
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Rok 2018  niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń.
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Ukończone zostały prace zaplanowane w tym roku w ogrodzie w Siedlcu. Teraz oprócz 
stojącej już od dwóch lat wiaty pojawiły się również ławki parkowe, a na całej długości 
ogrodu powstała utwardzona aleja z tablicami edukacyjnymi o życiu pszczół. Ponadto 
ustawione zostały przykładowe ule, wykorzystywane współcześnie przez pszczelarzy, 
rzeźby pszczelarza i niedźwiedzia. Zamontowano także dodatkową lampę parkową, 
dzięki której niemalże cały ogród został oświetlony. Na drzewach zawieszono  bud-
ki lęgowe dla ptaków. Dla umożliwienia organizacji spotkań integracyjnych powstało 
ognisko oraz duży murowany grill. Na wiosnę zostanie wysiana trawa i wtedy ogród 
się pięknie zazieleni. 

Już tradycyjnie Rada Sołecka Siedlca zorganizowała sprzątanie centrum wsi z okazji 
Dnia Wszystkich Świętych. W sprzątanie zaangażowała się również grupa mieszkań-
ców. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w wygląd naszej miejscowości!

W związku z ukończeniem prac w ogrodzie w Siedlcu i oddaniem go do użytku Rada 
Sołecka zorganizowała otwarte ognisko dla mieszkańców. Była to pierwsza taka inicja-
tywa i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ognisku wzięli udział zarówno dorośli 
jak i młodzież – łącznie ok 50 osób. Mimo niskiej temperatury nikomu nie było zimno!

Siedlecki stawek mieszczący się przy ulicy Lipowej został oczyszczony i odmulony. 
Dzięki Funduszowi Sołeckiemu sołectwa Siedlec oraz wsparciu udzielonemu przez 
Radę Powiatu Wolsztyńskiego oraz Radę Gminy Siedlec było możliwe sfinansowanie 
tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. W imieniu mieszkańców Siedlca dziękujemy 
Radnym Powiatowym oraz Gminnym za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.  
W najbliższym czasie w wodzie zostanie zamontowana budka dla kaczek, a na wiosnę 
Rada Sołecka planuje posadzić roślinność dookoła stawu.

Wieści z Sołectwa Siedlec
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Panie wójcie, ścieżki rowerowe są 
w tym i przyszłym roku jedną z waż-
niejszych inwestycji, które okoliczne 
gminy robią dla swoich mieszkańców. 
Siedlca też w tym gronie nie mogło za-
braknąć.

Stawiamy w dużej części na ułatwie-
nie życia naszym mieszkańcom. Stąd in-
westycje drogowe, komunikacyjne i ciągi 
pieszo-rowerowe. Jedną z nich jest trasa 
z Siedlca do Powodowa, nad którą pracu-
jemy od prawie od dwóch lat. Nie unik-
nęliśmy podczas tych prac sporych pro-
blemów. Najważniejszym z nich jest brak 
zgody kilku mieszkańców na przekazanie 
części swoich gruntów pod tę ścieżkę, i 
to mimo wcześniejszych pozytywnych 
deklaracji. Po spotkaniu, na którym mie-
liśmy zebrać stosowne pełnomocnictwa, 
okazało się, że mamy ich tylko dwa.

Skąd pomysł i jak się zaczęła ta eks-
pansja ścieżek w gminie?

Zacznę od początku. Wsłuchujemy 
się w głosy mieszkańców. To oni po-
stulowali o takie rozwiązanie. Sami też 
widzieliśmy potrzebę połączenia komu-
nikacyjnego tego typu z miastem powia-
towym. Po spotkaniach z około dwudzie-
stoma właścicielami mieliśmy pewność, 
że wszystko jest w porządku i zmierzamy 
do realizacji tej inwestycji. Ustne dekla-

racje jednak nie wystarczyły. Okazało 
się, że w jednym przypadku mamy pro-
blem prawny związany z toczącym się 
postępowaniem spadkowym a w drugim 
ze złą wolą właściciela gruntu. Do tego 
dochodzi jeszcze sprawa rowu, który ma 
nieokreślonego właściciela. Dodam, że w 
tym samym czasie toczy się postępowa-
nie w sprawie chodnika naprzeciwko tej 
planowanej ścieżki, po prawej stronie w 
okolicach przychodni i marketu. Musimy 
zapewnić ciągłość przejazdu i bezpie-
czeństwo pieszych i rowerzystów. Stąd 
te równoległe prace. Mamy też wspólnie 
z Wolsztynem jednego projektanta, a to 
bardzo ułatwia wszelkie formalności i po 
prostu pozwala gminie Siedlec zaoszczę-
dzić czas i pieniądze.

Powiedział Pan, że niektórzy miesz-
kańcy nie chcą oddać swojej części zie-
mi.

Niestety tylko dwóch z nich odda-
ło nam deklaracje. Na dzień dzisiejszy 
to właśnie ta reszta właścicieli blokuje 
budowę inwestycji, która ma służyć ca-
łej lokalnej społeczności. Ja tego nie do 
końca rozumiem. Takie postępowanie 
wymusiło na nas zwrócenie się w kie-
runki innych procedur, czyli specustawy 
albo inaczej ZRID-u. Nie mieliśmy czasu 
i innego wyjścia. Będzie to po prostu od-
szkodowanie przyznane przez wojewodę, 
a my je zrekompensujemy. Środki te będą 
przekazane właścicielom. Kwota jest wy-
ceniona wstępnie na 68 tysięcy złotych, 
a odszkodowanie na metr kwadratowy 
pola w tym właśnie miejscu to około 4 
do 6 złotych, zgodnie z wyceną wojewo-
dy, ale to on jeszcze dokładnie dookreśli 
ostateczną stawkę. Dodam, że na całą 
inwestycję mamy zabezpieczony milion 
złotych, łącznie z różnymi pracami doty-
czącymi chodnika. Niestety nie mogliśmy 
się dogadać z niektórymi mieszkańcami, a 
wystarczy tylko jedna odmowa i musimy 

wszcząć procedury ZRID. Plusem tego 
rozwiązania jest możliwość rozpoczęcia 
inwestycji w trakcie trwania naliczania 
kwot odszkodowania. Nie musimy więc 
czekać, tylko możemy po uprawomoc-
nieniu się decyzji rozpocząć budowę. 
Być może w wersji optymistycznej, bę-
dzie to połowa roku. Gdyby mieszkańcy 
wcześniej wyrazili zgodę to nie stracili-
byśmy pół roku na procedury.

Ale to nie jedyny pomysł gminy na 
ścieżki?

Tak. Mamy jeszcze kolejne inwesty-
cje z zamyśle. Jesteśmy przygotowani i 
mamy zabezpieczone środki finansowe. 
Od ponad roku zabiegaliśmy w Woje-
wódzkiej Dyrekcji Dróg o inną inwesty-
cję. Chodzi o chodnik z dopuszczonym 
ruchem rowerowym pomiędzy Siedlcem 
a Babimostem. Dogadaliśmy się z burmi-
strzem Babimostu i zawarliśmy stosowne 
porozumienie. To będzie kilkanaście kilo-
metrów. Sytuacja jest tutaj prosta. Projek-
tant już otrzymał od nas mapy geodezyjne 
i teraz przygotowuje się do opracowania 
dokumentacji. To się toczy. Jednak takie 
postępowanie trwa zazwyczaj około roku. 
Dodam, że w tym przypadku od razu bę-
dziemy szli drogą specustawy, bo na tym 
terenie jest kilka nieścisłości związanych 
z własnościami, o których wiemy. Chce-
my uniknąć kolejnych opóźnień i stąd 
taka decyzja. Kolejną inwestycją do któ-
rej się przygotowujemy to ścieżka przy 
drodze krajowej Powodowo, Żodyń, Ko-
panica, Kargowa. Staraliśmy się wspól-
nie z innymi samorządami przekonać do 
tego pomysłu stosownych decydentów 
dość długo. W końcu się udało. Na dzień 
dzisiejszy mamy potwierdzenie z mini-
sterstwa i z władz z Poznania, że środki 
są przyznane na przyszły rok. Koszt to 
około 9 milionów złotych. Do tej ścieżki 
z pełnym wyposażeniem w lampy, ławki 
i inną infrastrukturę będą także chodniki. 

Prace początkowe już się zaczęły, bo są 
wyznaczane ponownie ustalenia geode-
zyjne wzdłuż tej trasy. My przekazaliśmy 
też nasze tereny w ramach przyszłej in-
westycji. Pomagamy też w pracach nad 
dokumentacją. Rozpoczęcie prac ziem-
nych, budowlanych i ich zakończenie 
planowane jest na 2019 rok. Ścieżka ma 
wyglądać podobnie jak ta z Rakoniewic 
w kierunku do Grodziska Wielkopolskie-
go. Będzie się więc czym pochwalić.

Gmina Siedlec ma więc szansę stać 
się rowerową mekką dla mieszkańców 
i turystów?

Mamy całą koncepcję, którą przed-
stawimy niedługo. Tutaj chodzi nie tylko 
o ścieżki ale i rozwój turystyki, punkty 
turystyczne, trakty leśne, czy turysty-
kę konną. Pracujemy nad tym, żeby we 
współpracy z nadleśnictwem z Babimo-
stu i Wolsztyna wytyczyć szlaki piesze, 
konne i rowerowe na naszym terenie. To 
znakomicie się zapowiada, bo Grójec, 
Wąchabno, czy Boruja to wspaniałe te-
reny leśne idealnie nadające się do tego 
typu zadań. Mówimy o pełnej rekreacji. 
Ale chciałbym też podkreślić, że w gmi-
nie mamy ustalone konkretne priorytety. 
Jednym z nich jest pierwszeństwo inwe-
stycyjne terenów wewnątrz miejscowo-
ści. Jednocześnie tam, gdzie możemy, 
pracujemy nad innymi inwestycjami, 
które w samych ustaleniach i dokumenta-
cji są bardzo czasochłonne. To po prostu 
dobre i celowe planowanie z perspektywy 
kilku lat naprzód. Na zakończenie chciał-
bym podkreślić, że te przyszłe inwestycje 
to zasługa naszej wspólnej pracy – urzęd-
ników, radnych i zaprzyjaźnionych sa-
morządów. Jak widać zawsze można się 
dogadać, jak na horyzoncie widać wspól-
ny cel, który ma na samym końcu służyć 
naszym mieszkańcom.

DBAMY O WYGODĘ MIESZKAŃCÓW 
planując budowę ścieżek rowerowych, ale priorytetem gminy są inwestycje komunikacyjne wewnątrz miejscowości

Sprawa budowy ścieżki rowerowej 
z Siedlca do Powodowa rozpoczęła się 
od wysłania pisma do mieszkańców we 
wrześniu 2016. Potem zostało zlecone 
opracowanie koncepcji, zgodnie z umo-
wą na prace projektowe nr 34/2017.

Jej zakres obejmował wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej  
i podziałowej na budowę ścieżki pieszo-
rowerowej oraz chodnika w miejscowo-
ści Siedlec wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 303 od km ok. 38+149 do 39_067 tj. 
o długości około 918 m o nawierzchni 
bitumicznej oraz chodnika z kostki be-
tonowej o długości około 180 metrów.  
A wszystko to wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę oraz pełnienie nad-
zoru autorskiego.

- W momencie gotowego opracowa-
nia zrobiliśmy spotkanie z właścicie-
lami wszystkich gruntów, przez które 
miała przebiegać planowana inwestycja.  
W 2017 roku przystąpiliśmy w oparciu o 
tę koncepcję do opracowania stosownej 

dokumentacji i przygotowania decyzji 
celu publicznego. Potem było kolejne 
spotkanie z właścicielami, na którym 
niektórzy z nich odmówili wydzielenia 
części swoich gruntów pod ścieżkę. W 
związku z tym musieliśmy pójść innym 
trybem, czyli tzw. ZRID-em – czyli de-
cyzją zezwalającą na realizację inwesty-
cji. – powiedziała Agnieszka Kasperczak 
kierownik referatu Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska. Dlasza proce-
dura była już bardziej skomplikowana. 
Konieczna była uchwała. - Wywołaliśmy 
więc uchwałę rady gminy w celu zobo-
wiązania się do udzielenia pomocy finan-
sowej na rzecz województwa wielkopol-
skiego, która w paragrafie 1 zobowiązuje 
gminę do udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz Województwa Wielkopolskiego 
z przeznaczeniem pokrycia całkowitych 
kosztów odszkodowań za grunty. Oni 
dopiero w oparciu o naszą uchwałę dają 
nam zielone światło na kontynuowanie 
procedur. Obecnie cała spawa jest w Wo-

jewódzkim Zarządzie Dróg i czekamy 
na ustalenia. Zamierzenie jest takie, że 
pełna dokumentacja ma być zrobiona do 
czerwca 2018 roku, a potem wchodzi-
my na budowę. – dodała A. Kasperczak. 
Ścieżka będzie miała niecały kilometr, do 
samej granicy lasu. Tam pałeczkę przej-
muje gmina Wolsztyn, która ma już opra-
cowaną całą dokumentację. W ten sposób 
zostanie osiągnięta ciągłość komunika-
cyjna rozpoczęta w 
Siedlcu, ponieważ 
ścieżka stykać się 
będzie tuż przy zjeź-
dzie z drogi krajo-
wej na wojewódzką 
w stronę siedleckiej 
gminy. A stamtąd 
jest już połączenie 
rowerowe aż do sa-
mego Wolsztyna. W 
budżecie na samą 
ścieżkę gmina ma 
zabezpieczone 800 

tys. złotych w przyszłym roku. Na tę 
chwilę nie ma w planach ubieganie się 
o środki unijne, ale tego urzędnicy do 
końca nie wykluczają, dodając, że stro-
ny WZDW jest deklaracja, że poniosą 
koszty budowy chodnika przy zabudowie 
zwartej, po drugiej stronie drogi – w oko-
licach nowej przychodni i marketu Dino. 
Teraz wypada tylko czekać do przyszłego 
roku na rozpoczęcie prac.

ŚCIEŻKA NA PEWNO POWSTANIE !
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Mistrzostwa Gminy Siedlec w halowej piłce nożnej chłopców w ra-
mach XIX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się w dniu 
26.10.2017 roku w sali sportowej w Siedlcu. Zawodnikami byli ucznio-
wie klas VII Szkoły Podstawowej oraz uczniów klas II-III likwidowanych 
Gimnazjów. Udział wzięło 5 zespołów: SP Belęcin, SP Chobienice, SP 
Kopanica, SP Siedlec i SP Tuchorza, które rozegrały emocjonujące me-
cze każdy z każdym. Zwyciężył zespół SP Chobienice, a dopiero ostatnie 
spotkanie wyłoniło drugi najlepszy zespół, czyli SP Belęcin.

1. Siedlec – Tuchorza 1 – 3 
2. Belęcin – Kopanica 2 – 1 
3. Tuchorza – Chobienice 1 – 2 
4. Kopanica – Siedlec 0 – 2 

5. Chobienice – Belęcin 1 – 3 
6. Kopanica – Tuchorza 3 – 3 
7. Siedlec – Chobienice 1 – 2 
8. Tuchorza – Belęcin 1 – 0 
9. Chobienice – Kopanica 4 – 3 
10.Belęcin – Siedlec 1 – 1

Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskiego 
w unihokeju dziewcząt i chłopców

W dniu 15.11.2017 roku w sali sporto-
wej w Siedlcu rozegrano Mistrzostwa Powiatu 
Wolsztyńskiego w unihokeju w kategorii dziew-
cząt w ramach XIX Wielkopolskich Igrzysk Dzie-
ci, czyli uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej. 
Udział wzięły 3 zespoły: SP Kębłowo, SP Sie-
dlec i SP 3 Wolsztyn, które rozegrały emocjonu-
jące mecze każdy z każdym, jednak nieznacznie 
zwyciężył zdecydowany faworyt, czyli zespół 
SP Kębłowo.

Wyniki dziewczęta 
1. SP 3 Wolsztyn – Siedlec 2 – 1 
2. Siedlec – Kębłowo 0 – 5 
3. Kębłowo – SP 3 Wolsztyn 0 – 0

Również w dniu 15.11.2017 roku w sali 
sportowej w Siedlcu rozegrano Mistrzostwa Po-
wiatu Wolsztyńskiego w unihokeju w kategorii 
chłopców w ramach XIX Wielkopolskich Igrzysk 

Dzieci, czyli uczniów klas IV-VI Szkoły Podsta-
wowej. Udział wzięły 4 zespoły: SP Belęcin, SP 
Kębłowo, SP Siedlec i SP 3 Wolsztyn, które ro-
zegrały emocjonujące mecze każdy z każdym. 
Dopiero ostatnie spotkanie wyłoniło najlepszy 
zespół, czy SP 3 Wolsztyn, który niespodzie-
wanie wyeliminował faworytów, czyli zespół SP 
Siedlec.

Wyniki chłopcy 
1. Kębłowo – Siedlec 4 – 3 
2. SP 3 Wolsztyn – Belęcin 3 – 1 
3. Siedlec – Belęcin 4 – 0 
4. SP 3 Wolsztyn – Kębłowo 5 – 1 
5. SP 3 Wolsztyn – Siedlec 0 – 0 
6. Belęcin – Kębłowo 2 – 5

Zawody zostały sfinansowane ze środ-
ków Powiatu Wolsztyńskiego w zakresie sportu 
szkolnego na rok 2017.

Półfinał A w unihokeju chłopców 
w ramach XIX WIMS

W dniu 07.12.2017 roku w sali sportowej 
w Siedlcu rozegrano Półfinał A Mistrzostw Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w unihokeju w ka-
tegorii chłopców w ramach XIX Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, czyli uczniów klas 
VII Szkoły Podstawowej i klas II-III likwidowa-
nych gimnazjów. Udział wzięły 4 zespoły: SP 3 
Nowy Tomyśl, G 41 Poznań, SP Siedlec i SP Uj-
ście, które rozegrały emocjonujące mecze każ-
dy z każdym, jednak niespodziewanie zwyciężył 
zespół SP 3 Nowy Tomyśl, który w bezpośred-
nim meczu pokonał faworytów z Siedlca 2 – 1.

1.G 41 Poznań – SP Ujście 2 – 1
2.SP 3 Nowy Tomyśl – SP Siedlec 2 – 1
3.SP Ujście – SP Siedlec 1 – 7
4.SP 3 Nowy Tomyśl – G 41 Poznań 2 – 0

.SP 3 Nowy Tomyśl – SP Ujście 3 – 1
6.SP Siedlec – G 41 Poznań 8 – 2

Podczas zawodów opiekunowie zespołów 
i osoby towarzyszące otrzymali poczęstunek, 
zawodnicy wodę, a wszyscy uczestnicy otrzy-
mali obiad i na zakończenie drobne upominki. 
Podczas uroczystości zakończenia dyplomy 
oraz upominki dla opiekunów ufundowane 
przez Urząd Gminy w Siedlcu oraz upominki 
dla wszystkich zawodników ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie wręczał dy-
rektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno 
- Administracyjnej Szkół i Placówek Pan Jacek 
Skrobisz. Zawody zostały sfinansowane ze 
środków SZS Wielkopolska w zakresie sportu 
szkolnego na rok 2017.

Mistrzostwa już za nami !

W czwartek 7 grudnia 2017 r. w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Siedlcu odbyła się niezwykła uroczystość. 
Złote Gody świętowały pary małżeńskie obchodzące jubi-
leusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. Osoby, które przeżyły 
w związku 50 lat, są nagradzane w naszym kraju na mocy 
ustawy specjalnym medalem przyznawanym przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześciora-
miennej gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnieje 
napis; „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a z drugiej 
widnieją dwie srebrzyste róże. Medale każdej parze wrę-
czył Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Siedlec Andrzej Kaźmierczak. Tym 
razem Postanowieniem Prezydenta RP MEDALEM ZA 
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE odznaczone 

zostały następujące pary: Daniela i Marek Bajonczak – Tu-
chorza, Zyta i Marian Brychczyńscy – Boruja, Bogumiła 
i Franciszek Duda – Jaromierz, Maria i Ryszard Górscy – 
Tuchorza, Zofia i Jerzy Grasza – Grójec Wielki, Weronika i 
Ignacy Jakuboszczak – Jażyniec, Gertruda i Zbigniew Ku-
baszewscy – Tuchorza, Helena i Stanisław Kujawscy – Be-
lęcin, Zdzisława i Henryk Łyczewscy – Żodyń, Krystyna 
i Stanisław Matysiak – Siedlec, Czesława i Bernard Mer-
da – Kopanica, Marianna i Ireneusz Merda – Grójec Mały, 
Jadwiga i Stanisław Nowak – Chobienice, Mieczysława i 
Stanisław Nowotnik – Tuchorza, Emilia i Bronisław Prząd-
ka – Siedlec, Irena i Bolesław Pusiak – Karna, Helena i Jan 
Romanowscy – Jaromierz, Eleonora i Włodzimierz Rybar-
czyk – Belęcin, Waleria i Kazimierz Skrzypczak – Tucho-

rza, Sabina i Mieczysław Sławni – Kopanica, Maria i Ta-
deusz Stachowiak – Siedlec, Arkadia i Czesław Szczerbal 
– Tuchorza, Teresa i Edmund Waśko – Jażyniec, Krystyna 
i Jan Woga – Siedlec. Oprócz „złotych jubilatów” na uro-
czystości gościliśmy pary małżeńskie z jeszcze większym 
stażem: Natalia i Czesław Piosik – Tuchorza 61 rocznica 
ślubu, Stefania i Leszek Styrnal – Kopanica 61 rocznica 
ślubu, Teresa i Stanisław Wyrwa – Jażyniec 62 rocznica 
ślubu. Wszyscy Jubilaci otrzymali pamiątkowy dyplom, 
kwiaty i życzenia wielu jeszcze wspólnych lat w zdrowiu 
i szczęściu. Specjalnie dla Jubilatów zaśpiewał duet mu-
zyczny z Zielonej Góry. Cała uroczystość odbyła się w nie-
powtarzalnej atmosferze – życzeniom nie było końca.

Fotogaleria str 6-7 >>

Złote gody w gminie Siedlec

SPORT





Marianna i Ireneusz Merda

Irena i Bolesław PusiakEleonora i Włodzimierz Rybarczyk

Jadwiga i Stanisław NowakEmilia i Bronisław Prządka

Maria i Tadeusz StachowiakKrystyna i Stanisław Matysiak

Krystyna i Jan WogaWaleria i Kazimierz Skrzypczak

Mieczysława i Stanisław NowotnikHelena i Stanisław Kujawscy

Złote gody 
w gminie Siedlec

50-lat



Czesława i Bernard MerdaMaria i Ryszard Górscy

Sabina i Mieczysław SławniArkadia i Czesław Szczerbal

Natalia i Czesła PiosikDaniela i Marek Bajonczak 

Stefania i Leszek StyrnalZyta i Marian Brychczyńscy

Teresa i Stanisław WyrwaZofia i Jerzy Grasza

Weronika i Ignacy JakuboszczakTeresa i Edmund Waśko
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Informacje z Regionu Kozła
Kolejna Biesiada Koźlarska za 
nami

Tegoroczna Biesiada Koźlarska 
(Zbąszyń 29-30 września) odbywała 
się pod hasłem wspomnienia Anto-
niny Woźnej – przyprostyńskiej na-
uczycielki i regionalistki, założycielki 
zespołu Wesele Przyprostyńskie. Tra-
dycyjne, sobotnie biesiadowanie koź-
larzy poprzedził Konkurs Młodego 
Muzyka Ludowego, któremu towa-
rzyszyła projekcja filmowej historii o 
Antoninie Woźnej zatytułowana „W 
głębi duszy coś nam gra” zrealizo-
wanej przez grupę filmową z Liceum 
Garczyńskiego w Zbąszyniu. W holu 
Filharmonii Folkloru Polskiego przy-
gotowano wystawę fotograficzną, a 
na wernisażu w Pubie Stara Piwnica 
można było obejrzeć efekty związa-
ne z rozstrzygnięciem konkursu pla-
stycznego Wesele w Regionie Kozła.

,,Tęgie Głowy’’ o naszym regionie

Dnia 21 października 2017 r. 
w Kargowej doszło do pierwszego 
spotkania Tęgich Głów Regionu Ko-
zła. Grupę tę tworzą różne znakomi-
tości pochodzące z gmin Regionu, 
ale obecnie mieszkające „gdzieś w 
Polsce”. Wśród gości było pięcio-
ro profesorów: Halina Zgółkowa, 
językoznawca (Poznań), Mirosław 
Lachowicz, matematyk (Warszawa), 
Tadeusz  Zgółka, językoznawca (Po-
znań), Zygfryd Witkiewicz, chemik 
(Warszawa), Jerzy Manfred Szukała 
(Poznań). Jako uczestnik - obserwator 
udział wzięła prof. Ewa Narkiewicz – 
Niedbalec, socjolog z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Ponadto dr Joanna 
Rostkowska, Krystyna Madziarek, 
Halina Maszner, Dominik Paukszta 
i Wojciech Olejniczak. Ich partnera-
mi – reprezentującymi gminy – byli 
wszyscy bez wyjątku burmistrzowie i 
wójt Regionu Kozła, przewodniczący 
rad oraz członkowie zarządu Lokal-
nej Grupy Działania RK z prezesem 
Witoldem Silskim na czele. Wystą-
pienie programowe przedstawił i dys-
kusję moderował Eugeniusz Kurza-
wa, obecnie redaktor „Podkoziołka”. 
Jego zdaniem, najistotniejsze zadanie 
Regionu to pozyskanie lokalnej in-
teligencji oraz budowa struktur, naj-
lepiej państwowych. Stwierdził, iż 
motywem sprawczym każdego sen-
sownego działania musi być grupa 
liderów, regionalna elita i tylko w ten 
sposób Region ma szanse na twórcze 
istnienie, a nie wegetację i liczenie na 
unijne pieniądze. Gdzieś około roku 
2022 złotówki z UE, które otrzymuje 
i „rozdziela” Lokalna Grupa Działa-

nia RK skończą się. I co wte-
dy? Skończy się też Region? 
Tezę o braku własnych elit 
poparł częściowo W. Olejni-
czak (rodem ze Zbąszynia) 
wskazując na przykład zbą-
szyńskiej szkoły muzycznej. – Ilu na-
uczycieli w tej placówce pochodzi ze 
Zbąszynia? – zapytał dramatycznie. Z 
kolei M. Lachowicz (też zbąszynia-
nin) deklarował, że przecież właśnie 
Tęgie Głowy są tą elitą i gotowe są 
do wsparcia gmin, Regionu, ale nale-
ży im wskazać w jaki sposób, w ja-
kiej dziedzinie. Pewne rozwiązanie 
podpowiedział prof. T. Zgółka (mają-
cy drugi dom w gminie Zbąszynek). 
Zaproponował powołanie fundacji. 
Ustalono, że ten temat wróci – może 
w postaci zebrania założycielskiego 
fundacji – już podczas kolejnego spo-
tkania Tęgich Głów, prawdopodobnie 
w pierwszym kwartale przyszłego 
roku. Kilka osób podkreślało, że: - 
Łączy nas przede wszystkim kultura. 
Dbajmy o tego kozła. Tak mówił Ja-
cek Kolesiński, wójt Siedlca, Danuta 
Wróblewska z LGD i inni. Ale były 
też przeciwne głosy. Prof. Lachowicz 
uznał, że muzyka ludowa wyczerpa-
ła już swoje zasoby atrakcyjności. – 
Tym nie przyciągniemy młodzieży 
– stwierdził. Były też głosy bardzo 
konkretne o konieczności lepszej in-
formacji, o promocji, marce Regionu, 
o wytyczenia szlaków, spływach im. 
Wojtyły etc. Moderujący E. Kurza-
wa prosił jednak, żeby nie zgłaszać 
propozycji, które trafiają w pustkę. 
Mówił: - Gminy to są owszem, sil-
ne struktury. Burmistrz ma dziesiątki 
pracowników na etatach i może im 
polecić wykonanie takiego czy inne-
go zadania. Natomiast Region Kozła 
tego nie wykona, to jest bowiem pię-
ciu pracowników na umowach siedzą-
cych w biurze w Kargowej. Oni nie 
mają możliwości, ani siły przebicia. 
Nie zbudują szlaków, nie zajmą się 
integrowaniem Regionu, gdyż jest to 
zadanie dla pewnych instytucji, struk-
tur. Może właśnie fundacji – wska-
zywał moderator. I nawoływał, żeby 
mówić, jak zyskać, zdobyć własne, 
trwałe (nie dojezdne, Tęgie Głowy). 
Niestety, właśnie ta kwestia nie tra-
fiła do przekonania (?) dyskutantom. 
Jedynie gość-obserwator, prof. E. 
Narkiewicz-Niedbalec podała celny 
przykład, jak ongiś rektor UZ przy-
ciągał na uczelnię kadry profesorskie. 
Oczywiście wabiąc mieszkaniami i 
ulgami przy ich zakupie. Na co padła 
odpowiedź jednego z burmistrzów, 
że u niego w gminie kolejka chęt-
nych po mieszkania komunalne to 80 
osób. – Takim myśleniem nie zbudu-

jemy RK - ocenił Kurzawa. 
W. Silski przedstawił pomysł 
prowadzenia przez LGD RK 
(zresztą już rozpoczęty) pew-
nych działań integracyjnych 
w Regionie. Poza spotkaniem 

Tęgich Głów zaplanowano bowiem 
w październiku I Forum Biblioteka-
rzy RK, potem w listopadzie Forum 
UTW, a na koniec naradę dyrektorów 
domów kultury. To oczywiście cenne 
działania, ale czy spowodują trwałą 
integrację wymienionych środowisk? 
A przecież skromne etatowo biuro 
RK nie ogarnie podobnymi poczyna-
niami np. środowiska sołtysów, spor-
towców, kobiet, strażaków, działkow-
ców etc. Nie ma ku temu ani ludzi, ani 
kasy. Choć kiedyś, w początkach RK 
20 lat temu było więcej spotkań grup 
społecznych. Spotykali się sołtysi, był 
Klub Inicjatyw Kobiet, bale Regionu. 
Bo ludziom się chciało. Dziś są inne 
czasy. – Dziś trzeba tchnąć nowego 
ducha – uznał Silski. Na koniec dys-
kusji Tomasz Kurasiński, burmistrz 
Zbąszynia zaproponował gościom 
swoiste „zadanie domowe”. – Napisz-
cie państwo, co wam się nie podoba 
w funkcjonowaniu Regionu Kozła – 
powiedział. Większość zdecydowała 
się podjąć wyzwanie. Opinie te po-
zwolą sformułować punkt wyjścia do 
dyskusji podczas II spotkania Tęgich 
Głów.

Bibliotekarze po integracji

Dnia 26 października w Zbąszy-
niu odbyło się I Forum – spotkanie 
integracyjne bibliotekarzy Regionu 
Kozła. 12 pań reprezentujących – po 
dwie – sześć gmin koźlarskich usiadło 
przy wspólnym stole w zbąszyńskiej 
książnicy. Odnotowujemy tę datę, 
jako istotną w dziejach RK. Może 
coś ważnego się zaczęło? Zobaczymy 
to za rok w Kargowej bowiem – po-
wiedzmy to uprzedzając kolejność 
zdarzeń – iż ustalono, że właśnie kar-
gowska mediateka będzie kolejnym 
gospodarzem II Forum Bibliotek Re-
gionu Kozła. Czy panie w trakcie tego 
roku podtrzymają nawiązany kontakt? 
Czy zdecydują się zrealizować cos 
wspólnie? Pierwsze spotkanie miało 
głównie cel poznawczy, jak też inte-
gracyjny. Okazało się bowiem – same 
bibliotekarki to potwierdziły – że 
mimo współistnienia w RK niektóre 
osoby z tej samej branży nie znały się. 
A przecież mieszkają i pracują bardzo 
blisko siebie, o przysłowiowy rzut 
beretem. Mówiono o tym na innym, 
wcześniejszym o parę dni spotkaniu 
Tęgich Głów RK i podawano powód 
braku kontaktów: każda biblioteka w 
RK należy do jednego z pięciu po-

wiatów i do dwóch województw. Pa-
nie bibliotekarki spotykają się od lat 
w ramach tychże central, tam jeżdżą 
na finansowane przez administrację 
powiatową kursy i narady. Natomiast 
RK nie jest od tych spraw. Czy za-
tem I Forum coś zmieni w przyszło-
ści? Najbardziej zależeć będzie od 
pań, ich inwencji. Szefowa książnicy 
w Zbąszyniu Anita Rucioch-Gołek 
choćby organizując Forum pokazała, 
że można coś zrobić. A prezentując 
koleżankom swoją książnicę, współ-
pracownice i wspólną ponadprze-
ciętną aktywność podpowiedziała, 
jak może funkcjonować biblioteka 
w małym mieście. Inicjatywie I Fo-
rum wyszła naprzeciw Lokalna Gru-
pa Działania RK. W spotkaniu wziął 
bowiem udział prezes Witold Silski, 
deklarując poparcie dla tego rodzaju 
poczynań integracyjnych. Zaś dyrek-
tor RK Szczepan Sobczak obiecał 
przygotowanie wniosku o zakup ser-
wera, na którym można będzie umie-
ścić zdigitalizowane pozycje sześciu 
bibliotek dotyczące Regionu Kozła. Z 
kolei Eugeniusz Kurzawa, jako czło-
wiek słowa i bezpośredni inicjator 
Forum, zakończył spotkanie apelując 
o wspólną promocję w bibliotekach 
(na spotkaniach autorskich) książek 
pisarzy z Regionu. Podkreślał też 
wartość prowadzenia dokumentacji, 
wycinków prasowych dotyczących 
gmin. Mówił o druku w początkach 
2018 roku „Wielkiej Xięgi Regionu 
Kozła” i konieczności dużej jej pro-
mocji (wraz z wystawą) wszędzie w 
Regionie. Gościem narady był ponad-
to burmistrz Tomasz Kurasiński.

Wielka Xsięga Regionu Kozła już 
wkrótce?

W dniu 09 listopada 2017 r. w 
Centrum Kultury i Folkloru w Dą-
brówce Wlkp. odbyło się walne ze-
branie członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Regionu 
Kozła. Wprowadzono zmiany w Lo-
kalnej Strategii Rozwoju podejmując 
stosowną uchwałę.

Dnia 14 listopada w kargowskim 
ratuszu spotkała się po raz kolejny 
Kapituła RK. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele wszystkich 
gmin: burmistrz Babimostu Bernard 
Radny, burmistrz Zbąszynka Wiesław 
Czyczerski z przewodniczącym Rady 
Janem Mazurem, burmistrz Zbąszy-
nia Tomasz Kurasiński, wójt gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński, Trzciel wy-
jątkowo reprezentowali inni przed-
stawiciele samorządu niż naczelne 
władze gminy, obecny był też prezes 
LGD RK Witold Silski. Obrady pro-
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5.09.17 - XXXVIII sesja Rady Gminy  
( relacja w br. numerze),

7-8.09.17 - wizyta siedleckiego 
Koła Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Golssen/Niemcy,

9.09.17 - Dożynki Gminne w Tuchorzy,
13-17.09.17 - wyjazd studyjno-

szkoleniowy Sołtysów , radnych 
i pracowników urzędu w 
Bieszczady,

19-24.09.17 – udział w obchodach 150-
lecia Stauceni/ Mołdawia,

28.09.17 – podpisanie umów na 
świadczenie usług wywozu 
śmieci z ZM „Obra”,

29.09.17 – spotkanie Kierownikiem 
Delegatury Urzędu Ochrony 
Zabytków w Lesznie i 
projektantami w sprawie budowy 
sali sportowej w Tuchorzy,

- zbiórka sprzętu AGD w Siedlcu,
3.10.17 - XXXIX  sesja Rady Gminy ( 

relacja w br. numerze),
5-31.10.17 - konsultacje „Programu 

współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 
rok 2018, 

10.10.17 - udział sołectw : Belęcin, 
Grójec Wielki, Chobienice i 
Wąchabno w konkursie „Jeden 
dzień w Sołectwie”, którego 
organizatorem był Zespół 
Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, 
a jego celem było 
zaprezentowanie potencjału 
przyrodniczego, kulturowego i 
turystycznego małych jednostek, 
jakimi są sołectwa,

17.10.17 - w sali 
sportowej 
w Belęcinie 
rozegrano 
Mistrzostwa gminy 
Siedlec w halowej 
piłce nożnej w 
ramach XIX Wielkopolskich 
Igrzysk Dzieci, czyli uczniów 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej., 
w których wzięło 5 zespołów: 
SP Belęcin, SP Chobienice, 
SP Kopanica, SP Siedlec i SP 
Tuchorza,

- pasowanie na przedszkola /przedszkole 
Siedlec,

18-19.10.17 - warsztaty z moderatorami 
odnowy wsi, podczas których 
cztery sołectwa tj. Kiełpiny, 
Nowa Tuchorza, Grójec Mały i 
Belęcin pracowały nad sołecka 
strategia odnowy wsi,

22.10.17 - Delegacja sołtysów 
i pracowników urzędu 
uczestniczyła w konferencji 
Liderzy Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi w Lwówku. Podczas 
tego spotkania wyróżniono 
najaktywniejsze sołectwa. Z 
terenu naszej gminy wyróżnienie 
w konkursie „Aktywna 
Wielkopolska Wieś 2017” 
otrzymało sołectwo Grójec 
Mały. Pamiątkową statuetkę oraz 
dyplom odebrał Ryszard Kłuj - 
Sołtys Grójca Małego,

22.10.17 - VI Biesiada Siedlecka,
24.10.17 - w sali sportowej w Siedlcu 

rozegrano Mistrzostwa Powiatu 
Wolsztyńskiego w unihokeju 
w kategorii dziewcząt w 
ramach XIX Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 

czyli uczniów klas VII Szkoły 
Podstawowej i klas II-III 
likwidowanych gimnazjów,

26.10.17 - w sali sportowej w Siedlcu 
rozegrano Mistrzostwa gminy 
Siedlec w halowej piłce nożnej 
w ramach XIX Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
czyli uczniów klas VII Szkoły 
Podstawowej oraz uczniów 
klas II-III likwidowanych 
Gimnazjów,

30.10.17 - pasowanie na przedszkolaka 
w Chobienicach,

7.11.17 -XL sesja Rady Gminy Siedlec ( 
relacja w br. numerze),

10.11.17 - złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy pod pomnikiem 
poświęconym pamięci 
Powstańców Wielkopolskich w 
Siedlcu,

10.11.17 - pasowanie na przedszkolaka 
w Tuchorzy,

14-16.11.17 - przyjmowanie 
uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych na Obywateli 
Gminy Siedlec,

15.11.17 - zebranie wiejskie w Karnie 
podczas, którego  Sołtysem 
została p. Danuta Ksiąg,

- w sali sportowej w Siedlcu rozegrano 
Mistrzostwa Powiatu 
Wolsztyńskiego w unihokeju w 
kategorii dziewcząt w ramach 
XIX Wielkopolskich Igrzysk 
Dzieci, czyli uczniów klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej,

18.11.17 - otwarcie „Wiejskiego 
Centrum Rekreacji, Sportu 
i Wypoczynku” w Grójcu 
Wielkim,

22.11.17 - uroczyste podsumowanie XI 
edycji Konkursu na najlepszy 

obiekt turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce 
Gutowie, gdzie „Ostoja 
Chobienice” została laureatem 
konkursu na najlepszy obiekt 
turystyki na obszarach wiejskich 
w Wielkopolsce”,

23.11.17 - udział w Gali 
podsumowującej konkurs 
pn. Działania proekologiczne 
i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju województwa 
Wielkopolskiego, gdzie GOK 
otrzymał główną nagrodę w 
wysokości 10,000 zł za projekt 
„Tydzień Kozła,

3.12.17 - XV Gminne Spotkanie z 
Seniorami, organizowane 
corocznie przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Siedlcu,

7.12.17 - wręczenie medali 
przyznawanych przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej z 

okazji Złotych Godów par małżeńskich 
obchodzących jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego,

- w sali sportowej w Siedlcu rozegrano 
Półfinał A Mistrzostw 
Województwa Wielkopolskiego 
w unihokeju w kategorii 
chłopców w ramach XIX 
Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, czyli 
uczniów klas VII Szkoły 
Podstawowej i klas II-III 
likwidowanych gimnazjów.
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wadził starosta, zarazem burmistrz 
Kargowej Jerzy Fabiś. Na wstępie 
wystąpił Janusz Skopowski, wicepre-
zes Stowarzyszenia Polska-Wschód, 
utrzymującego kontakty z Polakami 
na wschodzie Europy, głównie w Ro-
sji, na Białorusi i Ukrainie, ale też w 
innych krajach dawnego Związku Ra-
dzieckiego. Przedstawił ofertę współ-
pracy, apelował o pomoc, zwłaszcza 
przedświąteczną, dla naszych rodaków 
na wschodzie. Oferta trafiła na podat-
ny grunt, burmistrzowie zadeklaro-
wali wsparcie. W następnym punkcie 
dyrektor biura RK Szczepan Sobczak 
przedstawił wstępny projekt budże-
tu Stowarzyszenia Gmin RP Region 
Kozła na rok 2018. Składka gmin to 
24 tys. zł (po 4 tys. od jednej gminy). 
Kolejna Gala RK może kosztować 5 
tys. zł., wydawnictwo Xięga Regio-
nu – 10 tys. zł, koszta administracyj-
ne zostały skalkulowane na 2100 zł, 
koszta organizacji posiedzeń Kapituły 
i Konferencji 2000 zł, promocja 2000 
zł oraz 3000 zł na spotkanie Tęgich 
Głów. Wywiązała się dyskusja T. Ku-
rasiński zaproponował fundowanie 

nagród, wyróżnień podczas imprez 
gminnych, regionalnych, żeby w ten 
sposób doceniać czyjąś prace, ale i 
promować Region. W. Silski wskazał, 
że LGD przeznacza 3 tys. na Biesia-
dę Koźlarską. J. Fabiś rzucił pomysł 
podniesienia składek gmin o 1 tys. 
zł. Na co T. Kurasiński, żeby „zdjąć” 
10 tys. zł za wydawnictwo, a Księgę 
Regionu zapłacić za pośrednictwem 
gminnego funduszu promocyjnego. 
Potem prezes Silski zademonstrował 
gadżety promocyjne, wokół których 
potoczyła się dalsza dyskusja. Za-
apelował też o ustalenie, które im-
prezy w gminach będą priorytetowe. 
Ponadto W. Silski przedstawił zebra-
nym kwestię ogłoszenia tzw. Naboru 
wniosków w kolejnej transzy, jaką 
przygotowuje LGD. Nabór powinien 
odbyć się w roku bieżącym. W kolej-
nym punkcie obrad Eugeniusz Kurza-
wa przedstawił stan przygotowań do 
wydania Wielkiej Xięgi Regionu. Jest 
bardzo zaawansowany, pisanie dobie-
ga końca. Termin druku dwóch pozy-
cji (wersji promocyjnej i wersji ob-
szernej) – ustalony na początek 2018 

r. – powinien być dotrzymany. Rzecz 
tylko    w tym, że materiał „puchnie”, 
jest go coraz więcej i trudno aktual-
nie ocenić, jak obszerna będzie pra-
ca. Z drugiej strony szkoda ciąć, jest 
bowiem wiele ciekawych materiałów. 
Wtedy padły propozycje (T. Kurasiń-
ski), żeby Xięgę po napisaniu wrzu-
cić do Internetu, albo wydać w dwóch 
czy czterech tomach, albo każdy z 15 
rozdziałów osobno. J. Mazur był za 
trzymaniem się ustaleń z  poprzedniej 
Kapituły i wydaniem jednej książki 
(w wersji obszernej). Podobnie B. 
Radny. Ostatecznie nie zapadła żadna 
decyzja; uznano, że książka musi być 
dokończona (napisana), następnie 
należy dokonać obliczeń, ile będzie 
miała stron, jakie mogą być koszta 
druku. Starosta Fabiś omówił jeszcze 
kwestię spotkania Tęgich Głów, które 
miałoby się odbyć w nowym roku, ale 
już w ciągu dwóch dni. Na tym obra-
dy zakończono. 

Nagrody dla literatów z Regionu 
Kozła

Dnia 24 listopada br., w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
odbyła się kolejna edycja Nagrody 
Literackiej im. Andrzeja K. Waśkie-
wicza przyznawanej przez Związek 
Literatów Polskich. W tym roku aż 
dwie (na trzy) nominacje otrzymały 
panie wywodzące się z Regionu Ko-
zła: Zofia Mąkosa z gminy Siedlec 
autorka powieści „Cierpkie grona” i 
Mirosława Szott – krytyczka, poet-
ka pochodząca ze Zbąszynka, oraz 
Władysław Klępka – poeta z Zielonej 
Góry. Kapituła Nagrody zdecydowa-
ła, iż główny laur literacki otrzymała 
M. Szott, doktorantka Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, mająca korzenie w 
Zbąszynku. 

Więcej informacji na www.
regionkozla.pl, www.lgdrk.pl, 

Opracowała: Ewa Woś
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W dniu 3 października 2017 r. odbyła 
się XXXIX sesja Rady Gminy Siedlec 
V kadencji 2014 -2018, w której 
uczestniczyło 10 radnych spośród 15 
członków Rady. Ponadto uczestniczyli: 
Andrzej Wita Przewodniczący Rady 
Powiatu, Łucja Olejniczak członek 
Zarządu Rady Powiatu, Jacek Kolesiński 
Wójt Gminy, Hieronim Birk Zastępca 
Wójta, Krystyna Lewandowska 
Skarbnik Gminy, sołtysi i kierownicy 
Urzędu Gminy.
Z porządku obrad wycofano punkt 
dotyczący informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2017 
roku z uwagi na brak opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o przedłożonej 
przez Wójta Gminy Siedlec informacji 
o przebiegu wykonania budżetu za I 
półrocze 2017 roku. Ponadto wycofany 
z porządku obrad został punkt 
dotyczący zatwierdzenia Wieloletniego 
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
Zakładu Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na 
lata 2017-2021.
W interpelacjach i wnioskach 
na wstępie głos zabrał A. Wita 
Przewodniczący Rady Powiatu 
odnosząc się do uroczystego otwarcia 
budynku F Szpitala Powiatowego w 
Wolsztynie.
Następnie kolejno zabierali głos:
-radny R. Kluj podniósł sprawę ewidencji 
psów. Pytał, czy jest już zakończona. 
Podniósł też sprawę kosztów obsługi 
pocztowej w urzędzie gminy. Na 
zakończenie swego wystąpienia odniósł 
się do przedstawionej przez prezesa 
„związku” na wspólnym posiedzeniu 
analizy systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na 
obszarze gmin-uczestników Związku 
Międzygminnego „Obra”, gdzie została 
podana informacja o zmianie cen 
za wywóz śmieci od 1 października 
br. Tu zapytał: czy rola rady gminy i 
nas radnych ogranicza się tylko do 
wysłuchania i przeczytania , czy mamy 
jeszcze jakieś inne uprawnienia w tym 
zakresie?
- radny E. Piątek odniósł się do 
wycofanego z porządku obrad 
punktu dotyczącego zatwierdzenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
Zakładu Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu 
na lata 2017-2021. Tu stwierdził: 
„… nie zastosowanie się ZEUK-u 
do zaleceń kontrolnych względem 
budowy i modernizacji wodociągów 
uwzględniając system pierścieniowy, 
to świadome trucie odbiorców ”,
-radny W. Brudło pytał czy zadanie 
pn. Przebudowa drogi gminnej 
Godziszewo -Zakrzewo jest już 
zakończona. Jak stwierdził pobocza są 
słabo utwardzone, a zalegający gruz na 
pryzmie nie został zagospodarowany 
przy jej remoncie i obniża estetykę 
wsi. Podniósł też sprawę wyboru 
szczepionki przeciw grypie , gdzie 
wybrano najdroższą. Tu zapytał: jakie 
kryteria były brane pod uwagę przy 
wyborze?,
- radny St. Jedliński odczytał krótką 
informację na temat szczepień. Odniósł 
się również do zapytania radnego 
W. Brudło dotyczącego wyboru 
szczepionki wyjaśniając, iż wybrano 
szczepionkę 4-walentną, która ma 
większą skuteczność,
- radna E. Weil poruszyła sprawę 
czyszczenia rowów przy drodze 
powiatowej w Kiełpinach. Zadanie 
to nie zostało ukończone z uwagi 
na uprawy. Zadanie miało być 
zakończone po żniwach. Chodzi tutaj o 
karczowanie krzaków w kierunku rowu 
Grabarskiego,
- radna I. Słowiak widziała pilną 
potrzebę obcięcia gałęzi i ich 
uprzątnięcie przy drodze powiatowej w 
Karnie, oraz wyrównania powierzchni 
drogi (odcinek bruku w kierunku 
Tuchorzy), gdzie widnieją ogromne 
wyrwy zagrażające bezpieczeństwu.
-radny A. Kaźmierczak podniósł sprawę 

używania błędnej nazwy miejscowości 
przez przewoźnika tj. Gądziszewo , a 
winno być Godziszewo,
W dalszej części obrad podjęto 
następujące uchwały:
- Uchwała Nr XXXIX/187/2017 – w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2017 rok na obecnych 10 radnych 
została przyjęta jednogłośnie 10 – za, 0 
– przeciw, 0 – głosów wstrzymujący,
- Uchwała Nr XXXIX/188/2017 w 
sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
udziałów w Zakładzie Eksploatacji 
Urządzeń Komunalnych spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością na 
obecność 10 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 10– za, 0 - przeciw, 0 
–głosów wstrzymujących,
- Uchwała Nr XXXIX/188/2017 w 
sprawie nadania statutu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Siedlcu na 
obecność 10 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 10– za, 0 - przeciw, 0 
–głosów wstrzymujących,
- Uchwała Nr XXXIX/190/2017 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Siedlec dla 
terenów położonych w południowej 
części miejscowości Siedlec na 
obecność 10 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 10– za, 0 - przeciw, 0 
–głosów wstrzymujących.

W dniu 7 listopada 2017 r. odbyła się 
XL sesja Rady Gminy Siedlec V kadencji 
2014 -2018, w której uczestniczyło 
14 radnych spośród 15 członków 
Rady. Ponadto uczestniczyli: Andrzej 
Wita Przewodniczący Rady Powiatu, 
Stanisław Piosik Z-ca Przewodniczącego 
Rady Powiatu, Tadeusz Mąkosa członek 
Zarządu Powiatu, Eugeniusz Konieczek 
Prezes ZNP Oddział w Siedlcu, Jacek 
Kolesiński Wójt Gminy, Hieronim Birk 
Z-ca Wójta, Krystyna Lewandowska 
Skarbnik Gminy, oraz dyrektorzy szkół i 
przedszkoli, sołtysi i kierownicy Urzędu 
Gminy.
Podczas obrad przyjęto informację:
- informację o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 
2017 roku.
- o stanie realizacji zadań oświatowych 
za rok szkolny 2016/2017 w Gminie 
Siedlec,
- o złożonych oświadczeniach 
majątkowych przez Wójta Gminy, 
Przewodniczącego Rady Gminy, 
radnych, pracowników którzy zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym 
zobowiązani byli do ich złożenia,
- o wyznaczeniu podmiotów, w których 
jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie 
użyteczna.
W punkcie interpelacje i wnioski głos 
zabrał
-  radny M. Wita złożył interpelację w 
brzemieniu:
„Jakim wymogom formalnym ( 
podkreślam wymogom formalnym 
tj. wniosek wraz z uzasadnieniem 
oraz niezbędnymi załącznikami) nie 
odpowiadał złożony przez Gminę 
Siedlec wniosek na przebudowę dróg 
gminnych wraz z wykonaniem odcinka 
kanalizacji deszczowej w miejscowości 
Jażyniec?”,
- radny W. Żydzik złożył interpelację w 
brzmieniu:
„ W związku z licznymi zapytaniami 
ze strony mieszkańców zwracam się z 
prośba o przekazanie wyczerpującego 
opracowania na temat realizowanych 
i planowanych inwestycji dotyczących 
ścieżek rowerowych. Prosił bym aby 
opracowanie obejmowało lokalizacje 
, występujące utrudnienia, planowane 
terminy pozyskania pozwoleń, 
planowane terminy realizacji oraz 
szacowane koszty realizacji”.
Ponadto zapytał: „…w związku 
z licznymi moimi zapytaniami 
dotyczącymi rozbudowy , przebudowy 
, remontu budynku DPS-u i przedszkola 
.otrzymałem pisemną ,wyczerpującą 
informację. Zwracam się o jej 
poszerzenie o dalsze plany związane z tą 
inwestycja, jakie są planowane terminy 

realizacji tej inwestycji; zbliżamy się do 
końca roku, rok budżetowy dobiega 
końca czy planowane są jakieś prace 
jeszcze w tym roku, czy planowane jest 
przeznaczenie tych środku jako środki 
wygasające.
- radny R. Kluj zwrócił się o podanie 
przepisu prawnego mówiącego o 
założeniu przez mieszkańca konta w 
związku z pobieraniem świadczeń.
W dalszej części obrad podjęto 
następujące uchwały:
- uchwała Nr XL/191/2017 Rady 
Gminy Siedlec w sprawie zmian 
uchwały budżetowej na 2017 rok na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 14 – za, 0 – przeciw, 0 – 
głos wstrzymujący,
- uchwała Nr XL/192/2017 Rady 
Gminy Siedlec zmieniającą uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
udziałów w Zakładzie Eksploatacji 
Urządzeń Komunalnych spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 14 – za, 0 – przeciw, 0 – 
głos wstrzymujący,
- uchwała Nr XL/193/2017 Rady Gminy 
Siedlec w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 14 – za, 0 – przeciw, 0 – 
głos wstrzymujący,
- uchwała Nr XL/194/2017 Rady Gminy 
Siedlec  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 2018.na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
zwykłą większością głosów 11 – za, 0 – 
przeciw, 3 – głosy wstrzymujące,
- uchwała Nr XL/195/2017 Rady 
Gminy Siedlec w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w południowej 
części miejscowości Siedlec na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
zwykłą większością głosów 12 – za, 0 – 
przeciw, 2 – głosy wstrzymujące,
- uchwała Nr XL/196/2017 
Rady Gminy Siedlec w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu skargi 
Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie 
wraz z odpowiedzią na skargę na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
zwykłą większością głosów 13 – za, 0 – 
przeciw, 1 – głosy wstrzymujące,
- uchwala Nr XL/197/2017 w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Siedlcu dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Siedlec 
w ośmioletnią szkołę podstawową, 
która na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – za, 0 – 
przeciw, 0 – głosów wstrzymujących,
- uchwala Nr XL/198/2017 w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
w Chobienicach dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Siedlec 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową, 
która na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – za, 0 – 
przeciw, 0 – głosów wstrzymujących,
- uchwala Nr XL/199/2017 w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Tuchorzy dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Siedlec 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową, 
która na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – za, 0 – 
przeciw, 0 – głosów wstrzymujących,
- uchwala Nr XL/200/2017 w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
w Kopanicy dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Siedlec 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową, 
która na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – za, 0 – 
przeciw, 0 – głosów wstrzymujących,
- uchwala Nr XL/201/2017 w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Belęcinie dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Siedlec 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową, 
która na obecność 14 radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 – za, 0 – 
przeciw, 0 – głosów wstrzymujących.,
- uchwała Nr XL/202/2017 
Rady Gminy Siedlec w sprawie 
zatwierdzenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i kanalizacyjnych 
Zakładu Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu 
na lata 2017 – 2021 na obecność 
14 radnych została przyjęta zwykłą 
większością głosów 12 – za, 0 – przeciw, 
2 – głosy wstrzymujące,
- uchwała Nr XL/203/2017 Rady 
Gminy Siedlec w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Siedlec na lata 2017 – 2026 na 
obecność 14 radnych została przyjęta 
jednogłośnie 14 – za, 0 – przeciw, 0 – 
głos wstrzymujący.

W dniu 28 listopada 2017 r. odbyła się 
XLI sesja Rady Gminy Siedlec V kadencji 
2014 -2018, w której uczestniczyło 14 
radnych spośród 15 członków Rady. 
Ponadto uczestniczyli : Wójt Gminy 
Jacek Kolesiński, Z-ca Wójta Hieronim 
Birk , Skarbnik Gminy Krystyna 
Lewandowska , oraz kierownicy 
urzędu.
W punkcie interpelacje i wnioski radny 
M. Wita złożył interpelację i zapytanie 
w brzemieniu:
„W związku z planowaną przebudową 
i zmianą sposobu użytkowania Domu 
Pomocy Społecznej w Siedlcu zwracam 
się z prośbą o zmianę w projekcie 
polegająca na przesunięciu granicy 
pomiędzy ogrodem, a planowanym 
terenem wokół budynku DPS. 
Zaznaczona obecnie na mapie granica 
w ogóle nie uwzględnia znajdującej się 
w ogrodzie infrastruktury i przebiega 
przez stojącą tam wiatę. Biorąc to pod 
uwagę linię graniczną należy przesunąć 
o 5 metrów, co nie będzie kolidowało z 
planowanymi na pograniczu miejscami 
postojowymi.”
„ Zwracam się z zapytaniem: kiedy 
zostanie uzupełnione oznakowanie 
w Siedlcu, o które pisemnie 
wnioskowałem w maju br. oraz 
zmienione zostaną znaki na ul. 
Topolowej w Siedlcu zgodnie z 
wnioskiem komisji, która odbyła się 16 
października br.”
Następnie zabierali głos :
- radny R. Kluj odczytał sms od 
mieszkanki Tuchorzy dotyczący 
schwytania bociana , któremu nie 
udało się odlecieć,
- radny W. Brudło pytał: co 
z oznakowaniem przystanku 
usytuowanego naprzeciw bloków w 
Zakrzewie, na którym wysiadają dzieci 
Ponadto odniósł się do realizowanej 
inwestycji drogowej Godziszewo-
Zakrzewo pytając czy jest już ona 
zakończona.
- radna E.Weil pytała: na jakim etapie 
jest sprzedaż nieruchomości (była 
szkoła) w Kiełpinach;
- radny R. Winiarz podniósł sprawę 
usytuowanego progu zwalniającego w 
miejscowości Zakrzewo.
W dalszej części obrad podjęto 
następujące uchwały:
- Uchwała Nr XLI/204/2017 w sprawie 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2017 rok na obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie 14 – za, 
0 - przeciw, 0 – wstrzymujących,
- Uchwała Nr XLI/205/2017 w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 
2017 – 2026. na obecność 14 radnych 
została przyjęta jednogłośnie 14 – za, 
0 - przeciw, 0 – wstrzymujących,
- Uchwała Nr XLI/206/2017 w sprawie 
zobowiązania się do udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Województwa 
wielkopolskiego została przyjęta 
jednogłośnie 14 – za, 0 - przeciw, 0 – 
wstrzymujących.
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„Ostoja Chobienice” - laureatem kon-
kursu na najlepszy obiekt turystyki na 
obszarach wiejskich w Wielkopolsce”
Dnia 28 listopada 2017 roku w zamku 
w Gutowie odbyło się uroczyste pod-
sumowanie XI edycji Konkursu na naj-
lepszy obiekt turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce. Do konkur-
su zostało zgłoszonych 59 obiektów, 
które zostały ocenione w następują-
cych kategoriach:
1. Gospodarstwo agroturystyczne w 
funkcjonującym gospodarstwie rol-
nym.
2. Obiekt bazy noclegowej o charakte-
rze wiejskim.
3. Obiekt na terenach wiejskich o cha-
rakterze np. terapeutycznym, eduka-
cyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzy-
stujący tradycje i walory wsi.
Do finału Kapituła Konkursu zakwali-
fikowała 12 obiektów, wśród których 
laureatem pierwszej nagrody w kate-
gorii 3 została Ostoja Chobienice.
Nagrody i wyróżnienia laureatom 
konkursu wręczył pan Krzysztof Gra-
bowski Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego. Gratulacje zwycięz-
com złożyli przedstawiciele Kapituły 
Konkursu, Wielkopolskiej Organizacji 
Turystycznej, Głosu Wielkopolskiego 
oraz goście uroczystości. W trakcie 
uroczystości wyemitowano film pod-
sumowujący XI edycję konkursu. Galę 
zakończono występem artystycznym.

Ostoja Chobienice 
- laureatem konkursu

8 listopada 2017 r. w Grójcu Wielkim 
odbyło się otwarcie „Wiejskiego Cen-
trum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku”. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał 
Wójt Pan Jacek Kolesiński wraz z Soł-
tys wsi Panią Jadwigą Hirt, Radnym 
Gminy Panem Ryszardem Klujem oraz 
wykonawcą Panem Piotrem Mickiewi-
czem. W ramach projektu został zago-
spodarowany teren niszczejącego placu 
zabaw przez rozlokowanie elementów 
siłowni zewnętrznej wyposażonej w 5 
elementów do ćwiczeń. Zakupiono po-
nadto nowe i odnowiono stare elemen-

ty tworzące nowy i bezpieczny plac 
zabaw. Nowo otwarty obiekt powstał z 
inicjatywy mieszkańców a został dofi-
nansowany przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego 
w ramach konkursu „Pięknieje Wiel-
kopolska Wieś” oraz ze środków fun-
duszu sołeckiego i budżetu Gminy 
Siedlec. Największe gratulacje należą 
się mieszkańcom Grójca Wielkiego, 
którzy w czynie społecznym wykona-
li szereg prac przy realizacji projektu,  
a efekty na długo będą służyć lokalnej 
społeczności.

Centrum rekreacji już działa

10 października 2017 r. w Wyższej 
Szkole Hotelarstwa i Gastronomii od-
był się finał konkursu „Jeden dzień w 
Sołectwie”. Konkurs organizowany jest 
przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego a jego 
celem jest zaprezentowanie potencjału 
przyrodniczego, kulturowego i tury-
stycznego małych jednostek, jakimi są 
sołectwa. Sołtysi sołectw zapropono-
wali plan spędzenia dnia w ich miej-
scowości w sposób aktywny i poznając 
ich najlepsze walory. W finale, w gronie 
30 sołectw z województwa wielkopol-
skiego znalazły się cztery sołectwa z 
naszej Gminy: Belęcin, Grójec Wielki, 
Chobienice i Wąchabno. Grójec Wielki 
zaprosił do udziału w Grójeckiej Nocy 
Świętojańskiej, Wąchabno do udzia-
łu w Szlaku Koźlarskim, Chobienice 
do poznania miejscowości w aktywny 
sposób a Belęcin do udziału w grze 

wiejskiej prezentującej historię i walo-
ry przyrodnicze miejscowości. Oprócz 
tego każde z sołectw przygotowało 
przepis kulinarny na tradycyjne danie. 
Galę konkursu poprzedziła właśnie de-
gustacja potraw regionalnych przygo-
towana przez przedstawicieli Sołectw. 
Dania oceniane były pod względem 
smakowym przez komisję, w skład, 
której wchodzili m.in Marzena Wo-
dzińska, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz Roman Da-
wid Tauber Kanclerz Wyższej Szkoły 
Hotelarstwa i Gastronomi w Poznaniu. 
Po podsumowaniu wszystkie nasze 
sołectwa otrzymały wyróżnienie oraz 
nagrody pieniężne o wartości 1.000 zł. 
Cieszymy się, że przygotowane potra-
wy zasmakowały komisji a projekty 
zyskały uznanie w oczach komisji oce-
niającej gdyż nasze miejscowości są 
warte ich odwiedzenia.

Konkurs „Jeden dzień w sołectwie” 
– wyróżnienia dla naszych sołectw

Grójec Mały 
z wielkim wyróżnieniem

W niedzielę 22.10.2017r. delega-
cja sołtysów i pracowników urzędu 
uczestniczyła w konferencji Liderzy 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi w Lwów-
ku. Podczas tego spotkania wyróżnio-
no najaktywniejsze sołectwa. Z terenu 

naszej gminy wyróżnienie w konkursie 
„Aktywna Wielkopolska Wieś 2017” 
otrzymało sołectwo Grójec Mały. Pa-
miątkową statuetkę oraz dyplom ode-
brał Ryszard Kłuj - Sołtys Grójca Ma-
łego.

Karna ma nowego
sołtysa

W środę 15 listopada 2017 roku w sali 
wiejskiej w Karnie odbyło się zebranie 
wiejskie, którego celem był wybór sołtysa. 
60 mieszkańców dokonało wyboru Sołty-
sa spośród 2 kandydatów. W wyniku tajne-
go głosowania Sołtysem wsi Karna została  
Pani Danuta Ksiąg.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią

Wigilijnej Nocy,
kierujemy do wszystkich
Przyjaciół i Sponsorów

naszej szkoły, płynące z serca życzenia
radosnych i spokojnych świąt oraz

pomyślności w Nowym Roku:
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

ZSPiP w Chobienicach.



Reklama płatna

Stawki podatków lokalnych w 2018 roku
Wójt Gminy Siedlec informuje, że Rada Gminy Siedlec podczas sesji w dniu  
7 listopada 2017 roku uchwaliła roczne stawki podatku od nieruchomości  
w 2018 roku.
Dla poszczególnych rodzajów  budynków uchwalono następujące stawki za 1 metr 
kwadratowy:  
mieszkalne – 0,70 zł, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,54 zł, 
gospodarcze – 5,30 zł, zajęte na kwalifikowany materiał siewny – 9,83 zł,
zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych -  4,38 zł. 
Za grunty ustalono następujące stawki za 1 metr kwadratowy: 
dla zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,80 zł,  
objętych obszarem rewitalizacji – 3,00 zł, 
dla pozostałych gruntów uchwalono stawkę - 0,22 zł. 
Podatek od budowli ustalono  w wysokości 2% ich wartości. 
Dla właścicieli jezior ustalono stawkę roczną za 1 hektar - 4,59 zł.

Podatek od środków transportowych w 2018 roku pozostaje na poziomie stawek 
z 2017 roku  
- Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 roku.

W dniu 10 grudnia 2017 r. podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego w sali 
GOK w Siedlcu miało miejsce wręczenie 
nagród laureatom Konkursu Profilaktycz-
nego „Uzależnieniom mówimy – NIE!” 
zorganizowanego przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Siedlcu. 

Celem konkursu było m.in. podno-
szenie świadomości dzieci i młodzieży 
na temat negatywnych konsekwencji 
wynikających z używania alkoholu i nar-
kotyków, poszerzenie wiedzy na temat 
wpływu zdrowego stylu życia na zdro-
wie, rozwijanie wyobraźni plastycznej i 
literackiej, propagowanie wiedzy na temat 
szkodliwości uzależnień a także propago-
wanie życia bez nałogów. Jury wyłoniło 
zwycięzców w czterech kategoriach wie-
kowych, wśród których znaleźli się:
w kategorii I (przedszkola):
Nagrody zostały przyznane dla każdego 
przedszkola, które złożyło prace, a wy-
różnione zostały plakaty wykonane przez 
: grupę „KOTKI” z Przedszkola Publicz-
nego w Siedlcu oraz grupę „ RYBKI” 
z Niepublicznego Przedszkola ABeCe 
Strumyk Wiedzy w Siedlcu
w kategorii II (I-III klasa SP): I miejsce: 
Konrad Bartkowiak (klasa II SP – ZSPiP 
w Belęcinie), II miejsce: Szymon Herhold 
(klasa III SP – ZSPiP w Chobienicach), 
III miejsce: Antoni Rybicki (klasa III SP 
– ZSPiP w Chobienicach), wyróżnienie: 
Zofia Andrzejewska (klasa I SP – ZSPiP 
w Belęcinie) i Michał Kupś (klasa I SP – 
SP w Siedlcu)
w kategorii III (IV-VI klasa SP): I miej-
sce: Marcelina Dubaniewicz (klasa V 
SP – ZSPiP w Chobienicach), II miejsce: 
Marika Chlebek (klasa VI SP – ZSPiP w 
Kopanicy), III miejsce: Zofia Chmielak 
(klasa VI SP – ZSPiP w Belęcinie), wy-
różnienie: Natalia Kozłowska (klasa VI 
SP – SP w Siedlcu) i Patryk Kupś (klasa 
VI SP – SP w Siedlcu)
w kategorii IV (VII SP - III gimnazjum): I 
miejsce: Wiktoria Materna (klasa III GIM. 
– ZSPiP w Chobienicach), II miejsce: 
Oskar Kasprzak (klasa VII SP – ZSPiP 
w Belęcinie), III miejsce: Zofia Czepiżak 
(klasa VII SP – ZSPiP w Belęcinie).
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Z profilaktyką 
na Ty
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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.
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POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA / RODZINNA

LIDIA TARNAWSKA-WACH
Przyjmuje w gabinecie w Siedlcu, ul. Osiedlowa 2 

(dawny ośrodek zdrowia)
Pon, czw 9:00-10:00
Wt, Śr 15:00-16:00

W pozostałych przypadkach proszę 
kontaktować się telefonicznie 507 856 397
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkoli w Kopanicy

9 września - odbył się w naszej szkole Dzień 
Sportu na Orliku. Dorośli i mło-
dzież rozegrali turniej piłki siatko-
wej, młodsze dzieci pokonywały tor 
przeszkód. Gościem specjalnym była 
pani Anita Włodarczyk – międzyna-
rodowa gwiazda lekkoatletyki. Nad 
całością czuwali nauczyciele wy-
chowania fizycznego – p. Magdalena 
Zwirn i p. Tomasz Krawczyk.

21 września - uczniowie klasy V pod opieką 
p. Małgorzaty Merdy i p. Arlety Fry-
śnej wybrali się do Zielonej Góry do 
kina na film pt. ,,Tarapaty”.

22 września - odbyły się w naszej szkole wy-
bory do Samorządu Uczniowskiego. 
W wyniku głosowania przewodni-
czącą szkoły została Zofia Prządka 
(kl. II gimnazjum).

28 września - odbyła się dyskoteka z okazji 
Dnia Chłopca.

28 września - przeprowadzone zostały w na-
szej szkole warsztaty profilaktyczne, 
w których uczestniczyli uczniowie kl. 
III - temat:,, Zagubiona myszka”, kl. 
IV – temat: ,,Ciekawość nie zawsze 
się opłaca”, kl. V – temat: ,,Zaplątani 
w sieci”, kl. VI – temat: ,,Złość da 
ci w kość”, kl. VII – temat: ,,Palący 
problem”, kl. III gimnazjum – temat: 
,,Jestem wolny, mam przewagę”.

3 października - w ramach szkolnego pro-
gramu edukacyjnego ,,Czyta mały, 
czyta duży, bo czytanie wszystkim 
służy” szkolną bibliotekę odwiedził 
pan Marek Marciniak – dyżurny ru-
chu PKP, który opowiedział o swojej 
pracy i przeczytał dzieciom fragment 
książki pt. ,, O psie, który jeździł ko-
leją”.

7 października - na Orliku odbył się turniej 
piłkarski w ramach Narodowego 
Dnia Sportu. Na turniej przybyło po-
nad 80 uczniów. Mimo zimna i desz-
czu uczestnikom turnieju dopisywał 
humor, a rywalizacja na boisku od-
bywała się w duchu fair play.

10 października - uczniowie kl. II i III gim-
nazjum wraz z nauczycielami zostali 
zaproszeni do biblioteki szkolnej na 
spotkanie autorskie z panią Katarzy-
ną Flieger – autorką książki ,,Nie-
właściwy moment”.

10 października - uczniowie kl. I - III na-
uczania wczesnoszkolnego uczyli 
się przyrody na świeżym powietrzu 
– odwiedzili rezerwat Laski w nad-
leśnictwie Babimost. Pan leśniczy, 
Dariusz Rzadkowski, zabrał ich na 
ciekawą przechadzkę tropem leśnych 
zwierząt.

12 października - uczniowie kl. VII oraz 
II gimnazjum udali się pod opieką 
pań: Ewy Tomys i Arlety Fryśnej do 
Wolsztyńskiego Domu Kultury na 
przedstawienie teatralne pt. ,,Opo-
wieść wigilijna”.

13 października - z okazji DEN uczniowie 
podziękowali za trud wszystkim pra-
cownikom naszej szkoły, przedszko-
li, a także emerytom.

17 października - uczniowie kl. V- VII szkoły 
podstawowej oraz II – III gimnazjum 
mieli okazję wysłuchać koncertu Lu-
buskiego Biura Koncertowego.

17 października - szkolną bibliotekę odwie-
dził pan Bartosz Kędzierski – komi-
niarz, który opowiedział ciekawą hi-
storię o tym, dlaczego należy złapać 
się za guzik, gdy zobaczy się komi-
niarza.

23 października - uczniowie klas III naucza-
nia wczesnoszkolnego wyjechali do 
Wolsztyna na spektakl musicalowy 
pt.,, Karolcia”.

26 października - naszą szkołę odwiedziła 
Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto’’ z 
,,żywą” lekcją historii pt.,, Rzymskie 
imperium i tradycje antyku”.

27 października - odbył się w naszej szkole 

,,Dzień Języków Obcych” prowa-
dzony przez Zofię Prządkę i Alicję 
Banaszak w ramach projektu eduka-
cyjnego. Uczniowie musieli wyko-
nać  plakat przedstawiający wyloso-
wany wcześnie kraj należący do Unii 
Europejskiej,

wykazać się wiedzą o krajach Unii Euro-
pejskiej, przygotować charaktery-
styczną dla danego kraju potrawę i 
przebranie. Ogłoszone również zo-
stały wyniki szkolnego konkursu z 
języka niemieckiego i angielskiego. 
W kategorii języka niemieckiego 
zwyciężyła Julia Prządka (kl. V) oraz 
Elena Doulgeris (kl. III gimnazjum), 
a w kategorii języka angielskiego – 
Dominika Łysiał (kl. VI) oraz Paweł 
Raszke ( kl. III gimnazjum).

29 października - drużyna szachistów w 
składzie: Karolina Szułcik, Kamil 
Rosiński, Oskar Nawrocki i Patryk 
Zmuda zajęła I miejsce w Igrzyskach 
Dzieci  w Szachach w Drużynowych 
Mistrzostwach Powiatu, a drużyna w 
składzie:  Zuzanna Brudło ,Aleksan-
der Brudno, Dawid Górski i Mateusz 
Górski - II miejsce w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej.

Uczniowie nauczania wczesnoszkolnego  w 
Wolsztyńskim Domu Kultury obej-
rzeli przedstawienie teatralne pt. ,,O 
tym, jak Jaś chciał zostać eko-stra-
żakiem”, w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Siedlce wysłuchali ,,Elektry-
zujących dźwięków”, czyli audycji 
muzycznej dla najmłodszych, brali 
udział w szkolnych warsztatach na 
temat racjonalnego wykorzystania 
żywności oraz spotkali się z pie-
lęgniarką szkolną, która wygłosiła 
pogadankę na temat higieny. Wik-
toria Jon (kl. VI) i Filip Stasik (kl. 
Ib) zdobyli wyróżnienie w gminnym 
konkursie plastycznym ,,Jesienne 
stworki”.

30 października - Oliwia Wincek i Patrycja 
Karman, uczennice klasy III gimna-
zjum, w ramach projektu edukacyj-
nego ,, Bieg na mitologiczną orien-
tację” poprowadziły dwugodzinne 
zajęcia dla uczniów klasy V. Nad re-
alizacją projektu czuwała pani Arleta 
Fryśna.

4 listopada - uczniowie naszej szkoły uczcili 
99 rocznicę odzyskania niepodle-
głości, uczestnicząc w 32 Szkolnym 
Turnieju Piłkarskim. Turniej przy-
gotowali w ramach projektu eduka-
cyjnego  uczniowie klasy II b: Alan 
Pietek, Cyprian Sobieszek, Dawid 
Stasik, Dawid Wawrzynowicz. Opie-
kunem grupy był pan Jarosław To-
mys.

10 listopada - uczniowie kl. I-III nauczania 
wczesnoszkolnego przygotowali 
apel z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości.

14 listopada - uczennica klasy IVa, Jagoda Li-
siewicz, wzięła udział w Przeglądzie 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
,, Siedleckie Nutki 2017” organizo-
wanym przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Siedlcu i zajęła I miejsce (w 
kategorii dziecięcej solowej).

15 listopada - w Urzędzie Gminy w Siedlcu 
odbyło się przyjęcie uczniów klas 
pierwszych naszej szkoły w poczet 
Obywateli Gminy Siedlec. Uroczy-
stego przyjęcia dokonał zastępca 
wójta, pan Hieronim Birk.

23 listopada - uczniowie kl. I –III nauczania 
wczesnoszkolnego dotarli do Janow-
ca i wzięli udział w warsztatach bo-
żonarodzeniowych, piekli pierniczki 
i poznali piękno polskich tradycji. 
Uczniowie odwiedzili również Kole-
sin. Tam tropem ścieżki poznawczej 
,,10 kroków w głąb przyrody” podzi-
wiali florę i faunę tej okolicy.

24 listopada - uczniowie kl. I i III naucza-
nia wczesnoszkolnego przybyli do 
szkoły w towarzystwie swoich uko-
chanych pluszowych misiów. W ten 
sposób uczcili Dzień Pluszowego 
Misia. Tego dnia nastąpiło również 
rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego pt. ,,Portret misia”. Jury nagro-
dziło pracę Roksany Zalisz (kl. Ia), 
Mai Urbaniak (kl. I b), Aleksandry 
Noculak (kl. IIIa ) i Rozalii Kmito 
(kl. IIIb).

30 listopada - w ramach działań profilaktycz-
nych dotyczących bezpieczeństwa 
dzieci w ruchu drogowym, odbył się 
w naszej szkole konkurs pod hasłem 
,,Bezpieczna droga do szkoły”. W 
konkursie brali udział uczniowie klas 
III nauczania wczesnoszkolnego szkół 
Regionu Kozła. W konkursie zwycię-
żyli uczniowie z Belęcina, II miejsce 

zajęli uczniowie z Chobienic, III – re-
prezentanci szkoły kopanickiej.

30 listopada - w bibliotece szkolnej odbył się 
cykl spotkań ,,Andrzejki z misiem 
Andrzejem”. Uczniowie brali udział 
w konkursie plastycznym, w grach i 
zabawach andrzejkowych.

6 grudnia - pojawił się w naszej szkole św. 
Mikołaj, który odwiedził wszystkie 
dzieci i poczęstował je słodyczami.

6 grudnia - uczniowie klasy IIIb nauczania 
wczesnoszkolnego zaprezentowali 
kolegom i rodzicom efekty swojej 
pracy w ramach projektu edukacyj-
nego ,,Na tropie pogody”. Projekt 
uczniowie realizowali pod okiem wy-
chowawczyni, pani Grażyny Przyby-
lak. Dzieci obserwowały pogodę, za 
pomocą samodzielnie wykonanych 
przyrządów badały siłę wiatru, tem-
peraturę powietrza, ilość odpadów. 

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Chobienicach

03.11.2017r. - klasy VI i VII wyjechały do 
Cinema City w Zielonej Górze.

09.11.2017r. - odbył się szkolny etap Woje-
wódzkiego Konkursu Historycznego.

10.11.2017r. - obchodziliśmy Międzynaro-
dowy Dzień Postaci z Bajek; można 
było spotkać księżniczki, niedźwie-
dzia i wiele innych ciekawych po-
staci.

13.11.2017r, - przedszkolaki udały się do sali 
zabaw „ Dinopolis” w Wolsztynie.

14.11.2017r. - odbył się koncert dla uczniów 
gimnazjum w ramach: „ Akademii 
Melomana” pt.

„Chuck Berry, Jimi Hendrix, Eric Clapton – 
legendy gitary elektrycznej”.

15.11.2017r. - odbyło się uroczyste pasowa-
nie pierwszoklasistów na uczniów 
naszej szkoły.

16.11.2017r. - odbyła się uroczysta Akade-
mia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości.

17.11.2017r, - odbył się quiz wiedzy o tytoniu 
dla uczniów klasy VII przygotowany 
przez Powiatową Stację Sanitarno - 
Epidemiologiczną w Wolsztynie.

22-24.11.2017r. - odbył się próbny egzamin 
gimnazjalny klasy III gimnazjum.

24.11.2017r. - ze swoimi maskotkami obcho-
dziliśmy Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia.

27.11.2017r. - najstarsi przedszkolacy i klasa 
I uczestniczyli w koncercie: „ Ma-
giczne Andy – muzyka indiańska”.

29.11.2017r. - odbyła się szkolna dyskoteka 
andrzejkowa.

30.11.2017r. - odbyła się magiczna zabawa 
andrzejkowa przedszkolaków.

30.11.2017r. - dwuosobowa drużyna klasy 
III w składzie: Kamila Janowska i 
Antoni Rybicki zajęła

II miejsce w konkursie: „ Bezpieczna droga 
do szkoły”.

05.12.2017r. - odbył się koncert dla uczniów 
szkoły podstawowej w ramach: „ W 
krainie Pani Muzyki” pt. „ Polka, 
czardasz, kalinka, tarantella – czyli 
roztańczona Europa”.

06.12.2017r. - najstarsza grupa przedszkola-
ków, klasy: I i III udały się do Cine-
ma City w Zielonej Górze.

08.12.2017r. - klasa II wyjechała na wyciecz-
kę do Deli Parku w Trzebawiu.

10.12.2017r. - Marcelina Dubaniewicz zdo-
była I miejsce w konkursie: „ Uza-
leżnieniom mówimy – nie!” w kate-
gorii III konkursu organizowanego 
przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w 
Siedlcu.

10.12.2017r. - Wiktoria Materna zdobyła I 
miejsce w konkursie: „ Uzależnie-
niom mówimy – nie!” w kategorii 
IV konkursu organizowanego przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Siedl-
cu.

12.12.2017r. - klasy: IV i V uczestniczyły w 
warsztatach bożonarodzeniowych or-
ganizowanych przez GOK Siedlec.

Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Belęcinie

21.09.2017 r. – uczniowie wzięli udział w 
„Zabawie z nauką” zorganizowanej 
przez Technologiczny Park Nauki w 
Poznaniu, gdzie uczestniczyli w lek-
cjach chemii, fizyki i matematyki; 

22.09.2017 r. – odbył się w naszej szkole VII 
Światowy Dzień Tabliczki Mnoże-
nia. Uczniowie klas IV – III g, wzięli 
udział w zabawach matematycznych, 
które wyłoniły Mistrza Tabliczki 
Mnożenia;

04.10.2017 r. – klasy 0 – II szkoły podstawo-
wej wzięły udział w przedstawieniu 
ekologicznym „Jak Jaś chciał zostać 
eko-strażakiem”, zorganizowanym 
w Wolsztyńskim Domu Kultury;

16.10.2017 r. – odbyła się akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej;

16.10.2017 r. – odbyły się Zawody Szkół 
Podstawowych w Halowej Piłce 
Nożnej, podczas których nasi ucznio-
wie zajęli I miejsce;

18.10. 2017 r. – uczniowie gimnazjum wzięli 
udział w Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym;

18.10,2017 r. – wyjazd klas 0 i I do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Siedlcu na 
spektakl muzyczny „

23.10. 2017 – w szkole gościło Lubuskie 
Biuro Koncertowe, które przedsta-
wiło uczniom musical fantastyczno 
– przygodowy pt. „czarnoksiężnik z 
krainy Oz”;

02 -03. 11. 2017 r. – uczniowie wzięli udział 
w sprzątaniu przyszkolnego parku;

06.11.2017r. – odbyło się pasowanie naj-
młodszych uczniów na czytelników 
biblioteki szkolnej;

08.11.2017 r. – uczniowie gimnazjum wzięli 
udział w Wojewódzkim Konkursie 
Chemicznym;

09. 11.2017 – odbył się Wojewódzki Kon-
kurs Historyczny;

10. 11.2017 r. – w szkole odbył się uroczysty 
apel z okazji „Narodowego Święta 
Niepodległości”;

13.11.2017r. – odbyła się Filharmonia pt. 
„Wielka draka w gitarowej rodzi-
nie”.

22- 24.11.2017 r. – odbyły się próbne testy 
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Kalendarium Szkoły Podstawowej w Siedlcu
26.09.2017 - Udział uczniów naszej szko-

ły w Mistrzostwach Województwa 
Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce. 
I miejsca zajęli: Michał Maciaszczyk 
i Filip Kozina, a miejsce III Jan Jan-
kowiak

04.10.2017 - Udział uczniów z klas I - III 
w przedstawieniu teatralnym pt. „O 
tym, jak Jaś chciał zostać eko-straż-
nikiem”.

23.10.2017 - Akademia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej.

24.10.2017 - Koncert muzyczny „Podróż do 
krainy Oz”.

24.10.2017 - Gminne obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej.

24.10.2017 - Odbyły się w naszej szkole Mi-
strzostwa Powiatu Wolsztyńskiego w 
unihokeju dziewcząt i chłopców.

28.10.2017 - Wyjazd uczniów klas piątych do 
Wolsztyna na spektakl pt. „Mity”.

29.10.2017 - Wyjazd uczniów z gimnazjum 
na „Noc Naukowców 2017” do Po-
znania.

31.10.2017 - Rozstrzygnięcie Gminnego 
Konkursu Plastycznego „Jesienne 
stworki”. Wyróżnienia otrzymali: 
Piątek Wiktoria z kl. IIIb, Przybyła 
Agata z kl. IIIb, Żok Jagoda z kl. IIIa, 
Brudło Julia z kl. IVb, Siputa Alicja z 
kl. VIIa, Kujawa Bartosz z kl. IVb.

31.10.2017 - Wyróżnienia w konkursie pla-
stycznym „Kontynuujemy tradycje” 
z okazji 43 Biesiady Koźlarskiej w 
Zbąszynku otrzymały Agata Przyby-
ła z kl. IIIb i Hanna Kotlarska z kl. 
IIIa.

31.10.2017 - Jagoda Żok zajęła I miejsce w 
konkursie plastycznym „Wesele w 
Regionie Kozła”.

06.11.2017- Uroczyste pasowanie pierwszo-
klasistów na uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Siedlcu.

07.11.2017 - Udział uczniów z naszej szkoły 
w Mistrzostwach Powiatu Wolsztyń-
skiego w badmintonie.

14.11.2017 - Koncert muzyczny „Wielka 
draka w gitarowej rodzinie”.

14.11.2017 - Dominik Kierecki z kl. Va zajął 
III miejsce, Karolina Stefan z kl. IIa 
gim III miejsce, a Agnieszka Michal-
ska z kl. VIIb I miejsce w Gminnym 
Konkursie Piosenki „Siedleckie Nut-
ki”. Zespoły z naszej szkoły zajęły I 
miejsce w kategorii dziecięcej zespo-

łowej i II miejsce w kategorii mło-
dzieżowej zespołowej.

15.11.2017 - Odbyły się w naszej szkole Mi-
strzostwa Powiatu Wolsztyńskiego w 
unihokeju dziewcząt i chłopców XIX 
WIMS.

16.11.2017 - Uroczyste przyjęcie uczniów 
klas pierwszych w poczet obywateli 
Gminy Siedlec.

21-22.11.2017 - Wycieczka klas IIa, IIIa i 
IIIb do Domu Wczasów Dziecięcych 
we Wroniawach.

24.11.2017 - Noc filmowa klasy IVb.
24.11.2017 - Odbyły się w naszej szkole Mi-

strzostwa Rejonu Leszczyńskiego w 
unihokeju chłopców WIMS.

24.11.2017 - Uczennice z naszej szkoły wzię-
ły udział w XVIII Międzywojewódz-
kim Konkursie Recytatorskim o Laur 
Haliny Poświatowskiej w Lesznie.

27.11.2017 - Koncert muzyczny „Muzyka 
indiańska z Peru”.

30.11.2017 - Duży Samorząd Uczniowski 
zorganizował dyskotekę andrzejko-
wą.

01-03.12.2017 - Udział uczniów z naszej 
szkoły w konsultacjach sportowych 
w Buczu.

04.12.2017 - Wycieczka klas Ia i Ic do kina 
do Zielonej Góry na bajkę pt. „Pierw-
sza gwiazdka”.

05.12.2017 - Odbył się w naszej szkole 
Gminny Turniej Mikołajkowy w pił-
ce ręcznej dziewcząt.

05-12-2017 - Koncert muzyczny „Polka, 
czardasz, kalinka, tarantella – czyli 
roztańczona Europa”.

07-12-2017 - Odbył się w naszej szkole pół-
finał województwa wielkopolskiego 
w unihokeju chłopców WIMS.

08.12.2017 - Mikołaj Żydzik z kl. Ib zajął 
III miejsce , a Dominik Kierecki z 
kl. Va zajął II miejsce w Przeglądzie 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewolandia” w Wolsztynie.

10.12.2017 - Uczniowie z naszej szkoły wy-
stąpili na Jarmarku Bożonarodzenio-
wym w Siedlcu.

10.12.2017 - Anna Brudło z kl. Ib otrzymała 
wyróżnienie w konkursie plastycz-
nym „Anioł”, a Michał Kupś z kl. Ia 
w konkursie plastycznym „Uzależ-
nieniom mówimy nie”.

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Tuchorzy
15.09.2017 – grzybobranie klas II szkoły 

podstawowej.
21.09.2017 – Wykopki z udziałem oddziałów 

przedszkolnych.
22.09.2017 – Sprzątanie Świata.
26.09.2017 – Rajd rowerowy Kółka Ekolo-

gicznego na Bagna Chorzemińskie.
29.09.2017- Światowy Dzień Tabliczki Mno-

żenia.
30.09.2017 – obchody Dnia Chłopaka
02.10.2017 – Nawiązanie współpracy z pol-

ską szkołą w Holandii. Przekazanie 
polskich książek zebranych przez 
uczniów naszej szkoły przeznaczo-
nych do nauki języka polskiego. 

04.10.2017 – Wyjazd najmłodszych klas na 
przedstawienie o treści ekologicznej 
do Wolsztyńskiego Domu Kultury.

05.10.2017 - Wyjazd oddziałów przedszkol-
nych na przedstawienie o treści eko-
logicznej do Wolsztyńskiego Domu 
Kultury.

05-06.10.2017 – udział szkolnego mentora w 
szkoleniu „Cyfrowobezpieczni – za-
grożenia”.

10.10.2017 – Dzień Bezpieczeństwa Cyfro-
wobezpiecznego w szkole. 

11.10.2017 – akademia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej zorganizowana przez 
klasy 3 gimnazjum.

16.10.2017 – udział w ogólnopolskiej akcji 
organizowanej przez  WOŚP na naj-
większą lekcję resuscytacji w Pol-
sce. 

17.10.2017- udział drużyny chłopców w Mi-
strzostwach Gminy w piłce nożnej 
-  halowej i zajęcie II miejsca.

18.10.2017 -  Wyjazd oddziałów przedszkol-
nych i klas 1 na teatrzyk w GOK w 
Siedlcu.

18.10.2017 – etap szkolny Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego.

19.10.2017 – etap szkolny Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego. 

20.10.2017 – etap szkolny Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego.

23.10.2017 – wyjazd oddziałów przedszkol-
nych klas 1 – 3 szkoły podstawo-
wej ekologiczny do Wolsztyńskiego 
Domu Kultury.

23.10.2017 – udział nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej w warsztatach pro-
gramowania.

24.10.2017 – filharmonia dla klas 0 – 3.
24.10 – 13.11.2017 – Dzień Pluszowego Mi-

sia – zbiórka maskotek dla dzieci z 
Dziecięcych Oddziałów Onkologicz-
nych. 

26.10.2017 – etap szkolny Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego. 

26.10.2017 – spotkanie wójta, radnych gmi-
ny, sołtysów, rady rodziców i dyrekcji 
w sprawie budowy sali sportowej.

27.10.2017 – spotkanie dyrektorów szkół i 
przedszkoli z powiatu wolsztyńskie-
go z wizytatorami Kuratorium Dele-
gatury w Lesznie.

27.10.2017 – pasowanie klas 1 na czytelni-
ka.

31.10.2017 – pasowanie na ucznia klas 1.
08.11.2017 – etap szkolny Wojewódzkiego 

Konkursu Chemicznego.
08.11.2017 – akademia z okazji Święta Nie-

podległości przygotowana przez kla-
sy 5.

08.11.2017 – wieczór z pieśnią.
09.11.2017 – etap szkolny Wojewódzkiego 

Konkursu Historycznego.
10.11.2017 – etap szkolny Wojewódzkiego 

Konkursu Fizycznego.
10.11.2017 – Noc w szkole organizowana 

przez klasę 7a.
10.11.2017 – Udział w konkursie na pla-

kat inspirowany ideą honorowego 
krwiodawstwa – oddział okręgowy 
PCK w Poznaniu. 

13.11.2017 – filharmonia dla klas 0 – 3 pt. 
„Wielka draka w gitarowej krainie”.

14.11.2017 – Rada Pedagogiczna.
14.11.2017 – spotkania z rodzicami, zapo-

znanie rodziców z zagrożeniami z 
korzystania z Internetu.

14.11.2017 – pasowanie na Obywatela Gmi-
ny uczniów klas 1.

14.11.2017 –  udział uczniów oddzia-
łów gimnazjalnych w konkursie 
„Siedleckie Nutki”. 

II miejsce dla Wiktorii Merda i I miejsce dla 
zespołu w składzie: Nicola Koza, 
Wiktoria Merda, Martyna Pławiń-
ska.

15.11.2017 – warsztaty profilaktyczne dla 
klas 2 szkoły podstawowej pt. „Złość 
da Ci w kość”

16.11.2017 – etap szkolny Wojewódzkiego 
Konkursu Geograficznego.

16.11.2017 – przeprowadzenie ćwiczeń prze-
ciwpożarowych i ewakuacyjnych.

16.11.2017 – warsztaty dla oddziałów przed-
szkolnych pt. „Ciepła pierzynka” – 
darcie pierza.

18.11.2017 – zabawa andrzejkowa dla rodzi-
ców zorganizowana przez Radę Ro-
dziców szkoły.

20.11.2017 – warsztaty profilaktyczne dla 
klas 1 i 2 szkoły podstawowej pt. 
„Złość da Ci w kość” i dla klasy 2 
gimnazjum pt. „Szkodliwość dopa-
laczy”. 

21.11.2017- spotkanie klas gimnazjalnych z 
Panem Filipem Szymczakiem – asy-
stentem posła.

22-24.11.2017 – próbny egzamin gimnazjal-
ny z Nową Erą.

24.11.2017 – wyjazd klas 2,3.4 szkoły pod-
stawowej do parku trampolin w Zie-
lonej Górze.

24.11.2017 – czytanie bajek przez MISIA 
w oddziałach przedszkolnych w ra-
mach współpracy z GOK w Siedlcu 
„Dzień Pluszowego Misia”.

24.11.2017 – Noc w szkole organizowana 
przez klasę 3b gimnazjum.

27.11.2017 – wyjazd oddziałów przedszkol-
nych i klas 1 na warsztaty muzyczne 
do GOK w Siedlcu.

27.11.2017 – udział nauczycieli w konferen-
cji „Aktywna tablica w praktyce”.

27.11.2017 – 02.01.2018 – udział w ogólno-
polskiej zbiórce „Góra Grosza”.

29.11.2017 – „Trzymaj formę – spalaj kalo-
rie”

29.11.2017 – spotkanie uczniów klas 3 
gimnazjum z kolejarzem, poznanie 
aspektów zawodu.

29.11.2017 –  wyjazd klas 3 szkoły podsta-
wowej do Skansenu w Wolsztynie 
– lekcja muzealna, tradycje andrzej-
kowe.

29.11.2017 – wycieczka oddziałów przed-

szkolnych na stację kolejową. 
30.11.2017 – udział uczniów klas 3 szkoły 

podstawowej w gminnym konkursie 
„Bezpieczni na drodze” w Kopanicy.

30.11.2017 – dyskoteka andrzejkowa klas 
4-7 i gimnazjum. Zabawy z wróżba-
mi w oddziałach. Zabawy z wróżba-
mi w oddziałach przedszkolnych i w 
klasach 1-3. 

30.11.2017 – „Święci w naszej szkole” – 
konkurs dla najmłodszych.

04.12.2017 – udział nauczycieli nauczania 
wczesnoszkolnego w prezentacji ro-
bocika do programowania.

04.12.2017 – ogłoszenie konkursu „Super 
Matematyk”.

04.12.2017 – filharmonia dla klas 0 – 3 pt. 
„O Kalince i jej tanecznych przygo-
dach”.

4.12.2017 – czytanie bajek w oddziałach 
przedszkolnych przez maskotkę 
„Mrówka”

04.12.2017 – wyjazd klas 6 do parku trampo-
lin w Zielonej Górze.

05.12.2017 – udział dziewcząt klas 5 i 6 w 
Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcz-
nej.

05.12.2017 – Mikołajkowy Konkurs klas 3.
06.12.2017 – wizyta Świętego Mikołaja.
06.12.2017 – warsztaty z projektu „Trzymaj 

formę” dla klas 5.
08.12.2017 – warsztaty plastyczne dla dzieci 

i rodziców.
08.12.2017 – Noc w szkole organizowana 

przez klasę 7b.
08.12.2017 – Spotkanie Wigilijne Oddziału 

Rejonowego PCK w Wolsztynie, w 
restauracji Kaukaska dla szkolnych 
opiekunów PCK.

10.12.2017 – charytatywny Koncert Miko-
łajkowy w kościele Św. Piotra i Paw-
ła w Tuchorzy.

11.12.2017 – wyjazd oddziałów przedszkol-
nych na bożonarodzeniowy koncert 
do Szkoły Muzycznej w Zbąszyniu.

11-21.12.2017 – wyjazdy klas 4 – 7 i gimna-
zjum na wycieczki mikołajkowe.

13.12.2017 – dzień otwarty dla rodziców.
13.12.2017 – wyjazd klas 4 - 7 na bożona-

rodzeniowy koncert do Szkoły Mu-
zycznej w Zbąszyniu.

14.12.2017- wyjazd 8 uczniów do Warszawy 
– zwiedzanie parlamentu i zapozna-
nie się z funkcjonowaniem sejmu i 
senatu.

14.12.2017 – wyjazd oddziałów przedszkol-
nych i klas 2 na teatrzyk do Nowego 
Tomyśla.

15.12.2017 – Konkurs Gminny Wiedzy o 
HIV i AIDS w Siedlcu.

20.12.2017 – Konkurs wiedzy XXVI edycji 
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia PCK – etap 
szkolny.

22.12.2017 – udział w Jasełkach szkolnych 
wystawionych przez klasy 4. Wigilie 
klasowe, wigilia dla wszystkich pra-
cowników i emerytów szkoły.

gimnazjalne z wydawnictwa Nowa 
Era;

24.11.2017 r. – Mateusz Idziejczak i Walde-
mar Rozynek z klasy III gim. uczest-
niczyli w Lesznie w rejonowym 
etapie Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego;

26.11.2017 r. – uczniowie gimnazjum wzięli 
udział w Wojewódzkim Konkursie 
Biologicznym. Uczennica klasy II, 
Oliwia Mania zakwalifikowała się 
do etapu rejonowego;

28.11.2017 r. odbyła się dyskoteka andrzej-
kowa zorganizowana przez klasę III 
gimnazjum;

30.11.2017r. – Roksana Przybyła i Bartosz 
Flak z klasy III sp. zajęli I miejsce 
w zorganizowanym przez ZSPiP w 
Kopanicy, Konkursie „Bezpieczna 
droga do szkoły”:

04.12.2017 r. – odbył się występ Lubuskie-
go Biura Koncertowego pt. „Polka, 
czardasz, kalinka, tarantela – czyli 
roztańczona Europa”.
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Bezpieczna droga do szkoły “Na tropie przygody”

Zespół Szkoły Podstawowej i 
Przedszkoli w Kopanicy, kolejny już 
raz, promując działania profilaktycz-
ne, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w 
ruchu drogowym, zorganizował kon-
kurs pod hasłem „Bezpieczna droga do 
szkoły”. W dniu 30.11.2017 r.

Turniej został adresowany do 
uczniów klas III nauczania wczesnosz-
kolnego szkół Regionu Kozła. Wzięło 
w nim udział 6 szkół: Siedlec, Chobie-
nice, Belęcin, Tuchorza, Kargowa oraz 
Kopanica. Z każdej szkoły wytypowa-
no dwuosobowe drużyny. 

Konkurs miał na celu:
1. Utrwalenie i usystematyzowa-

nie podstawowych zagadnień z zakresu 
edukacji komunikacyjnej.

2. Wyrabianie nawyku stosowa-
nia się do przepisów ruchu drogowe-
go.

3. Wdrażanie do działań profi-
laktycznych na rzecz ochrony zdrowia 
i życia, radzenie sobie w różnych sytu-
acjach zagrożenia

4. Kształtowanie umiejętności 
przewidywania skutków swojego za-
chowania na drodze.

5. Wyrabianie umiejętności prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa na 
drodze.

6. Kształtowanie właściwej po-
stawy we współzawodnictwie integra-
cji międzyszkolnej.

W części teoretycznej drużyny 
otrzymały koperty z zadaniami - ta-
kie same dla wszystkich uczestników. 
Rozwiązywały je w formie pisemnej. 
Zadania zostały przygotowane w for-

mie zabawowej. Były to między inny-
mi: testy, puzzle, układanki, malowan-
ki, zagadki, zadania z hasłem, rebusy. 
Drużyny dzielnie walczyły o punkty 
konkursowe. Nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu czuwała komisja w 
składzie: przedstawiciel policji z Sie-
dlca dzielnicowy, mł. asp. Krzysztof 
Dudziak, Pan Paweł Dajek - przed-
stawiciel straży pożarnej w Kopanicy, 
Pani Beata Kozubska – nauczycielka 
drużyny z Kargowej oraz Pani dyrektor 
Agnieszka Nowicka. Zadania przepla-
tano krótkimi pogadankami na temat 
konieczności noszenia odblasków, pra-
widłowego przechodzenia przez jezd-
nię, znaków drogowych. Konkursowe 
zmagania zakończyły się dogrywką o 
II miejsce szkół z Kargowej i Kopani-
cy. Po rozwiązaniu wszystkich zadań 
komisja przeliczyła punkty, w tym cza-
sie dla uczestników był przewidziany 
poczęstunek (słodycze, owoce, napo-
je). 

Ustalono kolejność zajętych przez 
zespoły miejsc.

W konkursie zwyciężyła szkoła z 
Belęcina, miejsce II zajęli uczniowie z 
Chobienic, III – reprezentanci szkoły z 
Kopanicy, miejsce IV- szkoła z Kargo-
wej, V – z Tuchorzy i VI z Siedlca. W 
konkursie nie było wygranych i prze-
granych. Wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy i nagrody.

Uczniom i opiekunom biorącym 
udział w konkursie serdecznie gratulu-
jemy - poinformowała

Grażyna Przybylak.

Uczniowie klasy III b Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkoli 
w Kopanicy, poznawali pogodę i jej 
składniki realizując projekt eduka-
cyjny „Na tropie pogody”.

Pojęcie projektu określa metodę 
pracy, podczas której uczniowie przez 
dłuższy czas realizują jakieś zadanie, 
przedsięwzięcie oparte na ustalonych 
wcześniej celach i zasadach. Uważa się, 
że jest to jedna z najskuteczniejszych 
metod, ponieważ wyzwala aktywność 
ucznia i opiera się na jego samodzielnej 
pracy oraz stawia go w centrum proce-
su uczenia się – nauczania. Metoda ta 
pozwala wykształcić w uczniach wiele 
kompetencji - porozumiewanie się w 
języku ojczystym, umiejętność współ-
pracy w zespole, planowanie uczenia 
się, rozwiązywanie napotkanych pro-
blemów, inicjatywność, wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w procesie 
uczenia się, które pozwolą im lepiej 
funkcjonować w przyszłym, dorosłym 
życiu. 

Realizacja projektu została zapla-
nowana na dwa tygodnie w listopadzie. 
P o d c z a s 
kolejnych 
dni, dzieci 
o b s e r w o -
wały pogo-
dę. Wyniki 
prowadze-
nia obser-
wacji za-
p i s y w a ł y 

w postaci kalendarza. Za pomocą sa-
modzielnie wykonanych przyrządów 
meteorologicznych badały siłę wiatru, 
temperaturę powietrza, ilość opadów, 
ciśnienie atmosferyczne. Pracowały z 
różnymi źródłami informacji, przygo-
towywały materiały w domu. Tworzyły 
plakaty, pracując w grupach. Doskona-
liły metody dokumentowania zrealizo-
wanych zadań, poprzez wykonywanie 
notatek, rysunków, map pojęciowych 
i tabel. Wykonały szereg ciekawych 
doświadczeń. Wcieliły się również w 
rolę prezenterów pogody. Poznały pio-
senkę” Jesienny kujawiaczek” oraz na-
uczyły się tańca „Kujawiak”. Odpowie-
działy na szereg ciekawych pytań: Co 
to jest pogoda?, Skąd się biorą chmury 
i deszcz?, Dlaczego wieje wiatr?, Skąd 
się bierze burza?, Czym jest tęcza?. 
Wszyscy świetnie się bawili.

Po zakończeniu projektu, dzieci 
zaprezentowały swoje osiągnięcia na 
forum szkoły dla klas I-III oraz rodzi-
ców – poinformowała Grażyna Przy-
bylak

Misie od uczniów trafiły do chorych dzieci
W ostatnim czasie uczniowie naszej szko-
ły po raz kolejny wzięli udział w zbiórce 
pluszowych misiów dla pacjentów oddzia-
łów onkologicznych. Miło jest mi poinfor-
mować, że i tym razem nie zawiedliście. 
Bardzo dziękuję Wam drodzy uczniowie i 
rodzice za wzięcie udziału w naszej akcji 
i okazane serce. Zebrane przez nas rzeczy 
trafiły na oddziały w szpitalach w Poznaniu. 
Wyżej efekt naszej zbiórki.

Misie trafiły 
do chorych dzieci

W dniu 07.10.2017r. na Boisku Orlik 
przy Zespole Szkoły Podstawowej i 
Przedszkoli w Kopanicy odbył się tur-
niej piłkarski w ramach Narodowego 
Dnia Sportu. Była to już druga taka 
impreza w ramach programu zajęć ru-
chowych dla dzieci i młodzieży. Mimo 
niekorzystnej aury na turniej przybyło 
ponad 80 uczniów naszej szkoły. Me-
cze były rozgrywane w trzech katego-
riach w systemie „każdy z każdym”. 
Jako pierwsze rozpoczęły drużyny 
dziewcząt. W tej kategorii zgłosiły się 
dwie drużyny, które rozegrały bardzo 
emocjonujące spotkanie. W kategorii 
szkół podstawowych uczestniczyło 
pięć zespołów. Do ostatniego meczu 
walczono o zwycięstwo w turnieju. 

Kategorię gimnazjum reprezentowały 
trzy drużyny. Tutaj emocje były naj-
większe, a o każdą piłkę była zacięta 
walka.
Zwycięskie drużyny w poszczegól-
nych kategoriach otrzymały pamiąt-
kowe puchary a wszyscy uczestnicy 
turnieju dostali słodką niespodziankę. 
Mimo zimna i deszczu uczestnikom 
dopisywał dobry humor, a rywalizacja 
na boisku odbywała się w duchu fair 
play. 
Wszystkim piłkarkom i piłkarzom 
dziękujemy za udział w turnieju i za-
praszamy na kolejne zajęcia sportowe 
na naszym orliku.

Ze sportowym pozdrowieniem
Tomasz Krawczyk

Narodowy Dzień Sportu
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Wymogi związane z dbałością o stan techniczny
Obowiązek czyszczenia kominów i 

przewodów wentylacyjnych.

Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów

§ 34. Czynności kominiarskie 
1. W obiektach lub ich częściach, w 

których odbywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów dymowych 
i spalinowych w okresach ich użytkowania: 
1) od palenisk zakładów zbiorowego ży-
wienia i usług gastronomicznych - co 
najmniej raz w miesiącu, jeżeli prze-
pisy miejscowe nie stanowią inaczej; 
2) od palenisk opalanych paliwem sta-
łym niewymienionych w pkt 1 - co naj-
mniej raz na 3 miesiące;3) od palenisk 
opalanych paliwem płynnym i gazowym 
niewymienionych w pkt 1 - co najmniej 
raz na 6 miesięcy.2. W obiektach lub 
ich częściach, o których mowa w ust. 1, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewo-
dów wentylacyjnych co najmniej raz 
w roku, jeżeli większa częstotliwość 
nie wynika z warunków użytkowych. 
3. Czynności, o których mowa w 
ust. 1 i 2, wykonują osoby posia-
dające kwalifikacje kominiarskie. 
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usu-
waniu zanieczyszczeń z przewodów dy-
mowych, spalinowych i wentylacyjnych 
budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych oraz obiektów budowlanych budow-
nictwa zagrodowego i letniskowego.

Obowiązek Przeglądu komina i in-
stalacji WENTYLACYJNEJ, ELEK-
TRYCZNEJ ODGROMOWEJ I GA-
ZOWEJ.

Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 62. Pr. bud. Kontrole obiektów 
budowlanych w czasie ich użytkowania.  
 
Kontrole obiektów budowlanych w 
czasie ich użytkowania

1. Obiekty budowlane powinny być 
w czasie ich użytkowania poddawane 
przez właściciela lub zarządcę kontro-
li:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, pole-
gającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 
  b)instalacji i urządzeń służących ochro-
nie środowiska,
 c) instalacji gazowych oraz prze-
wodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych); 
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, 
polegającej na sprawdzeniu stanu tech-

nicznego i przydatności do użytkowania 
obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia; kontro-
lą tą powinno być objęte również badanie 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochro-
ny od porażeń, oporności izolacji przewo-
dów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

OSOBY MOGACE WYKONYWAĆ 
PRZEGLADY
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z 
zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadza-
ją osoby posiadające uprawnienia bu-
dowlane w odpowiedniej specjalności. 

5. Kontrole stanu technicznego instalacji 
elektrycznych, piorunochronnych i ga-
zowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby 
posiadające kwalifikacje wymagane przy 
wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycz-
nych i gazowych. 

6. Kontrolę stanu technicznego przewo-
dów kominowych, o której mowa w ust. 1 
pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mi-
strza w rzemiośle kominiarskim – w 
odniesieniu do przewodów dymo-
wych oraz grawitacyjnych przewo-
dów spalinowych i wentylacyjnych; 

SANKCJE ZA NIEDPOEŁNIENIE 
OBOWIĄZKÓW.

Dz.U.2015.0.1094 t.j. - Ustawa z dnia 20 
maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Art. 82. Sprowadzanie niebezpieczeństwa 
pożaru 
§ 1. Kto dokonuje czynności, któ-
re mogą spowodować pożar, jego 
rozprzestrzenianie się, utrudnienie 
prowadzenia działania ratownicze-
go lub ewakuacji, polegających na: 

3) używaniu instalacji, urządzeń i na-
rzędzi niepoddanych wymaganej kon-
troli lub niesprawnych technicznie albo 
użytkowaniu ich w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem lub warunkami okre-
ślonymi przez producenta, jeżeli może 
się to przyczynić do powstania pożaru, 
wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, 
podlega karze aresztu, grzywny albo ka-
rze nagany.

Ponad to każdy z ubezpieczycieli w Ogól-
nych warunkach ubezpieczenia uzależnia 
wypłatę odszkodowania od wykonywania 
obowiązków określonych przepisami.

ZAKAZ PALENIA 
Niniejsze informacje mają na celu uświadomić Pań-
stwu konsekwencje, jakie wiążą się ze spalaniem od-
padów w piecach i kotłach domowych, jak również 
na wolnym powietrzu oraz wskazanie prawidłowego 
sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli unik-
nąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powie-
trza w naszej Gminie.

Skutki spalania odpadów
W związku ze spalaniem odpadów w piecach i ko-
tłach domowych co roku w okresie jesienno-zimo-
wym znacznie pogarsza się jakość powietrza w na-
szej Gminie.
W procesach spalania ważną rolę odgrywa tempe-
ratura spalania – gdy jest zbyt niska w emitowanych 
spalinach powstają zanieczyszczenia, których od-
działywanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 
jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleni-
skach domowych odbywa się właśnie w niskich tem-
peraturach (200-500oC) i towarzyszy temu emisja 
wielu zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak np.:

- nieorganiczne związki chloru
- nieorganiczne związku fluoru
- tlenki azotu (NO i NO2)
- dwutlenek siarki (SO2)
- tlenek węgla (CO) – czad
- drobny pył zawierający związki metali ciężkich 
(zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu). 

Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczegól-
nie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł 
niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw lub ma-
łych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie 
zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie 
przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost 
ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu at-
mosferycznym. 
Zatem pamiętajmy – paląc w domowym piecu od-
padami szkodzimy przede wszystkim samym so-
bie, najbliższej rodzinie oraz sąsiadom. 
Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wy-
twarzają się silnie trujące związki chemiczne, po-
wodujące wiele ciężkich, ciężkich nawet śmiertel-
nych chorób.
Astma, alergie, nowotwory to najczęstsze konse-
kwencje, jakie ponosi nasz organizm z powodu 
wdychania zanieczyszczonego powietrza. 
 
Jakie sankcje grożą za spalanie odpadów?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów podle-
ga karze aresztu albo grzywny. Ponadto w sytuacji, 
gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożaro-
wych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia 
odpadów można ukarać właściciela nieruchomości, 
zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on 
zobowiązany powstrzymywać się od działań, które 
zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno 
gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i sto-
sunków miejscowych. 
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub 
na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub 
grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.
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“Super matematyk”

Jak co roku 11 listopada obchodzi-
my jedno z naszych najważniejszych 
świąt narodowych – ŚWIĘTO NIE-
PODLEGŁOŚCI. Każdy z nas powi-
nien o nim pamiętać. Mimo jesiennej 
melancholii i zadumy kojarzy nam się z 
radością i napawa dumą. Przecież to w 
roku 1918 po 123 latach niewoli Polska 
i Polacy odzyskali upragnioną wolność. 
Dlatego już po raz kolejny zaprosiliśmy 
mieszkańców Tuchorzy i okolicznych 
wsi na wspólne spotkanie, na którym 
oprócz chwili zadumy można było po-
rozmawiać, pośmiać się i pośpiewać 
pieśni patriotyczne bo:

 „My mamy szczęście,
że w tym momencie
Żyć nam przyszło
 w kraju nad Wisłą
My mamy szczęście”

Dnia 8 listopada w sali wiejskiej 
w Tuchorzy odbył się „Wieczór z Pie-
śnią ”. Było to spotkanie przygotowane 
przez społeczność szkolną, Chór Tucho-
rzacy, Radę Sołecką z panią Katarzyną 

Materną na czele oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich. Uczniowie klas piątych wraz 
z wychowawcami – panią Katarzyną 
Pawliczak i Anną Wołek zabrali nas 
na ciekawą lekcję historii do muzeum, 
w którym dekoracje wykonały panie: 
Jolanta Pławińska, Agnieszka Drze-
wiecka, Agnieszka Pusiak oraz Kamila 
Siwek. Swoją obecnością zaszczycił 
nas również wójt Gminy Siedlec – pan 
Jacek Kolesiński, który opowiedział 
młodzieży i rodzicom kilka ciekawo-
stek historycznych z naszego regionu 
oraz dotyczących Józefa Piłsudskiego. 
Uroczystość uświetnił swoim występem 
Chór Tuchorzacy prowadzony przez 
młodego dyrygenta pana Roberta Waw-
rzyńskiego. Bardzo miłym momentem 
spotkania było wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych. W przerwach można 
było zjeść pyszne ciasto upieczone przez 
rodziców, wypić kawę i oczywiście po-
rozmawiać. W tym miejscu należą się 
szczególne podziękowania wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do przygoto-
wania tej uroczystości. 

DZIĘKUJEMY

WIECZÓR Z PIEŚNIĄ

29 listopada br. w Szkole Podsta-
wowej w Tuchorzy miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie. Ucznio-
wie klasy 7a wraz z opiekunami w 
ramach projektu „Trzymaj Formę” 
zorganizowali ogólnoszkolną akcję 
spalania kalorii. Przedsięwzięcie to 
miało na celu ustanowienie rekordu 
szkoły poprzez wspólny wysiłek fi-
zyczny i zapoznanie się z wydatko-
waniem energii w czasie wykonywa-
nia różnych czynności w zależności 
od masy ciała.

O godzinie 11.30 wszyscy chętni 
uczniowie i pracownicy szkoły sta-
wili się przy wcześniej wybranych 
stanowiskach i przez kolejne 10 
minut chodzili po schodach, masze-
rowali, biegali, tańczyli i skakali na 
skakankach. W sumie udało nam się 
spalić 7720 kalorii. Mamy nadzieję, 
że wynik ten uda nam się wkrótce 
pobić – poinformowała szkoła.

Trzymaj Formę - spalaj kalorie

Puchar Oszczędności
Tak jak w ubiegłym roku szkolnym, 

członkowie Szkolnej Kasy Oszczędno-
ści działającej przy Szkole Podstawo-
wej w Tuchorzy walczą o PUCHAR 
OSZCZĘDNOŚCI. Jest to puchar prze-
chodni, bowiem co miesiąc może go 
zdobyć inna klasa, tzn. ta, która wpłaci 
najwięcej pieniążków. Zaoszczędzone 
na kontach indywidualnych pieniądze 
są zliczane na klasę i dzielone przez 

liczbę uczniów. Informacje o stanie 
oszczędności klas są umieszczane co 
miesiąc na szkolnej tablicy ogłoszeń 
SKO.

W miesiącu WRZEŚNIU, a także 
PAŹDZIERNIKU puchar zdobyła kl. II 
a. BRAWO!

SKO życzy wszystkim powodze-
nia w oszczędzaniu i w walce o PU-
CHAR!!!

Plakat zachęcający do 
oszczędzania

W listopadzie odbył się konkurs 
plastyczny SKO polegający na wy-
konaniu plakatu zachęcającego do 
oszczędzania. Najwyżej oceniono 
pracę ZUZANNY FURMANIAK z 
kl. Ib. Drugie miejsce zdobyła ALEK-
SANDRA TOMIAK z kl. IIb, a trze-
cie MARCELINA PRZĄDKA z kl. 
IIa. Przyznano również wyróżnienia, 
a otrzymały je następujące osoby:

• Samanta Janczewska IIb
• Aleksy Sita IIIa
• Paulina Andrzejewska Ib
• Antoni Różycki Ia
• Jakub Pawlyta Ia
• Tatiana Materna Ib.
Poinformował opiekun SKO

W listopadzie odbył się konkurs 
matematyczny SKO pod hasłem ,,Su-
per MATEMATYK”. Uczniowie roz-
wiązywali różne zadania związane z 
życiem codziennym i liczeniem pie-
niędzy. Wśród trzecioklasistów mak-
symalną liczbę punktów zdobył Wik-
tor Początek z kl. IIIb i to on został 
SUPER MATEMATYKIEM klas III. 
Ten sam tytuł na poziomie klas II wy-

walczyła Marcelina Prządka z kl. IIa. 
Najmłodsi członkowie SKO – ucznio-
wie kl. I , także znakomicie poradzili 
sobie z zadaniami konkursowymi. Test 
rozwiązało bezbłędnie aż czterech 
pierwszoklasistów ! – Maria Piosik (kl. 
Ia), Filip Pusiak (kl. Ia), Fabian Grześ-
kowak (kl. Ib) i Feliks Plotka (kl. Ib). 
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i 
nagrody książkowe ufundowane przez 
Szkolną Kasę Oszczędności.



INFORMATOR
www.goksiedlec.pl

Coroczny Bożonarodzeniowy Konkurs 
Plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy 
Siedlec i zachęcamy do udziału! Na Wa-
sze prace czekamy do 4 grudnia 2017 r
Głównym celem konkursu jest kultywo-
wanie tradycji bożonarodzeniowych, po-
pularyzacja twórczości utalentowanych 
uczniów i efektów pracy nauczycieli. W 
konkursie można było składać pracę w 3 
kategoriach. Kategorie: I - przedszkole - 
łańcuch na choinkę nie dłuższy niż 1,5m, 
praca indywidualna, samodzielna, format 
i technika dowolna II - szkoła podstawo-
wa - kl. 0-I-III - anioł praca indywidualna, 
samodzielna, format i technika dowolna 
III - szkoła podstawowa - kl. IV-VI - cho-
inka praca indywidualna, samodzielna, 
format i technika dowolna IV - szkoła 
podstawowa i gimnazjum kl. VII i II-III - 
gwiazda betlejemska praca indywidualna, 
samodzielna, format i technika dowolna 
Kryteria oceny: pomysłowość i oryginal-
ność, samodzielność wykonania pracy, 
estetyka i staranność wykonania pracy, 
nawiązanie do tradycji.
Rada Artystyczna w składzie: Maria Ma-
lewicz, Katarzyna Lach, Anna Nitschke, 
Agnieszka Kędziora, Michał Nowak 5 
grudnia 2017 r. dokonała oceny prac kon-
kursowych, biorąc pod uwagę kryteria 
oceny i zgodność prac z tematem kon-
kursu i postanowiła przyznać następujące 
wyróżnienia:

W KATEGORII I 
- ŁAŃCUCH CHOINKOWY
Zosia Szukalska 
- przedszkole Siedlec 
Łucja Piątyszek 
- Przedszkole w Jażyńcu 
Jan Orkisz 
- Przedszkole Siedlec 
Lena Tobys 
- Przedszkole Siedlec 
Kacper Szwaba 
- Przedszkole w Jażyńcu 
Maja Mucha 
- Przedszkole w Kopanicy 
Laura Przybyła 
- Przedszkole A Be Ce 
Strumyk Wiedzy
W KATEGORII II - ANIOŁ
Ania Brudło - SP Siedlec 
Lena Stasik - ZSPiP Kopanica 
Kamila Janowska 
- ZSPiP Chobienice 
Dominik Pańczak - SP Siedlec 
Leon Rybicki - ZSPiP Chobienice 
Karolina Kanarek - SP Tuchorza
Bartosz Mania - ZSPiP Belęcin
W KATEGORII III 
- CHOINKA
Martyna Siputa - SP Siedlec
Maja Wojtkowiak - SP Siedlec 
Lidia Weiss - SP Siedlec 
Ewelina Kalisz - ZSPiP Belęcin 
Krystian Moder - SP Siedlec 
Olga Janczewska - SP Tuchorza
Jakub Mońka - ZSPiP Kopanica

W KATEGORII IV 
- GWIAZDA BETLEJEMSKA 
Nikola Kornyło 
- ZSPiP Chobienice

Plastycznie 
o Bożym Narodzeniu
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- Zbliżają się święta, czas radości, 
rodzinnych spotkań, wspólnego 
biesiadowania, śpiewania kolęd. 
Chcielibyśmy ten czas przybliżyć i 
wydłużyć poprzez pracę nad szop-
ką. Projektowanie i wykonanie pra-
cy może okazać się wyjątkowym 
sposobem na spędzenie czasu z bli-
skimi. Konkurs na Rodzinną Szopkę 
Bożonarodzeniową adresowany jest 
do wszystkich rodzin zamieszka-
łych w gminie Siedlec. – informuje 
GOK z Siedlca. Celem konkursu 
było podtrzymywanie tradycji two-
rzenia szopek bożonarodzeniowych, 
pielęgnowanie zwyczajów związa-
nych z kulturą regionu, doskonale-
nie sztuki projektowania i twórcze-
go tworzenia, rozwijanie zmysłu 
estetycznego i ujawnienie inwencji 
twórczej, integracja członków ro-
dziny oraz twórcze zaangażowanie 
członków rodziny w realizację pro-
jektu. Warunki uczestnictwa były 
proste: 1. Konkurs przeznaczony 
jest dla rodzin z gminy Siedlec. 2. 
Jedna rodzina może zgłosić do kon-
kursu tylko jedną szopkę. 3. Szopka 
powinna być wspólną pracą rodzi-
ny. 4. Szopki mogą być wykonane 
z różnych materiałów i dowolną 

techniką. 5. Do pracy należy dołą-
czyć metryczkę z imionami i nazwi-
skami całej rodziny i nr telefonu. 
Wszelkie prace konkursowe prze-
chodzą na własność organizatora, 
który powołał specjalną komisję do 
ich oceny. Prace można było skła-
dać do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siedlcu do 04.12.2017 r. 9. Na-
grody zostały wręczone podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sie-
dlcu w dniu 10.12.2017 roku.
Rada Artystyczna w składzie: Maria 
Malewicz, Katarzyna Lach, Anna 
Nitschke, Agnieszka Kędziora, Mi-
chał Nowak 5 grudnia 2017 r. do-
konała oceny prac konkursowych, 
biorąc pod uwagę kryteria oceny i 
zgodność prac z tematem konkursu 
i postanowiła przyznać następujące 
wyróżnienia:
• Zuzanna Kalitka z rodzicami 
• Hania i Zosia Kotlarskie z rodzi-
cami 
• Ignacy, Antoni i Natalia Grochol-
scy 
• Klaudia, Rafał i Alan Szulcowie 
• Robert, Wioleta, Lena, Olaf Przy-
bylscy 
• Piotr Piątek z rodziną

Nagrodzili najlepsze szopki 
bożonarodzeniowe10 grudnia odbył się 

coroczny Jarmark Bożo-
narodzeniowy, na któ-
rym zaprezentowało się 
trzynaścioro rękodziel-
ników i nasze sekcje ar-
tystyczne, jak również 
przedszkola, szkoła pod-
stawowa w Siedlcu i lau-
reaci Siedleckich Nutek 
czyli Milena Ball i Kamil 
Pyszkowski. W ramach 
Jarmarku Bożonarodze-
niowego dzień wcześniej 
– 9 grudnia odbył się 
konkurs dla kół gospo-
dyń wiejskich, grup nie-
formalnych i stowarzy-
szeń. To było na prawdę 
bardzo pyszne spotkanie! 
Wszystkim serdecznie 
dziękujemy!!!

Pokazali rękodzieła 
i ozdoby świąteczne

J A R M A R K
B O Ż O N A R O D Z E N I O W Y
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Początek listopada 
to wspaniałe wydarzenie 
na scenie GOK-u. Swój 
najnowszy spektakl pod 
tytułem Pociąg do hote-
lu pokazał teatr działają-
cy przy ośrodku kultury. 
Owacjom nie było końca.

Nowy 
spektakl 
teatru 

Paragraf-2

15 lat teatru Paragraf-2
już za nami

W piątek 3 listopada o godz. 
18.00 odbył się z okazji 15 lecia dzia-
łalności artystycznej wernisaż plaka-
tów i zdjęć teatru Paragraf -2. Licznie 
przybyli goście podziwiali wspaniałe 

zdjęcia. Była to znakomita okazja do 
wspomnień, uśmiechów i porozma-
wiania w gronie miłośników sztuki o 
teatrze i jego działalności.

Wrócili z nagrodą
Z przyjemnością informujemy, 

że Gminny Ośrodek Kultury w Sie-
dlcu otrzymał w dniu 23 listopada 
główną nagrodę w konkursie pn. 
„Działania proekologiczne i prokul-
turowe w ramach strategii rozwoju 
województwa Wielkopolskiego” za 

projekt TYDZIEŃ KOZŁA . Dzię-
kujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego wspólnego sukcesu. 
Oczywiście na przełomie maja i 
czerwca rusza kolejna edycja Tygo-
dnia Kozła!

Konkurs w sam raz na święta
GOK ogłosił wielki konkurs. To 

już kolejna edycja BOŻONARODZE-
NIOWEGO KONKURSU KULINAR-
NEGO! Tym razem potrawą prze-
wodnią była Zupa Rybna. Konkurs 
przeznaczony był dla Kół Gospodyń 
Wiejskich, jak różnych formalnych i 
nieformalnych grup i stowarzyszeń z 
gminy Siedlec.

Celem konkursu jest kultywowanie 
tradycji kulinarnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, popularyzacja potraw oraz możli-
wość promocji swoich wyrobów kulinar-
nych wśród mieszkańców gminy Siedlec. 
Oceny potrawy w formie degustacji do-
konało już jury. Przy ocenie pod uwagę 
były brane: walory estetyczne potrawy, 
smak potrawy, nawiązanie do tradycji 
oraz dekoracja i prezentacja stołu. Ocena 
potrawy odbyła się w sali widowiskowej 
GOK Siedlec. Każdy zespół mógł składać 
się z maksymalnie trzech reprezentantów. 
Zespół na konkurs mógł przywieźć tylko 

jedną daną potrawę. Organizator każdemu 
zespołowi zapewnił stolik, na którym za-
prezentowali swoją potrawę. Ocenie pod-
legała potrawa, jak i prezentacja stanowi-
ska pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pie-
niężne.

Komisja konkursowa w składzie: 
Pan Maciej Barton - szef kuchni re-

stauracji Rządcówka kompleksu Ostoja 
Chobienice 
Pani Honorata Tomiak - z restauracji Zie-
lona Prowansja z Wolsztyna 
Pani Agnieszka Kędziora - Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu

przyznała następujące miejsca:
1 miejsce - ex aequo KGW Grójec Wiel-
ki i KGW Siedlec - nagroda pieniężna 
w wysokości 400.00 zł
2 miejsce - KGW Jażyniec - nagroda 
pieniężna w wysokości 300,00 zł
3 miejsce - Huby Buby z Belęcina - na-
groda pieniężna w wysokości 200,00 zł

Z życia Pereł-Sumsiodkek
20.09 - wizyta i występ u Starosty w Wolsztynie
30.09 - Koncert na Biesiadzie Koźlarskiej w Zbąszyniu
30.09 - pożegnanie ks.kanonika Krzysztofa  Apiecionka
22.10 - Biesiada Siedlecka
  9.11 - Śpiewanie podczas gotowania Paelli z Julianem Redondo Bueno
12.11 - Występ na Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej w Zbąszyniu
14.12 - Wizyta w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej i śpiewanie kolęd
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Tradycyjnie w czwartki odbywa-
ją się zajęcia dla gminnych seniorów. 
Tym razem odbyły się zajęcia 
z Tomaszem Weissem, który 
zaproponował uczestnicz-
kom zabawę z gliną, efekty 
są świetne! Takie warsztaty to 
wspaniała okazja do integra-
cji, rozmów i wspólnego spę-
dzenia czasu. A w kolejnych 
wydaniach odbyły się także 

zajęcia rękodzielnicze z panią Martą 
Springer.

CZWARTKI SENIORA 
rozpoczęto 10 listopada i to 
bardzo mocnym akcentem. Na 
zajęciach kulinarnych gosz-
czono Hiszpana Juliana Re-
dondo Bueno, Witolda Wróbla 
i Adama Cukiera, Kucharze 
przygotowywali hiszpańskie 
danie w polskiej wersji czyli 
Paellę Wielkopolską.

Czwartek z paellą

Czwartki tylko dla seniora

W dniu 7 grudnia odbyły 
się zajęcia dla seniorów z go-
towania, które poprowadziła p. 
Beata Matysik. Efektem wspól-
nej pracy przy kuchni była wy-
śmienita zupa gulaszowa. Pani 
Beacie oraz uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za zaanga-
żowanie.

Seniorzy w kuchni

Za nami X jubileuszowa edy-
cja Przeglądu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej Siedleckie Nutki 
2017. Imprezę podsumowała już 
Rada Artystyczna i przyznała na-
grody.

Rada Artystyczna X Przeglądu 
Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenki 
Siedleckie Nutki, który odbył się 14 
listopada 2017 r. w składzie: Mar-
cin Szczechowiak, Grzegorz Thiel, 
Agnieszka Kędziora, po wysłuchaniu 
25 utworów w czterech kategoriach, 
postanowiła przyznać następujące 
miejsca:
Kategoria DZIECIĘCA SOLOWA
I miejsce - Jagoda Lisiewicz - 
ZSPiP  w Kopanicy
II miejsce - Zofia Chmielak - 
ZSPiP  w Kopanicy
III miejsce - Dominik Kierecki - 
SP  w Siedlcu

Kategoria DZIECIĘCA ZESPOŁOWA
I miejsce - Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Siedlcu
II miejsce Zespół Mini Allegro 
z Belęcina
III miejsce Zespół Allegro z Belęcina

Kategoria 
MŁODZIEŻOWA SOLOWA
I miejsce - Agnieszka Michalska - 
SP w Siedlcu
II miejsce - Wiktoria Merda - 
SP w Tuchorzy
III miejsce - Karolina Stefan - 
SP w Siedlcu

Kategoria 
MŁODZIEŻOWA ZESPOŁOWA
I miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Tuchorzy
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Siedlcu 
III miejsce - Zespół Szkoły Podstawo-
wej i Przedszkola w Chobienicach

Wielkie dziecięce śpiewanie

Dorośli też potrafią się bawić. 
Udowodnili to 30 listopada podczas 
zajęć dla seniorów i nie tylko. Wiek 
tak naprawdę nie miał tutaj znacze-
nia - po prostu dla dorosłych, którzy 
chcieli spędzić miło czas w gronie 

znajomych i przyjaciół. To właśnie 
dla nich przeprowadzono ….zajęcia 
balonowe. A instruktorzy pokazali, 
że z baloników można wyczarować 
prawdziwe cuda.

Zabawa z balonami

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

Już wkrótce także u nas !  14 stycznia 2017  
zapraszamy  na koncerty, pokazy, licytacje, i wiele, 

wiele innych atrakcji.
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Za nami kolejne spotkanie z bie-
siadą. W tym roku zaproszenie od 
Zespołu Perły Sumsiodki przyjęli: 
Polne Kwiaty z Siekierczyna, Ka-
pela Koźlarska ze Zbąszynia, We-
soła Ferajna ze Zbąszynia, Watra 

z Brzeźnicy, Zbąszyńscy Seniorzy 
i Kapela Jurka i Tereski z Trzciela. 
Jak zwykle energii i zaangażowania 
uczestnikom nie zabrakło. Bardzo 
dziękujemy za wspólne śpiewanie!
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22 listopada był dzień Kredki, a 
24 listopada był dzień Pluszowego 
Misia, o tym pamiętała Biblioteka 
Publiczna w Tuchorzy, która zapro-

siła dzieciaki do wspólnej zabawy z 
kredkami i na czytanie bajki „Miś 
Remiś i bolący ząb”.

VI Biesiada Siedlecka

Dzień pluszowego misia

Święto postaci z bajek
W niedziele 5 listopada przy-

padał Międzynarodowy Dzień Po-
staci z Bajek i z tej okazji Biblio-
teka Publiczna zaprosiła do siebie 
przedszkolaków z przedszkola  

A Be Ce Strumyk Wiedzy, a Grze-
gorz Śmiałek przeczytał im bajkę 
„Trzy Świnki” oczywiście był inco-
gnito, bo w przebraniu!

Siedlecki GOK ma w swo-
jej ofercie również inne ciekawe 
i różnorodne zajęcia. - Już od po-
łowy października rozpoczęła się 
współpraca z firmą ATUT, która co 

miesiąc będzie nas odwiedzać z au-
dycjami muzycznymi. Pod koniec 
października na pierwszym takim 
spotkaniu pojawił się … robot. – in-
formuje GOK.

27 listopada odbyło się wspa-
niałe spotkanie muzyczne. Muzykę 
rodem z Peru i Ekwadoru zaprezen-
towali dla najmłodszych wykonaw-

cy w barwnych strojach. Główną 
rolę grały instrumenty perkusyjne i 
fletnia pana. Dzieci słuchały ocza-
rowane.

Poranek z muzyką

Uczta muzyczna z andami

13 października w holu go-
kowskiej Galerii otwarto wer-
nisaż prac  Romana Derbicha z 
Wolsztyna. Wystawa zatytuło-
wana „Sugestie Graficzne” jest 

zbiorem  obrazów wykonanych 
z tapet, przedstawiających sy-
metryczne niezwykle kolorowe 
grafiki.   

Sugestie Graficzne
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Uroczyste ślubowanie
31 października 2017r. w Tucho-

rzy odbyło się ŚLUBOWANIE klas 
pierwszych. Udział w uroczystości po-
przedziły próby, na których pierwszo-
klasiści z wielkim zaangażowaniem 
ćwiczyli okolicznościowe wiersze i 
piosenki. Występowi towarzyszyła 
dziecięca energia i radość. Punktem 
kulminacyjnym wydarzenia było złoże-

nie obietnicy dbania o honor Ojczyzny 
i szkoły oraz akt pasowania na ucznia, 
którego dokonała dyrektor szkoły, pani 
Małgorzata Sobel. Na koniec dzieci 
otrzymały legitymacje szkolne, dy-
plomy i drobne upominki ufundowa-
ne przez rodziców. Pełnoprawnymi 
uczniami szkoły zostało 35 dzieci. 

– napisała I. Witkowska.

Dnia 3.12.2017 r. w sali GOK w Siedlcu 
odbyło się XV Gminne Spotkanie z Se-
niorami, organizowane corocznie przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu. 
Na uroczystość zaproszono mieszkańców 
gminy Siedlec, którzy ukończyli 80 rok ży-
cia i starszych. Zgromadzonych przywitali 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siedlcu Beata Wieczorek, Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Siedlec Andrzej Kaź-

mierczak. Spotkanie rozpoczęło się mszą 
świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz 
Dariusz Walkowiak. Czas spędzony przy 
kawie umilał występ artystów z zespołu 
„SPEND-BAND”. Zespół zaprezentował 
kolędy, pastorałki, a także ludowe przy-
śpiewki. Tradycyjnym punktem imprezy 
było pojawienie się Gwiazdora, który każ-
demu seniorowi wręczył upominek. Spo-
tkanie przebiegało w miłej i świątecznej 
atmosferze.

Dnia 10.10.2017 r. w Bibliotece 
Publicznej i Szkolnej w Chobienicach 
miało miejsce uroczyste przyjęcie 
uczniów klasy I w poczet czytelników 
tych bibliotek. Uczestnicy mieli oka-
zję wysłuchać bajki ,,Sekret ślimakó-
w’’(aut. Claire Gaudriot) przeczytanej 

po mistrzowsku przez Pana Grzegorza 
Śmiałka, który dokonał także pasowa-
nia młodych czytelników, za co jeste-
śmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy 
także gimnazjalistkom ze szkoły w 
Chobienicach za pomoc w przygoto-
waniu oprawy artystycznej.

Pasowanie na czytelnika

30 października w GOK Siedlec 
odbyły się warsztaty rzeźbienia w dyni. 
Od godziny 17.00 uczestnicy mogli 
pod czujnym okiem pracowników po-
kazać swój kunszt. A takie wielkie żół-

to-pomarańczowe warzywo to napraw-
dę wdzięczna forma do obróbki. Można 
z niej zrobić nie tylko straszne głowy 
na haloween ale również piękne, arty-
styczne kompozycje.

Dynia to też materiał artystyczny

My seniorzy.

Ja powtarzam wciąż z uporem
Nie tak łatwo być seniorem
Kiedyś mocno ty tyrałeś
Dziś o pracy zapomniałeś.

Spotykamy też seniorki
Które mają swe humorki
O zabawie zapomniały
Zdrowie oto kłopot cały.

Jak w lamusie się czujemy
Chociaż tego my nie chcemy
Odstawieni w boczne tory
Już nie dla nas są honory.

Gdy nas z pracy wyrzucali
To blaszkami odznaczali
Czy to nie są banialuki?
Bawią się dziś nimi wnuki.

Czasem młoda też osoba
Nas przywita, rękę poda
I o zdrowie nas zapyta
Chociaż w kościach coś zazgrzyta.

Gdzieś w gazecie przeczytałem
Chociaż o tym nie myślałem
Jak seniorzy nie pracują
To się bardzo dobrze czują.

My musimy protestować
I po kątach się nie chować
Czy ktoś biedny lub bogaty
Pójdzie razem gdzieś w zaświaty.

Więc nie smućmy się kochani
Wnuki przecież swoje mamy
Co nas bardzo poważają
Mocno czasem też kochają.

IJ
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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 zwol-
nień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Sie-
dlec.
 Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają:
1) nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części, przeznaczone do prowa-
dzenia działalności gospodarczej,
2) rozbudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności 
gospodarczej  – zwolnienie od podatku obejmuje rozbudowaną część budynku 
lub budowli.
Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi 3 lata, począwszy od dnia 
powstania obowiązku podatkowego.
Wyjaśniam, iż dla budynków, budowli lub ich części oddanych do użytku w 
2017 roku obowiązek podatkowy powstaje z dniem 01 stycznia 2018 roku.
Warunkiem udzielenia zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę  najpóźniej 
w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego do Wójta Gminy 
Siedlec następujących dokumentów:
1) oświadczenie o przeznaczeniu  przedmiotów opodatkowania do prowadzenia 
działalności gospodarczej,
2) dokument potwierdzający oddanie budynku, budowli lub ich części do użyt-
kowania,
3) oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Siedlec,
4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini-
mis,

5) zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis przyznanej 
w roku podatkowym, w którym podmiot ubiega się o zwolnienie oraz dwóch 
poprzedzających go latach.
6) przedsiębiorcy będącymi osobami fizycznymi składają „Informację o nieru-
chomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach” natomiast 
przedsiębiorcy będący osobami prawnymi składają deklaracje na podatek o nie-
ruchomości według wzoru określonego uchwałą nr XIV/70/2015 Rady Gminy 
Siedlec z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy 
dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Druki deklaracji (informacji) dostępne są na stronie internetowej www.siedlec.
pl , BIP -po lewej stronie  w zakładce   „Sprawy do załatwienia” (podatki i opła-
ty). 
Zwolnienia nie stosuje się do:
1. Przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków oraz innych zo-
bowiązań wobec budżetu Gminy Siedlec.
2. Budynków przeznaczonych na działalność w zakresie handlu detalicznego o 
powierzchni użytkowej powyżej 250 m² oraz budowli z nimi związanych.
Ulga podatkowa dla przedsiębiorców  stanowi pomoc publiczną i jest stosowana 
jako pomoc  de minimis, na zasadach określonych we właściwym  rozporzą-
dzeniu 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 sprawie  wyżej wymienionego zwolnienia można 
uzyskać  w Urzędzie Gminy  w Siedlcu, biuro numer 6 lub pod numerem telefo-
nu  68 3848521 wew. 16.

Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
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W dniach od 14 do 16 listopada 2017 
roku w Urzędzie Gminy Siedlec odbywa-
ło się przyjmowanie uczniów klas pierw-
szych szkół podstawowych na Obywateli 
Gminy Siedlec. Uroczystego przyjęcia 
dokonał Wójt gminy Siedlec Jacek Ko-
lesiński oraz Zastępca Wójta Hieronim 
Birk. W czasie uroczystości dzieci otrzy-
mały książeczki oszczędnościowe SKO z 
wkładem pieniężnym ufundowane przez 
Bank Spółdzielczy w Siedlcu. Wręczając 

książeczki Wiceprezes Zarządu BS Sie-
dlec Hanna Jaskulska zachęciła uczniów 
do oszczędzania. Ponadto dzieci otrzy-
mały kamizelki odblaskowe, które za-
łożył każdemu uczniowi funkcjonariusz 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Wolsztynie, starszy 
sierżant Marcin Dudziak. Dzieci dzięku-
jąc za przygotowanie uroczystości prze-
kazały kwiaty, zdjęcia swoich klas oraz 
zaśpiewały piosenkę.

W dniach 18-19 października 2017 
w sali wiejskiej w Kiełpinach odby-
wały się warsztaty z moderatorami 
odnowy wsi, podczas których czte-
ry sołectwa tj. 
Kiełpiny, Nowa 
Tuchorza, Gró-
jec Mały i Be-
lęcin pracowały 
nad sołecka stra-
tegia odnowy 
wsi. Warsztaty 
p o p r z e d z o n e 
były wizją lo-

kalną w terenie, która odbyła się w 
sobotę 14.10.2017, gdzie przedsta-
wiciele sołectw pokazywali walory 
swoich miejscowości.

Uroczyste przyjęcie uczniów 
w Poczet Obywateli Gminy Siedlec

Uczyli się jak odnowić wieś
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Wiadomości z przedszkoli

Wieści z przedszkola 
– Belęcin
Przedszkolaki w ośrodku zdrowia 
W związku z aktualną tematyką zajęć - 

„Zdrowie naszym skarbem”, dnia 23.11.2017r 
dzieci udały się do Ośrodka Zdrowia. Dzięki 
uprzejmości pani Beaty - pielęgniarki, mogli-

śmy zapoznać się z wyposażeniem gabinetu 
lekarskiego, stomatologicznego, zabiegowe-
go oraz sali szczepień.

Andrzejki i wróżby
Dnia 30.11.2017r nasze Przedszkola-

ki przeniosły się w magiczny świat wróżb i 
zabaw andrzejkowych. Dzieci mogły poznać 
swoją przyszłość, imię ukochanej/ukocha-
nego i dowiedzieć się, co może zdarzyć się 
w ich życiu. Nie zabrakło lania wosku, wró-
żenia z butów oraz kłucia serduszka. Wśród 
atmosfery tańca i zabawy znalazł się również 
czas na słodki poczęstunek. Ten magiczny 
dzień był wspaniałą okazją do zapoznania się 
z tradycją andrzejkową . Ciekawe czy komuś 
sprawdzą się nasze przepowiednie?.

W świecie magii
Dnia 28.11.2017r, odwiedził nas pan 

Iluzjonista. Z radością udaliśmy się z nim 
do świata magii i czarów, o czym świadczą 
wymalowane na naszych twarzach wyrazy 
zaciekawienia i zdumienia.

Pokochaj misia
Duże, małe, kolorowe, puchate i mię-

ciutkie... Dnia 24.11.2017r, pluszowe misie 
opanowały nasze przedszkole. „Przybyły” ze 
swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, 
świętować i uczyć. Tego dnia dzieci poznały 
historię ich święta - Dnia Pluszowego Misia i 
chętnie brały udział w zabawach ruchowych, 
matematycznych i plastycznych, konkursach, 
zgadywankach i misiowych tańcach. Nie za-
brakło również misiowego co nieco dla zre-
generowania sił. Miś jest bardzo ważny dla 
każdego dziecka. Można go przytulić, a nawet 

zwierzyć mu się z sekretów. Mamy nadzieję, 
że to wielkie misiowe przyjęcie pozostanie w 
naszych wspomnieniach na długi czas.

Bezpieczny przedszkolak
Dnia 16.11.2017r, w ramach kampanii 

społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzy-
maj się i żyj!” nasze przedszkole odwiedzi-

li funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ze 
Zbąszynka, wraz z psem - Walterem. Celem 
spotkania było kształtowanie świadomości 
przedszkolaków na temat bezpiecznego prze-
kraczania przejazdów kolejowo-drogowych. 
Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłucha-
ły, co należy zrobić gdy zgubimy się na dwor-
cu lub w pociągu, do kogo zwrócić się po po-
moc gdy stracimy z oczu rodziców oraz jakie 
niebezpieczeństwo niesie ze sobą zabawa w 
pobliżu torów. Nie zabrakło również rozmo-
wy na temat obcych, którym nie należy pod 
żadnym pretekstem ufać. Dzieci dowiedziały 
się też gdzie można kupić bilet, sprawdzić od-
jazdy i przyjazdy pociągów, kto to jest soki-
sta, konduktor, maszynista, dyżurny ruchu, a 
także do czego służy biała linia na peronach. 
Dużą niespodzianką była dla przedszkolaków 
obecność psa, oraz możliwość zapoznania się 
z jego pracą. Po pożegnaniu gości i podzię-
kowaniu za ciekawą lekcję wybraliśmy się na 
spacer na pobliską stację kolejową.

Mali patrioci
Dnia 09.11.2017r, w związku z zbliża-

jącym się, ważnym dla naszego kraju świę-
tem - Dniem Niepodległości, Krasnoludki, 
Sówki oraz Wesołe Króliczki wybrały się 
pod pomnik do pobliskiej Tuchorzy. Dzieci 
zachowując odpowiednią postawę odśpiewa-
ły hymn Polski oraz złożyły pod pomnikiem 
kwiaty i znicze, jako symbol pamięci i wyraz 
wdzięczności za wolny kraj. Była to cieka-
wa lekcja historii oraz wspaniała okazja do 
przypomnienia sobie naszych barw i symboli 
ojczystych.

Dobre krasnoludki
Nasze Krasnoludki dobre serca mają 

i o wszystkie stworzenia dbają, to przesła-
nie towarzyszyło nam podczas zajęć dnia 
24.10.2017r. Tego dnia dzieci zapoznały się 
z budową i rolą domku dla owadów, oraz z 
radością umieściły go w ogrodzie przed-
szkolnym. Taki domek to doskonały sposób 
na zwabienie i zatrzymanie w ogrodzie tych 
z gatunku pożytecznych. Owady potrzebują 
bowiem schronienia przed opadami desz-
czu i śniegu oraz niską temperaturą, a także 
zwierzętami, które nimi się żywią. Z ludzkiej 
pomocy chętnie skorzystają bzygi i złotooki, 
których larwy z apetytem wyjadają mszyce. 
Szczególnie one potrzebują ochrony, bo w 
ciągu zimy ginie czasem nawet ok. 90% ich 
populacji. Wdzięczne będą trzmiele, pszczoły 
murarki, łowiki i wiele innych pożytecznych 
stworzeń. Ku naszej uciesze już po dwóch 
dniach zauważyliśmy pierwszych lokatorów.

Dyniowe zabawy
Ostatni dzień października przebiegł w 

grupie Sówek pod hasłem „Dyniowe zaba-
wy”. Dzieci z dużym zainteresowaniem prze-
prowadzały zabawy badawcze z dynią w roli 
głównej. Omawiały jej wygląd, kształt, budo-
wę, zastanawiały się, co można z niej zrobić. 
Były tematyczne pląsy i zabawy, oraz praca 
plastyczna „Wesoła dynia”. Tego dnia dzieci 
zapoznały się z walorami odżywczymi oraz 
leczniczymi dyni, a w trakcie obiadu przeko-
nały się, że można z niej przyrządzić pyszną 

i pożywną zupę. Punktem kulminacyjnym 
było zrobienie dyni wesołego makijażu.

Psu na budę
Dnia 26.10.2017r, w związku z finałem 

akcji „Psu na budę”, nasze przedszkole od-
wiedziły panie wolontariuszki z „Przytuliska 
dla zwierząt” mieszczącego się w Wolszty-
nie, wraz ze swoim podopiecznym - pieskiem 
Mikusiem. Pani Agata i pani Julita przepro-
wadziły zajęcia na temat opieki nad zwierzę-
tami domowymi (kot i pies) oraz omówiły 
zakres ich potrzeb. Uczyły nas, jak należy się 
zachować w obecności obcego, agresywnego 
psa i jaką pozycję należy przyjąć w przypad-
ku ataku. Dowiedzieliśmy się, jak nie należy 
głaskać psa i co trzeba mu zapewnić, aby był 
szczęśliwy. Dzieci chętne miały możliwość 
przywitania się z przyjaznym Mikusiem w 
zaprezentowany przez panie, prawidłowy 
sposób. Po spotkaniu przedszkolacy stwier-
dzili, że wolontariusz to taka osoba, która ma 
dobre serduszko i my to popieramy!.

Z wizytą u króliczków
Dnia 20.10.2017r, Sówki odwiedziły 

gospodarstwo pani Marty i pana Sebastiana, 
rodziców naszego Nikodema. Możliwość 
zapoznania się z obowiązkami związanymi 
z posiadaniem królików wzbudziła w dzie-
ciach duże zainteresowanie. Niektórzy po raz 
pierwszy mogli pogłaskać te przemiłe, usza-
te stworzonka. Był to dzień pełen radości i 
wrażeń.

Wieści z przedszkola 
– Jażyniec
Wizyta niezwykłego gościa
Gościliśmy dziś w przedszkolu św. Mi-

kołaja. Powitaliśmy go piosenkami, za które 
każde dziecko otrzymało upominek - własną 
podusię ze swoim imieniem i postaciami z 
ulubionej bajki. Ciekawe skąd Mikołaj wie-
dział, jakie bajki lubią nasi przedszkolacy...
Chyba doniosły mu pracowite elfy :) Otrzy-
maliśmy też wspólny dla wszystkich prezent 
: książeczki o przygodach Kici Koci oraz krę-
gle. Tygryski i Mądre Sowy odwiedziły też 
Panie Dyrektor, które poczęstowały wszyst-
kich słodziutkimi cukierkami. Bardzo dzię-
kujemy :) Dzieci oczywiście podziękowały 
Mikołajowi i pozostałym gościom za wizytę i 
podarunki, obiecały też, że będą grzeczne.

Misiowe zgromadzenie
Któż z nas nie miał w dzieciństwie plu-

szowego przyjaciela do tulenia, do kochania. 
Sprawa oczywista, że każdy. Z tej okazji ob-
chodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień 
Pluszowego Misia. Z tej okazji wszyscy 
przybyliśmy na zajęcia ze swoją ulubioną 
przytulanką. I tak oto rozpoczęło się wieeel-
kie misiowe zgromadzenie. Rozmawialiśmy 

o szanowaniu pluszowych zabawek, bawili-
śmy się wspólnie przy znanych misiowych 
przebojach, rozwiązywaliśmy obrazkowe i 
muzyczne zagadki, malowaliśmy farbami. 
Nie lada wyzwaniem okazała się zabawa 
zręcznościowa „Niedźwiedzia łapa”. Główną 
atrakcją była oczywiście wizyta Kubusia Pu-
chatka i wspólne zabawy z nim.

Baśń o 12 miesiącach
Styczeń, luty, marzec...od dzisiaj żaden 

przedszkolak już nie myli nazw miesięcy i 
pór roku. Gościliśmy w naszym przedszkolu 
aktorów , którzy zaprezentowali Tygryskom 
i Mądrym Sowom przedstawienie pt. „Baśń 
o dwunastu miesiącach”. Utrwaliliśmy ko-
lejność pór roku, ich oznak oraz nazwy mie-
sięcy. Uczyliśmy się krótkich wierszyków, 
a największą frajdą była możliwość uczest-
niczenia w pouczającej, a zarazem bardzo 
zabawnej historii. Dziękujemy za moc pozy-
tywnych wrażeń .

Zbliża się zima, zadbajmy o ptaki
zbliża się zima i głodne ptaszki będą 

wkrótce poszukiwały pożywienia. Z pomocą 
przybył do nas dziadek Wojtka - Pan Stani-
sław. Wspólnie z wnukiem wykonał dla na-
szych przedszkolaków baaardzo ciężką pra-
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cę - zbudowali bowiem wspólnie przepiękne 
karmniki, które od dzisiejszego dnia goszczą 
w naszym przedszkolu. W pracach montażo-
wych uczestniczyły wszystkie dzieci. Bardzo 
dziękujemy Panu Stasiowi i Wojtkowi za trud 
i serce włożone w pracę. Następnego dnia z 
wizytą przybył do nas Pan Leśniczy. Opo-
wiedział dzieciom o swojej pracy oraz o zwy-
czajach życiowych jastrzębia, który również 
gościł w naszym przedszkolu. Aby go nie 
spłoszyć musieliśmy zachowywać się bardzo, 
bardzo spokojnie i cichutko... Tygryski i Mą-
dre Sowy dziękują za odwiedziny i obiecują 
dokarmiać zwierzęta w okresie zimowym, w 
szczególności ptaki.

Zabawa z postaciami z bajek
Zła czarownica Bambaryca wtargnęła 

minionej nocy do Królestwa Bajek i poprze-
kładała strony w książkach. Zagubione posta-
ci z bajek poprosiły naszych przedszkolaków 
o pomoc w odnalezieniu swojej bajki. Z za-
pałem przystąpiliśmy do rozwiązania zadań 
pozostawionych przez czarownicę. Tygryski i 
Mądre Sowy musiały rozpoznać z jakiej bajki 
pochodzą rekwizyty, układały bajkowe puz-
zle, rozdzielały groch od fasoli, rozpoznawa-
ły tytuły bajek na podstawie wysłuchanych 
zagadek, przyrządzały magiczną recepturę. 
Po wykonaniu wszystkich zadań swój dom 
odnalazła m. in Królewna Śnieżka, Trzy 
Świnki, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia i 
wiele innych... W tak magicznym dniu nawet 
Panie pomyliły swoją bajkę i stały się Wróżką 
i Czerwonym Kapturkiem. Zapoznały dzieci 
z „bajkami na ścianie”, czyli urokiem swoje-
go dzieciństwa.

Uroczysty apel przed Dniem Niepod-
ległości

W przeddzień tak ważnego dla każdego 
Polaka święta zorganizowaliśmy w naszym 
przedszkolu uroczysty apel. Odświętnie 
ubrane Tygryski oraz Mądre Sowy odśpiewa-
ły wspólnie hymn, wyrecytowały wiersz W. 

Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” i obej-
rzały film edukacyjny pt. „Jestem Polakiem”. 
Uczciliśmy uroczyście pamięć tych, dzięki 
którym żyjemy w niepodległej Polsce.

Uroczyste pasowanie na przedszkola-
ka

Pasowania na Przedszkolaka to wyjąt-
kowa uroczystość. Z tej okazji przybyli do 
nas goście: Rodzice Przedszkolaków, Pani 
Dyrektor Agnieszka Nowicka oraz Pani Soł-
tys Monika Reimann. Zaprezentowaliśmy 
piosenki, wiersze i tańce, których nauczy-
liśmy się do tej pory – otrzymując gromkie 
brawa. Zanim złożyliśmy przysięgę, wyko-
naliśmy kilka zadań, po czym Pani Dyrektor 
z pomocą zaczarowanego ołówka pasowała 
nas na przedszkolaków. Na pamiątkę tej waż-
nej chwili Pani Sołtys wręczyła każdemu z 
nas dyplomy. Nie zabrakło również życzeń 
oraz słodkich i owocowych upominków od 
zaproszonych gości. Po zakończeniu części 
oficjalnej zaprosiliśmy rodziców do wspól-
nej zabawy. Zwieńczeniem uroczystości był 
pyszny tort oraz słodki poczęstunek. Był to 
dzień pełen emocji i miłych wrażeń :) W po-
czet przedszkolaków zostali przyjęci: Woj-
tek, Wiktoria, Lena, Nikola, Antek, Kacper, 
Alicja, Łukasz, Zosia, Kacper, Antek.

Dzień drzewa
Wielką atrakcją był Dzień Drzewa. Ty-

gryski i Mądre Sowy już od samego rana przy-
gotowywały się do spotkania z tej okazji. W 
magicznym pudełku znaleźliśmy odpowiedź 
na pytanie: Co dają nam drzewa? Następnie 
razem ze Skrzatem Borówką „wybraliśmy 
się” na wycieczkę edukacyjną do lasu. Nazy-
waliśmy drzewa, warstwy lasu, zwierzęta, za-
równo te duże jak i całkiem maleńkie. Dzieci 
chętnie uczestniczyły w zabawie plastycznej 
pt. „Jesienne drzewo”, a najważniejszym wy-
darzeniem było dla nich pasowanie na przy-
jaciela przyrody oraz wspólne posadzenie 
drzewka na placu przedszkolnym.

Wieści z przedszkoli 
- Kopanica
Światowy Dzień Pluszowego Misia
W dniu 24.11.2017. przedszkolaki z 

grup: Muchomorki, Sówki i Skrzaciki z Ko-
panicy uczestniczyły w obchodach Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych 
zabawek, moda na misie nie przemija. Tego 
dnia każde dziecko przyszło do przedszkola 
ze swoim przyjacielem- Misiem. A każdy był 
piękny i wyjątkowy. Uroczysty dzień rozpo-

czął się od układania przyniesionych plusza-
ków. Dla dzieci w tym dniu przygotowano 
wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, 
konkursy, zgadywanki, śpiewanie piosenek, 
misiowe tańce, foto budka, słodki poczęstu-
nek z misiowego tortu, oraz dyplomy i balo-
nowe misie za uczestnictwo w zabawach. Ten 
dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz 
wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości 
sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania 
swojego misia kolegom i możliwość zabawy 
z pluszakiem.

Festyn Jesienny
Na ten wyjątkowy bal, który odbył się 

„ Leśne Skrzaty” z Kopanicy wykonały cia-
steczka z wróżbą. Powitano rodziców i gości 
piosenkami i tańcami. Były zabawy z panią 
Animatorką. Dla dzieci były słodkie niespo-
dzianki a dla rodziców kawiarenka. Dzieci 
mogły zapleść sobie warkoczyka, pomalo-
wać twarz, skręcano także balony. Zabawa 
była wspaniała a dzieci zachwycone.

Teatrzyk
Gościł w przedszkolu w Kopanicy te-

atrzyk, który przedstawił przedszkolakom 
bajkę pt. „Królewna Śnieżka”. Wspaniali 
aktorzy przenieśli dzieci w bardzo zabawny 
sposób do świata królewny i krasnoludków. 
Przedstawienie wywołało u dzieci uśmiech i 
zaciekawienie. Po zakończeniu występu dzie-
ci nagrodziły aktorów głośnymi brawami.

Szlachetna Paczka
Okres Bożego Narodzenia to czas rado-

ści, życzeń i prezentów. Nie wszyscy jednak 
mogą się z tego cieszyć. Przedszkole w Ko-
panicy objęło pomocą rodzinę, która jest w 
trudnej sytuacji. Zaangażowanie rodziców, 
pracowników przedszkola oraz osób po-
stronnych przyniosło nieoczekiwane efekty. 
Zebraliśmy nie tylko produkty konieczne 
do codziennego funkcjonowania takie jak: 
żywność i artykuły higieniczno- sanitarne, 
ale również odzież, zabawki, słodycze, a tak-
że sprzęt kuchenny, narzędzia, kołdry, koce. 
Łącznie były 33 paczki. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim darczyńcom- ro-
dzicom, dzieciom, pracownikom przedszko-
la, strażakom oraz znajomym i przyjaciołom, 
którzy przyczynili się do zebrania darów w 
akcji „Szlachetna Paczka”. Wsparcie mate-
rialne, ale również nadzieja i wiara w ludzką 
dobroć trafiła do potrzebującej rodziny. Nam 

pozostaje radość z tego, że mogliśmy uczest-
niczyć w tej szlachetnej akcji.

Mikołaj wśród dzieci
Przedszkolaki już od samego rana z nie-

cierpliwością zaglądały do okien, zadając to 
samo pytanie…” dzisiaj przyjdzie św. Mikołaj 
?”, „o której będzie Mikołaj?” Ciężkie kroki 
i dźwięk dzwonka zapowiadały, że zbliża się 
długo wyczekiwany Gość. Nagle w drzwiach 
czy ukazała się postać św. Mikołaja biskupa 
w towarzystwie Pani Dyrektor i Pani Wicedy-
rektor. Przedszkolaki z radością powitały Go-
ści piosenką „Mikołaju nasz” i zapewniały o 
swojej grzeczności. Każde dziecko otrzyma-
ło prezent, ale i dla św. Mikołaja znalazł się 
podarunek. Każda grupa otrzymała zabawki 
na swoją salę. Oczywiście poprosiliśmy Go, 
aby odwiedził nas za rok.

Pasowanie na przedszkolaka
7 listopada na stołówce w Szkole Pod-

stawowej, miało miejsce uroczyste Paso-
wanie na Przedszkolaka. W uroczystości tej 
brali udział wszystkie dzieci z przedszkola 
oraz rodzice dzieci pasowanych. Swoją obec-
nością zaszczyciła nas również pani Dyrektor 
Agnieszka Nowicka oraz Wójt Gminy Sie-
dlec pan Jacek Kolesiński. Z wielkim zaanga-
żowaniem dzieci przedstawiły program arty-
styczny. Przedszkolaki śpiewały, recytowały 
wiersze i tańczyły. Zaprezentowały swoje 
umiejętności, których nauczyły się przez dwa 
miesiące pobytu w przedszkolu. Dzieci paso-
wane, a także ich rodzice złożyli uroczyste 
ślubowanie. Pani Dyrektor wypowiadając 
słowa „Pasuję Cię na Przedszkolaka” doty-
kała ramienia każdego dziecka za pomocą 
„czarodziejskiego ołówka”. Na pamiątkę 
tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały 
dyplomy i upominki. Na koniec uroczysto-
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Wieści z przedszkola 
–AbeCe Strumyk Wiedzy
Andrzejowe wróżby
Dnia 30.11.2017 r. obchodziliśmy An-

drzejki i z tej okazji odbyła się dyskoteka pt. 
„Przedszkole w krainie czarów”. Na dzieci cze-
kało sporo atrakcji tj. wróżby, konkursy, słodki 
poczęstunek, moc zabawy przy największych 
przebojach. W tym dniu wszystkie nasze dzie-
ciaczki przebrały się za czarodziejów, czaro-
dziejki oraz czarownice. Zabawy nie było koń-
ca.

Dzień pluszowego misia
24.11.2017r obchodziliśmy wielki dzień w 

naszym przedszkolu- święto pluszowego misia. 
odwiedził nas nasz przyjaciel miś ale nie było 
łatwo, żeby zdobyć misiowe przekąski dzieci 
musiały rozwiązać zagadki, zaśpiewać piosen-
kę, zatańczyć. były też konkurencję wymaga-
jące odwagi i skupienia. dziś wyłoniliśmy też 
zwycięzców konkursu na najpiękniejszą figur-
kę misia. I miejsce w konkursie zdobyła Julia 
Malinowska z grupy żabki, III miejsce otrzymał 
Jaś Gwiazdowski również z grupy żabki, a III 
miejsce zajęła Hania Hedko z grupy rybki, ser-
decznie gratulujemy. 

Teatrzyk ABeCe
30. 10.2017r. odwiedził nas aktor Teatru 

Lubuskiego, który przedstawił nam teatrzyk ku-
kiełkowy pt. Kopciuszek. Wszystkie dzieci były 
pod wrażeniem gry aktorskiej naszego gościa, a 
także z zaciekawieniem słuchały końca pięknej 
bajki.

Święto Dyni
Dnia 24.10.2017 r. obchodziliśmy w na-

szym przedszkolu I Święto Dyni. Z tej okazji 
nasi mali podopieczni przyszli do przedszkola 

ubrani w kolorach dyni. Przygotowania do ob-
chodów naszego święta trwały już od piątku, 
kiedy to dzieci wypiekały ciasteczka w kształcie 
tego przysmaku, a następnie musiały je polukro-
wać. Nasi mali milusińscy tego dnia dowiedzieli 
się również jak rośnie dynia i co skrywa w środ-
ku. Najbardziej naszym dzieciaczkom podoba-
ły się degustacje potraw zarówno wytrawnych 
jak i tych na słodko. Nie obyło się także bez 
tematycznych prac plastycznych, które można 
obejrzeć na gazetkach obok sal. Bawiliśmy się 
świetnie było smacznie, zdrowo i kolorowo.

Olimpiada Ekologiczna
Dnia 26.10.2017r. nasi przedszkolacy z 

grupy Sowy i Rybki wzięli udział w II Olimpia-
dzie Ekologicznej, która jest częścią konkursu 
ekologicznego zorganizowanego przez ZMO. 
Dodatkową atrakcją tego dnia był pokaz mody 
ekologicznej przygotowany również przez te 
dwie wspaniałe grupy. Każdy uczestnik własno-
ręcznie przygotował swój strój. Zabawa była 
świetna.

Wyróżnienie w konkursie pt. Jesienne 
Stworki

Nasza podopieczna Hania Hedko z gru-
py Rybki została wyróżniona w konkursie pt. 
Jesienne Stworki. Konkurs organizowany był 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu. Na-
szej małej zwyciężczyni gratulujemy i zachęca-
my do brania udziału w kolejnych konkursach.

Pasowanie na przedszkolaka
Dnia 13.10.2017r. z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej odbyło się Pasowanie na Przed-
szkolaka. W czasie uroczystości pasowania na 
przedszkolaka, maluchy swoim zachowaniem 
potwierdziły, iż dobrze czują się w nowym 
miejscu. Są pogodne i radosne. Wszyscy nasi 
podopieczni zaprezentowali zgromadzonym go-

ściom piosenki i wierszyki, jakich nauczyli się 
w tym czasie w przedszkolu. Odświętny strój 
i birety podkreślały doniosłość wydarzenia. W 
dalszej części uroczystości maluchy złożyły 
uroczyste ślubowanie, pani dyrektor Agniesz-
ka Winiarska-Szramka dokonała ceremonii pa-

sowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili każdy 
maluch otrzymał dyplom i upominek. Po części 
oficjalnej na wszystkich zgromadzonych gości 
czekał słodki poczęstunek.

Wieści z przedszkola 
– Siedlec Przedszkole Publiczne
Atrakcje edukacyjne dla przedszkolaków
W naszym przedszkolu w Siedlcu, każdy 

dzień przynosi wiele atrakcji, różnorodne za-
jęcia, zabawy spotkania z ciekawymi ludźmi, 
koncerty muzyczne, warsztaty z rodzicami. 
Podsumowaniem tematyki kompleksowej był 
udział przedszkolaków z grup w konkursach 
plastycznych: „Jesienne stworki”, „Łańcuch 
na choinkę” organizowanego przez GOK Sie-
dlec, konkurs na „Kartkę Bożonarodzeniową” 
organizowany przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Dzieci chętnie brały również 
udział w warsztatach kulinarnych „Zdrowo 
odżywiaj się”, warsztatach plastyczno tech-
nicznych „Moje zwierzątko”, „Dzień Kredki”, 
„Dzień Pluszowego Misia”, „Nasi skrzydla-
ci przyjaciele”. W organizowanych zajęciach 
przez nauczycieli dziękujemy rodzicom za 
współpracę.

Razem bezpieczniej 2 -Przedszkole Siedlec
W ramach projektu edukacyjnego „Bez-

pieczny przedszkolak” z wizytą do Przedszkola 
w Siedlcu przybyli policjanci Krzysztof Du-
dziński z Komendy Policji w Siedlcu, Marcin 
Dudziak z Komendy Powiatowej Policji w 
Wolsztynie. Policjanci przeprowadzili poga-
wędkę z dziećmi na temat „Bezpiecznej drogi 
do przedszkola”, „Bawimy się bezpiecznie”, 
„Numery alarmowe- zgłoś się”. Przedszkolacy 
oglądali samochód, sprzęt policyjny i każdy na-
tychmiast chciał powiedzieć „A jak ja urosnę, to 
będę policjantem... „

To wspaniały czas zabawy
W miesiącu październik Przedszkolacy z 

Przedszkola w Siedlcu wyruszyli do Sali Za-
baw „Dinopolis” w Wolsztynie. Wielkim en-
tuzjazmem dzieci wywołuje wiadomość o wy-
jeździe do sali zabaw, bo tu na każdego czeka 
coś fajnego! Przedszkolacy z wszystkich grup 

przedszkolnych uczestniczyły w warsztatach 
kulinarnych w Pizzerii „Mafia” Wolsztyn oraz 
w „Cengiz Baba Restauracja Turecka” w Wolsz-
tynynie. Dzieci poznały przepisy na wspaniale 
smakujące pizze, upieczone przez siebie. Za go-
ścinę dzieci przygotowały kartki z podziękowa-
niami oraz choineczki z makaronu na zbliżające 
się juz tuż, tuż Święta Bożego Narodzenia.

Z wizytą w gospodarstwie
Jedną z najbardziej ulubionych form przez 

dzieci to wycieczki do ciekawych miejsc w naj-
bliższym środowisku. Przedszkolacy z grupy 
„Wiewiórki”, „Pszczółki”, „Biedronki” i „ Żab-
ki” wyjechały do gospodarstw rolnych państwa 
I. R. Wachowskich w Reklinie oraz do państwa 
R. A. Szukalskich z Nieborzy. Dzieci oglądały 
zwierzęta hodowlane oraz sprzęt rolniczy w 
gospodarstwach. Dziękujemy państwu Szukal-
skim i Wachowskim za mile spędzony czas i 
przygotowany poczęstunek dla przedszkolaków 
z Siedlca.

W przyszłości zostanę żołnierzem
Dnia 3 listopada 2017r przedszkolacy z 

Siedlca wyjechali z okazji jubileuszu Jednostki 
Wojskowej do Sulechowa. W tym dniu dzie-
ci mogły zobaczyć defiladę żołnierzy, sprzęt 
wojskowy, spróbować grochówki żołnierskiej, 
usłyszeć wystrzały z armat. Dzieci z wielką ra-
dością, ciekawością zapoznawały się z wyposa-
żeniem samochodów wojskowych, radiostacją 
wozami pancernymi, czołgiem „Goździkiem”. 
Pobyt w Jednostce Wojskowej 5 Lubuskiego 
Pułku Artylerii w Sulechowie należał do bardzo 
udanego wyjazdu, pozostawiającego wiele nie-
zapomnianych chwil na całe życie.

Pasowanie na przedszkolaka
Dnia 17.10.2017r odbyło się uroczyste 

„Pasowanie na Przedszkolaka” w sali GOK Sie-
dlec. W spotkaniu brali udział zaproszeni go-
ście, rodzice i 140-stu przedszkolaków. W tym 
dniu, w obecności pana Wójta Gminy Siedlec, 

ści na wszystkich czekał słodki poczęstunku. 
Pasowanie na Przedszkolaka to uroczystość, 
która na stałe zagościła w kalendarzu imprez 
przedszkolnych. Przede wszystkim jest to 
pierwsza bardzo ważna uroczystość przed-
szkolna dla dzieci i rodziców, którzy po raz 
pierwszy przekroczyli progi naszego przed-
szkola.

Bogaty w wydarzenia miesiąc
Jesień słynie z kasztanów, żołędzi, orze-

chów i liści, dlatego i w naszym przedszkolu, 
nie zabrakło tych darów jesieni do zabawy. 
3,4 i 5 latki wybrały się na wycieczkę do 
sadu w Kargowej. Dzieci oglądały drzewka 
z owocami, a także zwiedziły hale, na której 
przechowywane są zbiory. Każdy przedszko-
lak otrzymał jabłuszko. 6 latki odwiedziły 
pobliski sklep z owocami. Dzieci wykony-
wały także przetwory z owoców i warzyw. 
Muchomorki upiekły jabłecznika, Sówki 
suszyły jabłka i upiekły muffiny, Skrzaciki 
także suszyły jabłka i zrobiły sałatkę wa-
rzywną, a 6 latki wykonały warzywne ka-
napki. 14 października obchodziliśmy w 
naszym przedszkolu Dzień Edukacji Naro-
dowej. Z tej okazji przedszkolaki wystąpiły 

dla wszystkich Pań. Były piosenki, wiersze i 
tańce. Dzieci wręczyły wszystkim pracowni-
kom przygotowane własnoręcznie upominki. 
4,5 i 6 latki wybrały się do biblioteki szkolnej 
na spotkanie z kominiarzem, aby dowiedzieć 
się na czym polega jego praca. Muchomor-
ki również odwiedziły bibliotekę na Dzień z 
żółwikiem Franklinem. Dzieci słuchały przy-
gód Franklina i oglądały książeczki z jego 
przygodami. 4 i 5 latki odwiedziły gabinet 
pani pielęgniarki w szkole. Podczas tej wizy-
ty dzieci miały okazję zważyć się i zmierzyć, 
oraz porozmawiać o zdrowym odżywianiu. 
Skrzaciki i Sówki odwiedziły Dom Pomocy 
Społecznej w Wielkiej Wsi, aby poznać hi-
storię św. Łucji, Hiacynty i Franciszka. Nasze 
przedszkolaki brały udział w konkursie pla-
stycznym „Jesienne Stworki” organizowa-
nym przez GOK w Siedlcu. Wyróżnienie w 
tym konkursie z naszego przedszkola zdoby-
ła Maja i Zosia. Grupa 6 -latki wybrała się na 
teatrzyk muzyczny w Siedlcu oraz teatrzyk 
ekologiczny w Domu Kultury w Wolsztynie. 
W tym miesiącu, po raz kolejny w naszym 
przedszkolu odbyła się filharmonia.
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nauczycieli, rodziców do uroczystej przysięgi 
przystąpiło 61 dzieci z 6-ciu grup przedszkol-
nych. Każde nowo-pasowane dziecko otrzymało 
dyplom „Pasowanie na Przedszkolaka” koloro-
wy bilet, kuferek obfitości. Grupy przedszkolne 
„Kotki”, „Skrzaty”, „Wiewiórki”, „Pszczółki”, 
„Biedronki”, „Żabki” przygotowały uroczysty 
program artystyczny na to niezwykłe wyda-
rzenie przedszkolne. Po części artystycznej, 
przedszkolacy wręczyli gościom kwiaty i laurki 
z życzeniami z okazji DEN. Od tego dnia nowi 
przedszkolacy wchodząc w Poczet Przedszko-
laków, zostali prawdziwymi przedszkolakami w 
Przedszkolu w Siedlcu.

Przygotowania Świąteczne
Dzieci z grupy „Kotki”, „Skrzaty”, „Bie-

dronki”, „Pszczółki”, „Żabki”, „Wiewiórki” 
brały udział w przygotowaniach świątecznych 
w Przedszkolu w Siedlcu . Przedszkolaki z wiel-
ką radością ubierały choinki w swoich salach, 
pisały listy do św. Mikołaja, wykonywały ozdo-
by świąteczne oraz brały udział w warsztatach 
plastycznych i kulinarnych. Każda grupa przed-
szkolna wystąpiła z programem artystycznym 
na Jarmarku Bożonarodzeniowym w sali GOK 
Siedlec, ciesząc widzów pięknymi piosenkami i 
tańcami, a podsumowaniem występów były Ja-
sełka wykonane przez grupę „Skrzaty”.

Świąteczne opowieści
Przedszkolacy z Siedlca odwiedziły Bi-

bliotekę Miejską w Wolsztynie. Panie ugościły 
dzieci piękna świąteczną baśnią wybraną przez 
dzieci. Po czytaniu bajek, dzieci bawiły się w 
kącikach czytelniczych, przy stolikach rysowa-
ły świąteczne obrazki.

Św. Mikołaj z wizytą
Przedszkolacy z grup przedszkolnych 

powitali św. Mikołaja ze śnieżynką w GOK 
Siedlec. Św. Mikołaj przyjechał bryczką z koni-
kami, prezentami zakupionymi przez Radę Ro-
dziców przy Przedszkolu Siedlec. Dzieci okla-
skami, piosenkami o św. Mikołaju, uśmiechem 
bawiły niezwykłych gości przy pięknej choince 
w holu Urzędu Gminy Siedlec. Wójt Gminy 
Siedlec z panią skarbnik przybyli z wizytą, ży-
czeniami i słodkościami do przedszkolaków. W 
tym dniu każdy gość, przedszkolak otrzymał od 
św. Mikołaja niezwykły prezent na zbliżające 
się św. Bożego Narodzenia . Wesołych Świąt.

Dyskoteka Andrzejkowa 
Przedszkolacy z wszystkich grup przebrały 

się w różne postaci z bajek. W czasie dyskoteki 
andrzejkowej dzieci brały udział w konkursach, 
wróżbach w zabawie przy muzyce discopolo. 
Wszyscy razem wspaniale się bawili.

Pomagali zwierzętom
Przedszkolacy z wszystkich grup przed-

szkolnych wzięły udział w zbiórce karmy dla 
potrzebujących piesków i kotków. Dzieci z grup 
„Kotki” i „Skrzaty” w czapkach mikołaja za-
wiozły całą zebraną karmę do „Przytuliska” w 
Wolsztynie. Wolontariuszki, oprowadziły nas 
po przytulisku i opowiedziały nam o przebywa-
jących w nim pieskach. Dzieci podziękowały 
panią składając życzenia z okazji nadchodzą-
cych świąt Bożego Narodzenia podziękowały 
za mile spędzony czas.

Wieści z przedszkoli – Tuchorza
Mikołajkowy zawrót głowy 
Już od kilku dni wszystkie dzieci z nie-

cierpliwością przygotowywały się na odwie-
dziny pewnego gościa, lubianego przez każ-
dego - i tego małego, i tego dużego - czyli 
Świętego Mikołaja. Przyjechał On oczywiście 
swoimi wielkimi saniami ciągniętymi przez 
renifery, ale niestety... wylądował na dachu 
Sali Wiejskiej w Starej Tuchorzy. I tu z ak-
cją pomocy w Jego „postawieniu na ziemi” 

przyszli strażacy z OSP Stara Tuchorza. Ale 
wszyscy zastanawialiśmy się, co się stało z 
paczkami Świętego Mikołaja, bo ani sań, ani 
reniferów już na dachu nie było! Ale i o tym 
Mikołaj nie zapomniał - bo w pewnym mo-
mencie nadjechał konwój Świętego Mikołaja 
- baaardzo duży TIR wypełniony upominka-
mi dla grzecznych dzieci. Zaprosiliśmy więc 
naszego wspaniałego gościa do sali, wspólnie 
odśpiewaliśmy Mu kilka wesołych, mikołaj-
kowych piosenek, troszkę potańczyliśmy, no i 

Mikołaj postanowił obdarować w końcu dzie-
ci przygotowanymi prezentami (przy okazji 
robiąc sobie z każdym dzieckiem pamiątkową 
„sweet focię”). Dziękujemy wszystkim za po-
moc w organizacji tego dnia - Swiętemu Mi-
kołajowi, OSP Stara Tuchorza, firmie Jantex, 
Super Sklep Tuchorza, a także Komuś z góry 
za dziurę w niebie, bo na krótką chwilę nawet 
przestał padać deszcz.

Lanie wosku i magik
Dnia 28 listopada Przedszkolaki z Tu-

chorzy, Starej Tuchorzy i Kiełpin spotkały się 
na Sali Wiejskiej w Tuchorzy, aby wspólnie 
świętować zbliżające się Andrzejki. Wszyscy 
świetnie bawiliśmy się przy wesołej muzyce 
disco oraz podczas różnych tańców z Panią 
Dominiką. W ten magiczny dzień kulminacyj-
nym punktem okazał się pokaz czarów w wy-
konaniu Pana magika - oczywiście przy dużej 
pomocy wszystkich przedszkolaków. Nie mo-
gło tego dnia także zabraknąć wróżby andrzej-
kowej - lania wosku. Przepyszne okazało się 
też ciasto upieczone przez naszych kochanych 
rodziców.

Szkolenie nauczycieli
30 listopada po zajęciach dla dzieci szko-

lenie rozpoczęły nauczycielki z Zespołu Pu-
blicznych Przedszkoli w Tuchorzy. Tematem 
spotkania prowadzonego przez doświadczoną 
Panią metodyk Teresę Raczkowiak było: Za-
bawy w teatr w aspekcie poznawania przyrody 
przez dzieci”. Nauczycielki miały możliwość 
przenieść się na chwilę w bajkowy świat wier-
szy i opowiadań w odniesieniu do przyrody, 
zjawisk atmosferycznych czy bajkowej „Lo-
komotywy”. Poznały zabawy i gry podłogo-
we z wykorzystaniem zadań z materiałami 
przyrodniczymi, znakami grafomotorycznymi 
, wykonały kukiełki do przedstawienia teatral-
nego oraz wspólnie przygotowały teatrzyk pt. 
„ Bal w przedszkolu” . Po części szkoleniowej 
Rada Pedagogiczna przeszła do spraw bieżą-
cych oraz zatwierdziła opracowany przez ze-
spół nauczycielek Statut Zespołu Przedszkoli.

Przedszkolaki w bibliotece i krainie zabaw
14 listopada grupa maluszków „SMY-

KI„ oraz z oddziału w Kiełpinach „MALI 
ODKRYWCY” wyjechały na wycieczkę do 
Biblioteki Publicznej w Siedlcu gdzie cze-
kała na nich Pani Aneta, która wprowadziła 
ich w tajniki uczestnictwa w bibliotece oraz 
pokazała możliwość zapisania się w poczet 
czytelników i wypożyczania książek. Dzieci 
spotkały się również z Dyrektorem Jackiem 
Skrobiszem oraz pracownikami GZOEASiP w 
Siedlcu Panią Ewą Śmiałek i Elżbieta Woga, 
którzy w ramach programu „Cała Polska czyta 
dzieciom” opowiedzieli bajkę pt. „Czerwony 
Kapturek”. Następnie dzieci zwiedziły wy-
stawę prac dziecięcych z konkursu organizo-
wanego przez GOK pt.” Jesienne stworki”, w 
którym Sebastian Tyrcha wychowanek grupy 
5-latków „ Biedronki”zdobył wyróżnienie. 

Dzieci poznały budynek Urzędu Gminy Sie-
dlec – miejsca gdzie urzęduje Wójt Gminy 
Siedlec wraz z pracownikami całego urzędu. 
Po opuszczeniu budynku dzieci z opiekunami 
udały się do Wolsztyna, gdzie czekała na nich 
wspaniała zabawa w krainie zabaw „ DINO-
POLIS”.

Pasowanie na przedszkolaka
„Pasowanie na przedszkolaka” miało 

miejsce w trzech placówkach, począwszy od 
oddziału w Kiełpinach w dniu 8 listopada, 
gdzie pasowanych zostało 6 nowych przed-
szkolaków w obecności Wójta Gminy Siedlec , 
sołtysa wsi Kiełpiny oraz rodziców. Kolejnego 
dnia 9 listopada w oddziale w Starej Tuchorzy 
w poczet przedszkolaków zostało przyjętych 
również 6 przedszkolaków oraz 10 listopada 
w Przedszkolu w Tuchorzy w gronie kole-
gów, wychowawców i rodziców z udziałem 
Wóta Gminy Siedlec: Jacka Kolesińskiego , 
Dyrektora GZOEASiP : Jacka Skrobisza, soł-
tysów wsi Tuchorza: Katarzyny Materna oraz 
wsi Nowa Tuchorza: Tadeusza Monkiewicza 
zostało pasowanych 29 nowo przyjętych dzie-

ci. Pasowanie połączone zostało z obchoda-
mi Święta Niepodległości Polski i stało się 
tradycją naszej placówki na Sali Wiejskiej w 
Tuchorzy Dzieci z grup młodszych w obecno-
ści starszych kolegów i koleżanek zaprezen-
towały program artystyczny mówiący o życiu 
przedszkolnym a grupa 5- latków z Tuchorzy 
przedstawiła w wierszach i pieśniach historię 
odzyskania niepodległości. Na koniec wszyst-
kie przedszkolaki wstępujące w szeregi nasze-
go przedszkola złożyły uroczyste ślubowanie 
i zostały pasowane przez Wójta i zaproszo-
nych gości w poczet przedszkolaków naszej 
placówki. Rada Rodziców w każdej placówce 
przygotowała dla wszystkich przedszkolaków 
a zwłaszcza tych pasowanych po raz pierwszy 
niespodzianki i dyplomy Następnie Dyrektor 
Przedszkola zaprosiła wszystkich uczestników 
uroczystości na pyszne ciasto przygotowane 
przez rodziców.

Groszek z wizytą w przedszkolu
W środę 25 października przedszkola-

ków z całego Zespołu Publicznych Przed-
szkoli w Tuchorzy odwiedził nietypowy gość 
„GROSZEK”. Podczas spotkania dzieci opo-
wiadały o tym skąd biorą się warzywa, jakie 
potrawy można przyrządzać z warzyw, jak 
prawidłowo się odżywiać oraz świetnie bawić 
wykonując jesienne warzywne kukiełki oraz 
zwłaszcza starszaki przypomniały cały cykl 
wzrostu fasoli aż do wyłuskania „groszków” 
fasoli. I tak oto w ciekawy i przyjemny sposób 
dzieci podsumowały jeden z działów jesiennej 
tematyki „Dary z ogrodu”, a na koniec wizyty, 
każda grupa stanęła do pamiątkowego zdjęcia 
i zapraszała „ Groszka” na kolejne spotkanie. 
Za użyczenie stroju serdecznie dziękujemy ro-
dzicom Hani i Michaliny Kowalewskich.
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W Grójcu Wielkim i Siedlcu wraz z 
końcem października zakończyły się prace 
realizujące projekty w ramach VII edycji 
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 
organizowanego przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowania 
w Siedlcu powstała „ścieżka edukacyjna 
Pszczela Aleja”. W ramach realizacji zada-
nia został zagospodarowany teren sołecki 
i powstało miejsce rekreacji o charakterze 
edukacyjnym. Ponadto na zagospodarowa-
nym terenie zastało wydzielone miejsce 
na integracyjne spotkania z miejscem na 
ognisko i grill ogrodowy. Ogólna wartość 
projektu wyniosła 39.425,00 zł. Kwota 
dofinansowania ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego to 13.550,00 zł, wkład własne z 
budżetu gminy 9.050,00 zł oraz z funduszu 
sołeckiego 6.500,00. Pozostałe koszty to 
zadeklarowana praca mieszkańców, praca 
sprzętu oraz wkładu rzeczowego.

W Grójcu Wielkim powstało 
„Wiejskie Centrum Wypoczynku, 
Sportu i Rekreacji” . Celem pro-
jektu było zagospodarowanie wol-
nej przestrzeni publicznej poprzez 
nadanie jej nowych funkcji tj. re-

kreacyjnej dzięki stworzeniu nowoczesne-
go i bezpiecznego miejsca zabaw dla dzie-
ci oraz miejsca wypoczynku dla dorosłych. 
Również pojawienie się elementów siłow-
ni zewnętrznej, spowodowało że w nowo 
powstałym miejscu pojawiły się nie tylko 
rodzice z dziećmi, ale również młodzież i 
seniorzy. Ogólna wartość projektu wynio-
sła 55.080,21 zł. Kwota dofinansowania 
ze strony Urzędu Marszałkowskiego to 
22.480,00 zł, wkład własny z budżetu gmi-
ny 13.309,56 zł oraz z funduszu sołeckiego 
4.992,05. Pozostałe koszty to zadeklaro-
wana praca mieszkańców, praca sprzętu 
oraz wkład rzeczowego. Podkreślić należy 
duże zaangażowanie mieszkańców, którzy 
w czynie społecznym wykonali szereg prac 
przy realizacji projektów zarówno w Grój-
cu Wielkim jaki i w Siedlcu. To właśnie 
dzięki temu zaangażowaniu przy wspólnej 
pracy powstały wyjątkowe miejsca inte-
grujące społeczność lokalną.

Nasze wsie coraz piękniejsze

LATO
Jakie okrutne tego roku
Tu wysuszyło, a tam zalało
Czy to z twojego Panie wyroku

Jeżeli taka Twoja wola Panie
Łamać stuletnie drzewa
To tajemnice Twoje
W które się wgłębić trzeba

Jak możesz Panie zrywać dachy
I niszczyć domy – dorobek życia
A potem patrzeć na łzy i rozpacz
I nieme wycie – chcesz powiedzieć
Że tyle jest warte ziemskie życie

Wiem, że z koniem się nikt nie kopie
I nie można się z Tobą boksować
Ale w niemej modlitwie
Można z Tobą Panie dyskutować

I Ty nas Panie uczysz przebaczać
Byśmy nikogo nie obwiniali
Byśmy nikogo nie potępiali
I byśmy umieli powiedzieć 
– przepraszam

Że miłość w rodzinie
Że szacunek dla ludzi
I Twoja Panie miłość co boli
I łza  co płynie w ciszy powoli
Wynagrodzi!

 Julianna Kaczmarek

Wieści z przedszkola 
– Stara Tuchorza
Wielkie grzybobranie
Przedszkole w Starej Tuchorzy położo-

ne jest bardzo blisko lasu, dlatego gdy tylko 
pogoda dopisywała, przedszkolacy bardzo 
chętnie spacerowali po lesie w poszukiwaniu 
grzybów. W tym roku udało się ich znaleźć 
bardzo dużo, niektóre z nich dzieci zabiera-
ły do domu, a część ususzyliśmy na wigilię. 
Tego typu wyprawy z pewnością były dla 
dzieci doskonałą lekcją nie tylko ze znajomo-
ści grzybów ale również mogliśmy obserwo-
wać zmieniającą się przyrodę w czasie jesie-
ni, uczyliśmy się jak właściwie zachować się 
w lesie a także obserwowaliśmy ślady zwie-
rzyny leśnej.

Cała Polska czyta przedszkolakom
6 października 2017r Przedszkolaków 

ze Starej Tuchorzy odwiedzili bardzo wyjąt-
kowi goście, a byli to przedstawiciele Agen-
cji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnic-
twa w Wolsztynie. W ramach realizowanej 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom na wsi” 
najmłodsi mogli posłuchać bajki o tematyce 
rolniczej. Realizowany temat bardzo przy-
padł dzieciom do gustu, słuchały z dużym za-
interesowaniem i dzięki bardzo sympatycznej 
atmosferze, nie bały się zadawać pytań. Na 
koniec każdy przedszkolak otrzymał piękne 
upominki, które mógł zabrać do domu a w 
naszym przedszkolu pozostały książeczki z 
bajkami, do których często sięgamy i dzięki 
nim ta miła wizyta pozostanie na długo w na-
szej pamięci.

Wiadomości z przedszkoli

Dnia 10 listopada 2017 r. w przed-
dzień Święta Niepodległości, Wójt 
Gminy Siedlec wraz z pracownika-
mi Urzędu Gminy, złożyli kwiaty i 
zapalili znicze pod pomnikiem po-
święconym pamięci Powstańców 
Wielkopolskich w Siedlcu.
Hołd poległym za niepodległość 
Polski oddały również dzieci z 
Przedszkola Publicznego w Siedlcu 
wraz z wychowawczyniami.
Tegoroczne powiatowe obchody 
Narodowego Święta Niepodległości 
odbyły się 11 listopada w Wolszty-
nie. Przedstawiciele gminy również 
brali w nich udział. 

Święto Niepodległości w regionie

Mikołaj w Wąchabnie
Dnia 8 grudnia w Sali Wiejskiej 

w Wąchabnie odbyło się Spotkanie 
Mikołajkowe, w którym uczestniczyły 
dzieci z wioski wraz z mamami. Nie-
stety długo wyczekiwany gość był na 
tyle zabiegany, iż zostawił worek z pre-
zentami i szybko odjechał na saniach. 

W oczekiwaniu na Mikołaja dzieci 
ozdabiały pierniczki, a po rozpakowa-
niu upominków wykonywały ozdoby 
świąteczne. Spotkanie przebiegło w 
miłej świątecznej atmosferze, dlatego 
czekamy z niecierpliwością na następ-
ne tego typu uroczystości.
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Nagrodę w konkursie dla dzieci 
z numeru  04/188 

otrzymują:
- Adam Walkowiak (Kębłowo), 

- Kasia Gaweł  (Belęcin), 
- Franciszek Tomiak (Belęcin). 

Zwycięzcom  gratulujemy.

Odszedł znany społecznik

We wtorek 21 listopada 2017 r. zmarł 
Włodzimierz Kardaszewski wielolet-
ni społecznik. W poprzednich latach 
członek rady sołeckiej i osoba działa-
jąca czynnie na rzecz klubu Orzeł Be-
lęcin, bardzo angażował się w sprawy 
lokalnej społeczności, w życie miesz-
kańców wsi. Dbał czynnie o porządek 
w swojej małej ojczyźnie miał zawsze 
czas dla innych, nigdy nie brakowało 
go przy organizacji festynów, zabaw 
czy innych wydarzeń. Zapamiętamy 
go jako życzliwego, pogodnego i za-
wsze uśmiechniętego człowieka. Po-
grzeb odbył się w piątek 24 listopada 
2017 r. o godz. 13 na cmentarzu para-
fialnym w Zakrzewie.

Ostatnie pożegnanie
śp. Stanisława Węglarza

We wtorek, 10 października 2017 r. w 
kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Siedlcu, a następnie na miejscowym 
cmentarzu, odbyły się uroczystości 
pogrzebowe śp. Stanisława Węglarza - 
wieloletniego sołtysa wsi Karna.
Śp. Stanisław Węglarz pełnił funkcję 
Sołtysa piątą kadencję, nieprzerwa-
nie od 1999 r, kiedy to wybrano go po 
raz pierwszy. Zyskał zaufanie, stał się 
niestrudzonym liderem mocno zaanga-
żowanym w sprawy lokalnej społecz-
ności, w życie mieszkańców wsi i ich 
problemy. Dzięki jego staraniom, deter-
minacji i skuteczności powstało wiele 
inwestycji i remontów podnoszących 
jakość życia mieszkańców, jak choćby 
drogi czy modernizacja sali wiejskiej. 
Doskonale potrafił zintegrować spo-
łeczność, zarówno mieszkańców, jak i 
działające we wsi organizacje, co dało 
się zauważyć m.in. podczas dorocznych 
dożynek, festynów czy innych wyda-
rzeń. Zapamiętamy go jako życzliwe-
go, pogodnego i zawsze uśmiechnięte-
go człowieka. Cześć Jego Pamięci!

To była wspaniała nagroda od 
posła Killiona Munyamy dla 
najbardziej aktywnych uczniów 
ze szkół gminy Siedlec, którzy 
brali udział w lekcjach obywa-
telskich prowadzonych przez 
asystenta posła Filipa Szymcza-
ka. Z każdej z ich wytypowano 
po 8 osób, które razem z opie-
kunami wyjechały na wyciecz-
kę. Po kilku godzinach podróży 
40-osobowa grupa stanęła pod 
budynkami Sejmu. Zwiedziła 
budynek, wysłuchała informa-
cji o funkcjonowaniu tej jednej 
z najważniejszych w Polsce 
instytucji oraz wzięła udział w 
wykładzie profesora Munyamy. 
W wyjeździe wzięły też udział 
Perły Sumsiodki, które na kory-
tarzach sejmowych odśpiewały 
wspólnie z naszym parlamenta-

rzystą kolędę. Kolejnym punk-
tem programu było zwiedzanie 
warszawskiej Starówki. A na 
zakończenie młodzież z zain-
teresowaniem uczestniczyła w 
wykładzie prof. Rafała Ohme, 
polskiego eksperta w dziedzinie 
emocji, komunikacji i zarzą-
dzania i jednego z pionierów 
neuronauki konsumenckiej. W 
drodze powrotnej nie zabrakło 
oczywiście przystanku w Mc 
Donaldzie. Uczniowie byli bar-
dzo zadowoleni z wyjazdu i już 
czekają na następną taka inicja-
tywę. Organizatorem był Filip 
Szymczak, wspólnie z Agniesz-
ką Kędziorą dyrektorem GOK
-u. A wszystko to nie mogło się 
udać bez pomocy posła Killiona 
Munyamy.

Z Siedlca prosto do Sejmu
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