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W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, 
w ten niepowtarzalny czas, życzymy Państwu 

wielu głębokich  i radosnych przeżyć. 
Aby zbliżający się czas Świąt Bożego narodzenia był pełen 
rodzinnego ciepła, a wspólne dzielenie się opłatkiem wyrazem 

miłości i troski o bliźniego. 
Niech cud narodzin Zbawiciela da Wam siłę i nadzieję na 
królowanie dobra w rodzinie i pracy. Niech nadchodzący 
Nowy Rok będzie czasem spełnienia marzeń , realizacji 

celów i rozwoju osobistych pasji i talentów.
Wójt Gminy Siedlec 

Jacek Kolesiński

Przewodniczący Rady Gminy Siedlec 

Andrzej Kaźmierczak
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Dzień Pracownika Socjalnego

Spółka Infrakom Ko-
ścian wykona zadanie 
pn. „ Przebudowa drogi 
gminnej 565545 w Wiel-
kiej Wsi”. Zakres robót 
obejmuje przebudowę 

istniejącej nawierzch-
ni wraz z poszerzeniem 
jezdni oraz remont prze-
pustów i konserwacja łu-
ków. Termin realizacji za-
dania upływa 13.12.2019 

r. Koszt całkowity zada-
nia : 153 957, 85 złotych 
brutto.

Przebudowa drogi gminnej 
w Wielkiej Wsi - podpisanie umowy

21 listopada uznano, jako Dzień 
Pracownika Socjalnego. Z tej okazji 
Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński, 
w imieniu mieszkańców gminy Sie-
dlec, złożył życzenia wszystkim pra-
cownikom Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Siedlcu. W dniu Waszego święta 
życzymy dużo zdrowia i motywacji 
do wykonywania swoich obowiązków 
w nie zawsze korzystnych warunkach 
oraz nieustającej satysfakcji z pracy.

95 – lecie Lasów Państwowych 
w Wolsztynie

Święto Niepodległości
W poniedziałek ( 11.11) Wójt 

Gminy Siedlec Jacek Kolesiński 
oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Siedlec Andrzej Kaźmierczak 
uczestniczyli w Powiatowych 
Obchodach |Narodowego Świę-
ta Odzyskania Niepodległości. 
Po zakończeniu uroczystości w 
Wolsztynie, wójt oraz przewod-
niczący Rady złożyli kwiaty pod 
pomnikiem ku czci Powstańców 
Wielkopolskich w Siedlcu. Po 
południu z Chobienic wyruszył 
pochód pieszo – rowerowy do 
Grójca Wielkiego, uczestniczyli 
w nim między innymi wójt Ja-
cek Kolesiński, członek Zarządu 
Rady Powiatu Wolsztyńskiego 
Hieronim Birk, Radna Rady 
Gminy Siedlec Róża Olejni-
czak, Sołtysi Grójca Wielkiego 
i Chobienic, przedstawiciele rad 
sołeckich, przedstawiciele OSP 
Grójec Wielki i OSP Chobieni-
ce oraz mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. Młodzież odśpie-

wała pieśni patriotyczne, w ta-
kim dniu, jak ten, nie mogło 
zabraknąć wspólnego wykona-
nia hymnu. Po części oficjalnej i 
artystycznej Sołtys Grójca Wiel-
kiego Jadwiga Hirt zaprosiła 
wszystkich na przystań, gdzie 
na zgromadzonych czekała woj-
skowa kuchnia polowa, ognisko 
z kiełbaskami, gorąca herbata 
i grzaniec oraz domowe ciasto 
drożdżowe. Na przystani odbył 
się też chrzest łodzi Argo, wy-
konanej przez firmę Antoniego 
Hirta oraz prezentacja rzeźby 
drewnianej - panny z wiankiem 
autorstwa Rafała Nawracały. Do 
godzin wieczornych trwało spo-
tkanie i patriotyczne śpiewy. We 
wtorek ( 12 bm.) kwiaty i znicze 
pod pomnikiem w Siedlcu złoży-
ły przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w Siedlcu. Wspól-
nie odśpiewały też Mazurek Dą-
browskiego.

W piątek ( 15.11) wójt Jacek Ko-
lesiński uczestniczył w obchodach 95 
– lecia Lasów Państwowych. Podczas 
spotkania zaproszonym gościom zo-
stała przybliżona historia leśnictwa na 
terenie powiatu wolsztyńskiego. Ju-

bileusz ten był znakomitą okazją, by 
wręczyć na ręce Nadleśniczego Nad-
leśnictwa Wolsztyn Krzysztofa Kotlar-
skiego okolicznościowy medal 100- le-
cia odzyskania niepodległości.
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O tym, co w Gminie Siedlec 
z Jackiem Kolesińskim – Wójtem

Pierwszy rok tej kadencji pra-
wie za nami – Panie Wójcie – jak 
było?

Już nie jestem pierwszakiem, to 
jest druga moja kadencja, więc 
na pewno było łatwiej. Ale mimo 
wszystko to ciężka i trudna praca. 
Mam to szczęście pracować we 
wspaniałym zespole ludzi. Mam 
tu na myśli i radnych gminnych, 
powiatowych i przede wszystkim 
urzędników Dobrze układa nam 
się współpraca z samorządem  po-
wiatowym i wojewódzkim. Gdy-
by nie ci konkretni ludzie byłoby 
zdecydowanie gorzej. Oczywiście 
w każdej beczce miodu musi się 
znaleźć odrobina dziegciu. Musi 
być krytyka, to ona pobudza nas 

jeszcze bardziej do działania i 
poprawy jakości naszej pracy. 
Cieszę się zawsze, kiedy za kry-
tycznymi słowami idzie pomysł 
i podpowiedź. Krytyką dla po-
klasku się nie przejmuję. Moim 
pracownikom i mi, jako wójtowi, 
zależy przede wszystkim na roz-
woju gminy. A ten rozwój jest. To 
będziecie Państwo widzieli na ko-
lejnych stronach naszej gazety.

Gdyby miał Pan wymienić naj-
ważniejsze wydarzenie w roku 
2019 to...
Byłyby to Wojewódzko-Archi-

diecezjalne Dożynki, które w tym 
roku odbyły się w Siedlcu. Dużo 
pracy i dużo zachodu, ale wspa-
niała promocja dla naszej gminy. 
Znowu wszyscy stanęli na wyso-
kości zadania. W ciągu kilku dni o 
Siedlcu było głośno. Dobra współ-
praca z samorządem powiatowym 
i wojewódzkim, której efektem 
była wspaniała impreza. Wszyst-
kim zaangażowanym należą się 
podziękowania.

Najważniejsze inwestycje to
Przebudowa i rozbudowa bu-

dynku przedszkolnego w Siedlcu 
w ramach zadania „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania 
budynku Domu Pomocy Społecz-
nej na przedszkole i dzienny dom 
opieki „Senior – Wigor” na kwotę 
2 186 821,64 PLN, w tym dotacja 
od Wojewody Wielkopolskiego 
około 300 000 PLN.
Budowa sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem przy Szkole Pod-
stawowej w Tuchorzy za prawie 
3 mln. złotych. Około 850 000 
PLN kosztowała budowa kolek-
tora tłocznego, kanalizacji sani-
tarnej Belęcin – Tuchorza – etap 
II. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Belęcin na kwotę 
750 539,48 PLN.

Plany na przyszłość?
Oczywiście są, nie może być ina-

czej. Trudny rok przed nami. Bu-
dżet Gminy Siedlec wynosi ponad 
55 milionów. Do oświaty musimy 
dołożyć 9 milionów złotych, do 
opieki społecznej 2,5 miliona. Ale 
nie załamujemy rąk. Działamy, 
piszemy wnioski, pozyskujemy 

środki zewnętrzne. W 2020 roku 
4,6 miliona wydatków majątko-
wych w tym 1,4 miliona wydat-
ków na inwestycje. Będzie to mię-
dzy innymi kontynuacja budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Belecin na kwotę prawie 6 
mln PLN. Ponad 1 490 000 PLN 
dofinansowujemy do przebudowy 
drogi powiatowej Stara Tuchorza – 
Kiełpiny – Powodowo. To bardzo 
ważna i wyczekiwana inwestycja 
w gminie. Jednocześnie wykonane 
zostanie zadanie pn. „Budowa sie-
ci wodociagowej w pasie drogi po-
wiatowej nr 3793P w miejscowo-
ści Kiełpiny za kwotę ponad 600 
000,00 PLN.  I wiele wie innych.

Gdyby miał Pan teraz złożyć 
życzenia życzenia mieszkańcom, 
tak krótko w trzech zdaniach  
Chciałbym, żeby byli zdrowi, bo 

to w końcu najważniejsze. Gmi-
na nam pięknieje z dnia na dzień 
i niech nie przestaje. Pomysłów, 
zapału do pracy i samych dobrych 
ludzi na drodze.

A sobie?
Hmmm… tego samego

  W dniach 27 – 28 września 2019 
r. w Zbąszyniu odbyła się 45. Jubileuszowa 
Biesiada Koźlarska. W całości poświęcona 
Leonardowi Śliwie – muzykowi, animatorowi 
folkloru koźlarskiego, nauczycielowi, który, w 
swojej pracy najwięcej czasu poświęcał mło-
dzieży. Pamięć o Leonardzie Śliwie  uczczono 
posadzeniem dębu, nieopodal Kładki Koźlar-
skiej, przerzuconej przez Obrę. Biesiadę, po-
przedził Konkurs na Młodego Muzyka Ludo-
wego. 
 W ramach projektu współpracy 
„Triatlon turystyczny – innowacyjnym spo-
sobem promocji obszaru LSR, w dniu 29 
września br. odbył się zorganizowany przez 
Lokalną Grupę Działania KOLD, rajd pieszy 
połączony z grą miejską na trasie Lwówek – 
Wąsowo. Była to znakomita okazja do pozna-
nia walorów krajobrazowych i przyrodniczych 
wybranych fragmentów Pojezierza Poznań-
skiego oraz propagowanie turystyki pieszej 
jako zdrowej                  i aktywnej formy spę-
dzania wolnego czasu i krzewienie zamiłowa-
nia do krajoznawstwa. Ponadto, organizatorzy, 
założyli dodatkową atrakcję rajdu, na którym 
spotkali się przedstawiciele dwóch pozosta-
łych partnerów projektu, tj. Lokalnej Grupy 
Działania Regionu Kozła i Wielkopolskiej Lo-
kalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior, 
popularyzację „wielkopolskich gier zapomnia-
nych”. 
 W dniu 30 września 2019 roku za-
kończone i w pełni zrealizowane zostało za-

danie pt.: „Od ucznia do mistrza” – warsztaty 
wyrobu tradycyjnych instrumentów ludowych 
Regionu Kozła. Projekt dofinansowany  ze 
środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, w ra-
mach programu Kultura ludowa 
i tradycyjna. Instytucją zarządza-
jącą był Departament Narodo-
wych Instytucji Kultury. Celem 
projektu było przeprowadzenie 
warsztatów budowy trzech rzad-
ko występujących instrumentów 
dudowych – kozła weselnego 
(białego), sierszenek dymanych i 
sierszenek dmuchanych. Projekt miał na celu 
międzypokoleniowy, bezpośredni i zagrożony 
zanikiem przekaz wiedzy, umiejętności i tech-
nik budowy reprezentatywnych instrumentów 
dudowych, występujących wyłącznie w Re-
gionie Kozła. W projekcie wzięli udział: mistrz 
budowniczy – Stanisław Mai, uczeń – jego syn 
Jarosław Mai oraz koordynator projektu Domi-
nik Brudło, a realizowany był od 01.01.2019 r. 
do 30.09.2019 r. Wymiernym efektem warsz-
tatów są powstałe trzy unikatowe instrumenty 
ludowe. Oficjalne zaprezentowanie oraz prze-
kazanie instrumentów ludowych, odbyło się 
28 września 2019 r., podczas jubileuszowej 
45. Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu.   
 Dnia 12 października 2019 r. odbyło 
się  ostatnie wydarzenie, z cyklu sportowo – re-
kreacyjnych, organizowane w ramach projektu 
Triatlon  turystyczny, realizowanym przez trzy 

lokalne grupy działania – KOLD, Region Ko-
zła i Krainę Lasów   i Jezior z Leszna. Trasa 
marszobiegu wiodła z Chlastawy do Nądni 

zakończona przed kuźnią Mariana 
Kwaśnego.
   9 października 2019 r. w 
kargowskiej Mediatece odbyła się 
promocja książki „Region Wojno-
wo. Arkadia łowców i zbieraczy” 
pod redakcją naukową Michała Ko-
busiewicza. Monografia autorstwa 
czternastu autorów, powstała w 
wyniku prowadzonych przez ponad 
czterdzieści lat intensywnych badań 

archeologicznych w tak zwanym Regionie 
Wojnowo. W wymienionym regionie są rów-
nież miejscowości gminy Siedlec: Kopanica         
i Chobienice. Jacek Kolesiński uczestniczył w 
niej  w podwójnej roli, Starosty Regionu Ko-
zła i Wójta Gminy Siedlec. Serdecznie pogra-
tulował redaktorowi naczelnemu Michałowi 
Kobusiewiczowi, autorom monografii    oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do wydania 
publikacji. Gmina Siedlec również dołożyła 
swoją „cegiełkę” do ukazania się wspomnianej 
monografii. Książkę będzie można wkrótce 
wypożyczyć we wszystkich bibliotekach gmin 
Regionu Kozła. 
Dnia 15 października 2019 r. w babimojskim 
Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się III 
Forum Seniorów i Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, które zgromadziło po 20 przedstawi-
cieli grup senioralnych z każdej gminy Regio-

nu Kozła. Wydarzenie  w swoim założeniu, 
ma  służyć głównie integracji, wymianie do-
świadczeń oraz nawiązywaniu współpracy po-
między różnymi organizacjami zrzeszającymi 
seniorów. Dwa poprzednie spotkania odbyły 
się w Zbąszynku i Zbąszyniu. To dodatkowy  
element wzajemnego poznawania mieszkań-
ców i miejscowości wchodzących w skład 
naszego regionu. Realizując to zadanie korzy-
stano z dofinansowania z Województwa Lubu-
skiego w ramach „Wojewódzkiego Programu 
na rzecz osób starszych – Lubuskie inicjatywy 
senioralne”.   Na tegoroczne spotkanie zapro-
szono prezesa Euroregionu Nysa – Sprawa – 
Bóbr – Czesław Fiedorowicz z wykładem nt. 
integracji europejskiej z okazji 15. rocznicy 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
 W dniu 15 października 2019 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście od-
było się spotkanie poświęcone promocji książ-
ki autorstwa Eugeniusza Kurzawy, zawiera-
jącej zbiór podań i legend z obszaru Regionu 
Kozła. Opracowanie to zostało zatytułowane: 
„Biała dama z pękiem kluczy. 111 podań i le-
gend Regionu Kozła”. Do udziału w promocji 
zaproszono przedstawicieli wszystkich gmin z 
regionu, włodarzy gmin oraz grupy senioral-
ne. 

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

Opracowała: Ewa Woś
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W klasach pierwszych 
– kontynuując działania z 
zerówek – dbamy o rozwój 
świadomości ekologicz-
nej naszych uczniów oraz 
uczymy jak kochać przy-
rodę.

- Obie klasy pierwsze 
wybrały się na grzybobra-
nie. 

Dzieci podziwiały pięk-
no jesiennego lasu, ale 
również poznały tajniki 
wiedzy na temat życia tego 
niezwykłego ekosystemu. 
Wspólnie obserwowaliśmy 
zwierzęta, rośliny, różne 
gatunki grzybów i napotka-
ne ciekawostki np. czaszkę 
zwierzęcia. 

Rozmawialiśmy o wa-
lorach przyrodniczych lasu 
i jego znaczeniu dla środo-
wiska.

- Podczas spotkania z 
okazji wspólnego czytania 
bajek – dzieci potwierdziły, 
że posiadają ogromną wie-
dzę na temat środowiska 
leśnego.

- Wiemy, że nie tylko 
ptakom ale również tym 
zwierzętom leśnym, które 
spędzają całą zimę pod go-
łym niebem trzeba pomóc 
w przetrwaniu tego trudne-
go czasu. 

Dlatego wszystkie dzie-
ci z całego nauczania zin-
tegrowanego włączyły się 
w akcję zbiórki kasztanów. 
Klasy pierwsze bardzo się 
zaangażowały i przodowa-

ły w ilości zebranych kilo-
gramów. 

Łącznie całe nauczanie 
zebrało prawie 1,5 tony 
kasztanów, które jak każde-
go roku przekazaliśmy Kołu 
Łowieckiemu ,,Drop”. 

Pragniemy podzięko-
wać panu leśniczemu A. 
Szymankiewiczowi, który 
od lat w ramach edukacji 
leśnej współpracuje z naszą 
szkołą.

- Klasy pierwsze z 
wielkim zaangażowaniem 
uczestniczą w zajęciach 
Kółka Ekologicznego, na 
którym poznajemy i po-
głębiamy tajniki wiedzy o 
przyrodzie i ochronie śro-
dowiska. Tematyka zajęć 
jest bardzo różnorodna. 
Obok pogadanek i zajęć w 
terenie planujemy akcje po-
mocy zwierzętom, powtór-
ne wykorzystanie surow-
ców wtórnych, założenie 
hodowli roślin i różne do-
świadcze-
nia przy-
rodnicze.

- Uzdol-
n i o n e 
p las tycz -
nie dzie-
ci- chętnie 
uczes tn i -
czą w pra-
cach Kółka 
p las tycz -
nego, na 
k t ó r y m 
r o z w i j a -

ją swoje zdolności i czę-
sto wykorzystują w swej 
twórczości naturalne twory 
przyrodnicze oraz żywe ro-
śliny, z których wykonują 
przepiękne kompozycje np. 
ogródki w szkle.

- Ruszamy z akcją 
zbiórki makulatury. Zachę-
camy do gromadzenia  tego 
cennego surowca. Dzieci 
wiedzą, że zbierając maku-
laturę- oszczędzamy drze-
wa i lasy, które są źródłem 
tlenu dla nas wszystkich.

- Zachęcamy wszystkie 
dzieci i dorosłych do ak-
tywnego włączania się w 
różnorodne  akcje i działa-
nia – mające na celu posza-
nowanie i ochronę naszego 
środowiska naturalnego! 

Wszyscy pamiętajmy, 
że  ,,mamy tylko jedną Zie-
mię” !!!

Wychowaczynie klas 
pierwszych – B. Kaczma-
rek i R. Sawicka

Klasy pierwsze kochają przyrodę !

Dnia 22 paździer-
nika z klasą 7a SP Sie-
dlec , odwiedziliśmy 
galerię malarstwa w 
miejscowym GOK-u. 
Przedmiotem wystawy 
było malarstwo Jerze-
go Sikucińskiego - re-
gionalnego artysty, pt. 
„Portrety i pejzaże”.

„Jerzy Sikuciński 
– mieszkaniec Zbąszy-
nia, absolwent WSP 
Zielona Góra, z zawo-
du nauczyciel historii, 
absolwent Technikum 
Budowy Fortepianów 

w Kaliszu - stroiciel 
fortepianów i pianin, 
pasjonat turystyki i 
muzyki. Maluje głów-
nie portrety, pejzaże, 
architekturę.” Zamie-
rzeniem artysty nie 
jest tu realistyczne 
odwzorowanie kon-
kretnych miejsc, osób 
czy przedmiotów , lecz 
podkreślenie potęgi na-
tury, jej niekończącego 
się bogactwa kolorów i 
nastrojów.

Uczniowie po obej-
rzeniu prac, dokona-

li dogłębnej analizy i 
wybrali najciekawsze 
według nich dzieło. 
Następnym zadaniem 
było dokonanie pi-
semnej analizy dzieła 
sztuki. Celem udziału 
w wystawie jest udział 
w poznawaniu sztuki 
regionalnej oraz jej ar-
tystów. Spotkania z ar-
tystami i ich twórczo-
ścią są naszym stałym 
cyklem lekcyjnym.

Anna Kamczycka

Wystawa malarstwa Jerzego 
Sikucińskiego 

„Portrety i pejzaże”

Rozpoczęły się świąteczne spotkania 
Ostatni weekend (7-8 grud-

nia) obfitował w wiele wyda-
rzeń o charakterze świątecz-
nym. W sobotę Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kaźmierczak uczest-
niczyli w Konkursie Kulinar-
nym na najlepszego śledzia. 
Uczestniczyło w nim 20 ze-

społów, a laureatem pierwszej 
nagrody został Zespół Ku-
moszki z Siedlca. W gościnnej  
Karnie, na spotkaniu podsu-
mowującym roczną  działal-
ność jednostek OSP w Siedlcu 
Wójt, Przewodniczący Rady 
Gminy,  Starosta Wolsztyński 
Jacek Skrobisz oraz  Komen-
dant Powiatowy PSP Sławo-

mir Śnita spotkali się ze stra-
żakami. Była to dobra okazja 
do podziękowań, życzeń świą-
tecznych. Najstarsi druhowie 
OSP zostali uhonorowani upo-
minkami od św. Mikołaja. 

W niedzielę wójt uczestni-
czył  spotkaniu podsumowu-
jącym XIX edycję akcji Szla-
chetna Paczka.  W tym roku 10 

rodzin z gminy Siedlec zosta-
ło objętych tą formą pomocy. 
Szczególne podziękowania 
za zaangażowanie otrzymali 
strażacy z OSP Tuchorza oraz 
pracownicy OPS w Siedlcu. 
W niedzielne popołudnie w 
Tuchorzy odbył się  Miko-
łajkowy Turniej Siatkowy, w 
którym brało udział 6 drużyn, 

a zwycięzcą turnieju został 
zespół Nordan. Tego samego 
dnia, po południu Wójt Jacek 
Kolesiński otworzył tradycyj-
ny  Jarmark Bożonarodzenio-
wy, który skupiał rękodziel-
ników z naszej okolicy. Czas 
umilały występy dzieci oraz 
pyszne słodkości.
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7 grudnia 2019 r. odbył 
się coroczny Bożonarodze-
niowy Konkurs Kulinarny 
adresowany do Kół Gospo-

dyń Wiejskich, Sołectw 
i Stowarzyszeń. Tema-
tem tegorocznych zma-
gań był śledź. Komisja 
konkursowa z Maciejem 
Bartonem szefem kuch-
ni Restauracji Rządców-
ka z Chobienic na czele 
degustowała i oceniała 
dwadzieścia śledzio-
wych propozycji smako-

wych.
Laureatem i zdobywcą 

pierwszej nagrody został Ze-
spół KUMOSZKI z Siedlca.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym 
jak i laureatom trzech pierw-
szych miejsc.

Przedstawiamy PROTO-
KÓŁ z obrad Komisji Kon-
kursowej.

W sobotę 7 grudnia 2019 
r. odbył się Bożonarodzenio-
wy Konkurs Kulinarny na po-
trawę ze śledzi. Konkurs zo-

stał zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Siedlcu oraz Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną 
w Siedlcu. W konkursie 
wzięło udział 20 zespo-
łów z Gminy Siedlec:

1. KGW Boruja
2. KGW Mariankowo
3. KGW Nieborza

4. KGW Belęcin
5. KGW Zakrzewo
6. Huby Buby
7. KGW Tuchorza
8. Kumoszki
9. Sołectwo Wojciechowo
10. KGW Jażyniec
11. KGW Jaromierz
12. KGW Karna
13. KGW Reklin-Reklinek
14. KGW Wąchabno
15. KGW Żodyń
16. Sołectwo Nowa Tuchorza
17. KGW Grójec Wielki
18. KGW Kiełpiny
19. KGW Kopanica
20. KGW Wielka Wieś

Komisja w składzie:
• Maciej Barton - Szef 

Kuchni Restauracji Rząd-
cówka w Kompleksie Ostoja 
Chobienice

• Honorata Tomiak - Ku-
charz w Restauracji Zielona 
Prowansja

• Agnieszka Kędziora 
- Dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Siedlcu, biorąc pod 
uwagę smak potraw, walory 
estetyczne potrawy, a także 
nawiązanie do tradycji, po-
stanowiła przyznać następu-
jące miejsca oraz nagrody 
pieniężne:

I miejsce 
Kumoszki - nagroda 
w wysokości - 500,00 zł
II miejsce ex aequo
KGW Nieborza
KGW Kiełpiny - nagrody 
w wysokości - 400,00 zł
III miejsce 
KGW Karna - nagroda
w wysokości 300,00 zł

Pozostali uczestnicy kon-
kursu otrzymali czwarte 
miejsce - nagroda w wyso-
kości 200,00 zł

Konkurs kulinarny 
na potrawę ze śledzi

8 grudnia 2019 r. odbył się w 
Gminnym Ośrodku Kultury Jar-
mark Bożonarodzeniowy, na któ-
rym prezentowali się rękodzielnicy, 
i w czasie którego prezentowali się 
młodzi artyści działający w sekcjach 
zainteresowań GOK-u. Wystąpiła 
również młodzież ze szkoły podsta-
wowej z Siedlca, jak i z Przedszkola 
Publicznego w Siedlcu

Rozstrzygnięto również bożo-
narodzeniowe konkursy i wręczono 
nagrody.

Podsumowanie Rodzinnego 
Konkursu na Szopkę Bożonaro-
dzeniową. Przedstawiamy Państwu 
protokół z obrad Rady Artystycznej 

Protokół z rozstrzygnięcia Kon-
kursu na Rodzinną Szopkę Bożona-

rodzeniową
Gminny Ośrodek Kultury w 

Siedlcu zorganizował Konkurs na 
Rodzinną Szopkę Bożonarodzenio-
wą, który był adresowany do rodzin 
z terenu gminy Siedlec.

Rada Artystyczna w składzie:
- Ks. Dariusz Walkowiak
- Halina Schwandt
- Marcin Szczechowiak 
3 grudnia 2019 r. dokonała oce-

ny prac konkursowych, biorąc pod 
uwagę kryteria oceny i zgodność 
prac z tematem konkursu i postano-
wiła przyznać następujące wyróż-
nienia:
praca nr 1 - Zuzanna, Joanna, 
Przemysław Kalitkowie
praca nr 6 - Dominik, Joanna, Ju-
lia, Ania i Martyna Brudłowie

praca nr 8 - Irmina, Andrzej, Zo-
fia, Hanna i Maria Kotlarscy
praca nr 9 - Ewelina i Wojciech 
Cichowie

Protokół z rozstrzygnięcia 
Bożonarodzeniowego Konkursu 
Plastycznego
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu 
oraz Biblioteka Publiczna w Siedl-
cu zorganizowali Bożonarodzenio-
wy Konkurs Plastyczny, który był 
adresowany do przedszkoli i szkół 
podstawowych
z terenu Gminy Siedlec.
Rada Artystyczna w składzie:
- Tomasz Weiss
- Karina Tomińska
- Elżbieta Żukowska
4 grudnia 2019 r. dokonała oceny 
prac konkursowych, biorąc pod 

uwagę kryteria oceny i zgodność 
prac z tematem konkursu i postano-
wiła przyznać następujące wyróż-
nienia:
W KATEGORII I 
- WISZĄCA OZDOBA CHOIN-
KOWA
• Lena Miśko - Jażyniec
• Hubert Zielonka - Jażyniec
• Aleksandra Białecka - Jażyniec
• Kaja Nowak - Siedlec
• Tomasz Thiel - Tuchorza
• Kamila Rybacka - Jażyniec
• Kamila Kulus - Tuchorza
W KATEGORII II 
- BAŁWAN
• Nikola Piątyszek - Chobienice
• Lena Przybylska - Siedlec
• Gabriela Ceglarek - Siedlec
• Dawid Szwaba - Tuchorza

• Michał Sewohl - Kopanica
• Hanna Weigt - Chobienice
• Jan Orkisz - Siedlec
• Franciszek Kornyło - Chobienice
W KATEGORII III 
- ŚWIĘTY MIKOŁAJ
• Julia Janczewska - Chobienice
• Klaudia Kowalewska 
  - Chobienice
• Antoni Rybicki - Chobienice
• Bartosz Loba - Chobienice
• Aleksandra Nawrot - Chobienice
• Maria Tomińska - Chobienice
W KATEGORII IV -
 CHOINKA
• Zuzanna Kalitka - Belęcin
• Martyna Siputa - Siedlec
• Odeta Adamczewska - Kopanica
• Krystian Kowalewski 
  - Chobienice

J A R M A R K  B O Ż O N A R O D Z E N I O W Y

6 grudnia w Siedlcu na-
stąpiło uroczyste odpalenie 
iluminacji świątecznych 
przed Urzędem Gminy, a po-
tem spotkanie z Mikołajem 
w Pszczelej Alei. Dla każde-
go kto nas odwiedził czekała 
słodka niespodzianka, ogni-

sko i ciepła herbata
Była to impreza zorgani-

zowana wspólnie przez Wój-
ta, Ośrodek Kultury, Rade 
Sołecką z Sołtysem na czele 
i Księdza Proboszcza Dariu-
sza Walkowiaka.

Zapalenie świątecznej iluminacji i Mikołaj
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Nagrody dla Gminy Siedlec
Niecodzienne wyróż-
nienie odebrał w środę 
( 6.11) wójt Jacek Kole-
siński podczas XX jubi-
leuszowej Gali Konkursu 
,,Działania proekologicz-
ne i prokulturowe w ra-
mach strategii rozwoju 
województwa wielkopol-
skiego” organizowanej 
przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskie-

go. Gmina Siedlec zosta-
ła nagrodzona za plener 
malarsko – rzeźbiarski 
„Ludzie, miejsca, ko-
lory” nagroda w wyso-
kości 5 tysięcy złotych. 
Drugim wyjątkowym 
wyróżnieniem był „ 
Laur Dwudziestolecia” 
dla Gminnego Ośrodka 
Kultury w Siedlcu za ca-
łokształt działań na rzecz 

upowszechniania kul-
tury. Jest to już kolejne 
wyróżnienie w tym kon-
kursie dla gminy Siedlec, 
która corocznie znajduje 
się w gronie laureatów. 
Razem z wójtem nagro-
dy odbierała Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Siedlcu Agniesz-
ka Kędziora.

W piątek ( 8.11), na 
zaproszenie płk Sławo-
mira Kuli, Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński 
uczestniczył w święcie 5 
Lubuskiego Pułku Artyle-
rii w Sulechowie. Podczas 
uroczystego apelu na Pla-

cu ratuszowym wręczono 
liczne awanse i wyróż-
nienia. W trakcie apelu 
na ręce wójta przekazano 
pamiątkową odznaka 5 
Lubuskiego Pułku Arty-
lerii, jako wyróżnienie dla 
wszystkich mieszkańców 

Gminy Siedlec. W jedno-
stce podczas zwiedzania 
izb pamięci otrzymał pa-
miątkowy ryngraf od żoł-
nierzy 3 dywizjonu artyle-
rii rakietowej.

Apel w Sulechowie

W dniach 12 – 14 li-
stopada br w sali wiejskiej 
działa się mała akcja spo-
łeczna związana z malo-
waniem ścian zarówno 
wewnątrz sali jak i w wej-
ściu, kuchni oraz dawnej 
kawiarni. Jako że postano-
wiono te prace wykonać 
czynem społecznym to na 
prośbę sołtysa zgłosiło się 
sporo osób. Prace nad od-
świeżeniem sali odbywały 
się w godzinach wieczor-
nych a kończyły się nie 
rzadko po godz. 22:00  ;) 
Pierwszego dnia zaszpa-
chlowano wszystkie 
ubytki w ścianach oraz 
oklejono taśmą wszystkie 
elementy, które nie mia-
ły być malowane. Zaraz 
potem za wałki chwycili 
nasi społecznicy i przy-
stąpiono do malowania 

pierwszej warstwy farby, 
co poszło dość spraw-
nie. Drugiego dnia druga 
warstwa pojawiła się na 
wszystkich ścianach i w 
ten sposób najważniejsze 
zadanie zostało wykona-
ne. Trzeciego dnia prac 
została do pomalowania 
kuchnia a w tym czasie 
zawieszono firany, Mate-
usz i Patryk uzupełniali 
oświetlenie w Sali a po 
wszystkim posprzątano. 
Wielkie słowa podzięko-
wania kieruję do Roberta 
Grześkowiaka który zo-
stał mianowany kierow-
nikiem tych prac i pod-
czas których rzetelnie 
i sumiennie się z nich 
wywiązał.  ;)  ;)  ;) Praca 
przy użyciu jego doświad-
czenia oraz sprzętu prze-
biegała bardzo sprawnie a 

efekty są naprawdę super. 
Bardzo dziękuję tym 
wszystkim którzy bra-
li udział w malowaniu i 
swoją pracą oraz poświę-
conym wieczornym cza-
sem przyczynili się do 
osiągnięcia wspólnego 
efektu naszej pracy. Przez 
te 3 wieczory swój czas 
poświęciło 13 osób. ;)  
 
Każdy z nas wniósł coś od 
siebie,  a efekt tej współ-
pracy jest fantastyczny..  
;)  ;) Wspólnie możemy 
więcej… Jest naprawdę 
pięknie !  ;) Czyn społecz-
ny cały czas w modzie.  ;) 

Więcej zdjęć na na-
szych profiu FB - Sołec-
two Jażyniec

Adam Kupś

Akcja społeczna w Jażyńcu

Na zaproszenie Wo-
jewódzkiego Wielko-
polskiego Lekarza We-
terynarii Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński 
oraz Kierownik Refe-
ratu Rolnictwa, Plano-
wania Przestrzennego i 
Ewidencji Gospodarczej 
Michał Nowak uczest-
niczyli w poniedziałek 

2 grudnia w spotkaniu 
dotyczącym problemu 
ASF. Nasz powiat repre-
zentowali również Jacek 
Skrobisz starosta wolsz-
tyński, Wojciech Lis bur-
mistrz Wolsztyna i Janusz 
Frąckowiak wójt gminy 
Przemęt. Głównym te-
matem było omówienie 
bieżącej sytuacji w za-

kresie przekazywania 
do utylizacji produktów 
ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, związa-
nej z wyznaczeniem na 
terenie województwa 
wielkopolskiego strefy 
ochronnej w związku z 
wystąpieniem przypad-
ków ASF w wojewódz-
twie lubuskim.

W Wojewódzkim Inspektoracie 
Weterynarii o ASF
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Na zaproszenie wójta Jac-
ka Kolesińskiego w Urzędzie 
Gminy w Siedlcu (27.11) z 
przedstawicielami Izby Rol-
niczej i rolników z Powiatu 
Wolsztyńskiego spotkali się 
Poseł na Sejm RP Jakub Rut-
nicki, Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
Jacek Bogusławski, Starosta 
Wolsztyński Jacek Skrobisz, 

Wicestarosta Wolsztyński Ma-
riusz Silski. Powodem spo-
tkania było realne zagrożenie 
ASF – wirusem afrykańskiego 
pomoru świń. Niestety mapa 
zagrożenia ASF nie jest dla 
nas optymistyczna. Dlatego 
konieczne jest przestrzeganie 
wszystkich zasad i zachowanie 
środków ostrożności.

W sprawie ASF spotkali się w Siedlcu

W piątek (22.11) 
w Starostwie Powia-
towym w Wolsztynie 
wójt Jacek Kolesiński 
uczestniczył w podpisa-
niu umowy na zadanie 
pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr. 3793P 
Stara Tuchorza – Kieł-
piny – Powodowo”. 
Umowę podpisał Sta-
rosta Wolsztyński Jacek 
Skrobisz w obecności 
wicestarosty Mariusza 
Silskiego oraz skarbni-
ka Elżbiety Sobieszek. 
Spółka INFRAKOM 

KOŚCIAN wykona za-
danie za kwotę 10 721 
104,55 zł, z czego do-
finansowanie z gminy 
Siedlec wynosi 1 490 
167,12 zł. Termin za-
kończenia inwestycji 
to 30.10.2020 r. Jed-
nocześnie podpisa-
no umowę pomiędzy 
ZEUK Sp.z o.o. w Sie-
dlcu, reprezentowaną 
przez prezesa Andrzeja 
Rogozińskiego, a fir-
mą INFRAKOM KO-
ŚCIAN na zadanie pn.” 
Budowa sieci wodo-

ciągowej w pasie drogi 
powiatowej nr 3793P w 
miejscowości Kiełpiny” 
na kwotę 626 033,86 zł 
netto. Mając na uwadze 
dobro mieszkańców i 
zmniejszenie uciążli-
wości występujących 
podczas budowy połą-
czono w czasie dwie in-
westycje: drogową oraz 
wodociągową. Przy 
podpisaniu umów obec-
ny był Radny Rady Po-
wiatu Wolsztyńskiego 
Adam Kasprzyk.

Przebudowa drogi powiatowej 
Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo 

podpisanie umowy

Zakład Budowla-
no – Drogowy „BAR-
BET”, Andrzej Barski 
z Chobienic wykona 
zadanie pn. „Przebu-
dowa dróg gminnych 
na osiedlu w Żody-
niu – etap III”, za-

kres robót obejmuje 
przebudowę odcinka 
ul. Osiedlowej w Żo-
dyniu, o nawierzch-
ni z kostki brukowej 
o długości 120 mb. 
Firma, wyłoniona w 
drodze przetargu nie-

ograniczonego, zo-
bowiązała się wyko-
nać zadanie za kwotę 
155 240,62 zł brutto. 
Planowany termin za-
kończenia inwestycji 
to 13.12.2019 r.

Przebudowa dróg 
gminnych na osiedlu 
w Żodyniu – etap III

W niedzielę 1 grud-
nia w Zbąszyńskim 
Centrum Sportu, Tury-
styki i Rekreacji odbył 
się Mikołajkowy Ma-
raton Fitness wspiera-
jący mieszkanki naszej 
gminy; Madzię i Ninkę 
Adamczak z Belęcina. 
Dziewczynki  cierpią, 
od urodzenia,  z powo-
du nieuleczalnej cho-
roby. Ich rodzice co-

dziennie borykają się z 
przeciwnościami losu. 
Dlatego, żeby chociaż 
odrobinę ulżyć im w tej 
trudnej sytuacji i spra-
wić radość Małym Wo-
jowniczkom postanowi-
liśmy również wesprzeć 
organizację Mikołajko-
wego Maratonu. Pod-
czas imprezy Wójta 
Gminy Siedlec Jacka 
Kolesińskiego repre-

zentowała Radna Rady 
Gminy Siedlec Urszula 
Grunwald.   Frekwencja 
przerosła oczekiwania, 
a na każdego uczestnika 
czekały liczne atrakcje. 
Zebrane podczas Mara-
tonu pieniądze pozwolą 
na dalszą rehabilitację 
dziewczynek i poprawę 
ich zdrowia. 

Ćwiczyli dla Madzi i Niny
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W środę 23.10 miesz-
kanka Kopanicy Cecylia 
Kręc ukończyła 100 lat. 
Z tej okazji do dostojnej 
Jubilatki, z życzeniami, 
udali się Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński 
oraz Kierownik Ośrod-

ka Pomocy Społecznej 
Beata Wieczorek. Ko-
rzystając z okazji, prze-
kazano również list z 
gratulacjami od Prezesa 
Rady Ministrów – Mate-
usza Morawieckiego. Ju-
bilatce składamy wyrazy 

uznania oraz życzenia 
wszelkiej pomyślno-

ści. Niech każdy dzień 
przynosi wiele ciepła i 
radości, a życie upływa 
w spokoju i zdrowiu.

Dostojna Jubilatka

22.10 seniorzy z Koła 
Siedlec Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów obchodzili Dzień 
Seniora. Podczas uroczy-
stości Kierownik OPS w 

Siedlcu Beata Wieczorek, w 
imieniu Wójta Jacka Kole-
sińśkiego wręczyła kwiaty 
Jubilatce, która świętowała 
90-te urodziny. Wszystkim 
Seniorom życzymy długich 

lat życia, wypełnionych 
zdrowiem, radością oraz 
szacunkiem i miłością naj-
bliższych.

Dzień Seniora

W niedzielę 1 grudnia w 
sali widowiskowej GOK-u 
w Siedlcu odbyło się XVII 
Gminne Spotkanie z Senio-
rami, organizowane corocz-
nie przez Gminę Siedlec i 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Siedlcu. Tradycyjnie, 
zaproszone zostały wszyst-

kie osoby, które ukończyły 
80. rok życia. Wójt Jacek 
Kolesiński oraz Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Beata Wieczorek przy-
witali wszystkich seniorów. 
Ksiądz proboszcz Dariusz 
Walkowiak odprawił mszę 
św. Czas przy spotkaniu 

umilał zespół muzyczny, 
a Gwiazdor obdarował 
wszystkich świąteczną 
paczką. Wszystkim miesz-
kańcom życzymy spokoj-
nego czasu w oczekiwaniu 
na Święta Bożego Naro-
dzenia.

XVII Gminne Spotkanie z Seniorami

14 listopada w Domu 
Dziennego Pobytu w 
Siedlcu uroczyście ob-
chodzono Dzień Senio-
ra. Spotkanie uświetniła 

dodatkowo wizyta dzie-
ci z siedleckiej placów-
ki przedszkolnej wraz z 
opiekunkami. Dla ma-
łych gości przygotowa-

no słodki poczęstunek. 
Wszystkim seniorom 
życzymy dużo zdrowia 
i miłego pobytu w na-
szym domu

Dzień Seniora

6 grudnia w Domu 
Dziennego Pobytu w 
Siedlcu zagościł także 
Św Mikołaj. Każdy z 
uczestników otrzymał 

od niego świąteczny 
upominek. Seniorzy 
także odwiedzili wraz z 
Mikołajem Przedszkole 
Publiczne oraz Urząd 

Gminy Siedlec wręcza-
jąc samodzielnie wyko-
nane wcześniej kartki z 
życzeniami świąteczno 
noworocznymi.

Mikołaj

Dom Dziennego Pobytu w Siedlcu
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24.10.2019 w sali 
sportowej w Siedl-
cu odbył się otwarty 
trening Klubu Piłki 
Ręcznej Wolsztyniak. 
Trening poprowadził 
Marek Świtała - uty-
tułowany zawodnik 
Chrobrego Głogów. 
Każdy mógł przyjść, 
spróbować swoich sił 
i nie zabrakło chęt-
nych do wspólnej ry-
walizacji. Organiza-
cję treningu w gminie 
Siedlec wsparł Adam 
Kasprzyk – Radny 
Rady Powiatu Wolsz-
tyńskiego. Jest to do-
bry sposób na zachę-
cenie do uprawiania 
tej dyscypliny przez 
mieszkańców naszej 
gminy. Wcześniej 
takie spotkanie od-
było się w Tuchorzy, 
uczestniczył w nim 
wójt Jacek Kolesiń-
ski. Następny trening 
odbędzie się 6 listo-
pada br. w Belęcinie. 
Klubowi KPR Wolsz-
tyniak dziękujemy za 
propagowanie kul-
tury fizycznej wśród 

mieszkańców gminy 
Siedlec. W środę ( 
6.11) na sali sporto-
wej w Belęcinie odbył 
się kolejny pokazowy 
trening klubu KPR 
Wolsztyniak. Trening 
poprowadził Marek 
Świtała - zawodnik 
Chrobrego Głogów. 
Wydarzenie przy-
ciągnęło dużą grupę 
dzieci i młodzieży, 
którzy liczą na moż-
liwość powtórki. Po 
raz kolejny organiza-
cji treningu w gminie 
Siedlec razem z KPR 
Wolsztyniak podjął 
się Adam Kasprzyk – 
Radny Rady Powiatu 
Wolsztyńskiego.

Takich treningów 
w naszej gminie od-
było się już kilka i 
będą następne. Bar-
dzo mi na tym zależy, 
dlatego przykładam 
się do organizacji 
każdego z nich. Nie 
byłoby to możliwe, 
gdyby nie wsparcie 
wójta i dyrektorów 
szkół. To było jedno z 

założeń w mojej kam-
panii wyborczej. Nie 
zamierzam być bier-
nym radnym. Wiem 
jak ważnym elemen-
tem w życiu młodych 
ludzi jest aktywność 
fizyczna. Przy udziale 
wójta Jacka Kolesiń-
skiego, chcę ułatwić 
naszej młodzieży moż-
liwość trenowania 
z KPR Wolsztyniak. 
Klub bardzo chętnie 
przysyła na nasze 
treningi swoich tre-
nerów i zawodników. 
W tym roku odbyło 
się 6 treningów tzw. 
pokazowych, cieszyły 
się dużym zaintereso-
waniem, szczególnie 
w Tuchorzy i w Belę-
cinie. Od przyszłego 
roku wprowadzamy 
treningi regularne.

 Może właśnie 
wśród młodych miesz-
kańców naszej gminy 
wyłonią się kolejne 
talenty piłkarzy ręcz-
nych  - mówi Adam 
Kasprzyk Radny 
Rady Powiatu Wolsz-
tyńskiego.

Treningi z Wolsztyniakiem
Gmina Siedlec w 

2018 roku podpisała de-
klarację uczestnictwa 
w projekcie „Cyfrowa 
Wielkopolska” organizo-
wanym przez Fundację 
Partycypacji Społecznej 
z Poznania. W związ-
ku z tym rozpoczynamy 
zajęcia dla dwóch grup 
seniorów 65+ z terenu 
gminy. W bieżącym roku 
przeszkolonych zosta-
nie 24 seniorów. Celem 
Projektu jest aktywizacja 

osób powyżej 65 roku 
życia w obszarze kompe-
tencji cyfrowych poprzez 
działania szkoleniowe 
oraz animacyjne. Na za-
kończenie kursu każdy 
z seniorów otrzyma na 
własność tablet. 

W czwartek (10.10) 
w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy w Siedlcu od-
było się spotkanie orga-
nizacyjne dla uczestni-
ków projektu, podczas 
którego przedstawiciele 

Fundacji opowiedzieli o 
projekcie. Każda z grup 
będzie się spotykać 2 
razy w tygodniu po czte-
ry godziny. Kurs potrwa 
90 godzin dla każdej z 
grup. 

21.10 rozpoczęły 
się zajęcia dla grupy z 
Dziennego Domu Senior 
+ oraz Koła Emerytów i 
Rencistów. 

E-Seniorzy rozpoczynają kurs

W dniach 2 i 10 grud-
nia 2019 w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy Siedlec 
odbywały się warsztaty 
z moderatorami odno-
wy wsi, podczas któ-
rych cztery sołectwa tj. 

Kopanica, Reklin/Re-
klinek, Karna oraz Woj-
ciechowo. pracowały 
nad Sołecką Strategią 
Odnowy Wsi. Warsz-
taty poprzedzone były 
wizją lokalną w terenie, 

która odbyła się w so-
botę 30.11.2019, gdzie 
przedstawiciele sołectw 
pokazywali walory 
swoich miejscowości.

Warsztaty z moderatorami
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Kolejna charytatyw-
na impreza za nami. W 
niedzielę (6.10) w Siedl-
cu kilkaset osób uczest-
niczyło w marszu no-
digwalking i biegu „W 
rytmie serca dla Zosi”. 
Każdy chciał pomagać 
małej Zosi, czekającej na 
przeszczep serca. Dzieci 
i dorośli, stosownie do 

wieku, pokonywali odpo-
wiednie dystanse. Jedni 
biegiem, inni marszem. 
Wśród maszerujących 
był również wójt Jacek 
Kolesiński. Na każde-
go uczestnika na mecie 
czekały pamiątkowe me-
dale. Równolegle do wy-
darzenia sportowego, na 
boisku w Siedlcu odby-

wał się piknik rodzinny. 
Po wysiłku fizycznym 
uczestnicy mogli zjeść 
pyszną kiełbaskę oraz 
coś słodkiego. Na naj-
młodszych czekało wiele 
atrakcji, dmuchańce, gry 
i zabawy. 

Foto: UG Siedlec, 
K. Górecki 

Szli i biegli dla Zosi

W czwartek ( 17.10), 
w sali widowiskowej 
GOK – u w Siedlcu, 
odbyło się pasowanie 
na przedszkolaka naj-
młodszych mieszkańców 

naszej gminy. Wystę-
py, piosenki i wierszy-
ki przygotowane przez 
dzieci i wychowawców 
uświetniły wydarzenie. 
Pasowania dokonali za-

proszeni goście. To bar-
dzo miła uroczystość, 
która rozpoczęła nowy 
etap w życiu przedszko-
laków.

Pasowanie na przedszkola

Dnia 15 października 
obchodziliśmy w Szkole 
Podstawowej w Tucho-
rzy drugi Dzień Głośne-

go Czytania. Wszystko 
odbywało się na sali 
gimnastycznej, gdzie 
spotkały się wszystkie 

klasy nauczania i oddzia-
ły przedszkolne. Tym ra-
zem do wspólnego czy-
tania zaprosiliśmy panią 
dyrektor szkoły Małgo-
rzatę Sobel, proboszcza 
parafii Przemysława Ku-
jawę i szkolnego kucha-
rza Damiana Tomysa. 
Były zagadki literackie. 
Odwiedziły nas postacie 
bajkowe. Pani Bogumiła 
Kaczmarek przybliżyła 
nam wiadomości z życia 
lasu. Dzieci sprawdziły 
również poprawność se-
gregowania przez siebie 
śmieci. Wszyscy bardzo 
dobrze się tego dnia ba-
wili i mamy nadzieję, 
że kolejne dni będą od-
bywały się w kolejnych 
latach.

Dzień Głośnego Czytania
w Tuchorzy

Jak co roku 11 listopa-
da obchodzimy jedno 
z naszych najważniej-
szych świąt narodowych 
– ŚWIĘTO NIEPODLE-
GŁOŚCI. Każdy z nas 
powinien o nim pamię-
tać. Mimo jesiennej me-
lancholii i zadumy koja-
rzy nam się z radością i 
napawa dumą. Przecież 
to w roku 1918 po 123 
latach niewoli Polska i 
Polacy odzyskali upra-
gnioną wolność. Dlatego 
już po raz kolejny zapro-
siliśmy mieszkańców Tu-
chorzy i okolicznych wsi 
na wspólne spotkanie, 
na którym oprócz chwili 
zadumy można było po-
rozmawiać, pośmiać się i 
pośpiewać pieśni patrio-
tyczne bo:

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

Dnia 7 listopada w sali 
wiejskiej w Tuchorzy 
odbył się „Wieczór z Pie-
śnią ”. Było to spotkanie 
przygotowane przez spo-
łeczność szkolną, Chór 
Tuchorzacy, Przedszkole 
w Tuchorzy, Radę Sołec-
ką z panią Katarzyną Ma-
terną na czele oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich. 
Uczniowie klas ósmych 
wraz z wychowawcami 
– panią Iwoną Fornalik i 
Dorotą Gwardzik zabra-
li nas na ciekawą lekcję 
historii. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas m. 

in. przewodniczący rady 
gminy Andrzej Kaźmier-
czak, dyrektor GZEAS 
Eliza Filipowska, sołtys 
Kiełpin Anna Patalas Py-
tel. Uroczystość uświet-
nił swoim występem 
Chór Tuchorzacy. Bar-
dzo miłym momentem 
spotkania było wspólne 
śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. W przerwach 
można było zjeść pyszne 
ciasto upieczone przez 
rodziców, wypić kawę 
i oczywiście porozma-
wiać. W tym miejscu na-
leżą się szczególne po-
dziękowania wszystkim 
tym, którzy przyczynili 
się do przygotowania tej 
uroczystości. 
DZIĘKUJEMY

Wieczór z pieśnią
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OGNISKO INTEGRACYJNE 
W BELĘCINIE

W niedzielę ( 20.10) 
Wójt Gminy Siedlec Ja-
cek Kolesiński wraz z 
Przewodniczącym Rady 
Gminy Andrzejem Kaź-
mierczakiem uczest-
niczyli w uroczystości 
nadania sztandaru dla 

Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Przemęcie. 
To ważne wydarzenie dla 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Sztandar jest sym-
bolem godności i honoru, 
jednoczy wszystkich we 
wspólnym działaniu dla 

ogólnego dobra. Niech 
św. Florian – wielki pa-
tron Strażaków otacza 
Ich zawsze swoją opieką 
i wstawiennictwem we 
wszelkich działaniach

Nadanie sztandaru dla Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Przemęcie

Dnia 17 paździer-
nika br., w Zespole 
Szkoły Podstawowej i 
Przedszkoli w Kopani-
cy, odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Na zapro-
szenie Zarządu Oddziału 
Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Siedl-
cu przybyli: Wójt Gminy 
Siedlec Jacek Kolesiński, 

Przewodniczący Rady 
Gminy Siedlec Andrzej 
Kaźmierczak, Sekretarz 
Gminy Hieronim Birk, 
Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, sportu, 
zdrowia i Opieki Spo-
łecznej Stanisław Jedliń-
ski, Dyrektor Gminnego 
Zespołu Obsługi Ekono-
miczno – Administracyj-
nej Szkół i Placówek w 

Siedlcu Eliza Filipow-
ska- Vasylyev. 

Wójt Gminy Siedlec 
podziękował wszystkim 
dyrektorom, nauczycie-
lom oraz pracownikom 
obsługi za poświęcenie, 
rzetelność i wytrwałość 
w swoich działaniach. 
Uroczystość uświetniły 
występy uczniów. 

Dzień Edukacji Narodowej 
w Kopanicy

15 października br. 
ruszyła naprawa dachu 
w Zespole Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola 
w Belęcinie. Remont 
obejmuje naprawę dachu 

głównego wysokiego, 
wystawki tylnej, dachu 
wejścia do kuchni oraz 
części zadaszenia kuch-
ni. Pracami remontowy-
mi zajmuje się Zakład 

Blacharsko – Dekarsko – 
Budowlany Antoni Hirt. 
Całość inwestycji wy-
niesie 63.500,00 złotych 
i są to środki z budżetu 
gminy.

Remont dachu w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie

12 października o 
godz. 15.00 boisko przy 
Zespole Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w 
Belęcinie zapełniło się 
rodzicami, dziećmi i na-
uczycielami. Wszystko 
to za sprawą Rady Ro-
dziców, która pierwszy 
raz w historii szkoły zor-
ganizowała „ognisko in-
tegracyjne”, zapraszając 
na nie wszystkie chętne 
rodziny z dziećmi. 

Na gości czekały sto-
ły pełne ciast, upieczo-
nych przez mamy, gorą-
ca kawa i herbata. 

Dużą popularnością 
cieszyły się gry sporto-
we przygotowane dla 
uczestników spotkania. 
W dwa ognie i ringo za-

grali chętni rodzice ze 
swoimi pociechami. Na-
tomiast ojcowie z syna-
mi rywalizowali w grze 
w piłkę nożną.

W międzyczasie moż-
na było podziwiać dynie 
zgłoszone na konkurs. 
Każda rodzina biorąca 
w nim udział, została 
wyróżniona za ciekawe 
pomysły i ogrom pracy 
włożony w przygotowa-
nie pięknych dyniowych 
ozdób.

Cały czas płonęło 
ognisko, gdzie rodziny 
mogły odpocząć, a tak-
że upiec kiełbaskę dla 
siebie i swoich pociech. 
Cieszyło się ono olbrzy-
mią popularnością. Chęt-
nych do wspólnego bie-

siadowania nie zabrakło, 
a tematów do rozmów i 
żartów było wiele.

Całe spotkanie 
uwiecznione zostało na 
zdjęciach, które podzi-
wiać można na stronie 
internetowej szkoły.

Rada Rodziców 
składa podziękowania 
wszystkim rodzinom, 
które tak licznie uczest-
niczyły we wspólnej za-
bawie.

My z kolei mamy na-
dzieję, że „ognisko inte-
gracyjne” na stałe wpisze 
się w kalendarium naszej 
szkoły.

Ewa Pluskota

 Dzień  21 listopada był Dniem 
Życzliwości i Pozdrowień. Ideą tego dnia 
jest przypomnienie ludziom, że wzajemna 
życzliwość to początek i podstawa w budo-
waniu pokoju i owocnych relacji między-
ludzkich. Tego dnia warto uwierzyć, że w 
każdym z nas drzemią niewyczerpane po-
kłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś 
bezinteresowną życzliwość. Jak co roku 
również i w tym w Szkole Podstawowej 
w Tuchorzy ten dzień był dość mocno za-
akcentowany. Do uczniów została wysłana 

wiadomość z przypomnieniem o zbliżają-
cym się dniu i prośbie następującej treści :  
Jutro każdy z Was może: 
- wysłać miłe pozdrowienia dla kogoś, 
- wysłać miłego meila z życzeniami, 
- na holu głównym będzie plakat , na któ-
rym można  wpisać życzenia lub napisać 
coś miłego, 
- możecie zatrzymać się przy gazet-
ce wolontariatu i przeczytać informację 
- a co najważniejsze - BĄDŹMY ŻYCZ-
LIWI DLA SIEBIE 

 Wspólnie z uczniami przygoto-
waliśmy gazetkę, z hasłami na ten dzień. 
Uczniowie skorzystali z wywieszonych 
plakatów, na których wypisali dla siebie 
pozdrowienia. Niektórzy wysłali do siebie 
meile z pozdrowieniami. Na pewno każdy 
wziął sobie do serca tego dnia, że warto 
być życzliwym, miłym i pomocnym. Pa-
miętajmy o tym również każdego dnia. 

A.D.

D z i e ń  Ż y c z l i w o ś c i
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Z końcem październi-
ka br. zakończyła się w 
Grójcu Wielkim realiza-
cja projektu współfinan-
sowanego ze środków 
Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w 
ramach IX edycji kon-
kursu „Pięknieje wielko-
polska wieś”. W ramach 
zadania teren „przysta-
ni” został uporządkowa-
ny i zagospodarowany 
poprzez rozlokowanie 
takich elementów jak: 
tablica informacyjna, 
rzeźba panny z wian-
kiem, punkt widokowy 
- łódź ARGO, postawio-

no grilla oraz utwardzo-
no teren pod wcześniej 
powstałą wiatą. Zostały 
zakupione ławki i sto-
ły biesiadne. W ramach 
projektu zorganizowa-
no „XVII Grójecką Noc 
Świętojańską”. 

Ogólna wartość pro-
jektu pn. „Przybądź 
Kolego do Grójca Wiel-
kiego! - utworzenie Cen-
trum integracji i tradycji 
promującego Grójecką 
Noc Świętojańską” wy-
niosła 39.799,99 zł, z 
czego 22.800,00 zł sta-
nowi dotacja Samorządu 
Województwa Wielko-

polskiego, 13.999,99 to 
środki własne gminy, a 
3.000.00 zł środki fun-
duszu sołeckiego. 

Podkreślić należy 
duże zaangażowanie 
mieszkańców sołectwa, 
którzy w czynie społecz-
nym wykonali szereg 
prac przy realizacji pro-
jektu. To właśnie dzię-
ki temu zaangażowaniu 
przy wspólnej pracy 
powstało wyjątkowe 
miejsce wypoczynku i 
integracji społeczności 
lokalnej. 

Z końcem paździer-
nika br. w Kiełpinach 
zakończyła się realizacja 
projektu współfinanso-
wanego ze środków Sa-
morządu Województwa 
Wielkopolskiego w ra-
mach IX edycji konkursu 
„Pięknieje wielkopolska 
wieś”. W ramach zadania 
teren parku został upo-
rządkowany i zagospoda-
rowany poprzez rozloko-
wanie takich elementów 
jak: tablica informacyjna 
zawierająca informacje 
o historii Kiełpin oraz 
udziału ich mieszkańców 
w Powstaniu Wielkopol-
skim. Powstała alejka, 
wzdłuż której rozloko-

wano ławki, które zosta-
ły poświęcone lokalnym 
Powstańcom Wielkopol-
skim. Nawierzchnia wie-
lozadaniowego boiska 
sportowego została wy-
remontowana. Remont 
przeszedł również plac 
zabaw, którego odświe-
żono i w którym zamon-
towano nowe zestawy 
zabawowe. W parku za-
montowane zostały ko-
sze na śmieci oraz stojak 
rowerowy. 

Ogólna wartość pro-
jektu pn. „Kiełpińska 
Aleja Powstańców Wiel-
kopolskich” wyniosła 
49.901,10 zł, z czego 
28.800,00 zł stanowi do-

tacja Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskie-
go, 16.246,41 to środki 
własne gminy, a 4.854.69 
zł środki funduszu sołec-
kiego. 

Podkreślić należy 
duże zaangażowanie 
mieszkańców sołectwa, 
którzy w czynie społecz-
nym wykonali szereg 
prac przy realizacji pro-
jektu. To właśnie dzię-
ki temu zaangażowaniu 
przy wspólnej pracy 
powstało wyjątkowe 
miejsce wypoczynku i 
integracji społeczności 
lokalnej. 

Kiełpińska Aleja Powstańców 
Wielkopolskich

Dnia 16.10 w Szkole 
Podstawowej w Tucho-
rzy odbyło się po raz 
czwarty bicie rekordu na 
największą lekcję uczest-
ników resuscytacji od-
dechowo- krążeniowej. 
Dzięki pomocy straża-
ków z Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej 
w Wolsztynie, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w 
Tuchorzy i ratownikowi 
medycznemu Dawidowi 
Kmiecikowi udało nam 
się przeprowadzić akcję 
na 11 fantomach i mogło 
w niej uczestniczyć 110 

uczniów i 9 nauczycie-
li. Oprócz samego bicia 
rekordu zaproszeni go-
ście przedstawili zasa-
dy udzielenie pierwszej 
pomocy. Wszystkim za 
pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu akcji 
serdecznie dziękujemy.

Bicie rekordu w resuscytacji 
oddechowo- krążeniowej

Przybądź Kolego do Grójca Wielkiego! 
- utworzenie Centrum integracji

Jak zwykle w naszej 
szkole świętowaliśmy w 
miesiącu  pażdzierniku 
Międzynarodowe Święto 
Bibliotek. Wiele się działo 
ale głównymi atrakcjami 
było:

-Pasowanie na czy-
telnika klas pierwszych, 
podczas którego naszym 
gościem był pan Grze-
gorz Śmiałek ze swoim 
teatrzykiem Kamishibai.  

- Konkurs „Tuwimowy 
zawrót głowy”, w którym 
główne nagrody zdobyli: 
I miejsce  Natalia Zaklika 
kl III a:  II miejsce Oliwia 
Kaczmarek kl. Ia : III miej-
sce Michał Rabiega kl. I b.

- Konkurs „Grzybobra-
nie z aparatem fotograficz-
nym”, nagrodzeni zostali: I 
miejsce Katarzyna Skrzyp-
czak kl. II a.: II miejsce Pa-
tryk Koza kl. I b.: III miej-
sce Iga Pusiak kl. VI a.

- Co piątek młod-
si uczniowie mogą brać 
udział w bibliotecznej zga-
duj -zgaduli

22 listopada obchodzi-
liśmy wspólnie z biblioteką 
publiczną „Dzień Kredki”- 
w bibliotece odbyły się 
zajęcia, w których główną 
rolę grały kolorowe kredki. 
Były piosenki, układanki, 
kolorowanki. Dzieci świet-
nie się bawiły

Wiadomości z biblioteki Szkoły 
Podstawowej w Tuchorzy.
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W dniach od 7 listopada do 
12 listopada 2019 r. odbyła 
się uroczystość pasowania 
uczniów pierwszych klas 
na Obywatela Gminy Sie-
dlec. Wójt Gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński oraz Sekre-

tarz Hieronim Birk powitali 
wszystkie zaproszone dzieci 
wraz z opiekunami. Głów-
nym celem tego wydarzenia 
było uroczyste włączenie 
uczniów klasy pierwszej do 
społeczności lokalnej oraz 

kształtowanie poczucia dumy 
z przynależności do niej. 
Na ceremonię przybyli za-
proszeni goście: Hanna Ja-
skulska – wiceprezes Banku 
Spółdzielczego w Siedlcu , 
Stanisław Jedliński – prze-

wodniczący Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej, Wiesław 
Żydzik – wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Siedlec oraz 
asp. szt. Robert Majewski 
– kierownik Ogniwa Ruchu 

Drogowego Powiatowej Ko-
mendy Policji w Wolsztynie. 
Na zakończenie wszyscy 
uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz upomin-
ki. 

Pasowanie na Obywatela Gminy

SP Belęcin SP Chobienice SP Kopanica Ia

SP Kopanica Ib SP Siedlec Ia SP Siedlec Ib

SP Siedlec Ic SP Tuchorza Ia SP Tuchorza Ib

Uczestnicy Kółka 
plastyczno – technicz-
nego z SP Tuchorza w 
ramach swoich zajęć 
wybrali się do  Zbąszy-
nia do Akademii Do-
brego Montażu POR-
TA. Jest to pierwsze w 
Polsce centrum szkole-
niowo – autoryzacyjne 
dla montażystów,  w 

którym w ramach spe-
cjalnie przygotowa-
nego programu mogą 
doskonalć swoje umie-
jętności, dzielić się 
doświadczeniem i zdo-
bywać certyfikaty. Po-
wstało, by propagować 
najwyższe standardy 
montażu drzwi.

Nasi uczniowie 

uczestniczyli w warsz-
tatach, na których wy-
konali piękne choinki 
z drewna. Zwiedzili 
też całą Akademię oraz 
mieli okazję poznać 
pracę montażystów.

Dziękujemy za 
wspaniałą atmosferę i 
miłe przyjęcie!

Wyjazd 
do AKADEMII DOBREGO MONTAŻU 

w Zbąszyniu W czwartek ( 28 li-
stopada) uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy mieli okazję 
przekonać się jak funk-
cjonuje Urząd 
Gminy. Młodzi 
mieszkańcy gmi-
ny Siedlec roz-
mawiali z wójtem 
Jackiem Kole-
sińskim, skarbni-
kiem Krystyną 
L e w a n d o w s k ą 
oraz Katarzyną 

Łuczak z Referatu Or-
ganizacyjno - Prawne-
go. Taki „żywe” lekcje 
są nie tylko okazją, by 
poznać pracę wójta oraz 

urzędników w praktyce, 
ale też są dużo skutecz-
niejsze w utrwalaniu 
wiedzy.

Lekcja WOS w Urzędzie
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W sobotę (5.10) w 
Krzywiniu odbyło się , 
organizowane przez Sa-
morząd Województwa 
Wielkopolskiego – Wi-
cemarszałka Wielko-
polskiego Krzysztofa 
Grabowskiego, spotka-

nie pod nazwą Liderzy 
Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi. Jest nam niezmier-
nie miło poinformować 
Państwa, że sołectwo 
Grójec Wielki otrzymało 
wyróżnienie w konkursie 
Aktywna wieś Wielko-

polska 2019. Cieszymy 
się bardzo z tego wyróż-
nienie, serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy 
za zaangażowanie soł-
tys Jadwidze Hirt oraz 
mieszkańcom Grójca 
Wielkiego.

Wyróżnienie 
dla sołectwa Grójec Wielki

Gmina Siedlec 
wraz z Nadleśnictwem 
Wolsztyn biorą udział 
w projekcie Lasów 
Państwowych „ Jedno 
dziecko, jedno drze-
wo”. Pomysł narodził 
się w Lozannie (Szwaj-
caria), gdzie działa już 
kilka lat. Projekt pilo-
tażowo, ale z dużym 
sukcesem, realizowała 
Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Szczecinku. Rodzi-
ce dzieci urodzonych 

w 2018 i 2019 roku 
mogą upamiętnić ich 
narodzenie przez po-
sadzenie drzewa, któ-
re będzie oznaczone 
tabliczką z imieniem 
i datą urodzenia ich 
dziecka. Każde nowe 
drzewko symbolizuje 
nowe życie. Nadleśnic-
two Wolsztyn zapew-
niło spore, bo dwu i 
dwuipółmetrowe drze-
wa, a gmina wyzna-
czyła teren nasadzeń. 
W gminie Siedlec w 

czwartek (10 bm.) zo-
stało zasadzonych 20 
miododajnych klonów 
i lip. W wydarzeniu 
uczestniczył wójt Jacek 
Kolesiński oraz przed-
stawiciele Nadleśnic-
twa Wolsztyn. Grójec 
Wielki, gdzie co roku 
odbywa się Grójecka 
Noc Świętojańska, to 
doskonałe miejsce na 
własne drzewko Kuby, 
Antoniego i Emilki…

Jedno dziecko, jedno drzewo

W środę (9.10) w 
kargowskiej Mediate-
ce odbyła się promocja 
książki „Region Woj-
nowo. Arkadia łow-
ców i zbieraczy” pod 
redakcją naukową Mi-
chała Kobusiewicza. 
Monografia, autor-
stwa czternastu osób, 
powstała w wyniku  
czterdziestoletnich 
intensywnych badań 
archeologicznych w 

Regionie Wojnowo, do 
którego należą również 
miejscowości gminy 
Siedlec: Kopanica i 
Chobienice. 

Jacek Kolesiński, 
który występował w 
podwójnej roli, Sta-
rosty Regionu Kozła i 
Wójta Gminy Siedlec, 
serdecznie pogratulo-
wał redaktorowi na-
czelnemu Michałowi 
Kobusiewiczowi, au-

torom monografii oraz 
wszystkim, którzy 
przyczynili się do wy-
dania publikacji. Gmi-
na Siedlec również 
dołożyła swoją „ce-
giełkę” do monografii. 

Książki będzie 
można wkrótce wypo-
życzyć we wszystkich 
bibliotekach gmin Re-
gionu Kozła. 

Promocja książki

 W 2008 r. rozpoczęliśmy 
zbiórkę makulatury, plasti-
kowych nakrętek i zuży-
tych baterii. Nasze akcje 
mają na celu wdrożenie w 
młodym pokoleniu nawy-
ku segregowania odpadów, 
aby chronić środowisko. 
Corocznie zbieramy coraz 
więcej surowców wtór-
nych. Do akcji chętnie 
włączają się rodzice. Duże 
zaangażowanie w zbiórkę 
surowców wtórnych wy-
kazują uczniowie z klas 
młodszych. 
 W tym roku szkolnym do 
zbiórki makulatury włączy-
ło się 60 uczniów.
Najwięcej makulatury aż 
1071 kg zebrała z pomocą 
rodziców Julia Prządka z 
klasy VII. Drugie miejsce 
zajęła Wiktoria Wiśniew-
skia z klasy VIII – 803 
kg, a trzecie miejsce zajął  
Kacper Gindera z klasy V 
- 540 kg. 
Zużyte baterie i plastikowe 
zakrętki zbieraliśmy z prze-

znaczeniem na rehabilita-
cję chłopca z porażeniem 
mózgowym z Babimostu. 
Dla uczniów zbierających 
makulaturę zorganizowa-
no wycieczkę do Zielonej 
Góry.
 W programie wycieczki 
było: zwiedzanie Ogrodu 
Botanicznego wraz z mini 
ZOO, film animowany o 
podróży Ferdynanda Ma-
gellana, który opłynął świat 
wraz ze swoją załogą oraz 
pokaz edukacyjny w Plane-
tarium. Wycieczka odbyła 
się 25 września 2019 roku, 
towarzyszyła nam jeszcze 

sprzyjająca, choć już  je-
sienna pogoda. 
Po kilkugodzinnym wyjeź-
dzie dzieci wróciły do domu 
zmęczone ale zadowolone i 
pełne sympatycznych wra-
żeń. Wyjazdy motywują 
uczniów do systematycznej 
zbiórki surowców wtór-
nych. Warto segregować 
odpady!
Opiekunami uczniów były 
panie – Agnieszka Nowic-
ka -  Dyrektor szkoły, Ar-
leta Fryśna, Ilona Wita i 
Joanna Rostkowska.

Zbiórka surowców wtórnych ZSPiP w Kopanicy
w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Rok szkolny Nakrętki Baterie Makulatura AGD

1. 2007/2008 - 68 kg 2500 kg -
2. 2008/2009 - 85 kg 3536 kg -
3. 2009/2010 - 88 kg 6375 kg -
4. 2010/2011 40 worków 86 kg 7857 kg -
5. 2011/2012 50 worków 92 kg 11242 kg -
6. 2012/2013     83 worki 98 kg 10032 kg     52 kg
7. 2013/2014 80 worków 126 kg 12821 kg 2374 kg
8. 2014/2015 47 worków 112 kg 11420 kg 1456 kg
9. 2015/2016 36 worków 90 kg 12742 kg 1370 kg

10. 2016/2017 26 worków 102 kg 11451 kg 1150 kg
11. 2017/2018     43 worki 230 kg 11547 kg 870 kg
12 2018/2019 29 worków 208 kg 12786 kg 712 kg

Suma łączna  
od roku 2007 do 2019 434 worki 1385 kg 114309 kg 7984 kg

opracowanie
 Joanna Rostkowska
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30 października 2019 
r. odbyła się uroczystość 
Ślubowania i Pasowa-
nia na Ucznia Szkoły 
Podstawowej w Tucho-
rzy. Na tę okoliczność 
przybyli rodzice i zapro-
szeni goście. Uroczy-
stość prowadzili starsi 
koledzy pierwszoklasi-
stów - Zuzanna Sawicka 
i Emil Przybyła. „Dawne 
maluchy” musiały zdać 
egzamin, czyli wykazać 
się wiedzą i umiejęt-
nościami, aby być pa-

sowanymi na uczniów.  
Pierwszaki były dobrze 
przygotowane i świetnie 
poradziły sobie z wszyst-
kimi zadaniami. Pani 
Dyrektor dokonała aktu 
Pasowania na Uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy. Wręczyła też 
legitymacje szkolne.

Wśród zaproszonych 
gości była wiceprezes 
Banku z Siedlca pani 
Hanna Jaskulska, która 
wręczyła dzieciom ksią-
żeczki SKO i upominki 

oraz zachęcała do syste-
matycznego oszczędza-
nia. 

Podarunki  - szachy 
i maskotki  uczniowie 
otrzymali od swoich ro-
dziców. Na koniec uro-
czystości wykonano pa-
miątkowe zdjęcia.

Dziękujemy ósmokla-
sistom za poczet sztan-
darowy oraz za obsługę 
radiofonii.

Renata Sawicka  
i Bogumiła Kaczmarek

Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia

W dniach 14-22.11 
w Szkole Podstawo-
wej w Tuchorzy ob-
chodziliśmy Tydzień 
Praw Dziecka. Wy-
chowawcy przepro-
wadzili lekcje nt praw 
dziecka, uczniowie 
obejrzeli filmy i mieli 
możliwość zagrania w 
gry interaktywne. Jako 

podsumowanie wyko-
nali plakaty o danym 
prawie dziecka, z któ-
rych została wykonana 
wystawa.

Dnia 20.11 wszyscy 
przyszliśmy ubrani na 
niebiesko. Tego dnia 
został zorganizowany 
marsz praw dziecka 
ulicami naszej miej-

scowości. Jako sym-
bol każda osoba niosła 
niebieski balonik. Do 
marszu przyłączyli się 
przedszkolacy z miej-
scowego przedszkola, 
a o bezpieczeństwo za-
dbali strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Tuchorzy.

Tydzień Praw Dziecka w Tuchorzy

Zjazd Absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Kopanicy  

 „Prawdziwa przyjaźń nadchodzi latami,
 spokojnym, miarowym krokiem….”

Absolewenci Szkoły Podstawowej w Kopanicy (rocznik szkolny 1970-
1974) uczcili 45 –cio lecie ukończenia szkoły  spotykając się na wspólnym 
pierwszym zjeździe, który odbył się  07.09.2019r. Na zjazd zaprosiliśmy 
naszych wychowawców z tamtych lat:
 Panie: Ewę Korecką, Walerię Kicińską, Irenę Zakrzewską  i Emilię 
Walawko oraz Panów: Stefana Koreckiego i Stefana Kruszńskiego. Na 
zjazd przybyło 27 absolwentów. Uroczyste spotkanie było poprzedzone 
Mszą Św. za zmarłych pedagogów oraz koleżanki i kolegów z klasy. Po 
mszy wszyscy uczestnicy zjazdu udali się na miejscowy cmentarz, aby 
złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach pedagogów oraz koleżanek 
i kolegów. Następnie udaliśmy się do lokalu, w którym odbywała się 
uroczystość. Organizatorzy przywitali naszych wychowawców oraz 
koleżanki i kolegów. Dla wychowawców oraz koleżanek i kolegów 
przygotowano albumy ze zdjęciami klas z tamtych szkolnych lat. 
 Uroczystość odbyła się w  restauracji Baszta w Żodyniu. Pięknie 
przystrojony lokal, wyśmienite dania, oprawa muzyczna przygotowana 
przez didżeja dodały blasku całej uroczystości. 
 Również występ uczennic ze szkoły w Kopanicy (śpiew i gra na 
skrzypcach)  wprowadziły wszystkich gości w przyjemny nastrój. 
Spotkanie po tylu latach rodziło zapytania, czy poznamy się, jak 
wyglądamy, co robimy itp.

Niekończące się rozmowy i tańce trwały do późnych godzin nocnych. 
Czas przyjemnie upłynął, a w sercach pozostał niedosyt, bowiem  rozstania 
nadszedł czas…… 
Już rodzą się pomysły na następny zjazd. 

Szczególne podziękowania chcemy wyrazić dla 
naszych kolegów z klasy, którzy byli sponsorami:

Zdzisława Brudły , Henryka Tomysa
 dzięki którym cała uroczystość nabrała splendoru.

opracowanie 
 Joanna Rostkowska

OGNISKO PATRIOTYCZNE
W TUCHORZY

Dnia 21.10.2019 
odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Tu-
chorzy przed budyn-
kiem świetlicy szkol-
nej drugie już ognisko 
mające na celu uczcze-
nie odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. 
Nasi przodkowie mu-
sieli za wolność naszej 
Ojczyzny oddać ży-
cie, natomiast naszym 

obowiązkiem jest pa-
miętać o nich samych 
i ich czynach. Mamy 
ogromne szczęście, 
że żyjemy w wolnej 
Polsce i sami możemy 
decydować o swoim 
losie.

Losy Polaków z 
okresu walk o nie-
podległość przybliżył 
nam pan Szymon Ptak, 
nauczyciel z Liceum 

Ogólnokształcącego 
w Wolsztynie. Czas 
umiliły nam druhny z 
Harcerstwa Polskiego 
grą na gitarze i zaba-
wami ruchowymi, jak 
również dziewczyny 
z naszego kółka mu-
zycznego. Na koniec 
wszyscy upiekli kieł-
baski nad ogniskiem. 
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GOKgaleria
Wernisaż Jerzego Sikucińskiego

Wernisaż sekcji fotograficznej
MDK Kargowa

 Dzień Pluszo-
wego Misia w Szkole 
Podstawowej w Tucho-
rzy to jak co roku zbiór-
ka pluszaków, zabawek, 
przyborów szkolnych, 
książek które następnie 
zostały dostarczone do 
Poznania, gdzie trafiły 
do chorych dzieci z 5 
oddziałów szpitalnych w 
Poznaniu. 

 Akcja została 
zorganizowana na prze-

łomie października do 15 
listopada, przy współpra-
cy z fundacją 
Mam Marze-
nie. Jak co 
roku mogli-
śmy liczyć 
na wsparcie 
naszej spo-
ł e c z n o ś c i 
s z k o l n e j , 
rodziców i 
uczniów. Po-
niżej efekt 

naszej tegorocznej zbiór-
ki. 

Dzień Pluszowego Misia w Tuchorzy

24 listopada 2019 odbyła się pre-
miera Teatru Paragraf -2. Teatr na 
siedleckiej scenie działa już sie-
demnaście lat i w tym roku przed-
stawił swoją 27 premierę. Jak zwy-
kle publiczność nie zawiodła, pełne 
humoru dialogi i zwinna akcja za-
pewniła wspaniały czas przybyłym 
gościom. 
„Maria jest Awaria”, to wyśmienita 
komedia z lekką dawką absurdu, 
utrzymaną w klimacie lat 70-tych, 
w której nic co łyse, nie będzie 
obce, w której salon fryzjerski sta-
nie się oazą i zarazą jednocześnie. 
Zapraszamy na wyprawę w głąb 
piwnicznych odmętów i fryzjer-
skiego kosmosu, gdzie Ariela, Lu-
sia i Leon zmierzą się z nieznanym, 
wodnistym i buczącym, turkotem, 
gdzie nic już nie będzie takie, jak 
wcześniej, zwłaszcza włosy.

Obsada:
Paulina Brudło I Lusia
Marzena Guzior I Ariela
Maria Malewicz I Maria
Grzegorz Śmiałek I Leon

scenariusz i opracowanie muzyczne 
– Grzegorz Śmiałek
reżyseria i ruch sceniczny – Zespół
kostiumy – Marzena Guzior-Piosik
scenografia – Wieslaw Matysik i Ze-
spół
zdjęcia promocyjne, światło i dźwięk 
– Przemysław Kaczmarek
makijaże i charakteryzacja: Natalia 
Sierszuła
czas trwania spektaklu – 95 min.

Premiera 
spektaklu

Maria jest Awaria

Zaproszenie do siedlec-
kiej biblioteki publicznej 
przyjęli przedszkolacy 
z grupy Biedronki i Sto-
krotki. A wszystko z oka-
zji Dnia Kredki!, któy 
obchodzimy 22 listopa-
da! Dzieciaki nauczyły 
się piosenki „Kolorowe 
kredki” i zaśpiewały ją 
z akompaniamentem 
Marcina Szczechowiaka. 
Rysowały kredki kredka-
mi i mogły sobie zrobić 
zdjęcie z wielką kredką. 
Dziękujemy za wspólne 
kredkowe świętowanie!

Dzień Kredki

8 listopada odbyło się 
otwarcie wystawy fo-
tograficznej, młodych 
i utalentowanych fo-
tografów, działających 
w kargowskiej grupie 
Beetles, pod kierownic-
twem doświadczonego 
fotografa i filmowca 
Aleksandra Żukowskie-
go. Grupa działa od 2003 
r.  przy GCK Kargowa. 
Zaczynali od fotografii 
analogowej w dobrze 
wyposażonej ciemni  fo-
tograficznej. Dziś w pełni 
opierają się na fotografii 
cyfrowej.  Dołączyć do 

nich może każdy, nie ma 
ograniczeń wiekowych. 
Grupa pozytywnie zakrę-
conych osób, chcących 
poekspery-
mentować, 
n a u c z y ć 
się czegoś 
nowego i  
miło spę-
dzić czas. 
P o r t r e t y, 
s t u d i o , 
ś w i a t ł o , 
wypady w 
teren, ob-
róbka kom-
p u t e r o w a 

oraz animacja  poklat-
kowa, to ich  ulubione 
tematy.

4 października 
odbyło się otwar-
cie wystawy ma-
larstwa Jerzego 
Sikucińskiego, na 
której autor przed-
stawił portrety i 
pejzaże. Jest to 
druga wystawa ar-
tysty w GOKgale-
rii. Autor – miesz-
kaniec Zbąszynia, 
absolwent WSP 

Zielona Góra, z za-
wodu  nauczyciel 
historii, absolwent 
Technikum Budo-
wy Fortepianów w 
Kaliszu - stroiciel 
fortepianów i pia-
nin, pasjonat tu-
rystyki i muzyki. 
Maluje głównie 
portrety, pejzaże, 
architekturę.

Jesienne Stworki
5 listopada odbyło się wręczenie nagród 
w konkursie Jesienne Stworki. To corocz-
ny konkurs plastyczny skierowany do 
młodych mieszkańców Gminy Siedlec. 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gra-
tulujemy. 
Prezentujemy Protokół z obrad Rady Ar-
tystycznej
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu oraz 
Biblioteka Publiczna w Siedlcu zorgani-
zowali konkurs Jesienne Stworki, na któ-
ry wpłynęły 192 prace. Konkurs był adre-
sowany do szkół podstawowych z gminy 
Siedlec. Rada Artystyczna w składzie:
- Marlena Żachowska-Jaskulska
- Halina Schwandt
- Anna Cebulska
Biorąc pod uwagę kryteria oceny i zgod-
ność prac z tematem konkursu, postano-
wiła przyznać, dnia 30 października 2019 
r., następujące wyróżnienia:

W KATEGORII I
• Nadia Szwaba - Tuchorza
• Gabriela Cicha - Jażyniec
• Alicja Groszek - Siedlec
• Miłosz Tylutki - Tuchorza
• Ignacy Grześkowiak - Jażyniec
W KATEGORII II
• Laura Przybyła - Siedlec
• Anna Brudło - Siedlec
• Igor Modrzyk - Chobienice
• Tomasz Kardaszewski - Tuchorza
• Martyna Groszek - Siedlec
• Maciej Lipiński - Kopanica
W KATEGORII III
• Agata Przybyła - Siedlec
• Antoni Rybicki - Chobienice
• Katarzyna Szymańska - Tuchorza
• Zuzanna Przybyła - Chobienice

• Elwira Fabiś - Siedlec
• Kamila Janowska - Chobienice
• Mikołaj Szczeszek - Chobienice
W KATEGORII IV
• Zofia Kotlarska - Siedlec
• Paulina Kalisz - Belęcin
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W sobotę ( 26.10) zespół Perły - Sum-
siodki świętował jubileusz 25 - lecia 
działalności. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Siedlcu zebrały się licznie 
obecne, jak i byłe członkinie zespołu, 
wiele zespołów, delegacji oraz po-
zostali zaproszeni goście. W imieniu 
Wójta Gminy Siedlec Jacka Kolesiń-
skiego oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Siedlec Andrzeja Kaźmiercza-
ka kwiaty oraz list gratulacyjny złożył 
Radny Rady Gminy Siedlec Wiesław 
Żydzik. Za pośrednictwem Hieroni-
ma Birka, Sekretarza Gminy Siedlec 
oraz członka Zarządu Powiatu, kwiaty 
i list gratulacyjny złożył też Starosta 
Wolsztyński Jacek Skrobisz. Kolejka 
do składania życzeń była bardzo dłu-
ga. Na scenie zaprezentowało się wie-

le zespołów, nie zabrakło wspomnień 
i powrotów do przeszłości, które wy-
woływały na zmianę uśmiech i łzy 
wzruszenia. Dostojnym 
Jubilatkom życzymy 
dużo zdrowia i pomyśl-
ności , a także siły do 
kontynuowania swojej 
działalności.

Pozostałe
Kalendarium  
Pereł Sumsiodek
8 listopada , Śpiewa-
nie dla Niepodłegłej, w 
Wolsztynie
11 listopada - Zbąszyń, 
Piosenka Żołnierska
24 listopada - Polsko -  

niemieckie spotkanie - Andrzejko-
we Śpiewanie w Zbąszynku u Dą-
browszczanki

Jubileusz 25 lecia działalności 
artystycznej zespołu  Perły Sumsiodki

13 listopada, odbyła się dwunasta 
edycja Przeglądu Piosenki Dzieci i 
Młodzieży SIEDLECKIE NUTKI. To 
już dwunasta edycja tego przeglądu, 
w którym dzieci i młodzież walczą o 
statuetki i wyróżnienia. Przedstawia-
my Państwu protokół z obrad rady 
artystycznej, a wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy!
Protokół z obrad Rady Artystycznej 
XII Przeglądu Dziecięcej i Młodzie-
żowej Piosenki Siedleckie Nutki, któ-
ry odbył się 13 listopada 2019 r. 

Rada Artystyczna w składzie:
- Julita Skowrońska
- Jadwiga Macewicz
- Marcin Szczechowiak
Po wysłuchaniu 30 utworów w czterech 
kategoriach, postanowiła przyznać nastę-
pujące miejsca:
Kategoria DZIECIĘCA SOLOWA
I miejsce - Agata Przybyła
II miejsce - Zofia Ceglarek
III miejsce - Kornelia Kowalewska
Kategoria DZIECIĘCA ZESPOŁOWA
I miejsce - Agata Wańska, Krzysztof 
Piszczek, Tomasz Bedła

II miejsce - Marika Nadobnik, Gabriela 
Babińska, Jagoda Żok
III miejsce - Krystian Polus, Olivier Pe-
leszczak, Szymon Ziółkowski
Kategoria MŁODZIEŻOWA SOLOWA
I miejsce - Dominik Kierecki
II miejsce - Marika Piosik
III miejsce - Nie przyznano
Kategoria MŁODZIEŻOWA ZESPO-
ŁOWA
I miejsce - Zespół Cantabile z Kopanicy
II miejsce - Nina Maszner, Alicja Kaźmier-
czak, Natalia Kozłowska
Nagroda Specjalna - Natalia Kozłowska

Siedleckie Nutki

W dniu 8 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej 
GOK w Siedlcu podczas Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego miało miejsce wręczenie nagród i 
dyplomów laureatom eliminacji gminnych Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobie-
gajmy Pożarom” zorganizowanego przez Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu.

Komisja konkursowa pracowała w składzie: Wie-
sław Matysik – przewodniczący, Anna Lehman-
n-Sekretarz, Hieronim Birk, Kamila Wieczorek, 
Andrzej Wieczorek, Krzysztof Dudziński – człon-
kowie. Spośród nadesłanych prac plastycznych 
odpowiadających warunkom regulaminu, jury 
dokonało oceny i wybrało najlepsze prace. Jedno-

cześnie zostały one zakwalifikowane do udziału 
w eliminacjach powiatowych.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci 
i młodzieży ochroną przeciwpożarową, trady-
cją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój 
uzdolnień plastycznych.
Tematyką konkursu był udział jednostek straży 

pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, 
ekologicznych oraz szkoleniu, zawo-
dach, działalności prewencyjnej, kultu-
ralnej i historia pożarnictwa.
Laureaci eliminacji gminnych Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego „Za-
pobiegajmy pożarom”:

w kategorii I (przedszkola):
BIAŁECKA ZUZANNA 
– ZSPiP w Kopanicy
CICHY FRANCISZEK 
– ZSPiP w Kopanicy
MUCHA MAJA 
– ZSPiP w Kopanicy
REIMANN PAULA 
– ZSPiP w Kopanicy
WALKOWIAK NADIA 
– ZSPiP w Kopanicy

w kategorii II (klasy I-III):
GROSZEK MARTYNA – SP w Siedlcu
HERHOLD SEBASTIAN – ZSPiP w Chobienicach
MERDA DOMINIK – SP w Siedlcu
NOWAK OLIVIER – ZSPiP w Chobienicach
RÓŻYCKA ZUZANNA – ZSPiP w Chobienicach

w kategorii III (klasy IV-VI):
BUDA ZUZANNA – ZSPiP w Chobienicach
POSPIECH ALEKSANDRA – SP w Siedlcu
SZCZESZEK MARTYNA 
– ZSPiP w Chobienicach
ŚMIAŁEK NADIA – ZSPiP w Chobienicach
TOMASZEWSKA JULIA  – SP w Siedlcu

w kategorii IV (klasy VII-VIII):
RAJEWSKI DOMINIK 
– ZSPiP w Chobienicach
ŚMIAŁEK MARTYNA 
– ZSPiP w Chobienicach
WAWRZYŃSKI WOJCIECH 
– SP w Tuchorzy
WYRWA MALWINA 
– ZSPiP w Chobienice

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwa-
nie i wzięli udział w konkursie.

Zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”
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Relacja z   XIV sesji Rady Gminy 
Siedlec

 W  dniu 22 października 2019 
r. odbyła się XIV  sesja Rady Gmi-
ny Siedlec VI kadencji 2018 -2023, w 
której uczestniczyło 15 radnych spo-
śród 15 członków Rady,  Jacek Kole-
siński- Wójt Gminy Siedlec,  Krystyna 
Lewandowska- Skarbnik Gminy, Do-
rota Gwardzik- Prezes ZNP Oddział w 
Siedlcu, Andrzej Rogozinski- Zastępca 
Przewodniczącego Rady Powiat, Hie-
ronim Birk- Sekretarz Gminy, Teresa 
Sobkowiak -radna powiatu wolsztyń-
skiego ,oraz sołtysi, kierownicy i pra-
cownicy Urzędu Gminy.
W interpelacjach i zapytaniach  rad-
nych kolejno zabierali głos :
radna E. Weil podniosła sprawępisma 
do PGNIGE dotyczącego wymiany rur 
gazowych podczas realizacji zadania „ 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3793 
P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powo-
dowo” dopytując : „…czy będą wy-
mieniane”.
 radny Z. Śmiałek odniósł się 
do wyznaczenia przejścia dla pieszych 
w Żodyniu na ul. Spacerowej w obrę-
bie skrzyżowania z ul. Kiełkowską z 
jednoczesnym zainstalowaniem progu 
zwalniającego. Jak poinformował : 
„…w dniu 10 lipca 2019 r. uczestni-
czyłem w pracach komisji lustracyjnej 
miejsce wyznaczenia tego przejścia dla 
pieszych. W trakcie tej lustracji w mo-
jej obecności ustalono miejsce wyzna-
czenia przejścia oraz linii przerywanej 
rozdzielającej pasy ruchu. Przejście to 
miało być usytuowane przed bramą 
wjazdową do posesji nr 1 na ul. Spa-
cerowej patrząc od skrzyżowania z ul. 
Kiełkowską. Od tego przejścia w stro-
nę ul. Głównej miała znaleźć się linia 
przerywana rozdzielająca pasy ruchu. 
W tym miejscu jezdnia posiada szero-
kość ponad 6 m. W dniu wczorajszym 
dokonano wyznaczenia znaków po-
ziomych w obrębie w/w skrzyżowania 
w sposób odbiegający od wcześniej 
ustalonego. Przejście dla pieszych wy-
znaczono w miejscu , gdzie mieszkań-
cy ul. Kiełkowskiej będą niechętnie 
korzystać z tego przejścia, miejsce to 
jest nieoświetlone i w porze nocnej 
niewidoczne. Pasy ruchu rozdzielono 
linią podwójną ciągłą już na odcinku 
gdzie jezdnia ma szer. 4m. W ten spo-

sób utworzono na ul. Kiełkowskiej i 
Spacerowej wyznaczone pasy ruchu 
rozdzielone nieprzekraczlną linią po-
dwójną ciągłą o szer. Ok. 1,85 m. Na 
tych drogach poruszają się pojazdy o 
szer. 2,55 m. W ten sposób może dojść 
do niszczenia przylegającego do jezdni 
chodnika.  
Pytanie:
 Z jakiego powodu zmienio-
no lokalizację przejścia dla pieszych 
w stosunku do pierwotnie ustalonej w 
dniu 10.07.2019 r., która znajdowała 
się w miejscu lepiej widocznym i lepiej 
oświetlonym?
W jaki sposób maja zmieścić się pojaz-
dy o szerokości 2,55 m w pasie ruchu 
szerokości 1,85 m2?
 W dalszej części obrad Rada 
poprzez aklamację przyjęła informację 
o przebiegu wykonania budżetu Gmi-
ny Siedlec za I półrocze 2019 roku. 
Ponadto wyraziła pozytywną  opinię w 
sprawie sprzedaży nieruchomości nie-
zabudowanej dz. nr 161/1 w obrębie 
Wojciechowo, o powierzchni 0,0014 
ha.
Ponadto podjęła  uchwały w sprawie :
- Uchwała nr XIV/65/2019 w sprawie 
wyboru ławników do Sądu rejono-
wego w Wolsztynie oraz Sądu Rejo-
nowego w Grodzisku Wielkopolskim 
na kadencję 2020 – 2023 na obecność 
15 radnych została przyjęta jednogło-
śnie, 
- Uchwała nr XIV/66/2019 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok na obecność 15 radnych została 
przyjęta jednogłośnie ,
- Uchwała nr XIV/67/2019 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 
2019 – 2026  na obecność 15 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XIV/68/2019 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 
Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listo-
pada 2015 r. w sprawie Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Siedlec na obecność 15 rad-
nych została przyjęta zwykłą większo-
ścią głosów 10 – za, 4 – przeciw, 1 – 
głos wstrzymujący,
- Uchwała nr XIV/69/2019 w sprawie  
zmiany uchwały Nr XLIV/221/2018 
Rady Gminy Siedlec z dnia 16 stycz-

nia 2018 roku w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego w publicz-
nych przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Siedlec na obecność 15 
radnych została podjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XIV/70/2019 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr ewid. 372, 388, 418/5 
i części dz. nr ewid. 378 – w miejsco-
wości Żodyń na obecność 15 radnych 
została podjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XIV/71/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy drodze we-
wnętrznej w miejscowości Siedlec na 
obecność 15 radnych została podjęta 
jednogłośnie 15,
- Uchwała nr XIV/72/2019 w sprawie 
nadania nazw ulic w miejscowości 
Tuchorza na obecność 15 radnych zo-
stała podjęta jednogłośnie.
Relacja z   XIV sesji Rady Gminy 
Siedlec

 W  dniu 26 listopada 2019 r. 
odbyła się XV  sesja Rady Gminy Sie-
dlec VI kadencji 2018 -2023, w której 
uczestniczyło 13 radnych spośród 15 
członków Rady,  Jacek Kolesiński- 
Wójt Gminy Siedlec,  Krystyna Le-
wandowska- Skarbnik Gminy, Andrzej 
Rogozinski –Prezes ZEUK-u w Sie-
dlcu, Hieronim Birk- Sekretarz Gmi-
ny, Teresa Sobkowiak -radna powiatu 
wolsztyńskiego , dyrektorzy placówek 
oświatowych ,oraz sołtysi, kierownicy 
i pracownicy Urzędu Gminy.
W interpelacjach i zapytaniach  radna 
E. Weil wniosła zapytanie:
 „ Mieszkańcy wsi Kiełpiny 
są żywotnie zainteresowani stanem i 
przyszłością budynku po byłej szkole 
podstawowej. W związku z tym zadaje 
pytanie: Jakie działania zostały podjęte 
na przestrzeni 2 lat , aby zintensyfiko-
wać sprzedaż tego budynku? „
W dalszej części obrad Rada poprzez 
aklamację przyjęła informację :
- o stanie realizacji zadań oświatowych 
za rok szkolny 2018/2019 w Gminie 
Siedlec,
- o oświadczeniach majątkowych skła-
danych do:
 a. Wojewody Wielkopolskiego,
 b. Wójta Gminy Siedlec,
 c. Przewodniczącego Rady 
Gminy Siedlec,

- o wyznaczeniu podmiotów, w któ-
rych jest wykonywana kara  
ograniczenia wolności oraz praca spo-
łecznie użyteczna.
Ponadto wysłuchała sprawozdania z 
działalności Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz z oceny stanu obiektów sporto-
wych w gminie Siedlec przyjmując do 
aprobującej wiadomości.
Podjęła  również uchwały w sprawie :
- Uchwała nr XV/73/2019 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XV/74/2019 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 
2019 – 2026na obecność 13 radnych 
została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XV/75/2019 w sprawie 
określenia zakresu i formy informa-
cji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy, informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finanso-
wej oraz informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego sa-
morządowych instytucji kultury za 
I półrocze roku budżetowego 2026na 
obecność 13 radnych została przyjęta 
jednogłośnie,
- Uchwała nr XV/76/2019 w sprawie 
przyjęcia programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami , o których mowa w 
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 2026na 
obecność 13 radnych została przyjęta 
zwykłą większością głosów 12 – za, 0 – 
przeciw, 1 – wstrzymujący,
- Uchwała nr XV/77/2019 w sprawie 
określeni wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na obecność 13 
radnych została przyjęta jednogłośnie.

Protokoły z poszczególnych sesji wraz 
z podjętymi uchwałami i  nagraniami 
dostępne są na stronie WWW.sie-
dlec.esesja.pl
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W środę ( 27.11.2019) 
wójt Jacek Kolesiński 
na zaproszenie starosty 
Jacka Skrobisza uczest-
niczył w otwarciu nowo 
wyremontowanego, w 
ramach projektu „ Szat-
nia na medal”, zaplecza 
szatniowo – sanitarnego 
przy sali sportowej w 

Zespole Szkół Rolni-
czych i Techniczych im. 
Hipolita Cegielskiego w 
Powodowie. Uroczyste-
go przecięcia wstęgi do-
konali: poseł Jakub Rut-
nicki, członek zarządu 
województwa wielko-
polskiego Jacek Bogu-
sławski, starosta wolsz-

tyński Jacek Skrobisz, 
członek zarządu powia-
tu Anna Piskorska, dy-
rektor szkoły Artur Wal-
czak–Mortezaei oraz 
przedstawiciel samorzą-
du uczniowskiego.

Szatnia na medal w Powodowie
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1.10.2019 - podpisanie umów 
WRPO,
3.10.2019 - udział w Gali pod-
sumowującej konkursy o tytuł Wiel-
kopolska Szkoła Roku i Wielkopolski 
Nauczyciel/Poznań,
5.10.2019 - wyróżnienie dla 
Sołectwa Grójec Wielki  w konkursie 
Aktywna Wieś Wielkopolska 2019/ 
Krzywin,
- Noc Bibliotek 2019/Kopanica,
6.10.2019 - marsz Nordic 
Walking i bieg „W rytmie serca dla 
Zosi”,
8.10.2019 - spotkanie ze Staro-
stą w sprawie ścieżki Belęcin,
17.10.19 - pasowanie na 
przedszkolaka najmłodszych miesz-
kańców gminy/przedszkole Siedlec,
- Dzień Edukacji Narodowej/ Zespół 
Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w 
Kopanicy,
21.10.2019 - rozpoczęcie kon-
kursu komputerowego dla Seniorów/
Siedlec,
22.10.2019 - XIV sesja Rady 
Gminy Siedlec/relacja w br numerze/,
- obchodyDnia Seniora w gminie;

23.10.19 - obchody 
100-laturodzinmieszkanki 
Kopanicy;
24.10.19 - otwarty 
trening Klubu Piłki Ręcznej 
Wolsztyniak w gminie/Sie-
dlec;
- posiedzenie Zarządu 
Związku Międzygminnego 
„Obra”;
26.10.19 - obchody 25-lecia 
działalności zespołu  Perły – Sum-
siodki/Siedlec;
6.11.19  - udział w XX jubi-
leuszowej Gali Konkursu ,,Działania 
proekologiczne i pro-kulturowe w 
ramach strategii rozwoju wojewódz-
twa wielkopolskiego” organizowanej 
przez Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego. Gmina Siedlec została 
nagrodzona za plener malarsko – 
rzeźbiarski „Ludzie, miejsca, kolo-
ry” nagroda w wysokości 5 tysięcy 
złotych. Drugim wyjątkowym wyróż-
nieniem był „ Laur Dwudziestolecia” 
dla Gminnego Ośrodka Kultury w 
Siedlcu;
-  otwarty trening Klubu Piłki Ręcz-

nej Wolsztyniak w gminie/
Belęcin;
7-12.11.19 - przyjmowa-
nie uczniów pierwszych klas 
w poczet  Obywateli Gminy 
Siedlec;
- Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Obra”(I 
część);

- Kapituła Regionu Kozła/Siedlec;
- wieczór z pieśnią patriotyczną /Tu-
chorza;
8.11.19  -obchody Święta 
Niepodległości w Sołectwie Grójec 
Wielki i sołectwie Chobienice;
- złożenie wiązanki kwiatów pod 
obeliskiem Powstańców Wlkp. z oka-
zji Święta Niepodległości/Siedlec;
13.11.19 -  spotkanie ze Staro-
stą Wolsztyńskim w sprawie inwesty-
cji w gminie;
14.11.19 - Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Obra-
”(część II)
- otwarty trening Klubu Piłki Ręcznej 
Wolsztyniak w gminie/ Tuchorza;
21.11.19 - Dzień  Pracownika 
Socjalnego/Siedlec;

- narada z Dyrektorami placówek 
oświatowych/Siedlec;
- posiedzenie Rady Nadzorczej 
ZEUK;
22.11.2019 - podpisanie umowy 
na zadanie pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr. 3793P Stara Tuchorza 
– Kiełpiny – Powodowo”,
26.11.2019 - XV sesja Rady 
Gminy Siedlec/relacja w br numerze/
27.11.2019 - spotkanie wójta 
Jacka Kolesińskiego w Urzędzie 
Gminy w Siedlcu z przedstawicielami 
Izby Rolniczej i rolnikami z Powiatu 
Wolsztyńskiego ,  Posłem na Sejm 
RP JakubemRutnickim, Wicemarszał-
kiem Województwa Wielkopolskiego 
Jackiem Bogusławskim, Starostą 
Wolsztyńskim Jackiem Skrobiszem, 
Wicestarostą Wolsztyńskim Mariu-
szem Silskim w temacie  realnego 
zagrożenia ASF – wirusem afrykań-
skiego pomoru świń,
28.11.2019 - lekcja WOS 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Tuchorzy w Urzędzie,

Kalendarium Gminy Siedlec

W tym roku obcho-
dzimy dziesiątą roczni-
cę nadania naszej szkole 
imienia Ignacego Miel-
żyńskiego. Ta ważna uro-
czystość miała miejsce 
26 września 2009 roku. 

Powróćmy na mo-
ment do tamtych wyda-
rzeń. Propozycję nadania 
imienia naszej szkole zło-
żył w październiku 2006 
roku na posiedzeniu 
Rady Pedagogicznej ów-
czesny dyrektor szko-
ły w Chobienicach Pan 
Sylwester Tomys. Po 
uzyskaniu poparcia Sa-
morządu Uczniowskiego 
i Rady Szkoły rozpoczęto 
proces realizacji przed-

sięwzięcia. Rada Gminy 
Siedlec podjęła stosowną 
uchwałę. Przez kolejne 
miesiące uczniowie za-
poznawali się z postacią 
Ignacego Mielżyńskiego. 
Organizowane były 
wycieczki do miejsc 
związanych z jego 
życiem i działalno-
ścią. Po przeprowa-
dzeniu wszelkich 
niezbędnych formal-
ności dnia 26 wrze-
śnia 2009 roku nastą-
piło nadanie imienia 
szkole i poświecenie 
sztandaru. Uroczy-
stość rozpoczęła się 
mszą święta pod 
p rzewodn ic twem 

księdza biskupa Zdzisła-
wa Fortuniaka, na której 
dokonano poświęcenia 
sztandaru. W tym dniu 
naszą miejscowość od-
wiedziło wielu znamieni-

tych gości. 
Z okazji okrągłej 

rocznicy tego ważnego 
dla społeczności szkolnej 
wydarzenia postanowili-
śmy uczcić ten dzień uro-

czystym apelem. Wszy-
scy uczniowie przyszli do 
szkoły ubrani na galowo, 
chcąc w ten sposób pod-
kreślić podniosłość tego 
wydarzenia. Podczas 

apelu każda klasa za-
prezentowała plakat 
i przedstawiła życio-
rys naszego patrona. 
To dobrze, że kolej-
ne pokolenia dzieci 
i młodzieży mogą 
przybliżyć sobie po-
stać wielkiego czło-
wieka pochodzącego 
z Chobienic. 

Ignacy Mielżyń-
ski urodził się w 
1871r., był hrabią, 
podpułkownikiem 

kawalerii Wojska Pol-
skiego, uczestnikiem Po-
wstania Wielkopolskiego 
i Śląskiego. Właściciel 
majątku w Iwnie i w 
Chobienicach. Hrabia był 
znakomitym jeźdźcem i 
hodowcą. Gospodarstwo 
w Chobienicach za jego 
czasów było wzorowe, 
prowadzone według naj-
nowszych metod. Igna-
cy Mielżyński zmarł w 
1938r., został pochowany 
w Iwnie. 

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej i Przed-
szkola w Chobienicach są 
dumni z takiego patrona.

Rocznica nadania imienia SP w Chobienicach

Na terenie gminy Siedlec 
Świąteczną Zbiórkę Żyw-
ności koordynował Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Siedlcu. W dniach 30.11-
1.12.2019 r. zebrano 660 kg 
żywności.

Serdecznie dziękujemy 

osobom zaangażowanym 
w przeprowadzenie zbiór-
ki: właścicielom sklepów, 
pedagogom szkolnym, wo-
lontariuszom oraz wszyst-
kim, którzy w ten weekend 
podarowali potrzebującym 
jedzenie na świąteczny stół.

Wszystkim mieszkań-
com Gminy Siedlec życzy-
my zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia.

Stoliczku nakryj się!  Głód to nie bajka
Świąteczna Zbiórka Żywności
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1.10.2019 r. ,,muzycznie” obchodziliśmy w na-
szej szkole Międzynarodowy Dzień Muzyki.
4.10.2019 r. przyłączyliśmy się do Światowego 
Dnia Uśmiechu.
5.10.2019 r. w naszej bibliotece odbyła się Noc 
Bibliotek 2019 pod hasłem ,,Znajdźmy wspól-
ny język”.
6.10.2019 r. otrzymaliśmy podziękowania od 
Komitetu Społecznego ,,Pomoc Ma Moc” za 
wsparcie organizacji Charytatywnego Biegu 
,,W rytmie serca dla Zosi”, którego celem było 
zebranie środków finansowych na leczenie cho-
rej Zosi – mieszkanki Gminy Siedlec.
W październiku uczniowie kl. III udali się na 
wycieczkę do Poznania do siedziby  ,,SKODA 
Auto Lab”. Mieli okazję poznać wiele cieka-
wostek na temat motoryzacji oraz zobaczyć, 
jak działają najnowocześniejsze systemy bez-
pieczeństwa.
W październiku 2019 r. uczniowie kl. I – III 
wybrali Mały Samorząd Uczniowski.
Przewodniczącą została Emilia Maszner, a jej 
zastępcą Marcin Weihs.
7.10.2019 r. uczniów kl. I –III odwiedził poli-
cjant, który przypomniał dzieciom zasady obo-
wiązujące w ruchu drogowym oraz zasady bez-
pieczeństwa obowiązujące w szkole i w drodze 
do szkoły.
15.10.2019 r. przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego złożyli życzenia nauczycielom, 
pracownikom szkoły oraz emerytom z okazji 
DEN. Udali się również na miejscowy cmen-
tarz, by zapalić znicze na grobach zmarłych 
pracowników naszej szkoły.
16.10.2019 r. uczniowie klasy III a udali się 
do Kargowej. Zostali zaproszeni do akcji pod 
hasłem: Bicie rekordu w jednoczesnym prowa-
dzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej 
(RKO) przez jak największą liczbę osób. Udział 
w tym przedsięwzięciu wzięło 160 osób.
17.10.2019 r. w naszej szkole odbyły się gmin-
ne obchody DEN.
17.10.2019 r uczniowie kl. III brali udział w 
,,Ekoolimpiadzie”, która odbyła się w ,,Świte-
ziance” w Wolsztynie. 
19.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły odwie-
dzili stolicę Niemiec – Berlin. Mieli okazję 
zwiedzić budynek Reichstagu, galerię Muru 
Berlińskiego, Alexanderplatz, ulicę Unter den 
Linden, Wyspę Muzeów oraz Muzeum Tech-
niki.
20.10.2019 r. uczniowie i ich rodzice oraz pra-
cownicy szkoły czynnie włączyli się w orga-
nizację imprezy charytatywnej na rzecz pani 
Pauliny Lehman i jej dzieci.
21.10.2019r.  nasza szkolna biblioteka znalazła 
się w gronie laureatów ogólnopolskiego kon-
kursu ,,1000 książek dla bibliotek”. Organiza-
torem konkursu jest Wydawnictwo MUZA SA. 
Nasz księgozbiór powiększy się o nowości tego 
wydawnictwa.
21.10.2019 r. drużyna w składzie: Kamil Ro-
siński, Patryk Zmuda, Oskar Nawrocki, Sara 
Piwecka i Marika Chlebek zajęła I miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Wolsztyńskiego 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Na-
tomiast drużyna w składzie: Michał Sewohl, 
Franciszek Sławiński, Anna Woźna, Karolina 
Szułcik, Laura Krycka i Szymon Szczeciński 
zajęła II miejsce .
23.10.2019 r. uczniowie kl. VII i VIII udali 
się do Sulechowskiego Domu Kultury na lek-
cję edukacyjną na temat gatunków filmowych 
połączoną z projekcją filmu pt. ,,Między nami 
Kosmos”. 
25.10.2019 r. uczniowie kl. VIII wybrali się na 
wycieczkę do Poznania.
25.10 2019 r. odbyła się uroczystość Pasowania 
Pierwszoklasistów.
26.10.2019 r. obchodziliśmy w szkole Dzień 
Języków Obcych. Przeprowadzony został Kon-
kurs Języka Niemieckiego. W kategorii kl. IV 
– VI 1 miejsce zajęła Karolina Kałuszka,  
2 – Olga Adamczewska, 3 – Klaudia Głodek. 
W kategorii kl. VII – VIII 1 miejsce zajęła Julia 
Prządka, 2 – Odeta Adamczewska, 3 – Domini-

ka Woźna. W konkursach plastycznych nagro-
dzono: Julię Prządkę, Mariusza Krakowskiego, 
Szymona Przybyłę, Laurę Patelską, Marikę 
Śmiałek, Wiktorię Wiśniewską, Tymoteusza 
Kryckiego oraz Szymona Zwanziga.
28.10.2019 r. uczniowie kl.V – VIII uczestni-
czyli w koncercie Lubuskiego Biura Koncerto-
wego . Koncert nosił tytuł   ,,Percussio znaczy 
uderzenie” 
5.11.2019 r. Maciej Lipiński otrzymał wyróż-
nienie w konkursie plastycznym ,,Jesienne 
Stworki”
6.11.2019 r. uczniowie kl. I – III wyjechali do 
Sulechowa na spektakl teatralny pt .,,Różno-
rodność kultur Europy”.
7.11.2019 r. uczniowie klasy III b zaprosili ko-
legów i koleżanki z klas młodszych na apel z 
okazji Święta Niepodległości.
8.11.2019 r. włączyliśmy się do akcji ,, Szkoła 
do hymnu” i o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy 
hymn narodowy.
9.11.2019 r. uczniowie naszej szkoły uczcili 
Święto Niepodległości szkolnym turniejem 
piłkarskim. Turniej został rozegrany już po raz 
trzydziesty piąty. 
11.11.2019 r. w auli UAM w Poznaniu odby-
ła się gala wręczenia nagród w Wojewódzkim 
Konkursie wiedzy o Pomniku Wdzięczności 
,,Sacratissimo Cordi Polonia Restituta” . Dru-
gie miejsce w konkursie zajął uczeń klasy II – 
Grzegorz Franc, wyróżnienia otrzymali: Nadia 
Michałowska, Szymon Fabiś, Roksana Zalisz, 
Alicja Weil, Kacper Siankowski. 
12.11.2019 r. w Urzędzie Gminy w Siedlcu 
odbyło się przyjęcie uczniów klas pierwszych 
naszej szkoły w poczet Obywateli Gminy Sie-
dlec.
13.11.2019 r. Karolina Szułcik, Dominika Woź-
na i Bartosz Kasperski ( zespół CANTABILE) 
zajęli I miejsce w XII Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Siedleckie Nutki”. 
18.11.2019 r. uczniowie kl. I –III obejrzeli w 
szkolnej stołówce przedstawienie pt. ,,Przy-
chodzą organy do lekarza, czyli coś tu nie gra” 
Głównym tematem przedstawienia była profi-
laktyka zdrowia. Tego samego dnia uczniowie 
kl. I- IV uczestniczyli w koncercie Lubuskiego 
Biura Koncertowego. Koncert nosił tytuł ,,Że-
glarze i piraci na morzu pełnym dźwięków”.   
W listopadzie uczniowie klasy VIII brali udział 
w cyklu spotkań zorganizowanych w ramach 
doradztwa zawodowego. Na zaproszenie pani  
Małgorzaty  Merdy, doradcy zawodowego, na-
szą szkołę odwiedziła pani Marzena Krawczyk 
– farmaceutka i koordynatora aptek oraz pan 
Artur Hałuszczak – mechanik samochodowy 
oraz wieloletni strażak OSP w Kopanicy. Go-
ściliśmy także pana Łukasza Krzyżanka i pana 
Tomasza Żaka, którzy zaprezentowali ofertę 
edukacyjno-zawodową firmy Phoenix Contact 
z Nowego Tomyśla.
19.11.2019r. został przeprowadzony w naszej 
szkole próbny alarm przeciwpożarowy.
28.11.2019 r. uczniowie kl. IV – VIII uczestni-
czyli w dyskotece andrzejkowej, a ich młodsi 
koledzy z kl. I –III bawili się na zabawie an-
drzejkowej w piątek. 
2.12.2019 r. uczniowie kl. II należący do  Re-
gionu Kozła brali udział w konkursie pod ha-
słem: ,,Bezpieczna droga do szkoły”.

W  listopadzie i grudniu  odbyły się w naszej 
szkole warsztaty dla rodziców na temat: 
1.Trudności wychowawcze w młodszym wieku 
szkolnym.
2. Mosty zamiast murów. Nić porozumienia 
między rodzicami a nauczycielami.

Uczniowie mieli okazję skorzystać z zajęć pro-
filaktycznych:
1. Jak skutecznie rozwiązywać konflik-
ty? (kl. V, VII)
2. Profilaktyka uzależnień – debata (kl. 
VI)
3. Jestem sobą, potrafię odmawiać. 
Trening asertywności. (kl. V, VII, VIII)

Kalendarium Szkoły Podstawowej
 im. Kopanickiej Drużyny Powstańców

Wielkopolskich w KopanicyW ostatnim czasie nasza szkoła „ nie 
próżnowała”

We wtorek 1 października  odbyły 
się wybory do Samorządu Szkolnego. 
W głosowaniu wzięli udział wszyscy 
uczniowie. Wybieraliśmy swoich przed-
stawicieli spośród 16 kandydatów. Na-
uczycielem nadzorującym przebieg wy-
borów była pani Aniela Wieczorek. 

Dnia 17.10.19r. uczniowie kl.III i 7 
uczniów kl.II wraz z opiekunem wzięło 
udział w Ekoolimpiadzie zorganizowa-
nej przez Związek Międzygminny”O-
bra”.  Ekoolimpiada  to wydarzenie o 
charakterze sportowo-edukacyjnym. 
Wiąże się z udziałem uczestników w 
zabawach i konkursach związanych ze 
znajomością zasad selektywnej zbiórki 
odpadów oraz dbałość o nasze środowi-
sko. Uczestnicy imprezy, czyli 16 dru-
żyn ze szkół podstawowych  klas I-III 
Powiatu Wolsztyńskiego spotkały się 
na sali MSS Świtezianka w Wolsztynie. 
Drużyny wzięły udział w konkuren-
cjach sportowych oraz odpowiadały na 
pytania dotyczące zasad segregacji oraz 
ochrony naszego środowiska. Ucznio-
wie naszej szkoły zajęli 5 miejsce. Przy-
wieźli  nagrody książkowe oraz dyplom 
uczestnictwa. Podczas konkurencji to-
warzyszyło dzieciom dużo dobrej zaba-
wy i emocji.

W dniu 18.10.2019 na zaproszenie 
Pani Pedagog Martyny Wołek do klasy 
VIII  przybyli na spotkanie policjan-
ci Artur Lorenc i Damian Gorzelniak. 
Oboje na co dzień pracują Powiatowej 
Komendzie Policji w Wolsztynie i zaj-
mują się prewencją osób nieletnich. Te-
matem spotkania było używanie środ-
ków psychotropowych i skutkach jakie 
pojawia się w momencie ich zażycia. 
Poruszony był także temat kar jakie 
grożą za posiadanie i rozprowadzanie 
środków psychoaktywnych (narkoty-
ków, dopalaczy). Uczniowie mogli za-
dać pytanie, by zgłębić temat poruszo-
ny na prelekcji. Młodzież miała wiele 
pytań do przybyłych gości i nie zawsze 
pytania były związane z tematem zajęć. 
Panowie chętnie na nie odpowiadali i z 
pewnością rozwiali niektóre wątpliwo-
ści, które miała młodzież.

24 października  klasy I-III wybrały 
się na biwak do gospodarstwa agrotury-
stycznego „Pod Modrzewiem” w Grój-
cu Małym. Dzięki uprzejmości Państwa 
Jolanty i Piotra Rzepów dzieci kolejny 
już raz mogły wesoło i ciekawie spędzić 

czas. 
Dnia 25.10.2019r. przystąpiliśmy  

do projektu MEN-u „Szkoła pamięta”. 
Klasy V i VI oraz przedszkolacy wybra-
li się na pobliski cmentarz w Chobieni-
cach. Ich celem było uporządkowanie 
grobów Powstańców Wielkopolskich. 
Co roku nasza szkoła dba o nagrobki 
powstańców, a tym samym upamiętnia 
poległych żołnierzy. Grabimy liście, za-
miatamy, zapalamy znicze. Z ogromną 
dumą i przyjemnością bierzemy udział 
w takich wydarzeniach. 

Dnia 29 października 2019 roku 
odbyło się pasowanie pierwszoklasi-
stów na czytelnika bibliotek: szkolnej i 
publicznej. Uroczystość zorganizowali: 
pani Maria Jędrzejczak i pan Robert 
Janczewski, a prowadziły uczenni-
ce klasy VIII: Natalia Szulc i Wanesa 
Materna. Gościem specjalnym był pan 
Grzegorz Śmiałek, który opowiedział 
dzieciom bajkę o kurach, jajkach i lisach 
metodą Kamischibai, wykorzystując do 
tego drewnianą scenkę z planszami. Na-
stępnie pierwszoklasiści musieli wyka-
zać się wiedzą na temat książek, bajek i 
baśni. Wreszcie nadszedł najważniejszy 
moment: ślubowanie i pasowanie na 
czytelnika. Dzieci otrzymały dyplomy, 
zakładki do książek oraz drobne upo-
minki. Na zakończenie dzieci zaśpiewa-
li piosenkę, a potem ochoczo i radośnie 
wypożyczali swoje pierwsze książki z 
biblioteki. 

8 listopada odbył się w naszej szkole 
uroczysty apel z okazji Święta Niepod-
ległości. W tym dniu braliśmy również 
udział w projekcie MEN-u „Szkoła do 
hymnu” i odśpiewaliśmy  o 11.11 gre-
mialnie  hymn Polski.

14 listopada byliśmy w Wolsztynie 
na spektaklu „Dziewczynka z zapałka-
mi”,a 4 dni później w naszej szkole mo-
gliśmy uczestniczyć w przedstawieniu 
pt.”Przychodzą organy do lekarza,i co z 
tego wynika. Dziś odwiedził nas mistrz 
„sztuk tajemnych”.Było wesoło i sym-
patycznie.

20 listopada odbyło się przedstawie-
nie z udziałem mistrza sztuki tajemnej. 
Było wesoło i sympatycznie.

Dzieci z klasy trzeciej zakończyły 
projekt „Umiem pływać”.

W tym miesiącu odbyły się również 
dwa koncerty filharmonii zielonogór-
skiej pt.”Na indiańskim szlaku” oraz 
„Opowieści starego bosmana”.

Kalendarium Szkoły i Przedszkola w Chobienicach



21
Odwiedź nas na www.siedlec.pl

Wiadomości z przedszkoli

Z początkiem października rozpoczę-
liśmy akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom”, 
w którą chętnie włączają się bliscy naszych 
przedszkolaków. 4 października do naszego 
przedszkola zamiast przedszkolaków przy-
były... zwierzęta! Były tygrysy, biedronki, 
zające, koty, żyrafa, słoń, panda, lis i wie-
le innych. Jak się później okazało, to nasze 
przedszkolaki przebrały się z okazji ,,Świa-
towego Dnia Zwierząt”. Przy okazji dzieci 
poznały zasady, o których należy pamię-
tać, chcąc być ,,Prawdziwym Przyjacielem 
Zwierząt”.

Dzień pierwszej wycieczki w tym roku 
szkolnym, był dniem na który czkaliśmy z 
niecierpliwością. Udaliśmy się do ,,Karczmy 
Taberskiej” w Janowcu. Poznaliśmy tam hi-
storię powstania karczmy i wzięliśmy udział 
w zajęciach edukacyjnych ,,Do bochenka do 
ziarenka”, a każdy z nas mógł samodzielnie 
ugniatać i formować swój zdrowy pyszny 
chleb. Kiedy nasze chleby się wypiekały 
my świetnie bawiliśmy się, śpiewaliśmy 
piosenki. Na zakończenie zabraliśmy z sobą 
pachnące i chrupiące chleby i w dobrych hu-
morach wróciliśmy do przedszkola.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjąt-
kowe święto dla wszystkich pracowników 
oświaty. Nasze przedszkolaki podziękowały 
wszystkim Paniom wręczając kwiaty, wła-
snoręcznie zrobione laurki, składając życze-
nia, prezentując wiersze i piosenki.

W tym roku pierwszy raz w naszym 
przedszkolu obchodziliśmy ,,Dzień Bez 
Skarpetki”. W tym dniu nasze stopy do-
świadczyły wielu wrażeń: chodziły po 
ścieżce wyłożonej rożnymi materiałami (np. 
nakrętkami, gąbkami, piórkami, gazetami 
itd.), były masowane, a następnie nama-
lowaliśmy nimi gąsienice! Było przy tym 
mnóstwo śmiechu, zabawy i radości.

W piątek 25 października gościliśmy 
w przedszkolu pana Waldka – tatę Wojtka 
i Wiktora. Opowiedział o swoim hobby, 
którym jest wędkarstwo. Zaprezentował 
przedszkolakom różne sprzęty i akcesoria 
wędkarskie. Podczas tego spotkania pozna-
liśmy wiele ciekawych informacji o rybach 

i wędkowaniu.
30 października, choć za oknami szaro 

i pochmurno, my śmiało mogliśmy powie-
dzieć: pomarańczowo mi! Tego dnia ubrani 
na pomarańczo braliśmy udział w konku-
rencjach sportowych i zajęciach edukacyj-
nych o owocach i warzywach w kolorze 
pomarańczowym. Przygotowaliśmy pyszny 
zdrowy sok ze świeżych pomarańczy oraz 
galaretkę pomarańczową z mandarynkami. 
Smakowało wyśmienicie.

Listopad również obfitował w wiele 
ciekawych wydarzeń. W ramach programu 
,,Poznajemy zawody” o swoje pracy opo-
wiedzieli przedszkolakom kominiarz, le-
śniczy i krawcowa (mama Mai). Z kolei 11 
listopada odświętnie ubrani, z ,,Mazurkiem 
Dąbrowskiego” na ustach, recytując wiersze 
patriotyczne uczciliśmy Dzień Odzyskania 
Niepodległości. 8 listopada obchodziliśmy 
„Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Go-
towania”, w trakcie którego rozmawialiśmy 
o tym, jakie produkty są dobre dla naszego 
organizmu, a jakich powinniśmy unikać. 
Jako alternatywę dla słodyczy przygotowy-
waliśmy pyszne owocowe desery.

Kolejnym bardzo ważnym wydarze-
niem w naszym przedszkolu było ,,Pasowa-
nie na Przedszkolaka”. W tym ważnym dniu 
przedszkolakom towarzyszyli ich rodzice. 
Po pięknej części artystycznej pani Dyrek-
tor pasowała trzynaścioro dzieci na nowych 
przedszkolaków. Dla dzieci było to wielkie 
przeżycie, a dla rodziców powód do dumy.

Z okazji ,,Dnia pluszowego M isia” za 
sprawą przyniesionych przez dzieci misiów 
w naszym przedszkolu zrobiło się bardzo 
pluszowo i misiowo. Misie, rzecz jasna, 
świętowały razem z nimi. 20 listopada, 
w dniu ,,Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka”, rozmawialiśmy o tym, jakie pra-
wa dzieci mają i w jaki sposób mogą z nich 
korzystać. Zadaniem dorosłych jest to, aby 
te prawa były respektowane i szanowane. 
Miesiąc listopad zakończyliśmy magicznie 
bawiąc się wyśmienicie poznając andrzej-
kowe tradycje ludowe i zwyczaje.

JAŻYNIEC

8.10. 2019 r. - teatrzyk „Jesienne porządki”
13.10.2019 r. - Przedszkolaki z ZPP w Tu-
chorzy uczestniczyły w Biegu Charytatyw-
nym „W rytmie serca dla Zosi” – brawo dla 
Kai i Tomasza za zajęcie pierwszych miejsc 
w swojej kategorii wiekowej!
14.10.2019 r. - Dzień Edukacji Narodowej
15.10.2019 r. - Grzybobranie w Przedszkolu 
w Starej Tuchorzy

17.10.2019 r. - Grzybobranie w Przedszkolu 
w Tuchorzy
24.10.2019 r. - wizyta i wspólne zabawy z 
Groszkiem.
30.10.2019 r., 31.10.2019r. - wyjazd autobu-
sem – Pomnik Pomordowanych w Tuchorzy
31.10.2019 r. - z okazji zbliżającego się dnia 
Wszystkich Świętych – wyjście na pobliski 
cmentarz

TUCHORZA

5.11.2019 r. - Pasowanie na Przedszkolaka 
w Przedszkolu w Starej Tuchorzy połączo-
ne z obchodami 101 Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości
5.11.2019 r. - odbiór nagrody za wyróżnie-
nie w gminnym konkursie „Jesienne stwor-
ki” przez Nadię z grupy Smyki
6.11.2019 r. - filharmonia „Żeglarze i piraci 
na morzu pełnym dźwięków” – Lubuskie 
Biuro Koncertowe ORFEUSZ
7.11.2019 r. - udział dzieci 5-letnich w Wie-
czornicy „Wieczór z pieśnią” z okazji 101 
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości
8.11.2019 r. - Pasowanie na Przedszkola-
ka w Przedszkolu w Tuchorzy połączone z 
obchodami 101 Rocznicy Odzyskania prze 
Polskę Niepodległości. Udział w akcji Mi-
nistra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzie-
ci i Młodzieży „Szkoła do hymnu”
8.11.2019 r. - Dzień Patriotyczny w Przed-
szkolu w Starej Tuchorzy, udział w akcji 
„Szkoła do hymnu”
12.11.2019 r. - Dzień Patriotyczny w Przed-
szkolu w Tuchorzy

13.11.2019 r. - wycieczka grupy Biedronki 
i Słoneczka do Wolsztyna – wizyta u miej-
scowych strażaków oraz zabawy w Sali Za-
baw Dinopolis
15.11.2019 r. - wycieczka naszych Malusz-
ków z grupy Stokrotki oraz Gwiazdki do 
Wolsztyna – zabawy w Sali Zabaw Dino-
polis
20.11.2019 r. - obchody Dnia Praw Dziecka. 
Udział dzieci z Przedszkola w Tuchorzy w 
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową 
I Marszu Praw Dziecka.
25.11.2019 r. - Światowy Dzień Pluszowego 
Misia
28.11.2019 r. - Andrzejki – dzień wróżb i 
wesołych zabaw przy muzyce
2.12.2019 r. - piernikowe szaleństwo w 
Przedszkolu w Starej Tuchorzy

Zapraszamy wszystkich do śledzenia na-
szych fotorelacji na stronach Facebook 
naszych placówek – Przedszkole Tuchorza 
oraz Przedszkole Stara Tuchorza.
     
   Basia Bergier

03.10.2019 r. - Warsztaty kulinarne z rodzi-
cami „Zdrowo jem, więcej wiem”
08.10.2019 r  - Wyjazd grupy „Stokrot-
ki”  „Motylki” do sali zabaw Dinopolis w 
Wolsztynie
09.10.2019 r -  Wycieczka grup „Rybki” 
„Żabki” do gospodarstwa rolnego p.Wa-
chowskich w Reklinie
09.10.2019 r – Wizyta grupy „Biedronki” 
„Pszczółki ”  w gospodarstwie rolno – wa-
rzywnym p.Siputa w Siedlcu
10.10.2019 r – Warsztaty kulinarne w Piz-
zeri „Mafia” Wolsztyn
11.10.2019 r – Warsztaty kulinarne „Super 
kuchcik Mafia” w pizzeri Mafia Wolsztyn 
16.10.2019 r – Spotkanie z pracownikami 
Poczty w Wolsztynie z okazji „Ogólnopol-
skiego Dnia Listonosza”
16.10.2019 r – Wykonanie „szaszłyków” - 
warsztaty kulinarne z rodzicami
17.10.2019 r – Uroczyste „Pasowanie na 
przedszkolaka” w Sali GOK Siedlec
21.10.2019 r – Spotkanie dzieci w Bibliote-
ce Publicznej w Siedlec „Cała Polska Czy-
ta dzieciom”
22.10.2019 r. - „Warsztaty kulinarne” - 
wykonanie soku warzywno – owocowego 
„Zdrowy uśmiech”

24.10.2019 r – Czytanie bajek przez ro-
dziców i rodzeństwo przedszkolaków w 
ramach projektu edukacyjnego „Mały Miś 
w Świecie Wielkiej literatury” 
 27.10.2019 r – Warsztaty przedszkolaków  
z malarzem W. Matysik 
30.10.2019 r – Warsztaty konstrukcyjne 
„Zabawa z Lego” w grupach przedszkol-
nych 
30.10.2019 r  – Przedstawienie teatrzyko-
we „O niesfornym jajku” w przedszkolu. 
31.10.2019 r – Wyjście na cmentarz para-
fialny w Siedlcu – zapalenie zniczy na gro-
bach powstańców, sióstr oblatek w Siedlcu
05.11.2019 r. - „Dzień Postaci z bajek” - 
wizyta gości z Gok Siedlec 
06.11.2019 r. - Wyjazd grup przedszkol-
nych do Urzędu Pocztowego w Wolsztynie 
-zapoznanie dzieci z pracą listonosza
07.11.2019 r. - Wyjazd dop sali zabaw „Di-
nopolis” - Wolsztyn
08.11.2019 r. - Wyjazd grup „Rybki” „Żab-
ki” „Biedronki” „Pszczółki” na film „Bara-
nek Shaun” do kina w Zielonej Górze
08.11.2019 r. - Ustanowienie rekordu w 
śpiewaniu Hymnu Narodowego przy Po-
mniku Powstańców Wielkopolskich w Sie-
dlcu grupa „Stokrotki” „ Motylki”

SIEDLEC
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Wspaniałych Świąt 
Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze, samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej  zabawy 

sylwestrowej życzy 
Dyrektor GZOEASiP w Siedlcu 

wraz z pracownikami.

0

23. 09. 2019 r. Pierwszy Dzień Jesieni - 
wyjazd do lasu przedszkolaków z Cho-
bienic
26. 09. 2019 r.  Dzień patrona szko-
ły – Ignacego Mielżyńskiego ZSPiP  w 
Chobienicach
30. 09. 2019 r.  Dzień chłopaka w przed-
szkolu w Chobienicach
11.10.2019 r.  Warsztaty z makaronami – 
wyjazd przedszkolaków z Chobienic do 
Boszkowa
* 25.10.2019 r. - udział przedszkolaków w 
projekcie Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej ,,Szkoła pamięta”;
* 30.10.2019 r. - Pasowanie na przedszko-
laka w przedszkolu w Chobienicach;

* 08.11.2019 r. - udział w uroczystym ape-
lu z okazji święta niepodległości. Wspól-
nie z całą Polską odśpiewanie hymnu o 
godz. 11.11;
* 14.11.2019 r. -  wyjazd do WDK na 
spektakl pt. ,,Dziewczynka z zapałkami” 
(organizatorami byli laureaci nagrody 
publiczności z programu Mam Talent);
* 18.11.2019 r. - odwiedziny teatru lalek 
– Pracownia za Piecem, w przedszkolu w 
Chobienicach. Prezentacja spektaklu pt. 
,,Przychodzą organy do lekarza, czyli coś 
tu nie gra”;
* 20.11.2019 r. - pokaz magicznych sztu-
czek – magik w przedszkolu w Chobieni-
cach.

CHOBIENICE

3 październik- spotkanie z listonoszem
4 październik-  Wyjazd do Rezerwatu 
Przyrody w Laskach- grupa Muchomorki 
i Sówki
7 październik- Wyjazd do Rezerwatu 
Przyrody w Laskach - grupa Skrzaty i 
Jeżyki
14 październik- Obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej
20 październik- Występy na festynie cha-
rytatywnym dla naszej koleżanki Pauliny
22 październik- występy grupy z indiań-
ską muzyką
23 październik- Obchodziliśmy Dzień 

Dyrektora Szkoły i Przedszkola
30 październik- Pamiętamy o zmarłych
5 listopad- Dzień Postaci z Bajek
6 listopad- Pasowanie
8 listopad- udział w wydarzeniu „Szkoła 
do hymnu”
12 listopad- Występy dzieci z okazji 11 
listopada
20 listopad- Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka
22 listopad- Dzień Kredki
25 listopad- Dzień Pluszowego Misia
29 listopad- Andrzejki

KOPANICA
12.11.2019 r. - zapalenie zniczy, złożenie 
wiązanki kwiatów na Pomniku Powstań-
ców Wlkp przy Urzędzie Gminy w Siedl-
cu 
14.11.2019 r. - Wizyta z życzeniami, upo-
minkami z okazji Dnia Seniora w Dzien-
nym Domu Seniora+ w Siedlcu
15.11.2019 r. - Spotkanie z leśniczym w 
leśniczówce Kębłowo – Koło Łowieckie 
„Dbamy o zwierzęta porą jesienno – zimo-
wą” 
21.11.2019 r. - „Dzień Kredki” - warszta-
ty plastyczno – techniczne z rodzicami w 
przedszkolu 
22.11.2019 r. - Wystawa prac plastycznych 
z konkursu „Jesienne Stworki” Gok Sie-
dlec
22.11.2019 r. - Wizyta w Bibliotece Pu-
blicznej z okazji „Dnia Kredki” - warsztaty 
recytatorskie, muzyczne z dziećmi
25.11.2019 r. - „Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia” w grupach przedszkolnych 
27.11.2019 r. - Koncert muzyczno – edu-
kacyjny pt. „Piracie i żeglarze na morzu” 
w SP Siedlec
30.11.2019 r. - „Zabawa Andrzejkowa” 
konkursy, wróżby, zabawa z niespodzian-
kami

04.12.2019 r. - „Pieczenie pierników” 
warsztaty z rodzicami 
05.12.2019 r. - Głośne czytanie przez ro-
dziców w ramach akcji „Cała Polska Czyta 
dzieciom”
05.12.2019 r. - Warsztaty plastyczne z ro-
dzicami „Ozdoby Świąteczne” 
06.12.2019 r. - Przyjazd bryczką św Miko-
łaja ze śnieżynką na spotakanie z dziećmi – 
wręczenie paczek mikołajkowo – gwiazd-
kowych w sali GOK Siedlec 
08.12.2019 r. - Występy artystyczne grup „ 
Rybki” „Żabki” na Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Sali Gok Siedlec
09.12.2019 r. - Zwiedzenie wystawy prac 
konkursowych Świątecznych w Galerii 
Gok Siedlec 
20.12.2019 r. - Wigilia w przedszkolu 
wspólne kolędowanie. Gwiazdor, upomin-
ki
23.12.2019 r. - Podsumowanie efektów 
realizacji programów wychowania przed-
szkolnego i programów edukacyjnych w 
przedszkolu
31.12.2019 r. - Wizyta z życzeniami przed-
szkolaków noworocznymi w urzędach, 
zaprzyjaźnionych instytucjach w gminie 
Siedlec

Wiadomości z przedszkoli
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Zakład Eksploatacji 
Urządzeń Komunalnych 

Sp. z o.o. w Siedlcu 
informuje, 

że kalendarze 
na 2020 rok oraz worki 
do segregacji odpadów 

można odbierać u sołtysów 
lub w siedzibie ZEUK Sp. z o.o. 

w Siedlcu.
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