tuchorzy

W dniu 8 września 
2019 r. Wójt Gminy Sie-
dlec wraz z Gminną Ko-
misją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych w Siedlcu zorgani-
zował V Rajd Rowerowy 
pod hasłem „Żyj zdrowo 
na sportowo”. Celem 
rajdu było propagowa-
nie zdrowego stylu ży-
cia bez uzależnień, pro-
pagowanie zasad ruchu 
drogowego wśród dzieci 

i młodzieży, propago-
wanie jazdy na rowerze, 
jako formy aktywności 
fizycznej i poznawanie 
walorów krajoznaw-
czych gminy Siedlec. 

51 uczestników rajdu, 
wśród których znalazły 
się także dzieci, poko-
nało ok. 40 km. Trasa 
przebiegała od Siedlca, 
przez Zakrzewo do Bo-
rui, gdzie wszyscy mogli 
się posilić drożdżówką 

i ciepłym napojem. Za-
kończenie rajdu miało 
miejsce w Pszczelej Alei 
w Siedlcu, gdzie Prze-
wodniczący GKRPA w 
Siedlcu omówił moż-
liwości skorzystania z 
form pomocy na terenie 
gminy oraz wyjaśnił, ja-
kie kroki należy podjąć, 
aby pomóc osobie uza-
leżnionej i jej rodzinie.

V RAJD ROWEROWY 
ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO

W dniu 17.09.2019 r. odbyły się ko-
lejne zawody – Czwartki LA kl. IV –

VI.  Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Tuchorzy uzyskali wysokie 
wyniki w swoich dyscyplinach, min.: 
Nikodem

Chojnacki w biegu na 1000 m był 
drugi a Maksymilian Ceglarek trze-
ci. Dzieci startują w swoich roczni-
kach – kl. IV, V , VI osobno.  Osoby 
, które zdobędą dobre czasy, rzuty i 
skoki pojadą na finał ogólnopolski do 
Łodzi.  Wczoraj startowali:  rzut pi-
łeczką palantową  - Ernest Głowac-
ki 33 m, Alan Wielgosz 23 m,Wiktor 

Rogoziński 32 m, Dorota Rogozińska 
14 m;  bieg na 60 m – Adam Różycki 
10,03, Hanna Łuczak 10,39, Weroni-
ka Nitschke 10,20, Krystian Tomiak 
10,25, Julia Skrzypek 10,48;  skok w 
dal – Hania Łuczak 3,12, Filip Faru-
lewski 3,63, Weronika Nitschke 3,60, 
Wojciech Gwardzik 3,40, , Aleksan-
dra Sudzik 3,03, Julia Skrzypek 3,40, 
Adam Różycki 3,52, Hubert Rybicki 
3,50;  bieg na 1000 m – Alan Wielgosz 
4,51,11, Nikodem Chojnacki 3,33,32, 
Stanisław Kryś 4,07,55, Maksymilian 
Ceglarek 3,48,11,  Następne starty 25 
września.

Czwartki LA w Tuchorzy
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Z okazji odbywających się w dniu 
25 sierpnia 2019 r. 21. Wojewódzko 
Archidiecezjalnych – Dożynek Wiel-
kopolskich w Siedlcu, Wójt Gminy 
Siedlec ogłosił konkurs na Dożyn-
kową Dekorację Posesji. Konkurs 
adresowany był do mieszkańców 
sołectwa Siedlec. Celem konkursu 
było upowszechnianie i kultywo-
wanie tradycji regionalnej oraz ob-
rzędowości wiejskiej związanej z 
okresem żniw. Na konkurs wpłynę-
ło 7 zgłoszeń. Komisja konkursowa 
oceniając dekoracje zwracała uwagę 
m.in. na pomysłowość, związek     z 
kulturą rolniczą, symboliką żniwną 
oraz na estetykę wykonania i wyraz 
artystyczny. Po obejrzeniu wszyst-
kich posesji komisja przyznała na-
stępujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce posesja położona przy 
ul. Piaskowej nr 7. 
Dekoracje wykonały: Pawlik 
Danuta, Czerniak Sabina, Pawlik 
Oliwia i koleżanki.

II miejsce posesja położona przy 
ul. Leśnej nr 18. 
Dekorację wykonali: Czerniak 
Teresa, Czerniak Tadeusz, Czer-
niak Agata, Poper Dominika.

III miejsce posesja położona przy 
ul. Lipowej nr 26.
Dekoracje wykonali: Piątek Józef, 
Piątek Basia.

Wyróżnienie: posesja położona 
przy ul. Wolsztyńskiej nr 6.
Dekorację wykonali: Rodzina 
Szpoperów i Makowskich.
  
Wyróżnienie: posesja położona 
przy ul. Lipowej 6.
Dekorację wykonała: Hałuszczak 
Teresa.

Wyróżnienie: posesja położona 
przy ul. Piaskowej 5.
Dekorację wykonali: Patalas 
Urszula, Patalas Emilka, Patalas 
Kazimierz.

Wyróżnienie: posesja położona 
przy ul. Leśnej 11.
Dekorację wykonali: Siputa-Kę-
dzierska Natalia, Siputa Alicja, 
Siputa Martyna. 

Nagrody laureatom wręczyli: Marek 
Woźniak – Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Jacek Skro-
bisz – Starosta Wolsztyński, Jacek 
Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec.

Konkurs na dożynkową 
dekorację posesji

W czerwcu dotarła 
do szkoły w Kopanicy 
informacja o wynikach 
Wojewódzkiego Kon-
kursu Ekologicznego 
dla dzieci i młodzieży, 
ogłoszonego pod tytu-
łem „CZTERY PORY 
ROKU Z OZE”, któ-
rego organizatorem 
był Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 
w Poznaniu. Konkurs 
miał na celu promo-
wanie wśród uczniów 
odnawialnych źródeł 
energii, edukacji eko-
logicznej oraz uświa-
domienie potrzeby 
zmiany nawyków i 
wprowadzenie w ży-
cie zasad racjonalnego 
gospodarowania ener-
gią. Uczennica naszej 
szkoły Marika Chle-
bek z klasy 8 została 
laureatką konkursu, 
zajmując I miejsce.
Uroczyste wręczenie 

nagród odbyło się dnia 
4 września podczas 
podsumowania „Wiel-
kopolskich Dni Ener-
gii 2019” w Urzędzie 
Marszałkowskim w 
Poznaniu. 

 We wrześniu rów-
nież Bartosz Begiert z 
klasy V Szkoły Podsta-
wowej w Kopanicy za-
jął III miejsce w etapie 
okręgowym konkursu 
,,List do taty”. Kon-
kurs organizowany jest 
co 2 lata przez Komisję 
Rodziny, Polityki Se-
nioralnej i Społecznej 
we współpracy z Fun-
dacją im. Św. Cyryla i 
Metodego – Inicjatywa 
Tato.Net oraz biurami 
senatorskimi. Patronat 
honorowy nad kon-
kursem objął Rzecznik 
Praw Dziecka. Podsta-
wowym celem konkur-
su jest propagowanie 
dojrzałego i odpowie-

dzialnego ojcostwa. 
Konkurs adresowany 
jest do uczniów klas 
IV i V szkół podsta-
wowych. Zadaniem 
uczniów było napisa-
nie pracy na temat : 
Kim jest i co dla mnie 
znaczy mój tata? Ko-
ordynatorem projektu 
w regionie Wielkopol-
skim był senator RP

Jan Filip Libicki. 
Spośród nadesłanych 
139 prac wyłoniono 
10 najlepszych, wśród 
których III miejsce 
zajęła praca Bartka. 
Nagrody laureatom i 
wyróżnionym wręczył 
pan senator w Obor-
nickim Ośrodku Kul-
tury 12.09.2019r.

Marice i Bartkowi 
serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych 
sukcesów.

SUKCESY UCZNIÓW 
W KONKURSACH 

WOJEWÓDZKLICH
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Święto Smaków 
i 21. Wojewódzko – Archidiecezjalne 

Dożynki Wielkopolskie w Siedlcu
Ostatni weekend sierpnia 

2019 r. na długo zapisze się w 
pamięci mieszkańców gminy Sie-
dlec. W sobotę, 24 sierpnia miała 
miejsce kolejna odsłona Święta 
Smaków, gdzie organizatorzy za-
pewnili moc atrakcji. Na scenie 
zaprezentowały się sekcje wokal-
ne i taneczne Gminnego Ośrodka 
Kultury w Siedlcu, wystąpiły m.in. 
zespoły muzyczne i lokalni arty-
ści. Na boisku natomiast trwały 
zmagania uczestników Turnieju 
Sołectw w którym wzięło udział 
14 drużyn. Tradycyjnie przygo-
towano ciekawe konkurencje, a 
wspólna rywalizacja była okazją 
do dobrej zabawy oraz wzajem-
nej integracji. Odbył się także 
konkurs grillowania, w trakcie 
którego zespoły przygotowały 
smaczne dania z karkówki, kieł-
basy i warzyw. Natomiast gwiaz-
dą wieczoru był zespół Power 
Play, a zabawa taneczna trwała 
do samego rana. 

Dzień 25 sierpnia 2019 r. za-
pisze się chlubnie w historii gmi-
ny Siedlec z uwagi na fakt, że po 
raz pierwszy w Siedlcu odbyły 
się dożynki wojewódzko – archi-
diecezjalne, których wspólnie z 
samorządem województwa wiel-
kopolskiego, powiatem wolsztyń-
skim i Arcybiskupem Metropolitą 
Poznańskim byliśmy organiza-
torami. Wydarzenie zainauguro-
wało otwarcie wystawy rolniczej. 
Wstęgę wspólnie przecinali wło-
darze samorządu wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego. Jego 
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki przewodni-
czył mszy świętej dożynkowej. 
Po mszy świętej Zespół Pieśni i 
Tańca „Łany’ Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu zaprezen-
tował uroczysty obrzęd dożynko-
wy, a gospodarze uroczystości 
i członkowie z Zespołu Pieśni i 
Tańca „Kębłowo” podzielili się 
chlebem wypieczonym z tego-

rocznych zbiorów. Starostą doży-
nek był Ryszard Buda z Wojcie-
chowa, a Starościną Emilia Szała 
ze Starego Widzimia. 

Po mszy świętej i uroczysto-
ściach związanych z obrzędem 
dożynkowym Marek Woźniak 
Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego, Jacek Skrobisz 
Starosta Wolsztyński i Jacek Ko-
lesiński Wójt Gminy Siedlec wrę-
czyli Jego Ekscelencji Księdzu 
Arcybiskupowi Stanisławowi Gą-
deckiemu medal gminy Siedlec 
z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości w uznaniu wkła-
du duchowieństwa w odzyskanie 
niepodległości. Medalem gmi-
ny Siedlec został uhonorowany 
również Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak 
za cenny wkład w rozwój kultury 
i tradycji Wielkopolski. 

W trakcie dożynek rozstrzy-
gnięto konkursy na najładniejsze 
stoisko wystawy rolniczej, naj-

piękniejszy wieniec dożynkowy 
oraz na dożynkową dekorację po-
sesji. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością zaprezentował się 
Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo”, 
Perły – Sumsiodki, Kapele Koźlar-
skie działające przy GOK Siedlec 
oraz SML w Zbąszyniu, Gioielli – 
GOK Przemęt, Gdzie jest G-dur, 
przed wschodem słońca. 

Całość 21. Wojewódzko–Ar-
chidiecezjalnych Dożynek Wiel-
kopolskich w Siedlcu zwieńczył 
wspaniały koncert Zespołu GO-
LEC UORKIESTRA, który świętu-
je Jubileusz 20. lecia istnienia. 
Podobnie jak piętnaście lat temu 
występ zespołu dostarczył wiele 
wzruszeń i porwał do wspólnej 
zabawy. Zespołowi GOLEC UOR-
KIESTRA z okazji jubileuszu ży-
czymy wielu lat w zdrowiu, szczę-
ściu i kolejnych sukcesów.
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Święto Smaków 
i 21. Wojewódzko – Archidiecezjalne 

Dożynki Wielkopolskie w Siedlcu
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Akcja Lato z Gok
-iem w tym roku wy-
jątkowo krótka, ale 
za to pełna emocji 
i twórczych działań. 
Byliśmy w kinie, bo 
bez seansu filmowe-
go się nie da, zapro-
siliśmy również na 
warsztaty kulinarne, 
pełne zadań rodem 
z Masterchefa, za-
jęcia plastyczne z 
budowania statków, 
które z powodze-

niem można było 
puszczać na wo-
dzie. Odwiedziliśmy 
również, cieszący 
się dużą popularno-
ścią, Park Rozrywki 
Maja Land w Kow-
natach, a na zakoń-
czenie akcji zorgani-
zowaliśmy coroczną 
grę terenową, pod-
czas której uczest-
nicy musieli radzić 
sobie z odczytywa-
niem mapy i zada-

niami, a wszystko 
po to, aby odnaleźć 
Czaplę Siwą. Na 
kolejną akcję waka-
cyjną zapraszamy 
w przyszłym roku, 
natomiast już wielki-
mi krokami zbliżają 
się do nas Ferie z 
GOK-iem, w czasie 
których z pewnością 
przygotujemy wiele 
warsztatów i wyjaz-
dów. 

LATO WSZĘDZIE

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Instrumentalne
Keybord

- instr. Marcin 
Szczechowiak 
sala muzyczna 

godz. 15.00

Wokalne 
- instr. Marcin 
Szczechowiak 

sala widowiskowa
godz. 16.00

Taneczne 
- instr. Oliwia Telesz

sala taneczna 
I grupa godz. 16.00
II grupa godz. 17.00
III grupa godz. 18.00

Instrumentalne 
- instr. Grzegorz Thiel 

sala muzyczna

Akademia Bobasa 
-instr. Marta Springer 

sala taneczna
grupa wiekowa 4 - 6 lat

godz. 16.45

Akademia Bobasa 
-instr. Marta Springer 

sala taneczna
grupa wiekowa 1,5 - 3 lat

godz. 16.45

Instrumentalne 
- instr. Grzegorz Thiel 

sala muzyczna 

Kulinarne
- instr. Danuta Nawracała 

Kuchnia 
godz. 15.00

Plastyczne
- instr. Wiesław Matysik

sala plastyczna 
I grupa godz. 16.00  (6 - 8 lat)

II grupa godz. 17.30  (9 -12 lat)
III grupa godz. 19 (od 13 lat)

Muzyka ludowa 
- instr. Jan Prządka 

sala muzyczna
godz. 18.00

DIY Zrób to sam 
(rękodzieło)

- instr. Marta Springer 
sala plastyczna 

godz. 17.30
 

Rzeźba 
- instr. Wiesław Matysik 

sala plastyczna 
godz. 17.00

Teatr  
dla młodszych  

Polaki z Innej Paki 
- instr. Grzegorz Śmiałek 

sala widowiskowa 
godz. 16.00

Teatr starszy 
- instr. Grzegorz Śmiałek 

sala widowiskowa
godz. 16.00

Brydż
sala taneczna/sala 

widowiskowa 
godz. 18.30

Malarstwo  
- zaj. dla dorosłych

- instr. Wiesław Matysik 
sala plastyczna 

godz. 18.00

Muzyka ludowa 
- instr. Jan Prządka

sala muzyczna 
godz. 18.00

Perły Sumsiodki 
- instr. Jarosław Mai 

sala muzyczna
godz. 18.30

Aerobic 
sala widowiskowa
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W piątek 9 sierpnia 
2019 r. o godzinie 10:00 
w holu Urzędu Gminy w 
Siedlcu odbyło się uro-
czyste otwarcie werni-
sażu prac plastycznych 
uczestników Dziennego 
Domu Senior + w Sie-
dlcu oraz zaprzyjaźnio-
nych instruktorów Pana 
Wiesława Matysika, 
Pana Tomasza Weissa 
prowadzących zajęcia 
z Seniorami oraz Pana 
Mariusza Sobieszka. 

Licznie przybyli go-
ście mogli podziwiać 
prace, które powstały 
w ciągu ostatnich mie-
sięcy na zajęciach pla-
stycznych, malarskich i 
rzeźbiarskich w Dzien-
nym Domu Senior + w 
Siedlcu. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że grupa 
20 seniorów rozpoczęła 
po raz pierwszy w życiu 
przygodę z malarstwem, 
było to dla Nich całko-
wicie nowe doświadcze-

nie, efekty zaskoczyły 
wszystkich, ale najbar-
dziej samych Artystów. 
Prace są dowodem na 
to, że wiek czy schorze-
nia, nie stanowią żadnej 
przeszkody w tym, by 
być aktywnym i kre-
atywnym. Szczególnie 
w sferze artystycznej, 
każdy może tworzyć i 
odkrywać swoje pasje. 
Wystawę można było 
oglądać do 29.08.2019r.

Wernisaż uczestników 
Dziennego Domu Senior +

Fotorelacja Senior +



16
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

W dniu 10 sierpnia 2019 r.  
na stawie hodowlanym w 
Kuźnicy Zbąskiej Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Siedlcu przy wsparciu 
Urzędu Gminy zorganizo-
wał IV Mistrzostwa Węd-
karskie Strażaków Ochot-
ników Gminy Siedlec. 
Zawody zostały rozegrane 
w dwóch kategoriach: indy-
widualnej oraz drużynowej 
i uczestniczyło w nich 30 
przedstawicieli z 10 jedno-
stek OSP. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów 
czuwała Komisja Sędziow-
ska w składzie: dh Damian 
Zalisz – Sędzia Główny i dh 
Waldemar Prządka – Sędzia 
Pomocniczy. O godz. 6.00 
nastąpiła zbiórka, podczas 
której rozlosowane zostały 
stanowiska. Po kilkugodzin-
nym wędkowaniu przystą-
piono do ważenia ryb i usta-
lania wyników. 
Klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 

kategoria indywidualna:  
I miejsce         
Eugeniusz Jobke OSP 
Jażyniec  
II miejsce 
Przemysław Koza
OSP Karna  
III miejsce 
Bogdan Matysik
OSP Zakrzewo  
IV miejsce
Marcin Krajewski
OSP Reklin  
V miejsce
Marek Zalisz
OSP Wąchabno  
VI miejsce 
Tomasz Piątyszek  
OSP Siedlec  
VII miejsce 
Bogdan Raszke
OSP Jaromierz  
VIII miejsce
Mariusz Szczeciński
OSP Wąchabno  
Ex aequo IX miejsce
Patryk Kocur
OSP Jażyniec  

                                          
Marcin Zalisz
OSP Kopanica 
kategoria grupowa:  
I miejsce
OSP Jażyniec  
II miejsce 
OSP Reklin  
III miejsce
OSP Zakrzewo  
IV miejsce
OSP Wąchabno  
V miejsce
OSP Karna  
VI miejsce

OSP Jaromierz  
VII miejsce 
OSP Siedlec  
VIII miejsce
OSP Żodyń  
IX miejsce
OSP Kopanica  
X miejsce
OSP Tuchorza 

Zwycięzcy otrzymali dyplo-
my, puchary oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
Urząd Gminy Siedlec, Prze-

wodniczącego Rady Gmi-
ny Siedlec, dh Waldemara 
Prządkę z Tuchorzy oraz 
Sklep Wędkarski Maraszek 
z Wolsztyna. Wyróżnienie 
za złowienie największej 
ryby otrzymał dh Przemy-
sław Koza z jednostki OSP 
Karna. Najmniejszą rybę na 
zawodach złowił dh Marcin 
Suszek z OSP Wąchabno.

IV Mistrzostwa Wędkarskie Strażaków

Dnia 06.07.2019r. w Solcu gmina 
Przemęt obyły się II Otwarte Za-
wody Old’Boy i Old’Girls oraz 
XI Otwarte Zawody Sikawek 
Konnych Powiatu Wolsztyńskie-
go. Z całego Powiatu Wolsztyń-
skiego na zawody zgłosiło się 
30 drużyn z 17 jednostek.Naszą 
gminę reprezentowały jednostki : 
OSP Siedlec, OSP Tuchorza, OSP 
Jażyniec oraz OSP Jaromierz. 
Miło nam poinformować że jed-
nostka OSP Tuchorza zajęła aż 
trzy I miejsca. 

Klasyfikacja wyglądała 
następująco: 

OLD GIRLS 

1.OSP Tuchorza         53pkt.  
2.OSP Siekowo         61pkt.  
3.OSP Wroniawy         63pkt.  
4.OSP Solec                    73pkt. 

OLD BOY 

1. OSP Tuchorza         42pkt.  
2. OSP Siedlec            44pkt.  
3.OSP Solec             46pkt.  
4.OSP Wroniawy         48pkt.  

5.OSP Jażyniec         50pkt.  
6.OSP Nowa Wieś         54pkt.  
7.OSP Kluczewo         55pkt.  
8.OSP Przemęt         56pkt.  
9.OSP Starkowo         62pkt.  
10.OSP Siekówko         70pkt.  
11.OSP Bucz            77pkt.  
12.OSP Sączkowo         94pkt.  
12.OSP Osłonin                 94pkt. 

Sikawki Konne – drużyny kobiet:  
1. OSP Tuchorza         40pkt.  
2. OSP Siekowo                 48pkt. 

Sikawki konne – drużyny męskie: 

1. OSP Osłonin         30pkt.  
2.OSP Przyprostynia         31pkt.  
3.OSP Nowa Wieś         33pkt.  
4.OSP Starkowo         35pkt.  
5.OSP Jażyniec         36pkt.  
6.OSP Siekowo         42pkt.  
7.OSP Bucz            45pkt.  
8.OSP Jaromierz         48pkt.  
8.OSP Solec             48pkt.  
9.OSP Perkowo         53pkt.  
10.OSP Kluczewo              61pkt.

XI Otwarte Zawody Sikawek Konnych Powiatu Wolsztyńskiego
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Relacja z   XI i XII sesji Rady 
Gminy Siedlec

 W  dniu 25czerwca 2019 r. 
odbyła się XI  sesja Rady Gminy 
Siedlec VI kadencji 2018 -2023, 
w której uczestniczyło 12 radnych 
spośród 15 członków Rady,  
JacekKolesiński- Wójt Gminy 
Siedlec,  KrystynaLewandowska- 
Skarbnik Gminy, Dorota 
Gwardzik- Prezes ZNP Oddział 
w Siedlcu, Andrzej Rogozinski- 
Zastępca Przewodniczącego Rady 
Powiatu, Hieronim Birk- Sekretarz 
Gminy, oraz sołtysi, kierownicy i 
pracownicy Urzędu Gminy.
W punkcie interpelacje i zapytania  
kolejno zabierali głos : 
 
radny M. Michalski  w związku 
ze śmiertelnym wypadkiem nad 
jeziorem w Wąchabnie widział 
potrzebę  zwołania Komisji  
Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa i Porządku Publicznego 
w temacie organizacji kąpieliska ;
radny St. Jedliński podniósł 
sprawę odwodnienia w 
miejscowości Boruji;
radna E. Weil pytała:  na jakim 
etapie jest realizacja drogi 
Powodowo-Kiełpiny- Stara 
Tuchorza; czy to zadanie będzie 
realizowane w tym roku?
W dalszej części obrad Rada 
poprzez aklamację przyjęła  
sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siedlcu za 2018 rok i 
sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie za rok 2018 . 
Ponadto podjęła  uchwały w 
sprawie :
- Uchwała nr XI/46/2019 
w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2019 rok na 
obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie : 12 -za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących,
- Uchwała nr XI/47/2019 w 
sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2019 – 2026 na 
obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie: 12 -za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących,
- Uchwała nr XI/48/2019 w 
sprawie  udzielenia pomocy 
finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu  na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie: 12 -za, 0 – przeciw, 
0 – wstrzymujących,

- Uchwała nr XI/49/2019 w 
sprawie  ustalenia dopłat dla 
wszystkich odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków na obecność 12 
radnych została przyjęta zwykłą 
większością głosów: 9 -za, 2- 
przeciw, 1- wstrzymujący  ,
- Uchwała nr XI/50/2019 w 
sprawie  określenia zasad zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla 
Radnych Rady Gminy Siedlec 
na obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie: 12 -za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących,
- Uchwała nr XI/51/2019 w 
sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków 
i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych na terenie 
Gminy Siedlec na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie: 12 -za, 0 – przeciw, 
0 – wstrzymujących,
- Uchwała nr XI/52/2019 w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w 
południowej części miejscowości 
Siedlec na obecność 12 radnych 
została przyjęta jednogłośnie: 
: 12 -za, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymujących,
- Uchwała nr XI/53/2019 w 
sprawie powołania Zespołu ds. 
Opiniowania Kandydatów na 
Ławników do Sądów Rejonowych 
w Wolsztynie i Grodzisku 
Wielkopolskim na obecność 
12 radnych została przyjęta 
jednogłośnie : : 12 -za, 0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących.
Rada Gminy Siedlec wyraziła 
również  pozytywną opinię w 
sprawie  sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych tj.
- dz. nr 455/31 w obrębie Tuchorza 
, o powierzchni 0,0720 ha,
- dz. nr 455/32 w obrębie Tuchorza 
, o powierzchni 0,1004 ha,
- dz. nr 455/34 w obrębie Tuchorza 
, o powierzchni 0,1077 ha,
- dz. nr 455/35 w obrębie Tuchorza 
, o powierzchni 0,0745 ha,
- dz. nr 798 w  obrębie Tuchorza , 
o powierzchni 0,1125 ha,
- dz. nr 188 w obrębie Nieborza , o 
powierzchni 0,5153 ha.

 W  dniu 10 września 2019 
r. odbyła się XII  sesja Rady 
Gminy Siedlec VI kadencji 2018 
-2023, w której uczestniczyło 13 
radnych spośród 15 członków 
Rady,  Jacek Kolesiński- Wójt 
Gminy Siedlec,  Krystyna 
Lewandowska- Skarbnik 
Gminy, Dorota Gwardzik- 
Prezes ZNP Oddział w Siedlcu, 
Andrzej Rogozinski- Zastępca 

Przewodniczącego Rady Powiatu, 
Teresa Sobkowiak – radna 
powiatu, Hieronim Birk- Sekretarz 
Gminy, oraz sołtysi, kierownicy i 
pracownicy Urzędu Gminy.
W punkcie interpelacje i zapytania  
kolejno zabierali głos :
radna E. Weil zabierając głos 
nawiązała  do planowanej  
inwestycji drogowej : 
„„Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3793P Stara Tuchorza 
- Kiełpiny - Powodowo” .  
Wnioskowała tu o wystosowanie 
pisma do  Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o.(przy 
okazji w/w inwestycji) w sprawie 
remontu sieci gazowniczej , która 
jest już przestarzała.
radny A. Skiba widział potrzebę 
przeglądu polnych dróg gminnych, 
które jak stwierdził bardzo często 
są zaorywane przez rolników .
radny A. Kaźmierczak podniósł 
sprawę zakładania światłowodu 
w miejscowości Wielka Wieś. W 
imieniu mieszkańca zwrócił się o 
pomoc – interwencję .
W dalszej części obrad podjęto 
następujące uchwały :
- Uchwała nr XII/54/2019 
w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2019 rok na 
obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie : 13-  za, 0- 
przeciw, 0 - wstrzymujących,
- Uchwała nr XII/55/2019 w 
sprawie zasięgnięcia informacji 
od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji o kandydatach na 
ławników na obecność 13 radnych 
została przyjęta jednogłośnie: 
13-  za, 0- przeciw, 0 – 
wstrzymujących,
- Uchwała nr XII/56/2019 
w sprawie zaliczenia dróg 
przebiegających w granicach 
administracyjnych Gminy 
Siedlec do kategorii dróg 
gminnych na obecność 13 radnych 
została przyjęta jednogłośnie: 
13-  za, 0- przeciw, 0 – 
wstrzymujących,
- Uchwała nr XII/57/2019 
w sprawie zatwierdzenia „ 
Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi Chobienice” na obecność 
13 radnych została przyjęta 
jednogłośnie: 13-  za, 0- przeciw, 
0 – wstrzymujących,
-  Uchwała nr XII/58/2019 
w sprawie zatwierdzenia „ 
Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi Jaromierz” na obecność 
13 radnych została przyjęta 
jednogłośnie: 13-  za, 0- przeciw, 
0 – wstrzymujących,
- Uchwała nr XII/58/2019 
w sprawie zatwierdzenia „ 
Sołeckiej Strategii Rozwoju 

Wsi Tuchorza” na obecność 
13 radnych została przyjęta 
jednogłośnie: 13-  za, 0- przeciw, 
0 – wstrzymujących,
- Uchwała nr XII/60/2019 
w sprawie zatwierdzenia „ 
Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi Wielka Wieś „ na obecność 
13 radnych została przyjęta 
jednogłośnie: 13-  za, 0- przeciw, 
0 – wstrzymujących,
- Uchwała nr XII/61/2019 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
położonych w miejscowości 
Siedlec - działki nr : 350/4, 350/6, 
350/7, 350/8, 354 na obecność 
13 radnych została przyjęta 
jednogłośnie: 13-  za, 0- przeciw, 
0 – wstrzymujących,
- Uchwała nr XII/62/2019 
w sprawie stanowiska Rady 
Gminy odnośnie zrzeczenia się 
odszkodowania za nieruchomości 
stanowiące własność Gminy 
Siedlec przyjęte przez 
Województwo Wielkopolskie na 
realizację inwestycji drogowej pn. 
„rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 303 od km ok. 38=149 do km 
39+067 na odcinku Siedlec - 
Powodowo polegająca na budowie 
chodnika, ścieżki rowerowej 
oraz kanalizacji deszczowej” 
na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie: 13-  za, 0- 
przeciw, 0 – wstrzymujących.

 W  dniu 24 września 2019 
r. odbyła się XIII nadzwyczajna  
sesja Rady Gminy Siedlec VI 
kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 13 radnych spośród 
15 członków Rady,  Jacek 
Kolesiński- Wójt Gminy Siedlec,  
Krystyna Lewandowska- Skarbnik 
Gminy.
Podczas obrad  podjęto  uchwałę nr 
XIII/63/2019 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Wolsztyńskiemu na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3793P Stara 
Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, 
oraz uchwałę nr XIII/64/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Siedlec na lata 2019 – 2026.
W/w uchwały na obecność 13 
radnych zostały przyjęte zwykłą 
większością głosów : 11 -  za, 2 - 
przeciw, 0 - wstrzymujących.

Protokoły z poszczególnych sesji 
wraz z podjętymi uchwałami 
i  nagraniami dostępne są na 
stronie WWW.siedlec.esesja.pl
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Informacje z Regionu Kozła
Dnia 15 czerwca 2019 r. 

odbył się rajd rowerowy Regionu 
Kozła na trasie z Kargowej przez 
Babimost, Podmokle Małe, Nowe 
Kramsko, Kolesin do Wojnowa. 
Było już to dwudzieste takie wy-
darzenie w historii Regionu Kozła. 
Do udziału w imprezie zapisało 
się 75 osób, ale niezwykle wysoka 
temperatura powietrza ( w cieniu 
35 stopni C) spowodowała, że kil-
ka osób zrezygnowało ze wspólnej 
eskapady. Pierwszy z postojów był 
nad jeziorem Linie, następnie uda-
no się do Babimostu. Rajd miał za 
zadanie zapoznać uczestników z 
osiągnięciami naszego regionu w 
zakresie wykorzystania środków 
na odnowę wsi i poznania walorów 
turystycznych gmin, przez które 
przebiegała trasa. W Babimoście 
pobyt upamiętniono wspólną foto-
grafią pod największym glinianym 
dzbanem wpisanym do Księgi Gu-
innessa. W Podmoklach Małych 
znowu zrobiono krótką przerwę 
pod wiatrakiem na posiłek – kawę z 
ciastem. Pomimo upału wielu chęt-
nie zaglądało pod wiaty, by poznać 
dawne urządzenia rolnicze. Na-
stępny postój wypadł w rezerwacie 
Laski, pod wigwamem, w otocze-
niu starodrzewu . Jeden z uczestni-
ków – Jerzy Wirski wykorzystał ten 
bezpośredni kontakt z przyrodą do 
opowieści o wędrówkach bocianów 
i ich sposobie życia. Najdłuższy i 
najbardziej nasłoneczniony odcinek 
prowadził do Nowego Kramska, 
ale za to można było schronić się w 
klimatyzowanej świetlicy. Panie z 
KGW Nowe Kramsko przygotowa-
ły smaczny posiłek, a organizatorzy 
przeprowadzili końcowy test wiedzy 
o regionie i inwestycjach powstałych 
dzięki pozyskanym środkom unij-
nym. Test wypadł pomyślnie, najlep-
si uzyskali ponad 80 % trafnych od-
powiedzi. Na tę okoliczność zostały 
wręczone zakupione nagrody, które 
posłużą w dalszych wędrówkach tu-
rystycznych. W tym miejscu posta-
nowiono też zakończyć turystyczną 
eskapadę, by nie doprowadzić do 
uszczerbku na zdrowiu uczestników 
rajdu. Na zwiedzanie Wojnowa i 
okolicy będzie jeszcze okazja pod-
czas przejazdu nowo powstałymi 
ścieżkami rowerowymi. 

W ramach projek-
tu współpracy pt. Tria-
thlon turystyczny – in-
nowacyjnym sposobem 
promocji obszaru LSR” 
odbył się w dniu 29 
czerwca rajd rowerowy 
na trasie z Włoszakowic 
do Boszkowa. W prostej 
linii, to niewielka odległość , ale 
ścieżkami rowerowymi i drogami 
leśnymi- trasa liczyła około 20 km. 
Organizatorem tego zdarzenia była 
Wielkopolska Lokalna Grupa Dzia-
łania Kraina Lasów i Jezior, która 
zaprosiła 20 osobowe reprezentacje 
cyklistów    z Lokalnej Grupy Dzia-
łania KOLD oraz Lokalnej Grupy 
Działania Regionu Kozła. Celem 
rajdu było poznanie walorów krajo-
brazowych i przyrodniczych Prze-
męckiego Parku Krajobrazowego, 
włączenie się do obchodów 100-
lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości i 100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego, propagowanie tu-
rystyki rowerowej jako zdrowotnej 
aktywnej formy spędzania wolnego 
czasu oraz krzewienie zamiłowa-
nia do krajoznawstwa i rozwijania 
umiejętności turystycznych. Udział 
w rajdzie mógł wziąć każdy, kto w 
oznaczonym przez partnerów pro-
jektu czasie złożył kartę zgłoszenia 
w biurze LGD. Zgodnie z regula-
minem rajdu każdy z partnerów 
wystawiał 20 osobową reprezenta-
cję. Start zaplanowano spod pałacu 
Sułkowskich we Włoszakowicach. 
Uczestnicy na wstępie wysłuchali 
krótkiej prelekcji historycznej, w 
ramach której zostały przedstawio-
ne dzieje miejscowości, powstania 
pałacu i losy uczestników Powsta-
nia Wielkopolskiego. Wiadomo-
ści te były później przydatne dla 
osób biorących udział w konkursie 
historycznym. Początkowo trasa 
wiodła nową ścieżką rowerową do 
leśnictwa Krzyżowiec, a stamtąd 
już leśnymi drogami w kierunku 
Boszkowa. Jako pierwszą cieka-
wostkę uczestnicy rajdu poznali 
miejsce z retortami do produkcji 
węgla drzewnego. Po kilku kilo-
metrach przejazdu osłoniętymi od 
słońca ścieżkami, dotarto do małe-
go jeziorka Maszynek, nad którym 
w latach 1918 – 1938 niejaki „Bar-
tek z Piekła” ( Jan Kowalewicz) 
usypał kilkunastometrowy kopiec, 
który nazwano „Kopcem Wilso-
na”. Wznosił go sam systematycz-

nie przez 20 lat chcąc upa-
miętnić prezydenta USA 
Wilsona, który przyczynił 
się do uzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Dalsza 
podróż była dużym wy-
zwaniem dla rajdowiczów, 
gdyż ostatnie upały i brak 

opadów spowodowały, że 
ścieżki rowerowe zamieniły się w 
pustynny piach. Miejscami należało 
pchać rowery, brodzić w miałkim, 
piaszczystym pyle, co stanowiło 
zapewne dodatkową atrakcję tego 
rajdu. Wreszcie w okolicach Domi-
nic wyjechać można było na drogę 
asfaltową i spokojnie dotrzeć na 
metę o ośrodku Sadyba w Boszko-
wie. Tutaj organizatorzy zapewnili 
poczęstunek, napoje i grillowane 
potrawy. Zanim jednak ogłoszono 
zakończenie rajdu reprezentanci 
poszczególnych LGD wzięli udział 
w konkursach, które były premio-
wane nagrodami. W konkursie hi-
storycznym najlepiej wypadł repre-
zentant LGD Regionu Kozła p. Ma-
rek Kuc i zdobył pierwszą nagrodę. 
Pamiątkowe wspólne zdjęcie było 
uwieńczeniem tego popołudnia.

W sobotę 29 czerwca na 
plaży w Zbąszyniu rozegrane zo-
stały zawody sportowo - pożarni-
cze Regionu Kozła. Spośród 6 gmin 
należących do Regionu Kozła w 
zawodach uczestniczyło 5 drużyn. 
Gminę Babimost reprezentowała 
OSP Babimost, Siedlec reprezento-
wała OSP Stara Tuchorza, Trzciel 
- OSP Lutol Suchy, Zbąszynek - 
OSP Rogoziniec i Zbąszyń - OSP 
Chrośnica. Zawody odbywały się 
zgodnie z regulaminem, a nad ich 
prawidłowym przebiegiem czuwa-
ła komisja sędziowska powołana 
przez Komendanta Powiatowego 
PSP w Nowym Tomyślu, na cze-
le której stał asp. sztab. Andrzej 
Łaciński. Zawody składały się z 2 
konkurencji: biegu sztafetowego i 
tzw. „bojówki”. W końcowej kla-
syfikacji pierwsze miejsce zajęła 
OSP Stara Tuchorza, drugie OSP 
Babimost, trzecie OSP Lutol Su-
chy, czwarte OSP Chrośnica i piąte 
OSP Rogoziniec. Wszystkim dru-
żynom wręczono puchary, a zwy-
cięża otrzymał również nagrodę w 
postaci talonu na 1000 zł.

28 czerwca br. prezes LGD 
Regionu Kozła Witold Silski i wi-
ceprezes Szczepan Sobczak pod-

pisali z Zarządem Województwa 
Lubuskiego aneks do umowy, 
zwiększający       o 700 tys. złotych 
pulę środków na wdrażanie Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Regionu 
Kozła na lata 2014-2020. Dodatko-
we pieniądze stanowią nagrodę za 
dotychczasową, sprawną realizację 
strategii, osiągnięcie wymaganych 
wskaźników i dobre zarządzanie. 
Środki te Zarząd LGD RK przezna-
czył na wsparcie projektów związa-
nych z podejmowaniem działalno-
ści gospodarczej. Wnioskodawcy, 
których projekty będą wybrane do 
realizacji mogą liczyć na tzw. pre-
mię w wysokości 70 tys. zł. Nabory 
wniosków na podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej planowane 
są w październiku 2019 r. W tym 
samym czasie odbędzie się nabór 
na rozwijanie działalności gospo-
darczej. Przyjmowanie wniosków 
poprzedzone będzie szkoleniem w 
każdej gminie dla wnioskodaw-
ców. Terminy szkoleń    i naboru 
podane będą na stronie interneto-
wej www.lgdrk.pl.

Grupa koźlarzy Stowarzy-
szenia Muzyków Ludowych w Zbą-
szyniu wzięła udział        w organi-
zowanym od czwartku do niedzieli 
(27-30 czerwca 2019r.) 53.Ogólno-
polskim Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu Dol-
nym. Festiwal organizowany cy-
klicznie od 1966 roku jest uważany 
za najważniejsze spotkanie śpiewa-
ków i kapel ludowych w Polsce. W 
zakończonej ogólnopolskiej rywa-
lizacji muzycy ludowi przywieźli 
kolejne laury: w kategorii kapel (w 
której ocenianych było 20 grup): II 
miejsce i nagrodę zdobyła Kapela 
koźlarska Jana Prządki ze Zbąszynia 
w składzie: Jan S. Prządka - kozioł 
weselny, Kinga Grychta - skrzypce, 
Edward Kolendowicz - klarnet Es. 
w kategorii „duży-mały” (w której 
ocenianych było 28 grup): II miej-
sce i nagrodę uzyskał mistrz Jan S. 
Prządka z uczniami ze Zbąszynia, 
Przyprostyni i Siedlca, w składzie 
Dominik Kierecki (13 lat, Siedlec) - 
kozioł weselny, Justyna Trześniew-
ska (15 lat, Zbąszyń) - skrzypce i 
Weronika Śliwa (14 lat, Przypro-
stynia) - klarnet Es. Kolejne II 
miejsce i nagrodę zdobył mistrz Jan 
S. Prządka z uczniami z Dąbrówki 
Wlkp., którzy z powodzeniem re-
prezentowali Gminę Zbąszynek, w 
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składzie Oliwier Niemiec (13 lat) 
- kozioł weselny, Maja Bimek (13 
lat) i Karolina Łochowicz (14 lat) 
- skrzypce oraz Hubert Wittke (13 
lat) - klarnet Es. Wśród instrumen-
talistów ADAM KNOBEL - koźlarz 
z Lasek, gm. Babimost (członek 
SML) zdobył I miejsce i nagrodę 
im. Jana Stęszewskiego wśród14 
ocenianych instrumentalistów.  
Muzycy ludowi dodatkowo wzięli 
udział w organizowanych przez or-
ganizatora festiwalu prezentacjach 
i koncertach występując na scenach 
i ulicach Kazimierza Dolnego nad 
Wisłą prezentując tradycyjne in-
strumenty i muzykę Regionu Ko-
zła.

W sobotę 31 sierpnia ponad 
50 kajakarzy z trzech zaprzyjaź-
nionych lokalnych grup działania 
spędziło w kajaku cały dzień. Tra-
sa spływu prowadziła z Kopanicy 
przez Małą Wieś- Jezioro Cho-
bienickie -Jezioro Grójeckie -Je-
zioro Nowowiejskie do przystani 
w Nowej Wsi Zbąskiej i dalej na 
Jezioro Błędno aż do Zbąszynia, 

by zakończyć spływ na Campingu 
przy Baszcie. Trasa wybrana przez 
prowadzącego spływ – Jerzego 
Jaszczaka, który pełnił funkcję ko-
mandora, była bardzo urozmaicona. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
zatrudniono również ratownika 
wodnego – Andrzeja Kowalskiego. 
Miało być ciekawie przyrodniczo 
i krajobrazowo i zapewne organi-
zatorzy wystarczająco zapewnili 
to uczestnikom spływu. Zgodnie 
z założeniem chodziło nie tylko o 
czysto rekreacyjno – sportowe po-
konanie określonego odcinka na 
szlaku wodnym, a przede wszyst-
kim poznanie uroków przyrody 
w mało zmienionym środowisku 
Regionu Kozła i utrwalenie tego 
bądź na fotografii lub w formie 
artystycznego szkicu, rysunku lub 
malowidła. Za najlepsze prace będą 
przyznane przez organizatorów 
ciekawe nagrody. Były więc podzi-
wiane kaczki, kormorany, łabędzie, 
nawet orzeł bielik poszybował 
nad wodą , a wokół pływało licz-
ne ptactwo wodne, których nazwy 
trzeba będzie zapewne odszukać 

w dostępnych źródłach interneto-
wych. Kajakarze podziwiali rośliny 
wodne min. kwitnące grzybienie 
białe i żółte grążele. Na brzegach 
rosło pełno trzciny pospolitej i pał-
ki szerokolistnej. Były wystające 
z wody rośliny porastające liczne 
bagniska, które omijano, by nie 
ugrzęznąć tam na dłużej. Uczest-
nikami spływu byli przedstawicie-
le trzech lokalnych grup działania 
– Wielkopolskiej Lokalnej Grupy 
Działania Kraina Lasów i Jezior, 
Lokalnej Grupy Działania KOLD 
oraz z Regionu Kozła. Do uczest-
nictwa w spływie zostali wybrani 
na podstawie złożonych deklaracji , 
które były dostępne na stronach in-
ternetowych poszczególnych grup 
partnerskich. W wielu przypadkach 
były to te same osoby, które brały 
udział w rajdzie rowerowym na ob-
szarze kolegów z Leszna i deklarują 
chęć wystąpienia jeszcze podczas 
biegu na orientację i rajdu piesze-
go. Organizatorzy zadbali o rów-
nomierne rozłożenie wysiłku, tym 
bardziej, że wysoka temperatura i 
palące słońce dawały się dodatko-

wo we znaki. Dlatego też pierwszy 
postój przy kawie zorganizowano 
na przystani w Grójcu Wielkim, a 
kolejny postój na pożywny obiad 
zaplanowano na Przystani U Mar-
cina w Nowej Wsi Zbąskiej. Po 
przepłynięciu największego akwe-
nu w Regionie Kozła – Jeziora 
Błędno – spływ zakończono na pla-
ży Campingu przy Baszcie. Podsu-
mowania spływu dokonał Witold 
Silski – Prezes LGD Regionu Ko-
zła. Uczestnicy spływu otrzymali 
pamiątkowe gadżety, w tym świeżo 
wydany przewodnik po drewnia-
nych kościołach Regionu Kozła. 
Jednocześnie umówiono się co do 
tego, w jakiej formie przygotować 
prace do oceny, będące pokłosiem 
odbytego wydarzenia.

Więcej informacji na www.region-
kozla.pl, www.lgdrk.pl

Opracowała: Ewa Woś

Ponad 70 tys. osób w Wielkopolsce, 
które są niezdolne do samodziel-
nej egzystencji, i których dochód 
miesięczny nie przekracza 1600 zł 
brutto, może już złożyć wniosek 
o tzw. dodatek 500 plus dla osób 
niepełnosprawnych. Z szacunków 
ZUS wynika, że od października 
tego roku do marca przyszłego 
roku, wnioski o nowe świadczenie 
może złożyć nawet 850 tys. osób. w 
całym kraju. 

Uzyskanie świadczenia uzupełniają-
cego uzależnione będzie od łącznego 
spełnienia kilku warunków. Po pierw-
sze, świadczenie to jest adresowane 
wyłącznie do osób, które ukończyły 
18 lat i są niezdolne do samodzielnej 
egzystencji. Po drugie, świadczenie 
uzupełniające przysługuje osobom, 
które nie są uprawnione do świad-
czeń pieniężnych finansowanych ze 
środków publicznych lub też łączna 
wysokość „brutto” tych świadczeń, z 
kwotą wypłacaną przez zagraniczną 
instytucję właściwą do spraw emery-
talno-rentowych nie przekroczy 1600 
zł. O dodatek będą się mogli ubiegać 
także cudzoziemcy, w tym obywatele 
państw członkowskich UE, legalnie 
przebywający na terytorium RP. 

Mimo, że przepis wejdzie w życie do-
piero 1 października, ZUS opracował 
już formularz wniosku o świadczenie 
uzupełniające dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji. Jest 
on dostępny na stronie internetowej 
www.zus.pl oraz na salach obsługi 
klientów ZUS. Nasi doradcy chęt-
nie pomogą każdemu w wypełnieniu 
wniosku – zapewnia Marlena Nowic-
ka - regionalna rzeczniczka prasowa 
ZUS w Wielkopolsce. 

Co będą musiały zrobić osoby, któ-
re nie mają orzeczenia o niezdolno-
ści do samodzielnej egzystencji? 

Osoby te będą musiały do wniosku o 
świadczenie uzupełniające dołączyć 
dokumentację medyczną oraz inne 
dokumenty mające znaczenie dla wy-
dania orzeczenia, np. kartę badania 
profilaktycznego, dokumentację re-
habilitacji leczniczej lub zawodowej 
oraz zaświadczenie o stanie zdrowia 
(wydane przez lekarza nie wcześniej 
niż na miesiąc przed złożeniem wnio-
sku). Osoby posiadające orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnopraw-
ności powinny je także dołączyć do 
wniosku. 

Od kiedy ZUS wypłaci pieniądze? 

Świadczenie uzupełniające dla osób 
niesamodzielnych będzie przysługi-
wało od miesiąca, w którym został 
zgłoszony wniosek, nie wcześniej 
jednak niż od 1 października br., tj. 
od daty wejścia w życie przepisów. 
W pierwszych dwóch miesiącach 
obowiązywania ustawy, ZUS będzie 
miał nie 30, lecz 60 dni od wyjaśnie-
nia ostatniej okoliczności, na rozpa-
trzenie wniosku i wydanie decyzji. 

W jakiej wysokości ZUS przyzna 
świadczenie? 

Nowe świadczenie będzie przysłu-
giwało w wysokości nie wyższej 
niż 500 zł, przy czym łączna kwota 
tego świadczenia i innych świadczeń 
finansowanych ze środków publicz-
nych nie może przekroczyć 1600 zł. 
Zgodnie z tą zasadą uprawnione do 
świadczenia są również osoby, któ-
rych suma świadczeń ze środków 
publicznych zawiera się w przedziale 
powyżej 1100 zł do 1600 zł. Przy-
kładowo, jeżeli suma tych świad-
czeń wynosi 1200 zł, to świadczenie 
uzupełniające zostanie przyznane w 
kwocie 400 zł. 

Jakie dochody będą brane pod 
uwagę? 

Do kryterium dochodowego będą 
brane pod uwagę prawie wszystkie 
świadczenia stałe finansowane ze 
środków publicznych, m.in. emery-
tury, renty, świadczenia przedemery-
talne, świadczenia z pomocy społecz-
nej. Istotne będą także świadczenia 
emerytalno-rentowe z zagranicy. 

Czego nie uwzględnia się przy obli-
czaniu dochodu? 

Nie będą wliczane świadczenia o 
charakterze jednorazowym, np. zasił-
ki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. 
Nie będzie wliczany także zasiłek 
pielęgnacyjny ani dodatki (np. doda-
tek kombatancki), dochody z pracy, 
renty cywilnoprawne, a także - w nie-
których przypadkach - renta rodzin-
na. Do dochodu nie będzie wliczana 
renta rodzinna przyznana po zmar-
łym rodzicu osobom, które stały się 
całkowicie niezdolne do pracy przed 
ukończeniem 16 lat lub przed ukoń-
czeniem 25 lat w przypadku kontynu-
owania nauki.

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
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14.06.2019 - konkurs muzyki 
ludowej / Wąchabno,
16.06.2019 - Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze/Wolsztyn,
17.06.2019 - wybór Sołtysa i 
Rady Sołeckiej w Małej Wsi,
- zakończenie roku szkolnego w pla-
cówkach ,
22.06.2019 - Grójecka Noc 
Świętojańska/Grójec Wielki,
23.06.2019 - IV Trzeźwościowy 
Spływ Kajakowy/ Kopanica-Grójec 
Mały,
- charytatywny bieg „Pomoc ma 
Moc”/Chobienice,
24.06.2019 - Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego ”Obra”,
- posiedzenie Społecznej Rady SP 
ZOZ/Wolsztyn,
25.06.2019 - XI sesja Rady Gmi-
ny Siedlec / relacja w br numerze/,
29.06.2019 - zawody sportowo - 
pożarnicze Regionu Kozła/Zbąszyń,
6.07.2019 - XVII edycja  „Tur-
nieju szóstek piłkarskich”/ Kopanica,
- II Otwarte Zawody Old’Boy i Ol-
d’Girls oraz XI Otwarte Zawody 
Sikawek Konnych Powiatu Wolsztyń-
skiego/Solec,
7.07.2019 - rozstrzygnięcie VII 
edycji konkursu pn.: „Fundusz so-
łecki – najlepsza inicjatywa”/Licheń 
( wyróżnienie i nagrodę finansową 
w kwocie 1 700 zł otrzymało sołec-
two Grójec Wielki za zrealizowanie 
projektu pn.: „Utworzenie miejsca 
wypoczynku i rekreacji sposobem na 

lokalną tradycję i kulturę”),
9.07.2019 - uczczenie 
77 rocznicy zbrodni hitle-
rowskiej w Tuchorzy,
- szkolenie dla sołtysów pn. 
„Fundusz Sołecki na 2020”, 
- uroczyste otwarcie wer-
nisażu prac plastycznych 
uczestników Dziennego Domu Senior 
+ w Siedlcu oraz zaprzyjaźnionych 
instruktorów Pana Wiesława Matysi-
ka, Pana Tomasza Weissa,
11.07.2019 - wizyta Posła Killio-
na Munyamy w gminie,
13.07.2019 - festyn parafialny/ 
Chobienice,
17.07.2019 - podpisanie umowy 
o rekultywacji odpadów,
- spotkanie w sprawie budowy ogro-
du dla roślin miododajnych/Boruja,
18.07.2019 - awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego,
23.07.2019 - spotkanie w spra-
wie oświetlenia / ENEA,
28.07.2019 - wybory do Izb Rol-
niczych,
30.07.2019 - posiedzenie Za-
rządu Związku Międzygminnego 
„Obra”,
- 1 posiedzenie Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej/ 
Wolsztyn,
31.07.2019 - spotkanie z Kołami 
KGW – organizacja Święta Smaków,
1.08.2019 - wizyta Posła Killio-
na Munyamy w gminie,
8.08.2019 - spotkanie w spra-

wie projektów dróg z Po-
słem G. Piechowiakiem,
10.08.2019 - IV Mistrzo-
stwa Wędkarskie Strażaków 
Ochotników Gminy Siedlec 
w Kuźnicy Zbąskiej, których 
organizatorem był Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP 

RP w Siedlcu przy wsparciu Urzędu 
Gminy
16.08.2019 - wizyta Posła Killio-
na Munyamy w gminie,
17.08.2019 - festyn dożynkowy 
w  Karnie,
22-25.08.2019 - wizyta delegacji z 
Mołdawii,
24.08.2019 - Święto Smaków – 
Turniej Sołectw/Siedlec,
25.08.2019 - Wojewódzko - Ar-
chidiecezjalne Dożynki/Siedlec,
26.08.2019 - Rada Społeczna 
ZOZ/Wolsztyn,
27.08.2019 - posiedzenie Za-
rządu Związku Międzygminnego 
„Obra”/Wolsztyn,
31.08.2019 - spływ kajakowy na 
trasie Kopanica - Zbąszyń w ramach 
projektu „Triathlon turystyczny” , 
którego organizatorem było Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Regionu Kozła,
31.08.2019 - piknik z Retro 
Traktorami/Tuchorza,
- festyn dożynkowy /Jaromierz, Jaży-
niec, Tuchorza,
2.09.2019 - uroczyste otwarcie 
sali gimnastycznej/Tuchorza,

4.09.2019 - podpisanie umo-
wy na wydawnictwo legendy RK i 
monografia pn.” Region Wojnowo. 
Arkadia łowców i zbieraczy.”/Urząd 
Marszałkowski Zielona Góra,
8.09.2019 - V Rajd rowerowy  
„ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO”, 
którego organizatorem była Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Siedlcu,
9.09.219 - wernisażu prac 
plastycznych uczestników Dziennego 
Domu Senior + /Siedlec,
10.09.2019 - XII sesja Rady 
Gminy Siedlec / relacja w br nume-
rze/,
- otwarcie ogrodu dla roślin miodo-
dajnych/ Boruja,
14.09.2019 - otwarcie przedszko-
la w Siedlcu. Po trwającym niespełna 
9 miesięcy remoncie budynek zyskał 
nowe przestronne pomieszczenia oraz 
wyposażenie.
- zakończenie lata / Kiełpiny, Belęcin,
- Nordic Walking „VII Marsz Sołec-
twa Grójec Mały wokół kątów”
24.09.2019 - XIII nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Siedlec / relacja w 
br numerze/,
28.09.2019 - festyn ekologiczny-
„Nie śmiecimy -sprzątamy -zmienia-
my!” / Siedlec,

JŻ

Kalendarium Gminy Siedlec

W czerwcu 2019 roku 
zakończyła się realizacja 
projektu pn. „Rozwój in-
frastruktury kulturalnej w 
Gminie Siedlec poprzez 
poprawę stanu sali wiej-
skiej w Godziszewie i sali 
wiejskiej w Tuchorzy”. 

Zakres wykonanych 
robót przy budynku sali 
wiejskiej w Godziszewie 
objął termomodernizację 
elewacji budynku, ponad-
to modernizacji poddano 
kuchnię w której wykuto 
otwór a następnie zamon-
towano w nim drzwi po-
dawcze które prowadzą z 
kuchni bezpośrednio na 
salę. 

Natomiast salę wiejską 
w Tuchorzy dostosowano 
do wymogów przepisów 
przeciwpożarowych po-
przez montaż drzwi prze-
ciwpożarowych, hydran-
tów wewnętrznych oraz 
oświetlenia awaryjnego. 

Operacja pn. Rozwój 
infrastruktury kulturalnej 
w Gminie Siedlec po-
przez poprawę stanu sali 
wiejskiej w Godziszewie i 
sali wiejskiej w Tuchorzy 
mająca na celu: poprawę 
jakości życia lokalnej spo-
łeczności w sferze kultury 
poprzez poprawę stanu 
świetlicy w Godziszewie i 
świetlicy wiejskiej w Tu-

chorzy współfinansowa-
na jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność” Pro-
gram Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-
2020. 

Wartość realizowa-
nej operacji: 98 560,95 
zł, w tym ze środków 
EFRROW 50 755,00 zł. 
Operacja realizowana w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność wdra-
żanej przez LGD.

Zakończenie prac związanych 
z modernizacją sali wiejskiej 

w Tuchorzy i Godziszewie
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- 2 września uroczyście powita-
liśmy rok szkolny 2019/2020.

- 9 września uczniowie klasy 
III po raz pierwszy pojechali 
na basen w ramach projektu 
„Umiem Pływać”.

- 12 września odbyło się zebra-
nie z Rodzicami klas I- VIII.

- 16 września uczniowie klas 
IV- VIII w głosowaniu taj-
nym wybrali Radę Samorządu 
Uczniowskiego. Przewodni-
czącą została Zofia Chmielak; 
zastępcą Estera Gemba; sekre-
tarzem Szymon Piechowiak; 

skarbnikiem Ada Śmigielska, a 
członkiem Kamil Brychcy. 

- Tego samego dnia odbyło się 
zebranie Rodziców oddziału 
„sześciolatków”,s

- 20 września z okazji Dnia 
Przedszkolaka wszystkie gru-
py przedszkolne wzięły udział 
w zabawach integracyjnych na 
świeżym powietrzu. W dniu 
swego święta dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek wraz z nie-
spodzianką.

 Ewa Pluskota

Kalendarium Zespołu 
Szkoły Podstawowej  i Przedszkola

w Belęcinie 02.09.19 – Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2019/2020
Udział dzieci i młodzieży we mszy 
świętej, apelu i spotkaniach z wycho-
wawcami.
17.09.19- Apel porządkowy: przypo-
mnienie zasad bezpieczeństwa i funk-
cjonowania placówki.

Spotkanie z Rodzicami - Omówienie 
planu pracy szkoły w roku 2019/2020;  
wystąpienie pracowników Posterunku 
Policji w Siedlcu
20.09.19- Udział dzieci klas I w ogól-
nopolskiej akcji:”Sprzątamy las”.
Zwrócenie uwagi na oznaczenia po-
jemników – segregacja śmieci.

Kalendarium Szkoły 
Podstawowej w Siedlcu

2.09.2019r. nastąpiło  uroczyste roz-
poczęcie nowego roku szkolnego 
2019/2020.
4.09.2019r. podczas podsumowania 
,,Wielkopolskich Dni Energii 2019” 
w Urzędzie Marszałkowskim w Po-
znaniu Marika Chlebek, uczennica 
klasy VIII, odebrała nagrodę (rower) 
za zajęcie I miejsca w konkursie pod 
hasłem ,,Cztery pory roku z OZE”.
7.10.2019r. odbył się zjazd absol-
wentów Szkoły Podstawowej w Ko-
panicy rocznika szkolnego 1970-74.
9.09.2019r. wybraliśmy  Samorząd 
Szkolny – przewodniczącą zosta-
ła Wiktoria Jon (kl.VIII), zastępcą 
–Julia Prządka (kl.VII), skarbnikiem 
Dominika Łysiak (kl.VIII).
10.09.2019r. uczniowie klas III 
pierwszy raz  w tym roku szkolnym 
pojechali  na basen do Wolsztyna.
12.09.2019r. Bartosz Begiert , uczeń 
klasy V, zajął III miejsce w eta-
pie okręgowym konkursu ,,List do 
taty”.
13.09.2019r. obchodziliśmy w naszej 
szkole  Dzień Kropki. Uczniowie  
brali udział w zabawach integracyj-
nych, wykonywali prace plastyczne, 
a także mogli skorzystać z foto bud-
ki i zrobić zdjęcia.
23.09.2019r. i 24.09.2019r.  ucznio-
wie  nauczania zintegrowanego uda-
li się  na spotkanie z leśnikiem do 
Lasek.
24.09.2019r. uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w akcji ,,Sprzątanie 
świata”.
25.09.2019r. uczniowie, którzy w 
ubiegłym roku szkolnym systema-

tycznie zbierali i oddawali makula-
turę, wzięli udział w wycieczce do 
Zielonej Góry. 
26.09.2019r. uczniowie klas IV- VIII 
bawili się na dyskotece szkolnej zor-
ganizowanej z okazji Dnia Chłopa-
ka.

Sukcesy sportowe:
Nasi uczniowie udanie rozpoczęli 
sportowy rok szkolny 2018/2019.
Młodsi uczniowie klas 4-6 wystar-
towali w cyklu „czwartków lekko-
atletycznych”które odbywają się w 
Wolsztynie. Wśród uczniów naszej 
szkoły najlepsze wyniki osiągnęli:
-Maria Radzimska w rzucie piłeczką 
palantową
-Julia Siankowska w skoku w dal
-Paulina Reiman w biegu na 600 m
-Martyna Żak w rzucie piłeczką pa-
lantową

Grupa uczniów klas 7-8 wystartowa-
ła w mityngu lekkoatletycznym w 
Wolsztynie osiągając bardzo dobre 
wyniki. Najlepiej zaprezentowali 
się:
-Odeta Adamczewska-I miejsce w 
biegu na 300 m,II miejsce w skoku 
w dal
-Dawid Flieger-I miejsce w biegu na 
1000 m
-Wiktoria Wiśniewska -IV miejsce 
w skoku w dal

Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my sukcesów i oczekujemy na ko-
lejne starty.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Kopanicy

zapraszamy do udziału w kolejnej 
edycji konkursu plastycznego Jesien-
ne Stworki. Konkurs adresowany jest 
do dzieci i młodzieży z Gminy Siedlec, 
a jego zadaniem jest stworzenie tytu-
łowego jesiennego stworka lub jesien-
nej ozdoby z wykorzystaniem tego, co 
daje nam jesień. Do każdej pracy na-
leży dołączyć formularz zgłoszeniowy 
dostępny wraz z regulaminem na stro-
nie: www.goksiedlec.pl 

Na prace czekamy 
do 28 października 2019 r. 

UWAGA KONKURS !
JESIENNE STWORKI

Skończyły się wakacje, zaczął się 
nowy rok szkolny. 2 września o godz. 
8.00 odbyła się inauguracja roku szkol-
nego. Tradycyjnie w Chobienicach zo-
stała odprawiona msza św. w intencji 
uczniów, rodziców i wszystkich pra-
cowników szkoły. 

W czasie wakacji w naszej szkole 
nastąpiły duże zmiany. Został odmalo-
wany korytarz w środkowym budynku 
oraz sale lekcyjne, a także kupiono nowe 
rolety okienne i tablice interaktywne. 
Dzięki pomocy Rady Rodziców zostały 
zakupione szafki, w których uczniowie 
mogą przechowywać książki i potrzeb-
ne drobiazgi. Dzięki temu spełniło się 
marzenie wielu dzieci - nie muszą ciągle 
dźwigać ciężkich plecaków. 

Każdy początek roku przedszkolne-
go to nowe wyzwania i nowe doświad-
czenia. Jeszcze nie minął miesiąc nauki 
,a w naszej szkole wiele się wydarzyło .

Uczniowie brali udział w czwart-
kach lekkoatletycznych oraz sprzątali 
świat z całą Polską.

Przedszkolaki z Chobienic, zapo-
znały się z zasadami dotyczącymi bez-
pieczeństwa w przedszkolu jak i poza 
nim. W połowie września pogadankę 
oraz ćwiczenia praktyczne w terenie 
przeprowadził z nimi star. sierż. Piotr 
Krajs.  Dzieciaczki pięknie wdrażają 
się w życie szkoły i przedszkola. Przez 
pierwsze tygodnie grupa ,,maluszków’’, 
,,starszaków’’ i ,,zerówka” zaznajomiła 
się ze swoim otoczeniem. 

Nasi milusińscy nauczyli się już, w 
jaki sposób należy dbać o swoją prze-
strzeń, aby nasza planeta był czysta i 
zdrowa.

Za nimi także udział w Ogólnopol-
skim Dniu Przedszkolaka, oraz wyjazd 
do lasu i powitanie pierwszego dnia je-
sieni. 

Kalendarium Szkoły i Przedszkola w Chobienicach
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Wiadomości z przedszkoli

Wrzesień:  
16- 20 wrzesień- Bezpieczna droga 
do przedszkola- utrwalamy zasady 
bezpieczeństwa  

20 wrzesień- Dzień Przedszkolaka  
23 wrzesień - Grzybobranie

KOPANICA

Każdy początek roku przedszkolnego 
to nowe wyzwania i nowe doświadczenia. 
Codziennie uczymy się czegoś nowego.  
Przedszkolaki z Chobienic, zapoznały się 
już zasadami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa w przedszkolu jak i poza nim. 

W połowie września pogadankę, oraz 
ćwiczenia praktyczne w terenie prze-
prowadził z nami star. Sierż Piotr Krajs.  
Dzieciaczki pięknie wdrażają się w życie 
szkoły i przedszkola. Przez pierwsze tygo-
dnie grupa ,,maluszków’’ i ,,starszaków’’ 
zaznajomiła się ze swoim otoczeniem. 

 Nasi milusińscy nauczyli się już, w 
jaki sposób należy dbać o swoją prze-
strzeń, aby nasza planeta był czysta i 
zdrowa.

Za nami jeszcze udział w Ogólnopol-
skim Dniu Przedszkolaka, oraz wyjazd do 
lasu i powitanie pierwszego dnia jesieni. 

Z optymizmem czekamy na kolej-
ne zaplanowane wydarzenia, z naszego 
przedszkolnego życia. 

Autor: Agnieszka Reginia

CHOBIENICE

16.08.2019r. - „Dni otwarte Przedszkola”
02.09.2019r. - Rozpoczęcie roku szkolne-
go 2019/2020
14.09.2019r. - Uroczyste otwarcie przed-
szkola
16.09.2019r. - Spotkanie z policjantem 
– utrwalenie zasad ruchu drogowego i 
poruszania się po drodze 
19.09.2019r. - Pożegnanie lata – ani-
macje, gry, zabawy z rytmikiem w alei 
Pszczelej 

20.09.2019r. Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka w Przedszkolu w Siedlcu
25.09.2019r. - Spotkanie z Panią Jesienią 
w ogrodnictwie J.A.Siputa
27.09.2019r. - Wizyta Przedszkola w 
gospodarstwie rolnym Państwa Wachow-
skich w Reklinie
30.09.2019r. - Dzień Chłopaka

SIEDLEC

 Wrzesień był dla nas naprawdę 
pracowity i obfitowała w wiele wydarzeń. 
Dzieci uczęszczające do naszego przed-
szkola pierwszy rok doskonale poradziły 
sobie z adaptacją w przedszkolu i szybko 
zaprzyjaźniły się z pozostałymi dziećmi. 
,,Tygryski” i ,,Mądre sowy’’ chętnie brały 
udział w proponowanych zajęcia i były 
bardzo aktywne. Przez cały ten czas to-
warzyszyła nam świetna zabawa, taniec i 
muzyka. 
 20 września świętowaliśmy 
Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji przy-
szliśmy do przedszkola pięknie ubrani  i 
w doskonałych humorach rozpoczęliśmy 
obchody święta. Uczestniczyliśmy w za-
bawach i tańcach integracyjnych, a każdy 
z nas otrzymał medal Przedszkolaka. 23 
września odwiedzili nas Policjanci z wy-
działu Ruch Drogowego z Komendy PP 
w Wolsztynie. Podczas spotkania przy-
pomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego 

poruszania się po drodze i reagowania na 
niebezpieczne sytuacje. 
Kolejnym wydarzeniem w naszym przed-
szkolu był ,,Światowy Dzień Jabłka”, któ-
ry świętowaliśmy 27 września. Ubrani w 
barwy dojrzałych jabłek dowiedzieliśmy 
się, dlaczego warto jeść te owoce: jabłka 
dobrze wpływają na pracę naszego mó-
zgu i serca, wspierają nasz układ odpor-
nościowy, są doskonałe jako przekąska. 
W  dalszej części zajęć braliśmy udział 
w ,,jabłkowych” konkurencjach sporto-
wych, rozpoznawaliśmy i degustowali-
śmy różne gatunki jabłek. Na zakończenie 
zabraliśmy się do przygotowania sałatki 
jabłkowo-marchewkowej oraz świeżo 
wyciskanego soku. 
Miesiąc wrzesień zakończyliśmy obcho-
dami Dnia Chłopaka. Dzień ten upły-
ną nam w miłej i radosnej atmosferze. 
Dziewczynki i panie złożyły chłopcom 
najlepsze życzenia  i wręczyły upominki.

JAŻYNIEC



W dniu 4 września 2019 r. zmarł 
pan Józef Mikulski – emerytowany 
pracownik Urzędu Gminy Siedlec, 
Przewodniczący Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Siedlcu w latach 1966 
– 1973, działacz społeczny. W 1972 
roku dh Józef Mikulski został człon-
kiem OSP Siedlec, a od 1975 r. pełnił 
nieprzerwanie funkcję Skarbnika Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Siedlcu. 
Pan Józef Mikulski pozostanie w na-
szej pamięci jako ciepły, serdeczny i 
życzliwy człowiek oraz pełen energii i 
zaangażowania działacz społeczny. 
Część Jego Pamięci! 
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Pamięci 
dh Józefa Mikulskiego

Dnia 02.09.2019 r. w Centrum Kongresowo-
Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła 
się uroczysta gala plebiscytu „Hipokrates Wiel-
kopolski 2019”. Najlepsi lekarze, pielęgniarki, 
położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni  
i farmaceuci odebrali nagrody. Pragniemy poin-
formować, że Centrum Medyczne Salus zajęło  
I miejsce w kategorii przychodnia roku w powie-
cie wolsztyńskim.

Sukces Centrum Medycznego 
SALUS
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