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Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Rok 2017  niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wójt  i WspółpracownicyPrzewodniczący i Radni Rady Gminy Siedlec

WIELKA INWESTYCJA
W GRÓJCU MAŁYM

SIEDLECKIE PROJEKTY Z NAGRODĄ

Kolędowanie 
dla Madzi i Niny

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Wiadomości
z przedszkoli



Wójt Gminy Siedlec informuje, że 
w Gminie Siedlec obowiązuje uchwała 
nr XVI/78/2015 Rady Gminy Siedlec z 
dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców na terenie Gminy 
Siedlec.

 Zwolnieniu z podatku od nierucho-
mości podlegają:
1) nowo wybudowane budynki, bu-

dowle lub ich części, przeznaczone 
do prowadzenia działalności gospo-
darczej,

2) rozbudowane budynki i budowle 
przeznaczone do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej                 – zwol-
nienie od podatku obejmuje rozbudo-
waną część budynku lub budowli.

Okres zwolnienia z podatku od nieru-
chomości wynosi 3 lata, począwszy 
od dnia powstania obowiązku podat-
kowego.

Wyjaśniam, iż dla budynków, budow-
li lub ich części oddanych do użytku 

w 2016 roku obowiązek podatkowy 
powstaje z dniem 01 stycznia 2017 
roku.

Warunkiem udzielenia zwolnienia jest 
złożenie przez przedsiębiorcę  naj-
później w terminie 30 dni od dnia po-
wstania obowiązku podatkowego do 
Wójta Gminy Siedlec następujących 
dokumentów:

1) oświadczenie o przeznaczeniu  
przedmiotów opodatkowania do pro-
wadzenia działalności gospodarczej,

2) dokument potwierdzający oddanie 
budynku, budowli lub ich części do 
użytkowania,

3) oświadczenie o braku zaległości wo-
bec Gminy Siedlec,

4) formularz informacji przedstawia-
nych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis,

5) zaświadczenia lub oświadczenia 
o uzyskanej pomocy de minimis 
przyznanej w roku podatkowym, w 
którym podmiot ubiega się o zwol-

nienie oraz dwóch poprzedzających                          
go latach.

6) przedsiębiorcy będącymi osobami fi-
zycznymi składają „Informację o nie-
ruchomościach                        i obiek-
tach budowlanych, gruntach rolnych i 
lasach” natomiast przedsiębiorcy bę-
dący osobami prawnymi składają de-
klaracje na podatek o nieruchomości 
według wzoru określonego uchwałą 
nr XIV/70/2015 Rady Gminy Siedlec 
z dnia 24 listopada 2015 roku w spra-
wie określenia wzorów formularzy 
dla podatku od nieruchomości, rolne-
go i leśnego.

Druki deklaracji (informacji) do-
stępne są na stronie internetowej 
www.siedlec.pl , BIP -po lewej 
stronie  w zakładce   „Sprawy do 
załatwienia” (podatki i opłaty).                                                                                                                                         
               

Zwolnienia nie stosuje się do:
1. Przedsiębiorców posiadających zale-

głości z tytułu podatków oraz innych 

zobowiązań wobec budżetu Gminy 
Siedlec.

2. Budynków przeznaczonych na dzia-
łalność w zakresie handlu detaliczne-
go o powierzchni użytkowej powyżej 
250 m² oraz budowli z nimi związa-
nych.

Ulga podatkowa dla przedsiębior-
ców  stanowi pomoc publiczną i jest 
stosowana jako pomoc                      de 
minimis, na zasadach określonych we 
właściwym  rozporządzeniu Komisji 
Europejskiej. Pomoc                     de 
minimis stanowi szczególną kategorię 
wsparcia. Całkowita kwota pomocy de 
minims przyznana jednemu przedsię-
biorcy nie może przekraczać 200.000 
euro w okresie trzech lat podatkowych.

Szczegółowych wyjaśnień w spra-
wie  wyżej wymienionego zwolnienia 
można uzyskać  w Urzędzie Gminy  w 
Siedlcu, biuro numer 6 lub pod nume-
rem telefonu  68 3848521 wew. 16.

Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
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Wydziedziczenie to pozba-
wienie prawa do zachowku. 
Spadkodawca może w testamen-
cie pozbawić zachowku (wydzie-
dziczyć) zstępnych, małżonka i 
rodziców. Wydziedziczenie, po-
dobnie jak uznanie spadkobiercy 
za niegodnego dziedziczenia (o 
niegodności dziedziczenia pisa-
liśmy w poprzednim artykule) 
ma na celu pozbawienie osób 
najbliższych korzyści majątko-
wych wynikających z dziedzi-
czenia. 

Zachowek ma znaczenie mo-
ralne i wiąże się z ochroną rodzi-
ny. Jeśli uprawniony (zstępny, 
małżonek, rodzic) narusza swoje 
obowiązki wobec spadkodawcy, 
byłoby niesłuszne, gdyby mógł 
żądać zachowku. Wydziedzicze-
nie jest zatem sankcją za niemo-
ralne zachowanie uprawnionego. 
Pozbawienie prawa do zachowku 
wolą spadkodawcy, wyrażoną na 
zewnątrz (ujawnioną wyłącznie 
w testamencie), jest hańbiące dla 
wydziedziczanego. 

Podstawą wydziedziczenia 
może być tylko jedna z podstaw 
wskazanych w kodeksie cywil-
nym.

Pierwszą podstawą wydzie-
dziczenia jest uporczywe po-
stępowanie uprawnionego do 
zachowku w sposób sprzeczny z 
zasadami współżycia społeczne-
go. Zachowanie uprawnionego 
musi być obiektywnie nagan-
ne, sprzeciwiać się woli spad-

kodawcy oraz naruszać zasady 
uznawane przez spadkodawcę. 
Postępowanie spadkobiercy 
ma być uporczywe. Oznacza 
to przede wszystkim, że chodzi 
tutaj o zachowania długotrwałe, 
ciągłe lub powtarzające się, a nie 
jednorazowe.

Drugą podstawą wydzie-
dziczenia jest dopuszczenie się 
przez uprawnionego względem 
spadkodawcy albo jednej z naj-
bliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub wolności albo rażą-
cej obrazy czci. O tym, kto jest 
osobą najbliższą spadkodawcy 
decyduje ocena konkretnego 
wypadku. Decydować powin-
na ocena więzi spadkodawcy z 
konkretną osobą. Ustalenie, czy 
uprawniony dopuścił się umyśl-
nego przestępstwa przeciw spad-
kodawcy lub osobie najbliższej 
należy do sądu cywilnego, bada-
jącego skuteczność wydziedzi-

czenia dla potrzeb danego roz-
strzygnięcia. Wcześniejsze po-
stępowanie karne nie jest jednak 
potrzebne dla stwierdzenia, że 
zachodzi analizowana tu przy-
czyna wydziedziczenia.

Trzecią podstawą wydziedzi-
czenia jest uporczywe niedopeł-
nianie przez osobę uprawnioną 
do zachowku względem spadko-
dawcy obowiązków rodzinnych. 
Niedopełnienie obowiązków 
rodzinnych odnosić się musi do 
samego spadkodawcy, nie osób 
mu najbliższych. Obowiązki ro-
dzinne zależeć będą od tego, kim 
jest uprawniony do zachowku i 
spadkodawca. Mogą one wyni-
kać z małżeństwa, pokrewień-
stwa, przysposobienia. Do naj-
bardziej typowych przykładów 
niedopełniania obowiązków 
rodzinnych należy: uchylanie 
się od zaspokajania obowiązku 
alimentacyjnego, brak osobi-
stej troski czy zainteresowania 

chorym spadkodawcą, zerwanie 
kontaktów, znęcanie się, rozpija-
nie małoletniego. Niedopełnia-
nie obowiązków rodzinnych ma 
mieć charakter uporczywy, czyli 
długotrwały, cechujący się upo-
rem, złą wolą.

Wymienione powyżej pod-
stawy wydziedziczenia są wy-
łączne, to znaczy nie można ich 
rozszerzać oraz mogą się zbie-
gać.

Na koniec wypada dodać, 
że przebaczenie niweczy skutki 
wydziedziczenia. Spadkodawca 
nie może wydziedziczyć upraw-
nionego do zachowku, jeżeli mu 
przebaczył.

adwokat Dominika Molińska 
(tel. 663 830 517)

Wydziedziczenie czyli pozbawienie prawa do zachowku

W niedzielę, w sali GOK w Siedl-
cu, odbyło się XIV Gminne Spotkanie z 
Seniorami zorganizowane przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Siedlcu. Na 
uroczystość zaproszono mieszkańców 
gminy Siedlec, którzy ukończyli 80. 
rok życia i starszych. Zgromadzonych 
przywitali kierowniczka OPS w Siedl-
cu Beata Wieczorek, wójt gminy Sie-
dlec Jacek Kolesiński oraz przewod-
niczący Rady Gminy Siedlec Andrzej 
Kaźmierczak. Spotkanie rozpoczęło 

się mszą świętą, którą odprawił ksiądz 
kanonik Krzysztof Apiecionek. Póź-
niej, czas spędzony przy kawie, umilał 
występ artystów z zespołu „SPEND-
BAND”. Zespół zaprezentował kolędy, 
pastorałki, a także ludowe przyśpiew-
ki. Tradycyjnym punktem imprezy 
było pojawienie się Gwiazdora, który 
każdemu seniorowi wręczył upomi-
nek. Spotkanie przebiegało w miłej i 
świątecznej atmosferze.

GWIAZDOR ODWIEDZIŁ 
SENIORÓW
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W Siedlcu Zebranie Wiejskie podjęło 
uchwałę o przeznaczeniu większości 
kwoty funduszu sołeckiego na "bu-
dowę placu rekreacyjno-piknikowe-
go" czyli innymi słowy udostępnienie 
mieszkańcom ogrodu obok publicz-
nego przedszkola wraz z stworzeniem 
najpotrzebniejszej infrastruktury. 
Na początku Rada Sołecka z pomo-
cą mieszkańców wykonała niezbędne 
porządki - przede wszystkim usunię-
cie dziko rosnących krzewów i drzew. 
W ten sposób stworzono prześwit od 
strony ulicy - ogród stał się widoczny. 
Następnie została wykonana drewniana 
wiata - duże zadaszenie bardzo solid-
nie wykonane z tytanowymi rynnami 
i przykryte blachodachówką. Miejsce 
pod wiatą zostało wykostkowane wy-
korzystując do tego celu zapas kostki 

brukowej jaki posiada wieś. Pod wiatą 
stoją stoły piknikowe, które pomiesz-
czą nawet 40 osób! Obok wiaty zamon-
towano stojak na rowery, a cały plac 
został oświetlony lampami parkowymi. 
Wiata również została doświetlona, a 
w jej sąsiedztwie ustawiono zamykaną 
skrzynkę z wyłącznikiem czasowym 
lamp oraz z gniazdkami, które mogą 
przydać się w przyszłości. 
Na wiosnę ma powstać również osob-
na furtka udostępniająca plac zabaw 
korzystającym z ogrodu rodzicom z 
dziećmi, na co szczególnie czeka i liczy 
znaczna część mieszkańców Siedlca.
W przyszłym roku Rada Sołecka planu-
je kolejne inwestycje w tym ogrodzie. 
W planach jest wymiana starej bramy 
na nową połączoną z furtką, przycięcie 
nieco zdziczałych drzew owocowych 

oraz ustawienie w ich sąsiedztwie ła-
wek parkowych. W ogrodzie zostanie 
również usunięta darń i wysiana trawa. 
Sołectwo chciałoby także spróbować 
postarać się o środki zewnętrzne, aby 
stworzyć ścieżkę edukacyjną "pszczela 
aleja". Miałaby ona przedstawiać życie 
i pracę najbardziej pożytecznych owa-
dów jakimi są pszczoły. Wiązałoby się 
to również ze stworzeniem utwardzo-
nej ścieżki, która ułatwi poruszanie się 
po placu, np. z wózkiem.
To co najważniejsze - plac jest dla użyt-
ku mieszkańców. Można z niego swo-
bodnie korzystać, nawet jeśli brama 
jest przymknięta. Dzięki oświetleniu 
jest bezpieczny, a dzięki ławkom pod 
wiatą można usiąść i spędzić wspólnie 
czas. 

Realizacja Funduszu Sołeckiego Sołectwa Siedlec

Rozmowa z wójtem Jackiem Kole-
sińskim o projekcie przyszłorocznego 
budżetu gminy Siedlec.

- Na jakim etapie są prace nad przy-
szłorocznym budżetem?
- W zasadzie jest już gotowy. Przeszedł 
już przez wszystkie komisje rady gminy 
i został przegłosowany na sesji 20 grud-
nia br. Tu trzeba przyznać, że rada co-
raz częściej jest jednogłośna w swoich 
decyzjach. Świadczą o tym chociażby 
wyniki głosowań na ostatnich sesjach, 
gdzie w zdecydowanej większości pro-
jekty uchwał zyskują aprobatę rady. 
Cieszy zgodność i współpraca, które 
przekładają się na dobre efekty pracy. 
Nie od dziś wiadomo przecież, że zgoda 
buduje...

- Gdyby święty Mikołaj mógł dziś się-
gnąć do obecnego budżetu gminy, to 
starczyłoby mu na piękne prezenty, 
czy raczej byłyby to bardzo skromne 
paczuszki?
- Myślę, że przy naszym obecnym stanie 
finansowym mógłby pokusić się o ładne 
prezenty. Powiem tylko, że przez dwa 
lata poziom naszego zadłużenia spadł z 
55 do 34 procent, a jednocześnie, cho-
ciażby finansowanie oświaty wzrosło o 
około 2,6 miliona. Matematyka nie kła-
mie! Wielu wójtów z sąsiednich gmin, 
czy dziennikarze, pytają, jak udało się 
tego dokonać. No cóż, powodów jest 

kilka i już nie raz o nich w tym miejscu 
mówiłem. Wyliczę więc w skrócie, że 
to między innymi większa dyscyplina 
podatkowa, czyli lepsza skuteczność w 
ściąganiu podatków oraz gospodarskie 
podejście do wydatków. Zanim wydamy 
każdą gminną złotówkę, to oglądamy ją 
nie trzy, ale pięć razy! Zresztą, liczby 
mówią same za siebie. Myślę, że gmina 
Siedlec, na tle sąsiadów, wreszcie za-
czyna wychodzić na pozycję lidera go-
spodarności, jak to było przed laty, choć 
pracy przed nami jeszcze jest sporo.

- Wspomniał wójt o podatkach... Ja-
kie są propozycje ich stawek na przy-
szły rok?
- Bez obaw, będą na poziomie bardzo 
zbliżonym do obecnego. Nie chodzi o to, 
żeby drenować kieszenie podatników, 
bo to jest przejawem krótkowzroczne-
go myślenia. Owszem, tym sposobem 
można zwiększyć dochód gminy, ale 
przy okazji również położyć miejsco-
wą gospodarkę. Firmy obciążone zbyt 
wysokimi zobowiązaniami fiskalnymi 
zaczną szukać oszczędności i mogą za-
cząć oszczędzać na zatrudnieniu lub wy-
nagrodzeniach. W efekcie, ludzie będą 
bez pracy lub spadną im dochody, co z 
kolei przełoży się na mniejszy obrót w 
naszych sklepach i firmach usługowych. 
A gdy im też spadną dochody, to przy 
wysokich podatkach, nie utrzymają się 
na rynku. Zaczną się zwolnienia i kółko 
się zamknie, a właściwie to nakręci się 
spirala i ekonomiczny zjazd w dół. Nie 
tędy droga! Dlatego nie zależy nam na 
śrubowaniu podatków. Wręcz przeciw-
nie, lepiej dla wszystkich, gdy będą na 
mniej więcej dotychczasowym pozio-
mie i właśnie taką wysokość stawek po-
datkowych przewiduje projekt przyszło-
rocznego budżetu.

- A jakie przewiduje inwestycje? Ile 
na nie zaplanowano pieniędzy w 2017 
roku?

- Przyszły rok, będzie rokiem inwestycji. 
Dość powiedzieć, że przy planowanym 
budżecie w wysokości około 50 milio-
nów złotych, na inwestycje chcemy prze-
znaczyć ponad pięć milionów złotych.  
I uwaga, na ani jedną inwestycję nie pla-
nujemy brać kredytu! Wykaz inwestycji 
przewidzianych do realizacji jest dość 
obszerny zatem wymienię tylko nie-
które z nich. To między innymi pomoc 
finansowa dla samorządu powiatowego 
na przebudowę pierwszego etapu drogi 
powiatowej Stara Tuchorza - Kiełpiny 
- Powodowo. Jeśli chodzi z kolei o re-
monty na gminnych drogach, to na ten 
cel przewidujemy wydać ponad 1,7 mi-
liona złotych. Wśród wielu zadań pla-
nujemy między innymi kontynuację bu-
dowy miejsc parkingowych w Siedlcu. 
Do tego remonty i budowy nowych dróg 
w Chobienicach, przebudowa ul. Kasz-
tanowej w Siedlcu, przebudowy dróg 
gminnych między innymi w Kiełpinach, 
Jażyńcu, Żodyniu i Godziszewie oraz 
budowa chodników w Jaromierzu, Woj-
ciechowie i Nowej Tuchorzy. W planie 
także czyszczenie stawku przy ul. Li-
powej w Siedlcu oraz sporządzenie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
drogi gminnej w Mariankowie. Oprócz 
tego, planujemy też wydać 600 tysięcy 
złotych na budowę nowych ścieżek ro-
werowych w gminie. A to tylko inwe-
stycje w infrastrukturę drogową...

- Jakie są zatem jeszcze inne przedsię-
wzięcia planowane na przyszły rok?
- Pół miliona złotych chcemy przezna-
czyć na budowę oraz adaptację miesz-
kalnych lokali socjalnych i mniej więcej 
tyle samo będzie kosztować budowa 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
przy Zespole Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Tuchorzy. W planach 
jest także modernizacja i rozbudowa 
budynku przedszkola w Tuchorzy oraz 
modernizacja placu zabaw przy szko-
le w Kopanicy i rozbudowa budynku 

przedszkolnego w Siedlcu. W projekcie 
przyszłorocznego budżetu przewidzia-
no również modernizację sal wiejskich 
w Reklinie, Tuchorzy i innych wsiach, 
a także montaż oświetlenia ulicznego w 
kilku miejscowościach w naszej gmi-
nie. Do tego dochodzi budowa boiska 
sportowego w Kiełpinach, rozbudowa 
zaplecza garażowo-magazynowego na-
szych strażaków oraz kolejna pomoc 
finansowa dla samorządu powiatowe-
go, czyli 300 tysięcy złotych dotacji na 
dostosowanie szpitala w Wolsztynie do 
wymogów określonych w rozporządze-
niu ministra zdrowia. No i cały czas nie 
zapominamy również o rozbudowie sie-
ci kanalizacji sanitarnej. Wraz z ZEUK-
iem złożyliśmy już wnioski o dofinan-
sowanie takiej inwestycji dla Reklina i 
Reklinka.

- Dla tych, którzy nie lubią dużo czy-
tać... Jak w kilku zdaniach zdefinio-
wać ten przyszłoroczny budżet?
- Mniejszy poziom zadłużenia gminy, 
wyższe wydatki na oświatę, bez więk-
szych zmian podatki dla mieszkańców 
oraz sporo inwestycji, a żadna z nich nie 
będzie robiona z kredytów. To w takim 
telegraficznym skrócie, choć trzeba przy-
znać, że przy tak ambitnie skreślonym 
budżecie, przyszły rok szykuje się dla 
mnie i urzędników niezwykle pracowity. 
Ale jak czasem człowiek gdzieś usłyszy, 
że fajnie, że coś tam się udało zrobić, 
to zapomina się o tej pracy. Jest wtedy 
satysfakcja, że udało się coś poprawić, 
polepszyć no i wraca wtedy energia oraz 
nowe siły do działania. Krok po kroku 
staram się wraz z radnymi oraz urzęd-
nikami zmieniać tę gminę na lepsze. I 
choć nie od razu Kraków zbudowano, 
to myślę, że w Siedlcu powoli zaczyna 
być widać efekty tych działań, a w przy-
szłym roku, z pewnością powinny być  
już bardziej widoczne.

ROK 2017 BĘDZIE ROKIEM WIELU INWESTYCJI!



4

Październik 2016
26.10. - IX Przegląd Piosenki 

Młodzieżowej „Siedleckie 
Nutki”,

28.10. - rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Jesienne 
Stworki”.

Listopad 2016
4.11. - wystawa Galerii malarstwa 

cyfrowego autorstwa Jakuba 
Glapińskiego oraz Joanny 
Materek,

10.11.- szkolenie dla właścicieli 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych; pasowanie na 
przedszkolaka w Tuchorzy,

15.11. - eliminacje gminne Turnieju 
Recytatorskiego Literatury 

Staropolskiej,
18.11. - premiera 

spektaklu 
„Raz, dwa, trzy 
Alleluja” w 
wykonaniu Teatru 
Paragraf -2,

23.11. - spotkanie cykliczne pod 
nazwą „Bezpieczeństwo jest 
wspólną sprawą”; spektakl 
edukacyjny z okazji Dnia 
Pluszowego Misia w Bibliotece 
Publicznej w Siedlcu i 
Tuchorzy,

29.11. - XXIX sesja Rady Gminy 
Siedlec (relacja w bieżącym 
numerze – red.).

Grudzień 2016
1.12. - posiedzenie Rady 

Nadzorczej ZEUK,
3.12. - Mikołajki w Godziszewie,
4.12. - XIV Gminne Spotkanie 

z Seniorami organizowane 
corocznie przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Siedlcu,

5.12. - narada z dyrektorami szkół i 
przedszkoli,

6.12. - Mikołajki w przedszkolu w 
Kopanicy,

7.12.- uhonorowanie nagrodą projektu 
pod nazwą „W Grójcu Małym 
o ekologię dbamy i o zdrowiu 
pamiętamy; cykl działań 
proekologicznych polegających 
na rewitalizacji plaży gminnej, 
utworzeniu sołeckich ścieżek 

spacerowych i organizacji 
marszów Nordic Walking”,

10.12. - spotkanie podsumowujące 
działalność jednostek OSP z 
terenu gminy Siedlec w 2016 
r.; spotkanie wigilijne grupy 
AA „Radość” z Siedlca w 
Obrze,

11.12. - Jarmark Bożonarodzeniowy; 
spotkanie opłatkowe strażaków 
powiatu wolsztyńskiego w 
gminie Przemęt,

12.12. - zebranie wiejskie w Borui,
15.12. - spotkanie mikołajkowe Koła 

Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w 
Siedlcu,

16.12.- Wigilia w przedszkolu Siedlec.
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Informacje z Regionu Kozła
* TANECZNY FESTIWAL. W 

sobotę, 19 listopada w sali widowi-
skowej Gminnego Centrum Kultury 
w Kargowej odbył się II Międzyna-
rodowy Dziecięcy Festiwal Tańca. 
Konkurs podzielony był na dwie ka-
tegorie wiekowe: A – uczniowie klas 
I–III szkół podstawowych (wiek 7–9 
lat) oraz kat. B – uczniowie klas IV–
VI szkół podstawowych (wiek 10–12 
lat). W konkusie udział wzięło 9 dru-
żyn (siedem z Polski oraz po jednej z 
Niemiec i  z Czech), łącznie ok. 140 
tancerzy. Rada artystyczna w skła-
dzie: Stanisław Korotyński – finalista 
VII edycji programu You Can Dance, 
Klaudia Olszewska – instuktor, chore-
ograf w KDance Studio, Romana Pu-
tyra oraz Izabela Juchno postanowiła 
przyznać: * w kategorii A, I miejsce 
dla ABC, II m. - dla Kolorowego 
Show, III m. - dla Krainy Tańca * w 
kategorii B, I m. - dla Krainy Tańca, II 
m. - dla Tanz-AG Grundschule Schul-
zendorf, III m. - dla grupy Kameleon 
i Pohybové Studio z dzielnicy Pra-
gi Vinoř oraz wyróżnienia - Galaxy 
Girls i Czarne Gwiazdy (grupy dzia-
łające w Gminnym Ośrodku Klutury 
w Siedlcu). Natomiast tegoroczny Pu-
char Burmistrza Kargowej otrzymała 

grupa Tanz-AG Grundschule 
Schulzendorf. Opróćz tego, 
każdy z uczestników festi-
walu za występ otrzymał pa-
miątkowy medal.

* SZKOLENIE I 
NABÓR WNIOSKÓW.  
W dniach od 9 do 11 listopa-
da odbywały się spotkania 
szkoleniowe powiązane z na-
borem wniosków w ramach działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. 
Spotkania szkoleniowe odbywały się 
w następujących dniach i miejscowo-
ściach: 9 listopada w Trzcielu (czas 
trwania spotkania – 3 h, liczba obec-
nych na spotkaniu – 15 osób), 14 listo-
pada w Babimoście (3 h, 16 osób), 16 
listopada w Kargowej (3 h, 17 osób), 
17 listopada w Siedlcu (3 h, 16 osób), 
21 listopada w Zbąszyniu (3 h, 32 oso-
by) oraz 23 listopada w Zbąszynku (3 
h, 7 osób). Tematyka spotkań doty-
czyła omówienia następujących kwe-
stii: omówienie zasad aplikowania o 
środki w ramach działań „Podejmo-

wanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej”, omówienie ro-
dzaju beneficjentów, poziomu 
dofinansowania oraz kosztów 
kwalifikowanych, omówienie 
lokalnych kryteriów wyboru 
oraz omówienie dokumen-
tów aplikacyjnych (wniosku, 
biznesplanu i sposobu ich 
wypełnienia). Spotkania po-

rowadzili: Witold Silski oraz Paulina 
Gołek – pracownicy Lokalnej Grupy 
Działania Regionu Kozła. Uczestnicy 
każdego spotkania zostali wyposażeni 

w mateiały szkoleniowe w postaci no-
tatnika oraz pliku druków takich, jak 
wniosek, biznesplan oraz instrukcja 
wypełniania wniosku. Podczas oma-
wiania poszczególnych zagadnień, 
które były dodatkowo prezentowane 
przy pomocy rzutnika, wyjaśniano 
trudne kwestie oraz odpowiadano na 
liczne pytania zebranych.

Więcej informacji oraz bieżące 
aktualności na: www.regionkozla.pl 
oraz na www.lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś

W dniu 13 grudnia 2016 roku w 
Siedlcu odbył się odbiór samo-
chodu ratowniczo – gaśniczego 
marki VOLVO FL zakupionego 
dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chobienicach. Zaku-
pu dokonano dzięki uzyskanym 
dotacjom z KSRG w kwocie 200 
000,00 zł, MSWiA – 138 800,00 
zł, z budżetu gminy – 450 000,00 

zł, środki OSP Chobienice w 
kwocie 860,00 zł.
Dostawcę pojazdu – Przedsię-
biorstwo Specjalistyczne „BO-
CAR” Sp. zo.o. wyłoniono na 
podstawie rozstrzygniętego prze-
targu w dniu 21.09.2016 r.

Samochód dla Chobienic
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Radni uradzili, czyli 
okręgi wyborcze, 
strategia i inne...

W ostatni wtorek listopada 
odbyła się XXIX sesja 
Rady Gminy Siedlec piątej 
kadencji. Podjęto na niej kilka 
szczególnie ważnych uchwał.

W obradach uczestniczyło 12 
radnych spośród 15 członków 
Rady Gminy oraz m.in. Andrzej 
Wita - przewodniczący Rady 
Powiatu, Łucja Olejniczak 
- członek Zarządu Powiatu, 
Mariusz Matysik - dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg, 
Jacek Kolesiński – wójt 
gminy Siedlec, Hieronim Birk 
- zastępca wójta, Krystyna 
Lewandowska - skarbnik 
gminy oraz sołtysi, kierownicy 
Urzędu Gminy i rodzice dzieci 
uczęszczających do przedszkola 
„ABeCe Strumyk Wiedzy”.
W punkcie interpelacje i 
wnioski głos zabrał radny R. 
Kluj poruszając następujące 
sprawy: odpłatności za 
korzystanie z sali gimnastycznej 
w Belęcinie przez kluby 

sportowe, braku powiadomienia 
mieszkańców wsi Chobienice o 
odbyciu obrad Rady Powiatu w 
ich miejscowości, rekultywacji 
wysypiska – żwirowni w Grójcu 
Wielkim, która jak stwierdził 
(na podstawie pisma z Ochrony 
Środowiska) „przebiega nie 
zgodnie z planem; zostało 
tam zgromadzone wiele 
odpadów: bio-genów, które 
są niebezpieczne dla wód”. 
W dalszej części wtorkowych 
obrad przystąpiono do podjęcia 
następujących uchwał: 
* w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2016 rok (na 
obecnych 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, tj. 
12 głosów „za” przyjęciem 
proponowanego projektu 
uchwały), 
* w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na 
lata 2016–2026 (12 głosów 
„za”), 
* w sprawie zmiany opisu 
granic stałych okręgów 
wyborczych utworzonych na 
terenie gminy Siedlec (przyjęta 
jednogłośnie), 
* w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Gminy Siedlec 

do partnerstwa z Powiatem 
Wolsztyńskim i gminami 
wskazanymi w uchwale przy 
realizacji projektu pod nazwą 
„NOWE HORYZONTY”, 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego, Oś Priorytetowa 
7: Włączenie społeczne, 
Działanie 7.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 
Usługi społeczne – projekty 
pozakonkursowe realizowane 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne (przyjęta 
jednogłośnie), 
* w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu 
współpracy Gminy Siedlec z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
na rok 2017 (przyjęta 
jednogłośnie), 
* w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Siedlec na 
lata 2016– 2030 (przyjęta 
jednogłośnie). 
* w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Siedlec 
dla terenów położonych w 
miejscowości Kopanica - 
działka nr 1381/1 oraz w 
Jaromierzu - działka nr 746 
(przyjęta jednogłośnie), 
* 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 
(na obecność 12 radnych 
została przyjęta jednogłośnie 
przy jednym wyłączeniu z 
głosowania: 11 głosów „za”), 
* w sprawie reorganizacji 
Gminnego Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno Administracyjnej 
Szkół i Placówek w Siedlcu 
i nadania statutu oraz 
wprowadzenia wspólnej obsługi 
jednostek organizacyjnych 
Gminy Siedlec (przyjęta 
jednogłośnie).
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W dniu 10 grudnia 2016 roku w sali wiejskiej w Żodyniu 
odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Siedlec. Na spotkanie przyby-
li przedstawiciele wszystkich OSP z terenu gminy Siedlec, 
członkowie Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego oraz 
członkowie honorowi naszej organizacji. Uroczystość swoją 
obecnością zaszczycili: 
Członek ZOW ZOSP RP w Poznaniu – dh Henryk Żok, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie – 
bryg. Sławomir Śnita, 
Prezes ZOP ZOSP RP w Wolsztynie w kadencji 2011 - 2016 – 
dh Ryszard Kurp oraz Sekretarz – dh Zbigniew Artwiński,
Wójt Gminy Siedlec – Jacek Kolesiński,
Z-ca Wójta Gminy Siedlec – Hieronim Birk,
Skarbnik Gminy Siedlec – Krystyna Lewandowska,
Kierownik Posterunku Policji w Siedlcu – Tadeusz Tomys,
Przewodniczący Rady Gminy Siedlec – Andrzej Kaźmier-
czak,
Radny Rady Gminy Siedlec – Eugeniusz Piątek,
Sołtys wsi Żodyń – Krzysztof Paździor.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Prezes ZOG ZOSP 
RP w Siedlcu dh Maciej Tomalik oraz Prezes OSP Żodyń Ar-
kadiusz Lewandowski. Dh Hieronim Birk – Wiceprezes ZOG 
ZOSP RP w kadencji 2011 – 2016, przedstawił krótkie spra-
wozdanie w formie prezentacji z działalności ZOG ZOSP RP 
w Siedlcu oraz jednostek OSP z terenu gminy Siedlec w roku 

2016. Odznakami Za Wysługę V Lat w szeregach OSP Żodyń 
wyróżnieni zostali:
dh Damian Tobys ,
dh Karol Karczmarczyk,
dh Bartosz Karczmarczyk,
dh Arkadiusz Lewandowski,
dh Tomasz Śmiałek.
Podczas uroczystości Prezes OSP Żodyń oraz Sołtys wsi 
wspólnie podziękowali osobom, które wspierają ich działal-
ność. Podziękowania otrzymali:
Pan Bogdan Śmiałek, Pan Łukasz Kaźmierczak, Pan Daniel 
Markowski, Pan Krzysztof Maćkowiak, Pan Bartłomiej Kam-
rowski, Pan Eugeniusz Piątek, Pan Marcin Moder.
W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadziła zebra-
nych Milena Bal – mieszkanka Reklina oraz druhna Kamila 
Wieczorek – śpiewając kolędy i piosenki świąteczne. 
W części oficjalnej głos zabrali również zaproszeni goście, 
którzy skierowali do przedstawicieli ZOG ZOSP RP w Sie-
dlcu i strażaków słowa uznania oraz złożyli im najlepsze 
życzenia świąteczno – noworoczne. Po okolicznościowych 
przemówieniach Uroczystość zakończyła się wspólnym po-
siłkiem, przygotowanym przez Panie z KGW Żodyń podczas, 
którego przygrywał Andrzej Siankowski. 
Całe spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym spotkanie to udało się 
zorganizować.

Spotkanie podsumowujące działalność ZOG ZOSP RP 
oraz jednostek OSP z gminy Siedlec
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Wspaniałych Świąt 
Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze, samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej  zabawy 

sylwestrowej życzy 
Dyrektor GZOEASiP w Siedlcu 

wraz z pracownikami.

W listopadzie, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Siedl-
cu zorganizowała szkolenie dla właścicieli 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Seminarium odbyło się w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy w Siedlcu, a zajęcia poprowadzili 
przedstawiciele Centrum Działań Profilak-
tycznych z Gdowa.

Szkolenie dla sprzedawców

Najserdeczniejsze życzenia 

spokojnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślnosci 

i sukcesów w nadchodzącym roku 

życzą pracownicy ZEUK Sp. z o.o.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 Tegoroczne, powiatowe obcho-

dy Święta Niepodległości odbyły się 
w Wolsztynie. Wzięli w nich udział 
oczywiście również przedstawicie-
le samorządu gminnego z Siedlca: 
przewodniczący Rady Gminy Sie-
dlec – Andrzej Kaźmierczak, zastęp-
ca wójta – Hieronim Birk, Agnieszka 
Kasperczak – kierowniczka referatu 

GKOŚ oraz poczet sztandarowy zło-
żony z radnych Rady Gminy Siedlec. 
Z kolei w przeddzień Święta Niepod-
ległości, w Siedlcu, wójt Jacek Kole-
siński wraz z pracownikami Urzędu 
Gminy, złożył kwiaty i zapalił znicze 
pod pomnikiem poświęconym pa-
mięci Powstańców Wielkopolskich 
w Siedlcu.

Zakończono budowę i przebu-
dowę odcinka drogi gminnej wraz 
z budową kanalizacji deszczowej w 
Grójcu Małym.

Zakres robót obejmował prze-
budowę drogi gminnej na odcinku 
od km 0+360 do km 0+960. Wyko-
nawcą robót był Z.P.H.U. KOSTKA” 
Zakład Ogólnobudowlany – Brukar-
ski Krzysztof Maćkowiak z Żodynia. 
Wartość robót brutto: 832 tys. 395,99 
zł. To nie koniec, bo w drugiej czę-
ści inwestycji wykonano również ok. 
400-metrowy odcinek drogi z na-
wierzchnią z płyt betonowych. Wy-
konawcą tych robót był Zakład Usłu-
gowo-Produkcyjny, spółka z o.o., 
Damian Matysiak, Marcin Wołk ze 

Zbąszynia, a wartość prac wyniosła 
168 tys. 305,33 zł. Gmina Siedlec uzy-
skała na całe zadanie 50-procentowe 
wsparcie finansowe z Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Pozna-
niu, w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019

W czwartek, 15 grudnia nastąpiło 
uroczyste otwarcie drogi. Przecięcia 
wstęgi dokonali Wójt Gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński, Radna Gminy Sie-
dlec Róża Olejniczak, Radny Gminy 
Siedlec Wiesław Brudło, Sołtys Wsi 
Grójec Mały Ryszard Kluj oraz Wy-
konawca robót Pan Krzysztof Mać-
kowiak.

WIELKA INWESTYCJA
W GRÓJCU MAŁYM

Siedleckie projekty z nagrodą
W XVII edycji konkursu ogłoszo-

nego przez samorząd województwa 
wielkopolskiego doceniono projekt zło-
żony przez naszą gminę!

Chodzi o konkurs pod hasłem „Dzia-
łania proekologiczne i prokulturowe w 
ramach strategii rozwoju obszarów wiej-
skich”. Złożony nań przez gminę Siedlec 
projekt pod nazwą „W Grójcu Małym o 
ekologię dbamy i o zdrowiu pamiętamy; 
cykl działań proekologicznych polegają-
cych na rewitalizacji plaży gminnej, utwo-
rzeniu sołeckich ścieżek spacerowych i 
organizacji marszów nordic walking”. I 
właśnie ten projekt został uhonorowany 
nagrodą przyznaną przez Kapitułę Kon-
kursu. Siedlecki projekt został oceniony 
w kategorii drugiej wniosków promu-
jących działania i inicjatywy społeczne 
samorządów lokalnych (gminnych i po-
wiatowych), dotyczących lokalnego od-
działywania w zakresie działalności pro-

ekologicznej. Uroczystość podsumowania 
Konkursu odbyła się w środę, 7 grudnia w 
Poznaniu. Laureatom konkursu nagrody 
wręczała Marzena Wodzińska – członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego i 
przewodnicząca Kapituły Konkursu oraz 
Marek Zieliński - zastępca prezesa Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uroczy-
stość przebiegła w świątecznej atmosferze 
i miłej oprawie artystycznej. - Serdecznie 
gratuluję i dziękuję mieszkańcom Grój-
ca Małego, radzie sołeckiej i sołtysowi, 
a także wszystkim uczestnikom marszów 
nordic walking za zaangażowanie oraz 
wykonane prace. Może tylko cieszyć, że te 
działania zostały dostrzeżone i nagrodzone 
w Poznaniu. Wiem, że stały się też inspi-
racją dla innych miejscowości, które być 
może podchwycą nasz pomysł – komentu-
je wójt Jacek Kolesiński.

W trakcie swoich grudniowych wojaży 
święty Mikołaj nie ominął również Go-
dziszewa, w którym gościł w sobotę, 3 
grudnia. Ta wieś może i nie jest wielka, 
ale dla gościa z Laponii równie ważna 
jak każda inna miejscowość! Wizyta nie-
codziennego gościa zgromadziła w sali 
wiejską doprawdy sporą rzeszę najmłod-
szych mieszkańców. Sala wręcz pękała w 
szwach, bo każdy chciał z bliska zobaczyć 
tajemniczego gościa z siwą brodą, który 
tubalnym głosem oznajmił swoje przyby-
cie. Dzieci z radością powitały świętego 
Mikołaja, a jego wizyta była tylko jednym 
z punktów popołudnia pełnego atrakcji. 
Tego dnia w programie przewidziano bo-
wiem m.in. różnego rodzaju animacje dla 

najmłodszych (m.in. z chustą animacyjną), 
malowanie twarzy oraz gry i zabawy, choć 
oczywiście najważniejszym punktem im-
prezy była wizyta Świętego Mikołaja. Ten 
wręczył każdemu dziecku prezent życząc 
przy tej okazji spokojnych świąt. Organi-
zatorami tego niezwykłego wydarzenia 
byli rada sołecka Godziszewa oraz tamtej-
sze koło gospodyń wiejskich. - Wystarczy, 
że ludziom trochę się chce i od razu można 
robić naprawdę fajne rzeczy. Doprawdy 
wystarczy nie tak wiele, żeby tak wielu 
sprawić radość i frajdę. Super! – chwalił 
wójt Jacek Kolesiński, który również go-
ścił na niezwykle udanym spotkaniu ze św. 
Mikołajem w Godziszewie.

WIZYTA ŚWIĘTEGO W GODZISZEWIE
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

Listopad 2016
3.11. - mistrzostwa powiatu wolsztyńskie-

go w unihokeju dziewcząt i chłop-
ców szkół podstawowych - drużyna 
chłopców z naszej szkoły zdobyła 
pierwsze miejsce, a dziewczęta upla-
sowały się na pozycji trzeciej,

4.11. - szkolny etap wojewódzkiego konkur-
su historycznego,

8.11. - koncert muzyczny pt. „Grające rury, 
piły, patelnie”,

10.11. - mistrzostwa powiatu wolsztyńskiego 
w unihokeju dziewcząt i chłopców 
gimnazjum - chłopcy z naszej szkoły 
zajęli pierwsze miejsce, a dziewczęta 
były drugie,

15.11. - uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości,

22.11. - mistrzostwa regionu leszczyńskie-
go w unihokeju dziewcząt i chłop-
ców szkół podstawowych - drużyna 
chłopców z naszej szkoły zdobyła 
drugie miejsce,

23.11. - teatrzyk dla klas I-III „Siedem dni 
dookoła świata”,

24.11. - Powiatowy Konkurs Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej”Śpiewolan-
dia2016”. W konkursie tym brali 
udział uczniowie w trzech katego-
riach. W kategorii I Jagoda Żok za-
jęła drugie miejsce, a Zofia Ceglarek 
zdobyła wyróżnienie; w kategorii II 
uczeń Dominik Kierecki był drugi, a 
w III kategorii Milena Ball zdobyła 
drugie miejsce, Kamil Pyszkowski 
był trzeci,

25.11. - w szkolnym etapie wojewódzkiego 
konkursu z języka polskiego udział 
wzięło 15 uczniów,

28.11. - w naszej szkole odbył się Finał Olim-
piady Ekologicznej organizowany 
przez ZM Obra dla Przedszkoli, 
Szkół Podstawowych i Gimnazjum. 
Celem olimpiady była edukacja dzie-
ci i młodzieży dotycząca racjonalnej 
gospodarki odpadami. Nasza szko-
ła zebrała 208 kg baterii i 1.705 kg 
makulatury; Milena Ball z klasy III b 
gimnazjum zaśpiewała na scenie Te-
atru Lubuskiego na uroczystej Gali z 
okazji 30-lecia istnienia Domu Har-
cerza im. Janusza Korczaka w Zielo-
nej Górze,

29.11. - mistrzostwa regionu leszczyńskiego 
w unihokeju dziewcząt i chłopców 

gimnazjum - drużyna chłopców z na-
szej szkoły zdobyła drugie miejsce, 
dziewczęta był trzecie.

Grudzień 2016
1.12. - wyjazd uczniów klas III b i III c do 

Janowca, w ramach programu „Tra-
dycje Świąt”; uczennice klas gim-
nazjalnych: Maria Tomiak, Agata 
Kujbida i Zuzanna Brudło reprezen-
towały gminę Siedlec na szczeblu 
powiatowym XXIX Turnieju Recy-
tatorskiego Literatury Staropolskiej 
im. A. Krzyckiego; Maria Tomiak 
zajęła trzecie miejsce, a Zuzanna Bu-
dzyń zdobyła wyróżnienie w Rejo-
nowym Konkursie Literackim”Myśli 
Nieuczesane”. W części muzycznej 
szkołę reprezentowała Milena Ball,

5.12. - szkolny konkurs plastyczny na „Naj-
ładniejszą kartkę bożonarodzenio-
wą”,

10.12. - szkolny etap konkursu wiedzy o 
Wielkopolsce,

11.12. - występ uczniów naszej szkoły pod-
czas Jarmarku Bożonarodzeniowego 
w GOK-u; rozstrzygnięcie Gminne-
go Konkursu Plastycznego „Deko-
racje Świąteczne”. Z naszej szkoły 
wyróżnieni zostali: Jagoda Żok, 
Wiktor Krawczyk, Alicja Chlebow-
ska, Hanna Kotlarska oraz Zuzanna 
Budzyń i Filip Kolesińki. W konkur-
sie na szopkę bożonarodzeniową wy-
różnienie otrzymała Zofia Kotlarska 
z rodziną,

12.12. - półfinał wojewódzki w unihokeju 
chłopców gimnazjum - I miejsce 
chłopców naszej szkoły i awans 
do finału wojewódzkiego; wyjazd 
członków Wolontariatu oraz Samo-
rządu Uczniowskiego do kina na film 
pt. „Jak zostać kotem?”,

14.12. - udział uczniów klas IV-VI w warsz-
tatach bożonarodzeniowych w GO-
K-u,

16.12. - gminny konkurs wiedzy o HIV i 
AIDS dla uczniów z III klas gimna-
zjalnych; w etapie rejonowym woje-
wódzkiego konkursu historycznego 
wystartowała Maria Tomiak z kl. III 
naszego gimnazjum; udział uczniów 
naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji 
„Góra GROSZA”.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

Wrzesień 2016
1.09. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2016/2017,
2-3.09. - w naszej parafii i szkole gościli-

śmy grupę dzieci Eucharystycznego 
Ruchu Młodych z Poznania – Szcze-
pankowa. Rozpoczęliśmy od Różań-
ca i Eucharystii, poprzez warsztaty 
związane ze Świętym Rokiem Miło-
sierdzia Bożego oraz piknikową nutą 
nad jez. Kuźnickim. Nie zabrakło 
dobrej zabawy, humoru, uśmiechu i 
radości.

9.09. - apel dla uczniów klas IV–VI szkoły 
podstawowej i gimnazjum poświęco-
ny segregacji śmieci w naszej szko-
le,

16.09. - apel SKO, przedstawienie planu 
pracy SKO i ogłoszenie konkur-
sów. Apel dla uczniów nauczania 
zintegrowanego i oddziałów przed-
szkolnych pod hasłem „Tuchorskie 
dzieci – segregują śmieci”, nauka 
segregacji odpadów; udział naszych 
uczniów w mitingu LA gimnazjum 
(zawody powiatowe): bieg na 600 m 
– P. Buda, W. Prządka, skok w dal – 
P. Napierała, K. Zmuda; bieg 100 m 
– M. Drzewiecka, M. Sterna; pchnię-
cie kulą – O. Rybicka, N. Woga; bieg 
300 m - J. Sawicka, W. Adam,

23.09. - pogadanka policji w klasach szó-
stych na temat bezpiecznego zacho-
wania się na drodze,

29.09. - udział klas I gimnazjum w mitingu 
LA: skok w dal – K. Zmuda, bieg 
600 m – W. Prządka (II miejsce), 
bieg 300 m – M. Sterna (I miejsce), 
pchnięcie kulą – O. Rybicka (II miej-
sce),

30.09. - udział naszych uczennic w sztafeto-
wych biegach przełajowych dziew-
cząt – gimnazjum. Szkołę reprezento-
wały: W. Adam, P. Buda, W. Prządka, 
M. Sterna, W. Merda, K. Zmuda, Ż. 
Kaczmarek, P. Przymuszała, A. Pi-
głas, J. Sawicka, które wywalczył 
piąte miejsce; rajd rowerowy Kółka 
Ekologicznego do Rezerwatu Przy-
rody „Bagno Chorzemińskie”; po-
gadanka policji w klasach I i V na 
temat bezpiecznego zachowania się 
na drodze; Światowy Dzień Tablicz-
ki Mnożenia – nasza szkoła po raz 
pierwszy włączyła się w organizację 
światowego dnia tabliczki mnożenia. 
Grupy egzaminatorów, utworzone 
z uczniów SP i towarzyszących im 
gimnazjalistów, przepytały wszyst-
kich, którzy się dali przepytać.

Październik 2016
3.10. - ogłoszenie wyników międzyklasowe-

go konkursu SKO „NAJLEPSZA W 
OSZCZĘDZANIU”. Za uzbieranie 
największej kwoty pieniędzy w mie-
siącu wrześniu przechodni puchar 
otrzymała klasa III b,

5.10. - pogadanka policji w klasach gimna-
zjalnych na temat bezpiecznego za-
chowania się na drodze,

11-18.10. - akcja zbiórki kasztanów i żołędzi 
z przeznaczeniem na dokarmianie 
zwierząt leśnych w okresie zimo-
wym. Łącznie zebraliśmy 5.870 kg, 
które przekazaliśmy Kołu Łowiec-
kiemu Drop. Najwięcej, bo 900 kg 
zebrała klasa IV a,

13.10. - został przeprowadzony kuratoryjny 
konkurs z języka polskiego (etap 
szkolny),

17.10. - bicie rekordu Guinnessa w resuscyta-
cji krążeniowo – oddechowej organi-
zowanej przez J. Owsiaka i Fundację 
WOŚP. Nasza szkoła, a dokładniej jej 
35 uczniów, po raz pierwszy wzięła 
udział w tej akcji; występ filharmo-
ników z Zielonej Góry,

19.10. - uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej,

21.10. - udział naszych uczniów w kurato-

ryjnym konkursie chemicznym (etap 
szkolny); nocka w szkole – klasa II a 
gimnazjum,

24.10. - dzieci z kółka religijnego przedsta-
wiły radosną część różańca świętego 
w postaci sztuki teatralnej. Nie za-
brakło też wspólnej modlitwy różań-
cowej,

24-25.10. - wycieczki przyrodnicze do par-
ku. Obserwacje zmian zachodzących 
w przyrodzie oraz podziwianie pięk-
na jesieni,

25.10. - wycieczka klasowa do Zielonej Góry. 
klasy I a i I b nauczania zintegrowa-
nego wyjechały do Planetarium i 
Centrum Nauk Przyrodniczych,

26.10. - porządkowanie miejsca Pamięci Na-
rodowej (wyjazd na pomnik, porząd-
kowanie mogił na cmentarzu – klasa 
I gimnazjum),

27.10. - udział naszych uczniów w kurato-
ryjnym konkursie z geografii (etap 
szkolny),

27.10.-20.11. - Dzień Pluszowego Misia 
oraz zbiórka zabawek pluszowych, 
gier, przyborów plastycznych itp. dla 
dzieci z oddziałów onkologicznych 
w Poznaniu,

28.10. - Dzień Cukierka, czyli dzień radości 
oraz chrześcijańskiej życzliwości, 
poznawanie zwyczajów świętych, 
częstowanie cukierkami; wyjazd de-
legacji z każdej klasy pod pomnik 
osób zamordowanych w czasie w 
drugiej wojny światowej; ogłosze-
nie wyników konkursu plastycznego 
SKO „Na co pieniądze wydałem, 
które w SKO uzbierałem”. I miejsce 
– M. Woga, II miejsce – K. Kulus, 
III miejsce – A. Sita; alarm przeciw-
pożarowy.

Listopad 2016
2.11. - pasowanie uczniów klas pierwszych 

na gimnazjalistów,
4.11. - udział uczniów w kuratoryjnym kon-

kursie z historii (etap szkolny); apel 
SKO pod hasłem „Ziarnko do ziarn-
ka, zbierze się miarka”,

7.11. - udział dzieci z nauczania zintegrowa-
nego i oddziałów przedszkolnych w 
koncercie filharmonii pt. „Grające 
rury, piły i patelnie...”,

9.11. - uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości; wieczór z pieśnią,

10.11. - wojewódzki konkurs matematyczny 
na poziomie gimnazjum (etap szkol-
ny),

12.11. - zabawa szkolna organizowana przez 
Radę Rodziców,

16.11. - zebrania z rodzicami,
17.11. - wyjazd oddziałów przedszkolnych i 

klas I i II SP na teatrzyk do WDK pt. 
„Puc, Bursztyn i goście”; dyskoteka 
andrzejkowa dla klas IV–VI i I–III 
gimn.,

18.11. - udział nauczycieli w szkoleniu or-
ganizowanym przez Kuratorium 
Oświaty pod hasłem „Żyj z cukrzy-
cą”,

18–20.11. - wyjazd dziewcząt z gimnazjum 
do Bucza (trenowanie piłki ręcznej),

21.11. - Dzień Życzliwości – przekazujemy 
sobie życzliwe pozdrowienia, czę-
stowaliśmy uczniów słodkościami na 
lekcjach, rozmawialiśmy o tym, kim 
jest człowiek życzliwy,

21-22.11. - wyjazd klas trzecich szkoły pod-
stawowej do Wroniaw na warsztaty 
dydaktyczne,

23.11. - udział oddziałów przedszkolnych i 
klas nauczania zintegrowanego w te-
atrzyku organizowanym przez GOK 
z Siedlca pt. „7 dni dookoła bajek”; 
pogadanka pod hasłem „Wielka 
moc małego paragonu” dla uczniów 
klas III i IV przeprowadzona przez 
pracownice Urzędu Skarbowego w 
Wolsztynie,

24.11. - wojewódzki konkurs kuratoryjny z 
przyrody, do etapu rejonowego za-

kwalifikowali się Adam Janczewski 
oraz Dagmara Kluczyńska,

25.11. - wieczór wróżb dla najmłodszych; 
wojewódzki konkurs kuratoryjny 
z języka polskiego (etap szkolny); 
międzygminny gimnazjalny konkurs 
różańcowy pod hasłem „Z różańcem 
przez życie”,

28.11.-9.12. - akcja „Góra Grosza”,
30.11. - „Poranek wróżb andrzejkowych” 

zorganizowany przez klasy szóste.

Grudzień 2016
1.12. - wielkopolski konkurs z matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych 
(etap szkolny, do etapu rejonowego 
przeszedł Bartosz Jędrzejczak,

2.12. - wielkopolski konkurs z języka angiel-
skiego (etap szkolny),

5.12. - wyjazd klasy I b SP do sali zabaw 
„Dinopolis”; wyjazd klasy VI a na 
Maltę do Poznania; udział dzieci z 
nauczania zintegrowanego i oddzia-
łów przedszkolnych w koncercie fil-
harmonii pt. „Muzyczne opowieści 
– wilk i koźlęta”,

6.12. - wizyta św. Mikołaja w klasach na-
uczania zintegrowanego i oddziałach 
przedszkolnych; wyjazd klasy I a SP 
na kręgle do FalaParku; turniej mi-
kołajkowy klas drugich szkoły pod-
stawowej,

6-8.12. - próbne egzaminy gimnazjalne z 
„Operonem”,

7.12. - wyjazd klas IV–VI i I–II gimn. na film 

pt. „Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć”; pogadanka przedstawicieli 
Straży Ochrony Kolei ze Zbąszynka 
na temat bezpieczeństwa w pobliżu 
przejazdów kolejowych dla klas na-
uczania zintegrowanego i oddziałów 
przedszkolnych,

9-16.12. - kiermasz ozdób świątecznych 
przygotowany przez wolontariuszy 
naszej szkoły,

14.12. - wyjazd dziewcząt gimnazjalnych 
na towarzyski mecz piłki ręcznej w 
Siedlcu; udział naszych uczniów w 
warsztatach rękodzielniczych z oka-
zji Bożego Narodzenia w siedleckim 
GOK-u,

15.12. - dzień otwarty w szkole dla rodzi-
ców,

16.12. - udział trójki naszych gimnazjali-
stów w gminnym konkursie „Walcz 
z AIDS” w Siedlcu,

18.12. - charytatywny koncert mikołajkowy 
przygotowany przez uczniów szkoły 
dla Alana i Małgosi,

19.12. - wyjazd dziewcząt ze szkoły pod-
stawowej na towarzyski mecz pił-
ki ręcznej w Siedlcu; wyjazd klas 
pierwszych pod pomnik w Tuchorzy 
(sprzątanie i złożenie wiązanek),

22.12. - jasełka bożonarodzeniowe, wigilie 
klasowe oraz wigilia dla obecnych i 
byłych pracowników szkoły.
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Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kopanicy

Listopad 2016
10.11. - apel z okazji Narodowego Święta Nie-

podległości,
11.11. - XXX Szkolny Turniej Piłkarski dla 

uczczenia Święta Niepodległości,
16.11. - szkolny etap konkursu ,,Złota Żaba” 

i ,,Złota Żabka” w dziedzinie języka 
polskiego i literatury (do etapu II za-
kwalifikowali się Mikołaj Maksymów 
z klasy VI SP oraz Jagoda Fabiś z klasy 
III gimnazjum),

18.11. - przedstawienie teatralne pt. ,,Zdrowe 
życie” dla uczniów klas II- III SP,

21.11. - przedstawienie teatralne dla uczniów 
kl. IV-VI SP i I-III Gimnazjum pt. ,,Pę-
tla zdarzeń”,

23.11.-25.11. - próbne egzaminy gimnazjalne,
24.11. - warsztaty dla uczniów klasy III gim-

nazjum dotyczące mechanizmów uza-
leżnień,

25.11. - XVIII Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 
finał województwa wielkopolskiego w 
drużynowych szachach.

Grudzień 2016
1.12. - warsztaty bożonarodzeniowe dla doro-

słych prowadzone przez Elżbietę Ko-
lesińską i Dorotę Kolesińską; Gimna-
zjada w drużynowych szachach,

3.12. - wyjazd grupy sportowo-pożarniczej do 
Tropical Islands; Mikołajkowy Turniej 
Szachowy,

5.12. - szkolny maraton filmowy,
5-7.12. - szkolne rekolekcje adwentowe,
6.12. - Mikołajki,
8.12. - warsztaty dla uczniów klasy IV pod ha-

słem ,,Złość – czym jest i jak sobie z 
nią radzić”; warsztaty dla uczniów kla-
sy II gimnazjum na temat umiejętność 
odmawiania,

10.12. - Gwiazdkowy Turniej Szachowy w 
Śmiglu z udziałem naszych uczniów,

11.12. - wyróżnienie dla Adama Bielawskiego 
i Mariki Chlebek w Bożonarodzenio-
wym Konkursie Plastycznym oraz dla 
Karola Bielawskiego za rodziną szop-
kę bożonarodzeniową (konkursy orga-
nizował GOK w Siedlcu),

12.12. - Koncert Lubuskiego Biura Koncerto-
wego pt. ,,Od Broadway’u do Carne-
gie Hall”,

14.12. - wyjazd uczniów klas 5 i 6 SP na warsz-
taty bożonarodzeniowe do GOK-u w 
Siedlcu.

Oprócz tego, w minionym czasie, Aleksandra 
Noculak i Julia Prządka(kl. IV) zostały 
laureatkami konkursu pt. ,,Sacratissi-
mo Cordi - Polonia Restituta - Pomnik 
Wdzięczności w Poznaniu symbolem 
zwycięskiego Powstania Wielkopol-
skiego i walki Wielkopolan o niepod-
ległość Ojczyzny”. Laureatki wraz z 
rodzicami i opiekunką Ogniska Misyj-
nego w Kopanicy, Edytą Gabałą, zo-
stały zaproszone na Koncert Niepod-
ległościowy do Poznania. Dodatkowo 
Patrycja Śmiałek z klasy I a gimna-
zjum zdobyła wyróżnienie w powiato-
wym etapie konkursu organizowanym 
przez Wojewódzką Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną w Poznaniu pod 
hasłem ,,Bądźmy zdrowi”.

Ważniejsze wydarzenia w działalności
UKS „Skoczek” Kopanica w 2016 roku

Miłośnicy królewskiej gry w bie-
żącym roku doskonalili swe umiejęt-
ności trenując w szkole, na zgrupowa-
niach szachowych oraz biorąc udział 
w wielu imprezach szachowych, 
np. mistrzostwach gminy, powiatu i 
wielkopolski. Do najważniejszych 
tegorocznych występów naszych 
szachistów można zaliczyć III Ogól-
nopolski Turniej Szachowy Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” (Gniezno) 
oraz III drużynowe mistrzostwa Pol-
ski szkół klas I-III w szachach (Łu-
kęcin).

Oprócz tego, w dniach od 9 
kwietnia do 3 maja, dwie drużyny 
z Zespołu Przedszkola Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Kopanicy 
wyjechały do ośrodka wczasowego 
w Łukęcinie, gdzie rozegrane zo-
stały drużynowe mistrzostwa Polski 
szkół klas I-III. Patronat nad tymi 
zawodami sprawował PZSzach oraz 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
W turnieju wzięły udział 22 drużyny 
szkół objętych programem „Eduka-
cja przez Szachy w Szkole” oraz dru-
żyny ze szkół, w których realizuje się 
program szachów w klasach I-III. W 
skład naszej I drużyny weszli: Kamil 
Rosiński, Patryk Zmuda, Oskar Wró-
bel oraz Marta Radzimska. W II dru-
żynie zagrali: Dawid Fligier, Bartosz 
Kasperski, Michał Wróbel i Karolina 
Szułcik. Mistrzostwa rozegrano sys-
temem szwajcarskim na dystansie 
11 rund. Kopanickie drużyny zajęły 
10. i 16. miejsce. Jest to ogromny 
sukces grupowy! Każdy z naszych 
młodych zawodników odniósł też 
sukces indywidualny podnosząc ka-
tegorie szachowe, a Kamil Rosiński 
został brązowym medalistą wśród 
zawodników grających na pierwszej 
szachownicy i zarazem najlepszym 
szachistą z Wielkopolski na tych mi-
strzostwach!

Oprócz tego, w sobotę, 3 grud-
nia w w Zespole Przedszkola Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Kopa-
nicy odbył się tradycyjny szachowy 
turniej mikołajkowy. Organizatora-
mi  imprezy był UKS Skoczek Ko-
panica oraz dyrekcja szkoły. W tur-
nieju zagrali szachiści z Kopanicy, 
Bucza, Wolsztyna i Siedlca. Młodzi 
miłośnicy królewskiej gry zostali 
podzieleni na dwie grupy. Pierwsza 
grupa to klasy trzecie i młodsze. Kla-
sy czwarte i starsze zagrały z kolei 
w drugiej grupie. Po czterech run-
dach na uczestników czekał smaczny 
obiad ufundowany przez dyrekcję 
szkoły, a przygotowany przez nasze 
panie z kuchni szkolnej. Trzy pierw-
sze miejsca w starszej grupie zajęli: 
Oskar Ajchorst, Hubert Pełnikowski 
i Dawid Górski. W młodszej grupie 
najlepszymi okazali się: w katego-
rii chłopców - Wiktor Skrzypczak 
(Bucz), Adam Dorynek (Bucz), Ce-
zary Pacyna (Kopanica), a w katego-
rii dziewczyn - Lena Łupicka (Bucz), 
Jagoda Lisiewicz (Kopanica) i Karo-
lina Szułcik (Kopanica). Cały turniej 
przebiegał w miłej i sympatycznej at-
mosferze. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy dyplom oraz mikołajko-
wą niespodziankę. Serdeczne podzię-
kowania składamy wszystkim tym 
,którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tej szachowej imprezy, która 
nie była wcale ostatnim występem 
naszych szachistów w tym roku. Otóż 
25 reprezentantów UKS „Skoczek” 
Kopanica wystartowało 10 grudnia w 
turnieju gwiazdkowym, który został 
zorganizowany przez współpracują-
cy z nami klub szachowy w Śmiglu.

A na koniec... Zarząd UKS „Sko-
czek” Kopanica, z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia, składa 
serdeczne życzenia zdrowia, pomyśl-
ności i samych pogodnych dni w 
Nowym Roku, dziękując wszystkim 
tym, którzy pomogli i wsparli dzia-
łalność naszego klubu.

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Belęcinie

Październik 2016
28.10. - wolontariuszki posprzątały mogiły 

Powstańców Wlkp.

Listopad 2016
2.11. - udział w wojewódzkim konkursie ma-

tematycznym (etap szkolny). Wiktor 
z klasy III gimnazjum zakwalifiko-
wał się do etapu rejonowego,

4.11. - udział w wojewódzkim konkursie hi-
storycznym,

15.11. - chrzest ZUCH-ów,
18.11. - „Wielkie sprzątanie” – wszystkie 

klasy sprzątały teren wokół szkoły; 
szkolny etap konkursu z języka nie-
mieckiego zorganizowanego przez 
PSNJN (Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka Niemieckiego). 
W konkursie wzięło udział ośmiu 
uczniów. Zuzia z klasy III gimna-
zjum zakwalifikowała się do etapu 
rejonowego, który odbędzie się w 
Poznaniu,

23.11. - z okazji Święta Pluszowego Misia 
uczniowie klasy I, II i III wyjechały 
do GOK-u w Siedlcu na przedstawie-
nie z Krakowa pt. „W 7 dni dookoła 
bajek”,

23.-25. - próbne egzaminy klasy trzeciej 
gimnazjum,

24.11. - udział w wojewódzkim konkursie z 
przyrody (etap szkolny). Do etapu 
rejonowego zakwalifikował się Szy-
mon z klasy V,

25.11. - udział w wojewódzkim konkursie z 

języka polskiego (szkoły podstawo-
we),

25.11. - pasowanie na przedszkolaka,
26.11. - zabawa andrzejkowa organizowana 

przez Radę Rodziców,
29.11. - mistrzostwa uczniów gimnazjum 

rejonu leszczyńskiego w unihokeju. 
Nasza drużyna wywalczyła trzecie 
miejsce.

Grudzień 2016
1.12. - udział w wojewódzkim konkursie z 

matematyki dla uczniów szkół pod-
stawowych (etap szkolny),

5.12. - Filharmonia „Ulicami Nowego Jor-
ku”; Dzień Głośnego Czytania w 
klasach 0-III oraz w przedszkolu. 
Bajki i wiersze czytała pani Karolina 
Kluj z Chobienic,

8.12. - wyjazd klas 0-I na salę zabaw „Dino-
polis” w Komorowie,

9.12. - wyjazd klas II-III na salę zabaw 
„Dinopolis” w Komorowie; 9.12. - 
zbiórka żywności w sklepie „Asia” w 
Belęcinie pod patronatem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zbiór-
kę przeprowadzili wolontariusze na-
szej szkoły z klas I i II gimnazjum,

10.12. - szkoła z pomocą uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli oraz okolicznych 
zakładów produkcyjnych prowadziła 
zbiórkę produktów w ramach akcji 
„Szlachetna paczka”.

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

Listopad 2016
4.11. - szkolny etap wojewódzkiego konkursu histo-

rycznego dla uczniów gimnazjum,
8.11. - „Grające rury, piły i patelnie”, czyli spotka-

nie z muzyką dla uczniów szkół podstawo-
wych,

9.11. - szkolny etap wojewódzkiego konkursu języ-
ka angielskiego dla uczniów gimnazjum,

10.11. - uroczysta akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości; szkolny etap wo-
jewódzkiego konkursu matematycznego 
gimnazjalistów,

14.11. - spotkanie dla uczniów pod hasłem „Zdrowe 
odżywianie”,

15.11. - „Dzień Języków Obcych” w naszej szkole,

23.11. - wyjazd przedszkolaków do sali zabaw w 
Wolsztynie,

23.-25.11. - próbny egzamin gimnazjalny,
24.11. - szkolny etap wojewódzkiego konkursu 

przyrodniczego uczniów szkoły podsta-
wowej,

25.11. - szkolny etap wojewódzkiego konkursu 
języka polskiego uczniów szkoły podsta-
wowej,

29.11. - wyjazd do kina w Zielonej Górze klasy II 
gimnazjum,

30.11. - wyjazd do kina w Zielonej Górze klas: IV, 
V praz I gimnazjum na film pt. ,,Fanta-
styczne zwierzęta, jak je znaleźć”.
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17 grudnia 2016 r. w Belęcinie 
odbyła się niezwykła impreza – 
wspólne Kolędowanie dla Madzi 
i Niny. Wszystko to za sprawą 
Komitetu Społecznego „Podaruj 
uśmiech Madzi i Ninie”, który przy 
pomocy wolontariuszy, sołectwa 
Belęcin, GOK Siedlec i Urzędu 
Gminy Siedlec zorganizował im-
prezę, która wprawiła wszystkich 
w świąteczny nastrój. Impreza 
miała na celu zbiórkę pieniędzy 
dla małych  mieszkanek Belęci-
na Magdaleny i Niny Adamczak, 
które od urodzenia cierpią na ge-
netyczną chorobę, osłabiającą ich 
mięśnie. Mimo mrozu na dworze, 
w Belęcinie panowała gorąca at-
mosfera. 
Na scenie w belęcińskiej sali od-
były się znakomite występy. Za-
prezentowały się przedszkolacy, 
dzieci i młodzież z ZPSPiG w 
Belęcinie, Mażoretki z Wolszty-
na, uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej ze Zbąszynia i bardzo 
utalentowane młode wokalistki 
z Belęcina i okolic  a wszystko 
po to by swym występem pomóc 
małej Madzi i Ninie. Na scenie 
odbył się również koncert zespo-
łu „Gitary Niepokalanej” Misjo-
narzy Oblatów z Obry i koncert 
Dyrektora Wolsztyńskiego Domu 

Kultury Jarosława 
Świrszcza wraz z 
przyjaciółmi. Tego 
dnia w Belęcinie gościła również 
aktorka i piosenkarka Magdalena 
Kumorek, która przyjechała spe-
cjalnie wspomóc organizowaną 
akcję i zaśpiewać wraz z przyby-
łymi gośćmi świąteczne kolędy. 
Oprócz wspaniałych występów 
tego dnia,  każdy gość mógł też 
zjeść przepyszną grochówkę czy 
barszcz i posiedzieć przy kawie i 
placku. Odbyła się również sprze-
daż cegiełek oraz licytacja gdzie  
zlicytowano bardzo wartościowe 
rzeczy. Impreza pomimo zimowej 
atmosfery udała się w 100% a to 
wszystko dzięki ludziom o wiel-
kim sercu. Cały zysk z Koncertu 
Charytatywnego zostanie  przeka-
zany na rehabilitację oraz zakup 
leków dla sióstr Niny i Magdaleny 
Adamczak. 
Komitet Społeczny „Podaruj 
uśmiech Madzi i Ninie” serdecz-
nie dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do pomocy organi-
zacji koncertu.  Dziękujemy rów-
nież za udział w koncercie i okaza-
nie wsparcia w tym pięknym dniu. 
Życzymy wszystkim zdrowych, 
rodzinnych i radosnych świąt Bo-
żego Narodzenia.

Kolędowanie 
dla Madzi i Niny

W tym roku, już po raz drugi, szkoła w Belęcinie 
wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Przy-
gotowaliśmy paczkę rodzinie o numerze WLP 
– 2533-529433. To czteroosobowa rodzina: pani 
Joanna (25 lat) wraz z Mirosławem (lat 26) wy-
chowują dwójkę dzieci - czteroletniego Jakuba i 
ośmiomiesięczną Milenę. Rodzina ta potrzebowa-
ła artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież 
i obuwie, materiały szkolne, kołdrę, koce, ręczni-
ki, pościel, a także brodzik. Chcąc sprostać wy-
maganiom rodziny, nauczycielki Regina Nowak, 
Beata Tomys i wicedyrektor Stanisława Prządka 
wraz z wolontariuszami ogłosiły akcję pomocy 
tejże rodzinie. Do udziału w tej pięknej akcji za-

chęcił również ksiądz proboszcz parafii Zakrzewo. 
Efekt? Odzew ludzi dobrego serca przeszedł na-
sze najśmielsze oczekiwania! Uczniowie, rodzice, 
przedsiębiorcy i nauczyciele przynosili bardzo 
dużą ilość potrzebnych rzeczy. Dzięki zaangażo-
waniu tak wielu osób udało się zgromadzić aż 16 
ogromnych paczek, które w sobotę, 10 grudnia 
zostały dostarczone do magazynu w Domu Kul-
tury w Wolsztynie. Organizatorzy akcji serdecz-
nie dziękują wszystkim ludziom dobrego serca za 
okazaną pomoc, mając nadzieję, że w przyszłym 
roku znowu uda nam się obdarować inną, potrze-
bującą rodzinę.

SZLACHETNA PACZKA W BELĘCINIE
Odzew ludzi dobrego serca przeszedł najśmielsze 
oczekiwania organizatorów zbiórki.
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PATRIOTYCZNY WIECZÓR
Z PIEŚNIĄ

11 listopada przypada jedno z 
naszych najważniejszych świąt naro-
dowych. Każdy z nas powinien o nim 
pamiętać. I choć przypada ono w po-
nurym miesiącu, to jednak powinno 
kojarzyć się z radością oraz napawać 
nas dumą. Przecież to w roku 1918 
odzyskaliśmy, po 123 latach niewoli, 
upragnioną niepodległość! Dlatego 
postanowiliśmy zorganizować wspól-
ne spotkanie społeczności lokalnej, na 
którym oprócz chwili zadumy można 
było też porozmawiać, pośmiać się 
oraz pośpiewać. W środę, 9 listo-
pada, w sali wiejskiej w Tuchorzy 
po raz pierwszy odbył się „Wieczór 
z Pieśnią ”. Było to spotkanie przy-

gotowane przez uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum, chór Tuchorzacy, Radę 
Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich. W trakcie tego wyjątkowego 
wieczoru uczniowie zaprezentowali 
przedstawienie słowno -muzyczne, 
a Tuchorzacy umilali czas śpiewem 
pieśni patriotycznych. W przerwach 
można było zjeść pyszne ciasto upie-
czone przez rodziców, wypić kawę 
oraz także zaśpiewać pieśni patrio-
tyczne. Pozostaje mieć nadzieję, że to 
pierwsze spotkanie będzie jednym z 
wielu, które będą odbywały się syste-
matycznie każdego roku. Wszak jest 
co świętować!

ZUCHY Z BELĘCINA
W połowie listopada, w szkole w 

Belęcinie, odbyło się ważne wydarze-
nie. Otóż w godzinach popołudnio-
wych, w stołówce szkolnej, podczas 
dyskoteki, dokonano uroczystego 
pasowania na zucha. W obecności 
pani dyrektor i innych nauczycieli 
dziesięciu ośmiolatków i dziewięciu 
dziewięciolatków zostało przyjętych 
do gromady zuchowej. Zaczęliśmy 
bardzo wesoło, a przy muzyce dysko-
tekowej uczniowie z klas młodszych 
doskonale się bawili. Następnie kan-
dydaci na zuchy musieli wykazać 
się różnymi umiejętnościami. Po po-
prawnym wykonaniu zadań mogli już 
przystąpić do pasowania. Ważnym 

elementem było złożenie przysięgi 
zucha, w której dzieci obiecywały 
być dobrymi i zawsze przestrzegać 
prawa zucha, kochać Boga i Polskę, 
być dzielnym, mówić prawdę oraz 
pamiętać o swoich obowiązkach. Po 
ślubowaniu nastał czas na naznacze-
nie ołówkiem i wypowiedzenie słów: 
„Pasuję Cię na zucha”, co uczyniła 
dyrektorka szkoły, Alicja Iwasie-
wicz. Po części oficjalnej znów przy-
stąpiliśmy do wspólnej zabawy przy 
muzyce przeplatanej konkurencjami 
dla uczestników dyskoteki. Jesteśmy 
bardzo dumni, że tak wielu zuchów 
jest w naszej społeczności uczniow-
skiej!

Święto św. Andrzeja 
w Tuchorzy

W piątek, 25 listopada wolonta-
riusze z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Tuchorzy zorganizo-
wali święto św. Andrzeja. Z tego po-
wodu szkolna świetlica została zmie-
niona w „salę wróżb”, a pani Jola i 
pani Agnieszka zadbały o magiczny 
wystrój sali. Starsze dziewczyny z 
wolontariatu na ten moment prze-
brały się za wróżki. Wiele radości i 
śmiechu dostarczyły dzieciom prze-
powiednie. Wszyscy gorączko cze-
kali na to, by dowiedzieć, kto z nich, 

jako pierwszy, zmieni stan cywilny, 
będzie bogaty i komu w życiu się 
powiedzie. Była też dobra muzyka i 
zabawy dla uczestników. Dzieciaki 
mogły uzupełnić swoje siły podczas 
poczęstunku, a gdy tylko odzyskały 
energię ochoczo wróciły do gier i 
zabaw! Wszyscy świetnie się bawili, 
humory dopisywały, ale wszystko, co 
dobre, to się kończy i tak było też z 
naszym wróżbiarskim wieczorem. 
Jednak do domu każdy wrócił zado-
wolony.

W poniedziałek, 5 grudnia, w 
ZPSPIG w Belęcinie gościliśmy panią 
Karolinę Kluj, która w ramach progra-
mu „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w 
poszczególnych klasach 0-III, prze-
czytała dzieciom pełne humoru bajki 
i wiersze o świętach. Dzieci z uśmie-
chem na twarzy uważnie słuchały hi-
storii „Mamy Mu i Pana Wrony”. Pani 

Karolina udała się również do naj-
młodszych uczniów naszej społeczno-
ści szkolnej, czyli do przedszkolaków. 
Ponieważ wszystkim dzieciom bardzo 
spodobało się to czytanie, poprosili-
śmy naszego gościa o kolejne takie 
spotkanie w przyszłości. I.M.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
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Podczas grudniowego Jarmarku 
Świątecznego odbyło się wręczenie na-
gród laureatom Bożonarodzeniowego 
Konkursu Plastycznego i konkursu na 
Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową. 
Komisja w składzie: Joanna Domin, Lidia 
Rybarczyk oraz Grzegorz Śmiałek, biorąc 
pod uwagę kryteria oceny i zgodność prac 
z tematem konkursu, postanowiła przy-
znać następujące wyróżnienia w konkur-
sie plastycznym według poszczególnych 
kategorii: * przedszkola – ozdoba bożo-
narodzeniowa, wyróżnieni: Filip Łuczak 
z przedszkola w Tuchorzy, Oliwia Kacz-
marek z przedszkola w Tuchorzy, Zosia 
Szukalska z przedszkola w Siedlcu, Lena 
Przybylska z przedszkola w Siedlcu, Mag-
dalena Lehmann z przedszkola „ABeCe” 
w Siedlcu, Teodor Kowalski z przedszko-
la „ABeCe” w Siedlcu * kl. I-III szkół 
podstawowych – łańcuch choinkowy, 
wyróżnieni: Adam Bielawski z ZPSPiG w 
Kopanicy, Jagoda Żok z ZSPiG w Siedl-
cu, Wiktor Krawczyk z ZSPiG w Siedlcu, 

Alicja Chlebowska z ZSPiG w Siedlcu, 
Hanna Kotlarska z ZSPiG w Siedlcu, Sa-
manta Janczewska z ZSPiG w Tuchorzy * 
szkoły podstawowe – anioł, wyróżnieni: 
Karol Piszczek z ZPSPiG w Belęcinie, Ja-
kub Wasiek z ZPSPiG w Belęcinie, Julia 
Polus z ZPSPiG w Chobienicach, Pauli-
na Rzetecka z ZPSPiG w Chobienicach, 
Marika Chlebek z ZPSPiG w Kopanicy * 
kl. I-III gimnazjów – choinka świąteczna, 
wyróżnieni: Patrycja Muchajer z ZPSPiG 
w Chobienicach, Alicja Janowska z 
ZPSPiG w Chobienicach, Aleksander To-
miński z ZPSPiG w Chobienicach, Filip 
Kolesiński z ZSPiG w Siedlcu, Zuzanna 
Budzyń z ZSPiG w Siedlcu * laureaci w 
konkursie na rodzinną szopkę bożonaro-
dzeniową: Joanna, Zuzanna, Przemysław 
Kalitka, Karol Bielawski z rodziną, Ewe-
lina, Dariusz, Agata i Laura Przybyłowie, 
Antoni Leon i Wiktoria Rybiccy, rodzina 
Szulców oraz rodzina Kotlarskich.

KONKURS BOŻONARODZE-
NIOWY ROZSTRZYGNIĘTY!
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TAK DOBRY BARSZCZ
TYLKO W WĄCHABNIE!

W niedzielę, 11 grudnia, w ramach 
Jarmarku Świątecznego w Siedlcu odbył 
się konkurs kulinarny na najlepszy „Czer-
wony barszcz z dodatkiem”. W konkurso-
we szranki stanęło osiem zespołów: KGW 
Wąchabno, KGW Zakrzewo, KGW Ma-
riankowo, KGW Godziszewo, KGW Be-
lęcin, Rada Sołecka wsi Nieborza, Sołec-
two Wojciechowo oraz HUBY BUBY z 
Belęcina. Komisja oceniająca w składzie: 
Danuta Wojtkowiak (przewodnicząca 
Stowarzyszenia KGW gminy Wolsztyn), 
Agnieszka Kędziora (dyrektorka GOK 

Siedlec) oraz Witold Jasztal (dyrektor 
GZOEASiP w Siedlcu), biorąc pod uwa-
gę smak potrawy, jej walory estetyczne, 
a także nawiązanie do tradycji, jako naj-
lepszą potrawę w konkursie wskazała tę 
przygotowaną przez panie z Wąchabna. 
Tuż za nimi uplasował się zespół z Go-
dziszewa, a trzecie miejsce zajęła druży-
na Huby Buby z Belęcina. Gratulujemy 
wszystkim za uczestnictwo i wyrównaną 
walkę oraz dziękujemy za udział i wspól-
ną zabawę!

ŚWIĄTECZNY JARMARK
Stroiki, bombki, niepowtarzalne 

ozdoby świąteczne wykonane przez lo-
kalnych twórców – w to wszystko moż-
na było zaopatrzyć się podczas Jarmarku 
Świątecznego, który odbył się w niedzie-
lę, 11 grudnia, w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Siedlcu. Podczas Jarmarku można 
było odwiedzić stoisko z figurkami cera-
micznymi Adama i Urszuli Kręcichwo-
stów oraz ze świecami z wosku pszcze-
lego Piotra Nowaka. Było też rękodzieło 
artystyczne Beaty Warteckiej, Agnieszki 
Wyrwy, Marii Walosik, Zofii Weiss, Wio-
lety Przybyły, Bernadety Kaczmarek i 
Eweliny Orwat oraz wyroby wikliniarskie 
państwa Szulców. Oprócz kiermaszu peł-

nych niezwykle ciekawych przedmiotów 
były też świąteczne koncerty i występy 
przedszkolaków z Przedszkola Publicz-
nego w Siedlcu oraz przedszkolaków z 
Przedszkola „ABeCe Strumyk Wiedzy” z 
Siedlca. Do tego prezentacja umiejętności 
sekcji tanecznej i wokalnej GOK Siedlec 
oraz uczniów z ZSPiG w Siedlcu. Na sce-
nie wystąpił również zespół Perły Sum-
siodki z koncertem kolęd. Dodatkową 
atrakcją była wizyta świętego Mikołaja, 
który przybył do Siedlca, aby spotkać się 
z dziećmi i obdarować wszystkich niespo-
dzianką.
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Andrzejki to dobry moment, 
aby na kilka chwil uciec w ,,krainę 
magii” i wróżb. Tak też stało się w 
Bibliotece Publicznej w Tuchorzy. 
Nasze wróżby zaczęły się od prze-
bijania serca z 
imionami, aby 
dowiedzieć się, 
jak na imię bę-
dzie miał przy-
szły partner. Z 
kolei rzucając 
monetą do mi-
ski z wodą do-
wiedzieliśmy 
się, czy zostaną 

spełnione nasze marzenia, a prze-
stawianie butów miało wskazać, 
kto pierwszy będzie miał ślub. Przy 
wróżbach było dużo śmiechu i do-
brej zabawy!

Andrzejki w Bibliotece

W sobotni wieczór, 18 listopada, na 
deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Siedlcu odbyła się premiera spekta-
klu Teatru Paragraf-2 pt. „Raz, dwa, trzy 
Alleluja”. Była to historia o trzech zaśnie-
działych Aniołach - Florinna, Kurtuazja i 
Bimbajło, które otrzymują zlecenie oca-
lenia duszyczki. Jednak jest problem, po-
nieważ, czy po latach zaśniedziałe anioły 

przypomną sobie, jak to się robi i wywiążą 
się z tego zadania? Tak właśnie powstała 
komedia pełna niebiańskich uniesień i 
zaśpiewów anielskich. Wspaniała gra ak-
torska oraz ciekawa historia sprawiła, że 
wszyscy widzowie byli pod dużym wra-
żeniem! Polecamy spektakl każdemu, kto 
jeszcze go nie widział.

PREMIERA SPEKTAKLU
TEATRU PARAGRAF-2

W środę, 14 grudnia w GOK-u 
odbyły się warsztaty bożonarodze-
niowe. Jak co roku wzięli w nich 
udział uczniowie ze szkół w gmi-
nie Siedlec, tj. z Belęcina, Siedlca, 
Chobienic, Tuchorzy i Kopanicy. 
Zajęcia poprowadzili Anna Nitsch-
ke, Wiesław Matysik oraz Tomasz 

Weiss. Podczas warsztatów, przy 
pomocy papieru, nożyczek i kle-
ju, uczniowie mogli wykonać nie-
powtarzalne świąteczne ozdoby. 
Bardzo ładne i przydatne rzeczy. 
Gminny Ośrodek Kultury w Siedl-
cu dziękuje wszystkim za udział i 
życzy wesołych świąt!

Warsztaty Świąteczne

Już wkrótce także u nas ! 
15 stycznia 2017  zapraszamy 
na koncerty, pokazy, licytacje,
i wiele, wiele innych atrakcji.

Niech Święta Bożego Narodzenia wypełnią Wam piękne zwyczaje, 
w atmosferze rodzinnych spotkań.
I niech Nowy Rok będzie pełen Kultury.

Tego Wam życzą 
Dyrekcja i Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury
w Siedlcu

W połowie listopada, w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Siedlcu, prze-
prowadzono gminne eliminacje XXIX 
Turnieju Recytatorskiego Literatury Sta-
ropolskiej im. A. Krzyckiego. W turnie-
ju uczestniczyło sześć osób w kategorii 
uczniów gimnazjum. Do eliminacji po-

wiatowych zakwalifikowały się następu-
jące osoby: Agata Kujbida z ZSPiG w 
Siedlcu, Zuzanna Brudło z ZSPiG w Sie-
dlcu oraz Maria Tomiak z ZSPiG w Siedl-
cu, które reprezentowały naszą gminę w 
powiatowych eliminacjach konkursu.

RECYTATORSKIE ELIMINACJE
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Baśnie i bajki cieszą się wielkim po-
wodzeniem zarówno u dzieci, jak i u do-
rosłych. Są dla wszystkich źródłem boga-
tych przeżyć i niezastąpionym sposobem 
wzbogacenia wyobraźni. I dlatego, 7 li-
stopada, Biblioteka Publiczna w Tuchorzy 
postanowiła przyłączyć się do obchodów 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. 
Wraz z panem Grzegorzem Śmiałkiem 

udaliśmy się do oddziału przedszkolnego, 
do grup ,,Motylki” i ,,Rybki”. Dzieci wy-
słuchały treści bajek o Czerwonym Kap-
turku oraz o trzech dzielnych świnkach, 
które dzielnie poradziły sobie z groźnym 
wilkiem. Dzięki rekwizytom przywiezio-
nym przez pana Grzegorza, niektóre oso-
by mogły się wcielić w bajkową postać. 
Było przy tym sporo dobrej zabawy.

 BAJKI W BIBLIOTECE 
W TUCHORZY

Biedronki i Wiewiórki
odwiedziły bibliotekę

W drugiej połowie listopada, Bi-
bliotekę Publiczną w Siedlcu odwiedzi-
ły „Biedronki” oraz „Wiewiórki”, czyli 
przedszkolacy z Przedszkola Publiczne-
go z Siedlca. Maluchy zapoznały się z 

księgozbiorem biblioteki oraz m.in. po-
równywały różnice między książkami 
zakupionymi 50 lat temu, a książkami 
wydawanymi obecnie.

W listopadzie obchodziliśmy 
Dzień Postaci z Bajek i w związ-
ku z tym, na zaproszenie Biblioteki 
Publicznej w Siedlcu i Biblioteki 
Publicznej w Tuchorzy, wystąpił 
Teatr TAK, który zagrał wyśmieni-
ty spektakl dla młodszych odbior-
ców. Przedstawienie pod tytułem 
„W siedem dni dookoła bajek” bar-
dzo spodobało się widzom zarówno 
z Siedlca i z Tuchorzy. Dziękujemy 
za mile spędzone chwile.

Bajkowe postacie

Brystolowe pudełka
W czwartek, 8 grudnia w Bibliotece 

Publicznej w Siedlcu odbyły się zajęcia 
manualne dla dzieci i młodzieży ze świe-
tlicy środowiskowej w Siedlcu. W trakcie 

tych zajęć uczestnicy wykonywali z bry-
stolu ozdobne pudełeczko na prezent w 
kształcie choinki. Za kilka dni przydadzą 
się, jak znalazł!

Biblioteka Publiczna w Tuchorzy 
kolejny raz wzięła udział w programie 
głośnego czytania. Tym razem do pomo-
cy zaproszenie przyjęła pani Karolina z 
Chobienic – wolontariuszka, która bardzo 
chętnie czyta dzieciom. Odbiorcami pięk-
nego czytania były dzieci z przedszkola 

w Tuchorzy oraz w Starej Tuchorzy. Pani 
Karolina wybrała bajki, którymi wprowa-
dziła małych słuchaczy w świąteczny na-
strój, a po głośnym czytaniu dzieci chęt-
nie rozmawiały o bożonarodzeniowych 
zwyczajach i tradycjach panujących w ich 
domach.

Świąteczne bajki
Z okazji Dnia Misia, pod koniec li-

stopada, w Bibliotece Publicznej w Sie-
dlcu odbyły się zajęcia z Tomaszem We-
issem, podczas których każdy uczestnik 
zajęć miał okazję zrobić własnego misia. 

Trzeba przyznać, że dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej z Siedlca włożyły bardzo dużo 
pracy, aby w tym dniu każdy miś wyglą-
dał wyjątkowo. 

Dzień pluszowego misia
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W piątek, 25 listopada, w sali tanecznej 
Zbąszynieckego Ośrodka Kultury odbyła 
się VII Biesiada Andrzejkowa Zespołów 
Śpiewaczych Regionu Kozła.  Uczestnicz-
kami tego wydarzenia były także nasze 
„Perły Sumsiodki” Hasłem przewodnim 
spotkania były piosenki  z polskich seriali  

i każdy zespół zobowiązany był zaśpiewać 
jedną z nich. Zespół Perły całościowo pod-
szedła do zadania i przygotował również 
barwne przebrania do piosenki ze znanego 
wszystkim popularnego serialu „Czterej 
pancerni i pies”.

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu two-
rzy nowy cykl artystyczny skierowany do 
seniorów. Zajęcia odbywają się w każdy 
czwartek w godzinach 18.00 - 20.00. Na 
warsztatowiczów cze-
kać będą różnorodne 
prelekcje, zajęcia ma-
nualne, warsztaty kuli-
narne i plastyczne, jak 
również spotkania z in-
teresującymi osobami i 
wyjazdy. Wystarczy po 
prostu przyjść! Za nami 
warsztaty z artystą 
plastykiem Tomaszem 
Weissem i spotkanie 
kulinarne z Adamem 

Cukierem i podstawy malarstwa z Wiesła-
wem Matysikiem, a to dopiero początek! 
Od nowego roku ruszamy dalej i już dziś 
zapraszamy!

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
na FERIE z GOK-iem. W nadchodzącym 

roku startujemy od 30 stycznia. 
Na wszystkich chętnych czekać będą 

warsztaty, zajęcia i wyjazdy. Szczegóło-
wy program pojawi się w styczniu. 
Już dziś serdecznie zapraszamy!

Ferie z GOKiem
Jak co roku w okolicach świąt Gminny 
Ośrodek Kultury zorganizował warsz-
taty balonowe, które poprowadził 
twister balonowy Grzegorz Śmiałek. 
Atmosfera bożonarodzeniowa pozwoli-

ła wyczarować niezwykłe choinki, bał-
wanki, mikołaje i renifery.
Tym razem w kameralnej, ale za to w 
bardzo miłej, atmosferze. 
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Czwartki seniora

Wigilia Koła Rowerowego

Perły na wojskowo

18 grudnia przy światecznym stole zasiedli 
członkowie Siedleckiego Koła Rowerowego. Spo-
tkanie o rodzinnym charakterze odbyło się w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. W czasie 
uroczystości podsumowano roczną działalność 
koła. Rok 2016 był udanym czasem dla grupy rowe-
rzystów. Rajdy odbyły się pięciokrotnie, a cykliści 
przebyli w sumie kilkaset kilometrów pełni wigoru 
i dobrego humoru.  Rekreacja to jednak nie był je-

dyny cel wyjazdów. Dwa rajdy połaczono bowiem 
z objazdowym plenerem fotograficznym, który był 
częścią większego projektu realizowanego przez 
SKR., a którego innymi efektami była wystawa 
fotografii, oraz publikacja „Przewodnika Rowero-
wego po Gminie Siedlec. Łamiąc się opłatkiem i 
posilając smacznym plackiem uczestnicy spotkania 
już planowali przyszłoroczne trasy i wyjazdy.   

Warsztaty balonowe
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BELĘCIN
* Historia pewnego smoka. W pią-

tek, 18 listopada, nasze przedszkolaki 
miały okazję zobaczyć widowisko arty-
styczne o tematyce edukacyjno - profi-
laktycznej, oparte na motywach znanych 
wierszy i bajek słynnych polskich pisa-
rzy i poetów, takich jak Jan Brzechwa, 
Julian Tuwim i Julia Duszyńska. Była 
to historia Smoka - Cudaczka Wyśmie-
waczka, który kpił z typowych dziecię-
cych przywar, a przy okazji uczył dzieci 
jak dbać o higienę osobistą i o wygląd 

zewnętrzny. Uczył również życzliwości 
i szacunku dla innych, szczególnie dla 
osób starszych. Smok pokazał dzieciom, 
jak przykre konsekwencje może mieć złe 
zachowanie. W trakcie widowiska przed-
szkolacy uczyli się piosenek oraz insceni-
zowali ich treść ruchem. Dzieciom bajka 
bardzo się podobała, o czym świadczyły 
spontaniczne wybuchy śmiechu i grom-
kie brawa.

* Jak lać wodę z łokcia? Dzieci 
chętnie przenoszą się w świat baśni, cza-
rów i magii. Taką właśnie okazję miały 
22 listopada przedszkolaki z Belęcina, 
podczas zorganizowanego w związku 
z nadchodzącymi Andrzejkami spotka-
nia z iluzjonistą. Zabawa w czarowanie 
wszystkim bardzo się podobała, szcze-

gólnie, gdy samemu można było pełnić 
przez chwilę rolę asystenta profesjo-
nalnego „czarodzieja” i otrzymać duże 
brawa od publiczności. Magik przeniósł 
młodych widzów we wspaniały świat 
iluzji, humoru i dobrej rozrywki. Dzieci 
z dużym zaangażowaniem obserwowały 
każdy ruch artysty, aby nauczyć się choć 
jednej sztuczki. W magiczny sposób po-
jawiały się i znikały różne przedmioty, 
fruwały kolorowe chustki, płyty zmie-
niały kolory, a karty do gry swoją wiel-
kość. Poprzez odpowiednią oprawę mu-

zyczną, humor sytuacyjny i wciągnięcie 
dzieci do czynnego, wspólnego udziału 
w czarach, pokaz był bardzo atrakcyjny. 
Dzieci chętnie nagradzały każdą sztucz-
kę dużymi brawami. Po pokazie wszyscy 
z zapartym tchem opowiadali o niepraw-
dopodobnych czarach w naszym przed-
szkolu i zastanawiali się, jak lać wodę z 
łokcia oraz jak wyjąć coś z... pustej tor-
by. Może kiedyś się dowiemy?

* Uroczyste pasowanie. Pod koniec 
listopada w naszej placówce odbyło się 
uroczyste „Pasowanie na Przedszkola-
ka”. Uroczystość odbyła się w obecności 
zaproszonych gości oraz rodziców. Był to 
szczególny dzień dla dzieci, które po raz 
pierwszy we wrześniu przekroczyły próg 
przedszkola. Tego dnia miał również 

Wiadomości z przedszkoli

SIEDLEC
* Kwiaty i znicze pod pomni-

kiem. 11 listopada obchodzimy Naro-
dowe Święto Odzyskania Niepodległo-
ści. Aby uczcić ten dzień, w czwartek, 
10 listopada siedleckie przedszkolaki 
złożyły kwiaty i zapaliły znicz przy po-
mniku poświęconym Pamięci Powstań-
ców Wielkopolskich w Siedlcu

* „Magiczny czas”, czyli w sie-
dleckim przedszkolu święta tuż, 
tuż...W okresie przedświątecznym 
przedszkolaków z grupy „Wiewiórki”, 
„Biedronki”, „Skrzaty” i „Kotki” od-
wiedził św. Mikołaj ze Śnieżynką. Do 
sali GOK w Siedlcu przyjechał koni-
kami, na bryczce z paczkami mikołaj-
kowymi. Na widok św. Mikołaja dzieci 
w holu śpiewały piosenki, pozdrawiały 

niezwykłego gościa klaszcząc w ręce z 
radości. Św. Mikołaj ze Śnieżynką wy-
słuchał piosenki I wierszyki przygoto-
wane przez dzieci na to niezwykłe spo-
tkanie. Następnie obdarował wszystkie 
dzieci paczkami świątecznymi, a na 
dowód tego pozował ze Śnieżynką do 
wspólnych zdjęć. Przedszkolacy po-
dziękowali św. Mikołajowi i Śnieżynce 
za prezenty i zaprosili znów za rok na 
tak przemiłe spotkanie w przedszkolu 

w Siedlcu. Ale to jeszcze nie koniec 
grudniowych atrakcji w naszej pla-
cówce! Po spotkaniu ze św. Mikołajem 
przedszkolacy wybrali się z wizytą 
do Zakładów Ozdób Choinkowych w 
Stodolsku koło Rostarzewa. W czasie 
spotkania z pracownikami na poszcze-
gólnych działach produkcji bombek 
zapoznali się z etapami powstawania 
ozdób choinkowych. Największym za-
interesowaniem dzieci cieszył się dział 
malowania pędzlem, posypywaniem 
złotem, srebrem, ozdabiania świeci-
dełkami bombek na choinkę. Później, 
w magazynie firmy, przedszkolacy ze 
zdumieniem podziwiali różne kształty 
oraz wzory ozdób choinkowych. Na 
koniec dzieci podziękowały kolędą i 
życzeniami świątecznymi dla wszyst-
kich pracowników zakładu, a na pa-

miątkę wizyty otrzymały pięknie zapa-
kowaną bombkę ze swoim imieniem i 
motywem świątecznym. W sam raz na 
zieloną choinkę w rodzinnym domu.

W następnych dniach, w ramach 
przygotowań do zbliżających się świąt, 
panie i dzieci z grup przedszkolnych za-
prosiły rodziców na warsztaty plastycz-
ne – ozdabianie bombek ze styropianu 
na choinkę w sali przedszkolnej. Ilu 
rodziców i dzieci - tyle pomysłowych 

wzorów na bombkach świątecznych! 
A, że już choinka z lasu zapachniała w 
każdej sali i była już ozdobiona więc 
nadszedł też czas na warsztaty kuli-
narne – wyrabianie ciasta z rodzicami, 
wyciskanie różnych kształtów z ciasta 
i pieczenie pierników w przedszkol-
nej kuchni. Zapachniało prawdziwymi 
świętami. Ale to nie koniec! W kolej-
nych dniach wzniósł się zapach potraw 
wigilijnych: gotowanej kapusty z grzy-
bami, pierożki, makiełki, rybki smażo-
nej przez panie kucharki w przedszko-
lu. Już nie możemy się doczekać naszej 
wspólnej Wigilii przedszkolnej w sali 
GOK Siedlec... Będzie się działo! W 
programie m.in. wspólne kolędowanie 
z zaproszonymi gośćmi, składanie ży-
czeń świątecznych, smaczne potrawy 

świąteczne na biało przykrytym stole 
wigilijnym i Gwiazdor z pomocnikami 
i świątecznymi upominkami.

Korzystając z okazji, panie oraz 
przedszkolacy z Przedszkola w Siedlcu 
- z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 
nadchodzącego Nowego Roku – prze-
kazujemy z głębi serc naszych płynące 
życzenia zdrowia, miłości, serdecz-
ności w rodzinach, dużo prezentów i 
niech Boża Dziecina błogosławi nam 
wszystkim w ten magiczny czas Świąt 
Bożego Narodzenia!

Dyrektor Przedszkola w Siedlcu, 
Teresa Sobkowiak
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Wiadomości z przedszkoli

JAŻYNIEC
* W listopadzie działo się sporo! 

Późna jesień w naszym przedszkolu za-
owocowała bardzo ważnymi wydarze-
niami. I tak, w czwartek, 10 listopada 
odbył się w naszej placówce uroczysty 
apel z okazji Święta Niepodległości. 
Tradycyjnie odśpiewaliśmy hymn, 
wyrecytowaliśmy wiersz W. Bełzy 
pt. „Katechizm polskiego dziecka” i 

odbyliśmy wirtualną podróż po pięk-
nych polskich krainach utrwalając ich 
nazwy i położenie geograficzne. Po 
tak wzniosłym, patriotycznym wstę-
pie przyszła pora na uroczystość paso-
wania na przedszkolaka. W tym dniu 
wszystkie maluszki z niecierpliwością 
oczekiwały tej bardzo ważnej dla nich 
chwili. Dzieci zaprezentowały pozna-
ne w przedszkolu wiersze, piosenki i 

miejsce ich pierwszy publiczny występ 
przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią. Impreza rozpoczęła się od uroczy-
stego wejścia wszystkich przedszkola-
ków. Następnie, w przygotowanym przez 
nauczycielki programie artystycznym, 
pięknie ubrane dzieci wesoło prezento-
wały swoje umiejętności: śpiewały pio-
senki, tańczyły, recytowały wiersze. Po 
występach odbyła się ceremonia pasowa-
nia przez panią dyrektor, Alicję Iwasie-
wicz na dzielnych przedszkolaków. Na 
pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko 
otrzymało dyplom oraz upominek. Paso-
wanie na przedszkolaka to uroczystość, 
która na stałe zagościła w kalendarzu 
imprez przedszkolnych. Teraz dzieci z 
dumą mogą już powiedzieć: - Mamo, 
tato! Jestem przedszkolakiem!

* Mali kucharze. We wtorek, 6 
grudnia, z okazji Mikołajek wybraliśmy 
się do Zbąszynia, do restauracji „Czwór-
ka” na warsztaty kulinarne. Mieliśmy 
szansę poznać historię pizzy - najsłyn-
niejszej na świecie włoskiej potrawy, 
którą jak się okazało, zapoczątkowali 
Egipcjanie. Wszystkie ciekawostki doty-
czące pizzy sprawiły, że z wielką chęcią 
zabraliśmy się do przygotowania swojej 
własnej. Każdy przedszkolak mógł wyro-
bić elastyczne ciasto oraz skomponować 
składniki do swojej wyjątkowej pizzy. 
Następnie lądowała ona w piecu i chwi-
lę później już mogliśmy się nią zajadać. 
Jak się okazało, nic nie smakuje lepiej, 
niż własnoręcznie przygotowane danie. 
Pychotka!

tańce oraz wzięły udział w zawodach 
sportowych. Po takiej prezentacji nikt 
nie miał wątpliwości o ich gotowości 
do przyjęcia w poczet społeczności 
przedszkolnej. A to jeszcze nie koniec 
atrakcji! W ciągu minionego miesiąca 
odwiedzają nasze przedszkole niezwy-
kli goście – najbliższe osoby naszych 
milusińskich. Kontynuujemy bowiem 
ogólnopolską akcję pod hasłem „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Z tego powo-
du, zaproszeni przez nas rodzice czy-
tają ulubione bajki swoich pociech, 

wzbudzając w ten sposób zaintereso-
wanie książką i czytaniem u wszyst-
kich naszych przedszkolaków. Z kolei 
25 listopada nasze przedszkole zamie-
niło się w krainę pluszowych misiów. 
Każde dziecko przyniosło w tym dniu 
swoją ulubioną przytulankę. Odbywały 
się misiowe tańce, pląsy oraz zadania 
i zagadki. Przypomnieliśmy sobie bo-
haterów bajek o misiach, a największą 
niespodzianką była wizyta gościa ze 
Stumilowego Lasu.

KIEŁPINY
* Ceremonia z zaczarowanym 

ołówkiem. Pod koniec października, 
w obecności koleżanek, kolegów, za-
proszonych gości oraz pani dyrektor, 
nasze najmłodsze przedszkolaki zosta-
ły włączone w poczet pełnoprawnych 
przedszkolaków przedszkola w Kieł-
pinach. Po zaprezentowaniu wierszy, 
piosenek oraz tańców przygotowanych 
specjalnie na tę okazję, a także po zło-
żeniu przysięgi, dzieci zostały przez 
panią dyrektor pasowane „zaczarowa-
nym” ołówkiem na przedszkolaka. Na 
zakończenie uroczystości wszyscy zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstunek 
przygotowany przez mamy. 

* Nie ma czasu na nudę! Jesień 
to pora roku szczególnie uwielbiana 
przez dzieci za różnokolorowe liście, 
dary jesieni i ciekawe wydarzenia to-
warzyszące przygotowaniom do zimy. 
W tym czasie dzieci miały okazję ob-
serwować i uczestniczyć w pracach 
polowych, w wykopkach, czyli inaczej 
ziemniaczanych żniwach. Na polu u 
pana M. Nadobnika dzieci poznały 
dawne i współczesne maszyny służą-
ce do wykopywania ziemniaków, a na 
koniec uczestniczyły w jesiennym pik-
niku ze smażonymi kiełbaskami i zaba-
wami sportowymi. Była to prawdziwa 
uciecha nie tylko dla chłopców, którzy 
tego dnia obchodzili swoje święto, 
czyli Dzień Chłopaka. Oprócz tego, 
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KOPANICA
* Zabawa wraz z rodzicami. 

W środę, 18 listopada w stołówce w 
szkole odbyła się impreza jesienna dla 
przedszkolaków oraz dzieci z klas II-III 
i ich rodziców. Na dzieci czekało mnó-
stwo atrakcji, między innymi zabawy 
muzyczno – ruchowe z animatorem, 

malowanie twarzy i tatuaży oraz zapla-
tanie kolorowych warkoczyków. We 
wspólnej zabawie z dziećmi uczestni-
czyły także pluszowe postacie z bajek. 
Uczestnicy imprezy mogli skorzystać 
z kawiarenki zaopatrzonej w kawę, 
wyśmienite ciasto, hot- dogi oraz prze-
pyszny bigos. Dziękujemy wszystkim 

TUCHORZA
* Pasowanie na przedszkolaka 

w Tuchorzy. W czwartek, 10 listopa-
da, w sali wiejskiej, w obecności ro-
dziców, przedstawiciela urzędu gminy 
Jacka Skrobisza, sołtys wsi Katarzyny 
Materny, dyrektorki przedszkola Regi-
ny Włodarczyk oraz wychowawczyń: 
Barbary Bergier (gr. 3-latków „Weso-
łe Żabki”), Marii Szkuty (gr. 4-latków 
„Biedronki”), Klaudii Banaszak (gr. 
5-latków „Motylki”), w poczet grona 
przedszkolaków naszej placówki, skła-
dając uroczyste przyrzeczenie, zostali 
przyjęci najmłodsi przedszkolacy paso-
wani czarodziejskim ołówkiem. Nato-
miast grupy starsze awansowały na ko-
lejne szczeble żaków średniaków oraz 
starszaków. Uroczyste pasowanie po-
przedził występ artystyczny młodszych 
grup oraz przedstawienie w wykonaniu 
grupy 5-latków z okazji Święta Niepod-
ległości Polski. Powaga treści wierszy i 
pieśni przypomniała wszystkim uczest-
nikom uroczystości o walce o niepodle-
głość, że należy czcić pamięć tych, któ-
rzy walczyli za wolność naszą i naszej 
ojczyzny oraz za język ojczysty. Uro-
czystość obfitowała w barwy narodo-
we. Każde dziecko godnie prezentowa-
ło na swoim serduszku biało-czerwony 
kotylion. Po uroczystym pasowaniu 
dzieci obdarowane zostały kuferkiem 
słodkości ufundowanym przez Radę 

Rodziców, a wszyscy zaproszeni go-
ście mogli w miłej atmosferze, przy 
kawie i cieście przygotowanym przez 
rodziców poszczególnych grup poroz-
mawiać, wymienić się spostrzeżeniami 
oraz pobawić się wspólnie ze swoimi 
pociechami przy muzyce i zabawach 
rytmiczno - muzycznych z rytmikiem 
Jarosławem Borowiczem. Rodzice mo-
gli pozytywnie ocenić adaptację dzieci 
i pierwsze występy wspólnie z kolega-
mi z przedszkola, które odgrywają tak 
ważną rolę w dalszym ich życiu i kon-
taktach społecznych z rówieśnikami 
oraz dorosłymi.

* Wizyta iluzjonisty. We wtorek, 
22 listopada przedszkole odwiedził 
iluzjonista przybliżając dzieciom ma-
gię iluzji. Pokaz magicznych sztuczek 
cieszył się dużym aplauzem, a uży-
wane czarodziejskie słowa i okrzyki 
zadziwienia oraz euforii same mówi-
ły, jak bardzo przedstawienie ciekawi-
ło i podobało się. Chętni mogli przez 
chwilę zostać asystentem czarodzieja i 
dotknąć czarodziejskich przedmiotów. 
Mogli również użyć czarów i „pocza-
rować” na oczach kolegów i koleża-
nek. Był to przedsmak andrzejkowych 
wróżb i zabaw.

* Andrzejki przedszkolaków. 
Środa, 23 listopad, to był kolejny za-
czarowany dzień w naszym przedszko-
lu. Od rana dzieci wysłuchały opo-

codzienne spacery po okolicy i zabawy 
w pobliskim parku umożliwiały dzie-
ciom poszukiwanie i zbieranie skar-
bów jesieni: kasztanów, żołędzi, szy-
szek, kolorowych liści, z których wraz 
z dziećmi przygotowaliśmy „Stragan 
Pani Jesieni”, piękne kolorowe prace 
plastyczne oraz prace konkursowe. W 
tegorocznym, organizowanym przez 
GOK w Siedlcu konkursie na „Jesienne 
stworki” nasz przedszkolak – Paulin-
ka Fornalkiewicz, zajęła drugie miej-
sce wśród przedszkolaków z gminy 
Siedlec. A pozostałą część zebranych 
kasztanów dzieci przekazały na dokar-
mianie zwierząt w czasie zimy, my-
śliwym z Koła Łowieckiego „Diana”. 
Z kolei w czasie wrześniowych zajęć 
dotyczących bezpieczeństwa, w przed-
szkolu odbyło się spotkanie z policjan-
tami, którzy na przywiezionym przez 

siebie modelu przejścia dla pieszych 
i sygnalizacji świetlnej prezentowali i 
utrwalali właściwe zachowania dzieci 
w ruchu drogowym. Policjanci prze-
strzegli również przed kontaktami z 
nieznajomymi ludźmi i agresywnymi 
zwierzętami. Wykonana przez przed-
szkolaki piosenka „Pan policjant” i do-
skonale utrwalone numery alarmowe 
ucieszyły odwiedzających nas funkcjo-
nariuszy. Mimo, że późnojesienna aura 
nie sprzyjała już długim zabawom w 
mokrym i ponurym parku, to dzieci z 
pewnością nie mogły się nudzić, bo w 
programie zajęć przewidziano jeszcze 
m.in. Święto Pluszowego Misia, An-
drzejki oraz Mikołajki. Liliana Jędrzy-
chowska-Gałęzowska

za pomoc i za zaangażowanie w orga-
nizację tej imprezy, a także za liczne 
przybycie i wspaniałą zabawę. Z nie-
cierpliwością czekamy na więcej!

* Mikołajkowe atrakcje. 6 gru-
dzień był dla przedszkolaków szcze-
gólnie wyczekiwany. Tego dnia dzieci 
z wszystkich grup przedszkolnych wy-
brały się na salę zabaw „Dinopolis” do 
Komorowa. Zabawa była fantastyczna: 
basen z kuleczkami, przeciąganie liny, 
zjeżdżalnie, tory wspinaczkowe i wiele 
innych atrakcji. Po wspólnej zabawie 
przyszedł czas na odpoczynek i zjedze-
nie przepysznej pizzy. Po powrocie do 

przedszkola czekała na dzieci ogromna 
niespodzianka. Dzieci nadsłuchiwały 
dźwięku dzwoneczków, które słychać 
było już z daleka. Ich dźwięk świad-
czył o tym, że do przedszkola zbliża się 
święty Mikołaj. I faktycznie, przyje-
chał! Podczas niezwykłego spotkania, 
dzieci ubrane w czapki mikołajkowe, 
śpiewały Mikołajowi piosenki. Każdy 
przedszkolak otrzymał również pre-
zent. Na koniec wspólne zdjęcie z Mi-
kołajem. Ten radosny dzień zostanie w 
pamięci dzieci na długi czas.
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wieści o wróżbach andrzejkowych i 
zabawach naszych rodziców, dziadków 
i pradziadków, a później same - przy 
użyciu czarodziejskiego zaklęcia - lały 
wosk i przepowiadały, co przyniesie 
nam wróżba. Zabawom towarzyszyła 
muzyka i różne czarodziejskie tańce 
oraz zaczarowane ciasto przygotowane 
przez rodziców. W godzinach przedpo-
łudniowych dzieci wspólnie z wycho-
wawczyniami udały się do sali wiej-
skiej, gdzie wraz ze starszymi kolegami 
ze szkoły podstawowej, grupami 0 do 
III klasy uczestniczyły w teatrzyku pt. 
„W 7 dni dookoła bajek” zorganizowa-
nym przez GOK w Siedlcu i Bibliotekę 
Publiczną. Po powrocie do przedszkola 
czekał na nich pyszny obiad i dalsze 
zabawy. Każde dziecko w tym dniu ob-
darowane zostało „Magiczną gwiazdą 
andrzejkową”, woskową wróżbą i ba-
lonikiem.

* Miś jest po to, żeby misiem 
być. W piątek, 25 listopada, kolejny 
wspaniały dzień tygodnia. To „Dzień 
pluszowego misia”, który upłynął nam 
w obecności przyniesionych przez 
dzieci ulubionych misiaków, wysłu-
chaniem ulubionych opowiadań w roli 
głównej z Misiem Puchatkiem, Misiem 
Uszatkiem lub Misiem Koralgolem, 
zabawach, tańcach i pracy plastycznej 
ukazującej postacie bajkowych misiów. 
A te od wieków towarzyszą w życiu 
dzieci, więc ich święto wpisało się w 
tradycje świętowania w naszym przed-
szkolu. Na koniec dnia wszyscy zostali 
obdarowani dyplomami - „Przyjaciel 
Pluszowego Misia”, serduszkami - mo-
tywatorami na podsumowanie tygodnia 
z wizerunkami miśków oraz otrzymali 
słodkiego „Misia Lubisia”.

* Od ziarenka do bochenka.  
W środę, 30 listopada przedszkolaki z 
Tuchorzy udały się autobusem szkol-
nym do Piekarni Wiejskiej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Starej Tu-
chorzy. Celem odwiedzin było przede 
wszystkim poznanie miejsca, w któ-
rym powstaje i wypieka się chleb, buł-

ki oraz produkty drożdżowe takie, jak: 
drożdżówka, ciasto makowe itp. Cały 
proces powstania chleba przedstawiła i 
pokazała przedszkolakom pani prezes 
Anna Drzewiecka. Na początku dzie-
ci dowiedziały się, z jakich produktów 
powstaje chleb, co było połączone z 
pokazem sypania mąki, lania wody, 
dodawania drożdży oraz odrobiny soli 
do maszyny mieszającej, a następnie 
pozostawienie ciasta do wyrośnięcia 
pod „pierzynką” z mąki. Z bliska po-
znaliśmy ogromny piec piekarniczy, 
w którym wypiekają się chleby i buł-
ki oraz wielką łopatę, którą wkłada się 
chleb lub bułki do pieca. Pani prezes 
przytoczyła w tym momencie treść 
bajki pt.„Jaś i Małgosia”. Dzieci miały 
możliwość również poznać produkty, z 
jakich powstaje ciemny chleb lub z za-
wartością różnych ziarenek takich, jak: 
słonecznik, sezam, len (i tu nie obeszło 
się bez próbowania ziarenek). Przed-
szkolaki dowiedziały się również, któ-
ry chleb jest najzdrowszy. Odwiedzili-
śmy też miejsce przechowywania mąki 
i innych produktów, jakim jest maga-
zyn. Przy tej okazji dowiedzieliśmy 
się, że mąka przez wypiekiem musi 
być ogrzana, gdyż ciasto z zimnej mąki 
nie wyrośnie. Na koniec dzieci podzię-
kowały za wspaniałą lekcję poznania 
pracy piekarza, który pracuje nocą, aby 
rano dzieci mogły zjadać ciepłe i chru-
piące pieczywo, a pani prezes obdaro-
wała nas przepysznymi drożdżówkami, 
które zjedliśmy na deser, po obiadku w 
przedszkolu.

* Dni otwartych drzwi. W czwar-
tek, 1 grudnia w przedszkolu w Tucho-
rzy w grupach „Motylki” i „Biedronki” 
zakończył się w godzinach popołudnio-
wych odwiedzinami rodziców z okazji 
„Dnia otwartego” o tematyce „ozdoba 
choinkowa”. Dzieci wspólnie z rodzi-
cami mogły wykazać się pomysłowo-
ścią we wspólnym wykonaniu wybra-
nej ozdoby choinkowej. Rodzice wraz 
z pomysłem przynieśli też niektóre 
materiały, a wychowawczynie zatrosz-

czyły się o zapewnienie różnorodnych 
świecidełek, gwiazdeczek, papierów z 
motywami świątecznymi, wstążeczek, 
brokatów oraz naklejek. Dla dzieci, 
których rodzice nie mogli dotrzeć do 
przedszkola z racji wykonywanej pracy, 
przygotowano świąteczne malowanki i 
kolorowe paski papieru do wykonania 
wspólnego łańcucha choinkowego. Ra-
dość ze wspólnej pracy, zaangażowa-
nie, integracja rodzic - dziecko – przed-
szkole, to największy sukces placówki. 
Zajęcia tego typu zacieśniają współpra-
cę między rodzicami i placówką oświa-
tową, a dzieci mogą pokazać rodzicom, 
jak pracują, co sprawia im trudność, a 
jakie czynności mają już opanowane. 
Spotkanie pozwoliło również na bliż-
sze poznanie się rodziców w grupach 
wiekowych i dzielenie się nowymi po-
mysłami. W trakcie wspólnej pracy pa-
nowała wspaniała i radosna atmosfera. 
Rodzice mieli okazję zapomnieć choć 
na chwilę o codziennych problemach 
i spróbować pobudzić oraz rozwinąć 
swoją wyobraźnię. Dzień później, rów-
nież w godzinach popołudniowych, w 
grupie najmłodszej „Wesołe żabki” w 
naszej placówce chętni rodzice mogli 
spotkać się w kolejnym dniu w ramach 
Otwartych Drzwi, na zajęciach pod ha-

słem „ozdoba choinkowa”. Rodzice w 
ferworze zajęć i obowiązków zawodo-
wych znaleźli czas na wspólne wyko-
nanie ozdób choinkowych, a ich pocie-
chy przekonały się, że mogą liczyć w 
każdej sytuacji na pomoc z ich strony. 
Praca przebiegała w miłej i ciepłej at-
mosferze. Słodka przekąska i soczek 
pobudziły wśród wszystkich uczestni-
ków większą wyobraźnię i zaangażo-
wanie. Zajęcia w najmłodszej grupie 
cieszyły się największą frekwencją 
wśród rodziców, a dzieci doświadczy-
ły, że ich praca i zabawy są ważnym 
wydarzeniem w przedszkolu. Dyrektor 
przedszkola, Regina Włodarczyk

* Głośne czytanie. W piątek, 9 
grudnia, w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” w nszym przedszkolu 
zagościła Lidia Rybarczyk z Bibliote-
ki Publicznej w Tuchorzy wraz z wo-
lontariuszką - mieszkanką Chobienic, 
która lubi pomagać innym, a przede 
wszystkim czytać dzieciom bajki. Pa-
nie odwiedziły wszystkie trzy grupy 
przedszkolne, od 3- do 5-latków, czy-
tając wybrane przez dzieci pozycje 
książkowe lub wybrane opowiadanie, 
albo bajkę.



W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym Główny In-
spektor Nadzoru Budowlane-
go wydał specjalny komunikat 
adresowany do właścicieli, za-
rządców i użytkowników obiek-
tów budowlanych.
W swoim komunikacie GINB przy-
pomina, że na właścicielach i za-
rządcach obiektów budowlanych 
ciąży obowiązek zapewnienia co 
najmniej jednej w roku kontroli 
stanu technicznego użytkowane-
go obiektu budowlanego (zgodnie 
z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo bu-
dowlane). W związku z rozpoczę-
ciem sezonu jesienno-zimowego 
i występowaniem zagrożeń zwią-
zanych z eksploatacją instalacji 
grzewczych zalecane jest spraw-
dzenie stanu technicznego prze-

wodów kominowych: dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych. 
Zgodnie z przepisami, kontrolę 
stanu technicznego przewodów 
dymowych oraz grawitacyjnych 
przewodów spalinowych i wenty-
lacyjnych powinny przeprowadzać 
osoby mające kwalifikacje mistrza 
w rzemiośle kominiarskim lub 
osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej spe-
cjalności. Natomiast kontrolę ko-
minów przemysłowych i kominów 
wolno stojących oraz kominów 
lub przewodów kominowych, w 
których ciąg kominowy jest wymu-
szony pracą urządzeń mechanicz-
nych – tylko osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w odpo-
wiedniej specjalności. 

Ponadto GINB przypomina, że 
zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, właściciele i zarządcy 
obiektów mają obowiązek usuwa-
nia zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych. Brak 
szczelności i sprawności urzą-
dzeń spalających paliwa, instala-
cji kominowych i gazowych oraz 
brak drożności i właściwego cią-
gu przewodów wentylacyjnych są 
najczęstszymi przyczynami zagro-
żeń, takich jak zatrucia tlenkiem 
węgla (czadem) oraz wybuchy 
gazu i pożary. Obowiązek usunię-
cia w czasie lub bezpośrednio po 
kontroli stwierdzonych uszkodzeń 
oraz uzupełnienia braków, które 
mogłyby spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi, bezpie-

czeństwa mienia, pożar, wybuch 
lub zatrucie gazem spoczywa na 
właścicielach, zarządcach i użyt-
kownikach obiektów budowlanych. 
Warto też pamiętać, że zgodnie z 
Prawem Budowlanym, kto nie za-
pewnia wykonania okresowej kon-
troli podlega karze grzywny, a kto 
niewłaściwie utrzymuje i użytkuje 
obiekt budowlany lub nie zapew-
nia bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu - podlega karze grzywny 
nie mniejszej niż 100 stawek dzien-
nych, karze ograniczenia albo po-
zbawienia wolności do roku.

Zimowy apel dotyczący nieruchomości
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Święta Bożego Narodzenia to 
czas bardzo wyczekiwany przez 
wszystkich.  Dlatego też w środę, 15 
grudnia, o godzinie 16.00 w szkolnej 
stołówce przedszkolaki wraz z pania-
mi przygotowały spotkanie świątecz-
ne dla rodziców. W trakcie 3-, 4-, i 
5-latki przedstawiły inscenizację pt. 
„Magiczne przygotowania do świąt”, 
natomiast 6-latki zaprezentowały bo-
żonarodzeniowe jasełka. Tym sposo-
bem dzieci wprowadziły wszystkich 
zebranych gości w magiczną atmos-

ferę, a całość dopełniły świąteczne 
piosenki. Trzeba przyznać, że dzieci 
z ogromnym zaangażowaniem od-
grywały powierzone role prezentując 
inscenizację, kolędy oraz tańce. Do-
datkowo, przybyli rodzice mogli przy 
kawie skosztować przygotowanych 
przez dzieci pierników. Na zakoń-
czenie spotkania dzieci podarowały 
swoim rodzicom świąteczne upomin-
ki, składając przy tym najlepsze ży-
czenia świąteczne.

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
W PRZEDSZKOLU W KOPANICY

W listopadzie i grudniu, we 
wszystkich grupach, odbyły się za-
jęcia otwarte dla rodziców. Oprócz 
tego, w listopadzie z okazji Andrze-
jek, gościliśmy w naszym przedszko-
lu iluzjonistę ze zwierzętami oraz te-
atrzyk „Sportowe życie jeża”. Także 
w listopadzie przedszkolaki podczas 
jesiennego spaceru wybrały się na 
cmentarz zapalając znicze i modląc 
się w intencji zmarłych. Dzieci wy-
konywały również prace plastyczne 
z okazji Święta Niepodległości, a w 
grupach 6-latków odbyły się zajęcia 
z projektów „Mamo, tato wolę wodę” 
oraz „Czyste powietrze wokół nas”. 
Z kolei dla najstarszej grupy odbyły 
się zajęcia w bibliotece w szkole.

W pierwszy dzień grudnia na-
sze 3-, 4- i 5-latki obchodziły Dzień 
Czystego Ząbka. Z tej okazji dzieci 
przypomniały sobie, jak należy dbać 
o higienę jamy ustnej i prawidłowo 
szczotkować ząbki. Oprócz tego 4- i 
5-latki wykonały także wspólną pracę 
plastyczną na konkurs. Także w grud-
niu odbyła się też kolejna filharmo-
nia pt. „Muzyczne opowieści – wilk i 
siedmioro koźląt”, a wszystkie grupy 
przygotowywały się do świąt poma-
gając w wystroju sali, tworząc piękne 
prace plastyczne i ubierając choinkę. 
Dzieci również piekły i ozdabiały 
pierniczki oraz ciasteczka. W przed-
szkolu dla dzieci i ich rodziców odbył 
się także konkurs na „Najpiękniejszą 
ozdobę świąteczną”.

LISTOPAD I GRUDZIEŃ
W PRZEDSZKOLU W KOPANICY
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KUPON KONKURSOWY          06/184

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  05/183 

otrzymał:
Maciej Tomaszewski

lat 14, Boruja
 

Zwycięzcy  gratulujemy.  

KOnkurs 
dla dzieci
z nagrodami

Prace wraz z wypełnionym kuponem konkursowym należy dostarczyć do Urzędu Gminy Siedlec oso-
biście (do sekretariatu) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec  
z dopiskiem „Konkurs”, w  nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2017 roku. Decyduje data stempla 
pocztowego. Zwycięzcy zostaną powiadomeni telefonicznie lub listownie. Regulamin konkursu dostępny jest   
w siedzibie Organizatora oraz na www.siedlec.pl. 

Nagrodę niespodziankę ufundowała firma EL-PUZ Damian Szlinka z Wolsztyna.

Namaluj obrazek pod hasłem:
Nie chcemy alkoholu w rodzinie, 

nie chcemy alkoholu w gminie

Niejedna choinka została już ścięta
Strach w lesie zapanował, która następna
A przecież to miały Radosne być Święta!

Karp na stole wybałuszył oczy
I po co tak się dałem nabrać

Teraz mi głowa zostanie odcięta
I to są Radosne Święta?

Kapusta z grzybami
Barszczyk z uszkami

Z kuchni się zapach roznosi w krąg
Zdaje się mówić Radosnych Świąt!

I puste miejsce przy stole
Każdego roku

Niczym nie wypełnione
Spójrz pierwsza gwiazdka na niebie mruga

„Ta smutna mina skąd?”
Wesołych Świąt! Wesołych Świąt!

Julianna Kaczmarek

„Święta Bożego Narodzenia, to najwspanialsze 
Święta na świecie. Dnia 24 grudnia, każdego roku 
jest obchodzona Wigilia, tego dnia z całą rodziną, 
gdy zaświeci gwiazda na niebie, zostawiając jedno 

miejsce wolne dla gościa siadamy do stołu, żeby zjeść 
kolację Wigilijną. Przy kolacji dzielimy się opłatkiem, 
mówimy modlitwę. Po kolacji sprzątamy i oczekujemy 
na przyjęcie Gwiazdora z dużym workiem prezentów. 
Następnego dnia idziemy do kościoła na mszę św.”

Praca konkursowa

Związek Międzygminny „Obra” rozpoczął na-
bór wniosków na usunięcie w roku 2017 wyrobów 
zawierających azbest (tzw. „wza”), znajdujących 
się na nieruchomościach będących własnością osób 
fizycznych. Pomoc dotyczy nieruchomości zloka-
lizowanych na terenie gmin: Siedlec, Przemęt lub 
Wolsztyn. Termin składania wniosków upływa z 
dniem 31 grudnia br. Wniosek można składać oso-
biście w biurze ZM „Obra” lub pobrać wraz z za-
łącznikami ze strony internetowej: www.zmobra.pl, 
zakładka: „AZBEST - dofinansowanie, wymagania, 
dokumenty do pobrania” i po wypełnieniu przesłać 
pocztą na adres: Związek Międzygminny „Obra”, 

Berzyna 6, 64 – 200 Wolsztyn. Więcej informacji 
pod numerem tel. 68 347 42 70 lub na zmobra@
wolsztyn.pl. Właścicielom nieruchomości, na któ-
rych znajdują się wyroby zawierające azbest przypo-
minamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, są oni zobowiązani do składania w terminie 
do 31 stycznia (!) informacji o wyrobach zawierają-
cych azbest (odpowiedni druk dostępny na stronie 
internetowej ZM „Obra”). - W zależności od stopnia 
zużycia taką informację przekłada się co roku lub 
raz na pięć lat – informuje Eleonora Mikołajczak, 
która w ZM „Obra” zajmuje się sprawami dotyczą-
cymi usuwania „wza”.

CHCESZ POZBYĆ SIĘ AZBESTU?
ZŁÓŻ WNIOSEK W ZM „OBRA”!
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