EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nr 01/202 Styczeń 2021

Pismo Rady Gminy Siedlec

Belęcin - Zakrzewo

MARIANKOWO

JAROMIERZ
WIELKA WIEŚ
KOPANICA
wodociągi

JAŻYNIEC

MAŁA WIEŚ
BELĘCIN
kanalizacja

WOJCIECHOWO
NOWA TUCHORZA
KOPANICA
remont szkoły
2

REKLIN

KIEŁPINY
Szanowni Mieszkańcy,
Przed nami kolejny rok
pełen wyzwań ale i nadziei
na powrót do naszego normalnego życia. W pierwszym w tym roku wydaniu
Gminnych Wieści prezentujemy posumowanie inwestycji, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku.
Mimo pandemii możemy
cieszyć
zrealizowaniem
wszystkich zaplanowanych
zadań. Na kolejny rok zostały już zaplanowane kolejne,
o których szerzej napiszemy
w kolejnych numerach naszej gazety.

CHOBIENICE

Zgodnie z naszymi założeniami urząd w czasie pandemii pracował bez zmian.
Każdy mieszkaniec naszej
gminy mógł załatwić swoje
sprawy bez zbędnej zwłoki.

Staraliśmy się być dla Was
wsparciem, abyście Państwo
w jak najmniejszych stopniu odczuli skutki pandemii.
O wynikach pracy naszych
urzędników oraz pracy radnych mogą Państwo przeczytać w części poświęconej
obradom Rady Gminy. W
stałym cyklu naszej gazety
są też wiadomości ze szkół i
przedszkoli. Mimo tak trudnego czasu nasze przedszkola funkcjonowały cały czas,
a ilość wydarzeń pokazuje,
że nasze pociechy się tam
nie nudziły.
Jest mi niezmiernie
miło poinformować naszych
mieszkańców o zakupie nowego radiowozu do Posterunku Policji w Siedlcu, który już patroluje ulice naszej
gminy. Szczególnie cieszy
nas również fakt, że ruszyła
budowa ścieżki rowerowej
na odcinku Belęcin – Zakrzewo. Po stronie naszej gminy
prace zakończyły się w 2018
roku, teraz oczekiwaliśmy na
działanie Powiatu Wolsztyńskiego, który dotrzymał złożonej obietnicy i rozpoczął
budowę długo oczekiwanej
ścieżki. W tym roku doczekamy się tez rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku
Siedlec – Powodowo.

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami wielkie wyzwanie – szczepienie przeciw
COVID -19 . Będziemy
pomagać mieszkańcom dostać się do punktu szczepień. Wyznaczony w naszym urzędzie koordynator
udzieli wszelkich informacji
osobom zainteresowanym.
Szczegóły znajdą Państwo
w tym numerze Gminnych
Wieści oraz na naszej stronie internetowej i profilu
FB. Ruszamy tez z nowym
cyklem „ABC mieszkańca”,
gdzie będziemy przybliżać
Wam zagadnienia, które bywają dla mieszkańców niejasne. W tym wydaniu zajmiemy się tematem funduszy
sołeckich – skąd pochodzą
pieniądze, na co i jak mogą
zostać wydane.
Zachęcam do lektury i
życzę Państwu w tym nowym roku dużo zdrowia i
optymizmu. Dbajmy o siebie i o innych.
Z wyrazami szacunku
Jacek Kolesiński
Wójt Gminy Siedlec

Ścieżka rowerowa Belęcin - Zakrzewo
Cieszymy się bardzo, że ruszyła długo wyczekiwana inwestycja Powiatu Wolsztyńskiego na
terenie naszej gminy. Od Belęcina
do skrzyżowania z drogą gminną

w kierunku Zakrzewa wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Jest
to kontynuacja ścieżki rowerowej,
wybudowanej przez gminę Siedlec
w 2018 roku. Zabiegaliśmy o tę

inwestycję już w ubiegłej kadencji, więc bardzo się cieszymy, że
starosta Jacek Skrobisz rozpoczął
realizację budowy tej ścieżki.

CHOBIENICE
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Z OBRAD RADY GMINY

Relacja z XXVI i XXVII zdalnej
sesji Rady Gminy Siedlec
W dniu 22 grudnia 2020 r. odbyła się
XXVI zdalna sesja Rady Gminy
Siedlec VI kadencji 2018 -2023,
w której uczestniczyło 15 radnych
spośród 15 członków Rady, Jacek
Kolesiński- Wójt Gminy Siedlec,
Agnieszka Kasperczak – Zastępca
Wójta Gminy Siedlec,
Krystyna
Lewandowska- Skarbnik Gminy ,
WojciechPiątyszekPrzewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania
problemów Alkoholowych.
Podczas obrad zwykłą większością
głosów 13- za, 0 – przeciw, 2 –
wstrzymujące
uchwalono budżet
gminy na 2021 rok .Jednogłośnie
przyjęto Gminny Program Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na 2021 rok.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
- Uchwała nr XXVI/141/2020 w
sprawie zmian uchwały budżetowej
na 2020 rok na obecność 15 radnych
została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXVI/142/2020 w
sprawie zarządzenia konsultacji w

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu już po raz 6 zorganizowała
i przeprowadziła konkurs plastyczny „Kontynuujemy tradycję”, który jest skierowany
do uczniów wszystkich szkół
w gminach leżących terytorialnie w Regionie Kozła. Organizatorzy starają się aby temat
konkursu był zbliżony do hasła
przewodniego Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu, gdyż właśnie
podczas jej trwania przedstawiani są laureaci i prezentowane są
kolorowe prace dzieci. W tym
roku, ze względu na brak dostępu do otwartych sal nie przeprowadzono oficjalnego wręczenia
nagród i dyplomów dla uczniów
nagrodzonych i wyróżnionych
przez komisję konkursową.
Do udziału w konkursie plastycznym zaproszono szkoły,
opiekunów i nauczycieli,rozsyłając w październiku do każdej
szkoły podstawowej informacje
wraz z regulaminem i plakatem
imprezy. Tegoroczne hasło Biesiady Koźlarskiej „Jedynśpiywo,
drugi graje, nikt tańcować nie
przestaje” zostało przez dzieci
przedstawione na 62 barwnych
i kreatywnych pracach. W dniu
18 listopada 2020 roku miała
miejsce komisja weryfikująca
wyniki konkursu plastycznego
„Kontynuujemy tradycję” organizowanego przez Bibliotekę
Publiczną. Komisja w składzie:
Anita Rucioch-Gołek, Mateusz
Basiński i Magdalena Rożek
oceniła i wybrała prace, które
ich zdaniem zasłużyły na na-
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sprawie projektów statutów sołectw
na obecność 15 radnych została
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXVI/143/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr
XLVI/239/2018 Rady Gminy Siedlec
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
szczegółowych
warunków
częściowego
lub
całkowitego
zwolnienia z opłat oraz trybu ich
pobierania na obecność 15 radnych
została przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXVI/144/2020 w
sprawie uchwalenia Programu
Wspierania
Rodziny
Gminy
Siedlec na lata 2021-2023 na
obecność 15 radnych została przyjęta
jednogłośnie,
- Uchwała nr XXVI/145/2020
w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i
urządzeń

grody i wyróżnienie. Jury w
szczególności zwracało uwagę
na samodzielne wykonanie oraz
na zbieżność pracy plastycznej z
tematem nawiązującym do hasła
Biesiady.
Kategoria: klasy 1-3
I miejsce – Zofia Obst (Szkoła
Podstawowa im. A. Fiedlera w
Zbąszyniu)
II miejsce – Franciszek Strakowski (Szkoła Podstawowa
Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp)
III miejsce – Alicja Obst (Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera
w Zbąszyniu)
Wyróżnienia:
- Kornelia Białecka (Szkoła
Podstawowa im. A. Fiedlera w
Zbąszyniu)
- Marcin Stefan (Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu)
- Alan Kusiak (Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu)
- Maja Piosik (Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu)
Kategoria: klasy 4-6
I miejsce – Anastazja Spychała
(Szkoła Podstawowa Pomnik
Rodła w Dąbrówce Wlkp)
II miejsce – Vanessa Rychła
(Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu)
III miejsce – Nadia Raczkowiak
(Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu)
Wyróżnienia:
- Andrzej Sommer ( Szkoła Podstawowa w Zbąszynku)

kanalizacyjnych na lata 2021 –
2024 znajdujących się w posiadaniu
Zakładu Eksploatacji Urządzeń
Komunalnych Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Siedlcu na
obecność 15 radnych została przyjęta
jednogłośnie.
W dniu 29 grudnia 2020
r. odbyła się XXVII zdalna sesja
Rady Gminy Siedlec VI kadencji
2018 -2023, w której uczestniczyło 13
radnych spośród 15 członków Rady,
Agnieszka Kasperczak – Zastępca
Wójta Gminy Siedlec,
Krystyna
Lewandowska- Skarbnik Gminy.
Podczas obrad podjęto uchwały :
- Uchwała nr XXVII/146/2020 w
sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2020 została przyjęta
jednogłośnie,
- Uchwała nr XXVII/147/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/72/2015 Rady Gminy Siedlec
z dnia 24 listopada 2015 r. w
sprawie Regulaminu wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych
w

- Tymoteusz Kuhnke ( Zespół
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach)
Kategoria: klasy 7-8
I miejsce – Dominika Gajewska
(Szkoła Podstawowa w Chrośnicy)
II miejsce – Emila Kaffler (Zespół Szkoły Podstawowej i
Przedszkola w Chobienicach)
III miejsce – Wiktoria Spychała (Szkoła Podstawowa Pomnik
Rodła w Dąbrówce Wlkp)
Wyróznienia
- Aleksander Kaźmierczak
(Szkoła Podstawowa w Chrośnicy)
- Zuzanna Kaźmierczak (Szkoła
Podstawowa w Chrośnicy)
Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu i Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła.
„Doposażenie ścieżek rowerowych na terenie Regionu Kozła”
zostało dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego
w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze rozwoju
obszarów wiejskich na działanie
„Lubuska Odnowa Wsi”.
Bogata sieć ścieżek rowero-

szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Siedlec
na obecność 13 radnych została
przyjęta jednogłośnie,
- Uchwała nr XXVII/148/2020
w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego za udział
w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych członków
ochotniczych straży pożarnych gminy
Siedlec na obecność 13 radnych
została przyjęta zwykłą większością
głosów 10-za, 0-przeciw,3- brak
głosu.
- Uchwała nr XXVII/149/2020
w sprawie przyjęcia Strategii
rozwoju
elektromobilności
dla
gmin
członkowskich
Związku
Międzygminnego „OBRA” na lata 2019
– 2035 na obecność 13 radnych została
przyjęta zwykłą większością głosów:
9-za, 0-przeciw, 4- wstrzymujące.

wych stała się okazją do podjęcia działań mających na celu
promowanie turystyki i krajoznawstwa z wykorzystaniem
kilku dodatkowych elementów
z zakresu regionalnego dziedzictwa kulturowego. Przy wydatnej pomocy Stowarzyszenia
Gmin RP Region Kozła w ubiegłym roku wydano zbiór legend
opracowany przez Eugeniusza
Kurzawę pt. „Biała dama z pękiem kluczy”. Książka trafiła do
bibliotek, wielu mieszkańców
otrzymało ją do swoich zbiorów
domowych.
Chcąc jednak dalej upowszechniać miejscowe legendy na
szerszą skalę, postanowiono
wykorzystać kolejną inicjatywę
polegającą na możliwości posłuchania kilkunastu wybranych
legend podczas przejazdu szlakami rowerowymi. W tym celu
również za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin RP Region
Kozła opracowano wniosek na
pozyskanie środków z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego
na doposażenie ścieżek rowerowych w 6 gminach Regionu Kozła w ławeczki wypoczynkowe,
na których zostały umieszczone
tabliczki umożliwiające przy
odpowiedniej aplikacji na telefon wysłuchanie wybranych
legend. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w czerwcu podpisano umowę, na mocy
której pozyskano kwotę 10 000
zł na zakup ławeczek i wykona-

nie tabliczek ze znakami „QR”.
Wraz z własnymi środkami
umożliwiło to przekazanie każdej gminie po 4 ławeczki. Ustalono, że ich montaż odbędzie się
do końca października, a gminy
dołożą starań by usytuowano je
w pobliżu ścieżek rowerowych.
Koszty montażu ławeczek pokryły gminy , w większości zlecając te prace podległym sobie
zakładom komunalnym. Nagrania 18 legend, zaczerpniętych
ze zbioru E. Kurzawy, podjął
się Krzysztof Rożek ze Zbąszynia. Można je pobrać obecnie ze
strony internetowej LGD Regionu Kozła lub właśnie za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji
z tabliczek umieszczonych na
ławeczkach. Legendy są atrakcyjnie opracowane dźwiękowo
i pod względem lektorskim .
Zapraszamy na nasze szlaki rowerowe i życzymy wszystkim
wielu wrażeń podczas słuchania
miejscowych legend.
W dniu 3 grudnia 2020 roku w
trakcie Kapituły, Wójt Gminy
Siedlec – Starosta Regionu Kozła Jacek Kolesiński, przekazał
roczną władzę w Regionie. Nowym Starostą Regionu Kozła
został Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski.
Więcej informacji na stronie
www.regionkozla.pl,
www.lgdrk.pl
Opracowała: Ewa Woś

Przypomnienie o terminach
złożenia deklaracji
Uprzejmie przypominamy o terminach złożenia
deklaracji. Jednocześnie
informujemy, że stawki
podatku od nieruchomości nie uległy zmianie –
Uchwała Nr XV/77/2019
Rady Gminy Siedlec z
dnia 26 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Stawki podatku od środków transportowych w
2021 roku pozostają bez
zmian – Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy
Siedlec z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie
określenia
wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Deklaracje na podatek rolny i leśny należy
złożyć do 15 stycznia
2021 r. – osoby prawne
- Stawka podatku rolnego
dla rolników od 1 hektara
przeliczeniowego na rok
2021 wynosi 146,375 zł.
- Stawka podatku rolnego dla osób nie będących
rolnikami od 1 hektara fizycznego na rok
2021 wynosi 292,75 zł.
Wzór
deklaracji na podatek rolny:
– DR1, ZDR-1, ZDR-2
- Stawka podatku leśnego od 1 hektara na rok
2021 wynosi 43,3048 zł.
Wzór
deklaracji na podatek leśny:
- DL-1, ZDL-1, ZDL-2
Deklaracje na podatek
od nieruchomości nale-

ży złożyć do 31 stycznia
2021 r. – osoby prawne
- Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021
- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości:
- DN-1, ZDN-1, ZDN-2
- Zwolnienia w podatku
od nieruchomości dla
przedsiębiorców.
Deklaracje na podatek od środków transportowych należy złożyć do 15 lutego 2021
roku – osoby prawne i osoby fizyczne
- Stawki podatku od
środków
transportowych na rok 2021
Wzór
deklaracji
na podatek od środków
transportowych:
- DT-1, DT-1/A   

Konsultacje mieszkańców
wszystkich sołectw w sprawie
projektów statutów
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLEC z dnia 12 stycznia
2021r.
Na podstawie art.
5a ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz. U. z
2020 r. poz. 713z późn.
zm. Dz. U. 2020r. poz.
1378) oraz Uchwały Nr
XXVI/142 /2020 Rady
Gminy Siedlec z dnia
22 grudnia 2020r. (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. 2020r.
poz.10182) w sprawie
zarządzenia konsultacji w
sprawie projektów statutów Wójt Gminy Siedlec
ogłasza się konsultacje
mieszkańców wszystkich sołectw w sprawie projektów statutów.

Obszar konsultacji:
Obszar konsultacji
obejmuje wszystkie sołectwa gminy Siedlec tj.
Belęcin, Boruja, Chobienice, Grójec Mały,
Grójec Wielki, Godziszewo, Jaromierz, Jażyniec, Karna, Kiełkowo,
Kiełpiny,
Kopanica,
Mała Wieś, Mariankowo, Nieborza, Reklin/
Reklinek, Siedlec, Tuchorza, Nowa Tuchorza,
Stara Tuchorza, Wąchabno, Wielka Wieś,
Wojciechowo, Zakrzewo, Żodyń. Do udziału
w konsultacjach uprawnieni są dorośli mieszkańcy poszczególnych
sołectw gminy Siedlec.

Termin konsultacji :
Konsultacje w formie ankiety zostaną przeprowadzone w dniach
od 15 stycznia 2021r.
do 26 marca 2021r..
Mieszkańcy poszczególnych sołectw przekazują
ankiety drogą mailową
na adres: ug@siedlec.pl
lub do zamkniętej urny
umieszczonej w holu
Urzędu Gminy Siedlec
ul. Zbąszyńska 17, 64212 Siedlec
Projekty
statutów
udostępniane
będą
mieszkańcom poprzez:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlec oraz
na stronie internetowej
Gminy Siedlec
2. Do wglądu w danym sołectwie u sołtysa.

„Przebudowa, rozbudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku
na pomieszczenie biurowe – Siedlec,
ul. Osiedlowa 2 – etap I”
W czwartek (31.12.2020)
została podpisana umowa na realizację zadania
- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania
budynku na pomieszczenia
biurowe – Siedlec, ul.
Osiedlowa 2 – etap I”
W wyniku ogłoszonego przetargu wybrano

wykonawcę: Z.P.H.U.
„MAT-BUD”, Zakład
Ogólnobudowlany,
Piotr Mickiewicz z siedzibą w miejscowości Grójec Wielki 14.
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa I piętra na cele Ośrodka Pomocy Społecznej,
zostanie wykonana prze-

budowa instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także przebudowa schodów
oraz montaż windy.
Wartość zadania wynosi
879.833,82 zł.
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Zwolnienia w podatku
od nieruchomości dla
przedsiębiorców
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z

uchwałą Rady Gminy
Siedlec nr XV/77/2019
z dnia 26 listopada 2019
roku w sprawie określe-

nia wysokości stawek
podatku od nieruchomości w 2021 roku będą
wynosić:

Zwolnienie w podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców

Podatek rolny

Podatek od środków
transportowych

Na terenie Gminy
Siedlec
obowiązuje uchwała nr XXII
/122/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 22
września 2020 roku
w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie
Gminy Siedlec.

Stawka podatku rolnego
dla rolników od 1 hektara
przeliczeniowego na rok
2021 wynosi 146,375zł.
Stawka podatku rolnego
dla osób nie będących
rolnikami od 1 hektara fizycznego na rok
2021 wynosi 292,75 zł.
Podatek leśny Stawka
podatku leśnego od 1
hektara na rok 2021 wynosi 43,3048 zł.

Stawki podatku od środków transportowych w
2021 roku nie ulegają
zmianie w stosunku do
lat ubiegłych – nadal
obowiązuje
uchwała
nr XIV/69/2015 Rady
Gminy Siedlec z dnia 24
listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Aktywna Wieś Wielkopolska
Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął IV
edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla
uczestników samorządowego programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”.
Konkurs miał na celu ocenę
aktywności grup odnowy
wsi działających w programie oraz wskazanie i nagrodzenie sołectw wyróżniających się aktywnością.
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Tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”,
nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych
oraz pamiątkowy dyplom

otrzymało sołectwo: Grójec
Mały.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wójt Gminy Siedlec informuje, że w Gminie Siedlec obowiązuje uchwała
nr XXII/122/2020 Rady
Gminy Siedlec z dnia 22
września 2020 roku w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Siedlec.
Zwolnieniu z podatku od nieruchomości
podlegają:
1)   nowo wybudowane
budynki, budowle lub
ich części, przeznaczone
do prowadzenia działalności gospodarczej,
2)   rozbudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarcze – zwolnienie
od podatku obejmuje
rozbudowaną
część
budynku lub budowli.
Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości
wynosi 3 lata, począwszy
od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Wyjaśniam, iż dla budynków, budowli lub
ich części oddanych
do użytku w 2020 roku
obowiązek
podatkowy powstaje z dniem
01 stycznia 2021 roku.
Warunkiem udzielenia
zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę najpóźniej w terminie 30 dni od dnia

powstania obowiązku
podatkowego do Wójta
Gminy Siedlec następujących dokumentów:
1)  
oświadczenie o
przeznaczeniu
przedmiotów opodatkowania
do prowadzenia działalności gospodarczej,
2)   dokument potwierdzający oddanie budynku, budowli lub ich
części do użytkowania,
3)  
oświadczenie o
braku zaległości wobec Gminy Siedlec,
4)  
formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o
pomoc de minimis,
5)   zaświadczenia lub
oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis
przyznanej w roku podatkowym, w którym podmiot ubiega się o zwolnienie oraz dwóch poprzedzających go latach.
6)   przedsiębiorcy będącymi osobami fizycznymi składają „Informację o nieruchomościach i
obiektach budowlanych”
natomiast przedsiębiorcy
będący osobami prawnymi składają deklaracje na
podatek o nieruchomości.
Druki deklaracji (informacji) dostępne są
na stronie internetowej
www.siedlec.pl , BIP -po
lewej stronie w zakładce  
„Sprawy do załatwie-

nia” (podatki i opłaty).                                                                                                                                         
             
Zwolnienia
nie
stosuje
się
do:
1.   Przedsiębiorców posiadających zaległości z
tytułu podatków oraz innych zobowiązań wobec
budżetu Gminy Siedlec.
2.   Budynków przeznaczonych na działalność
w zakresie handlu detalicznego o powierzchni użytkowej powyżej
250 m² oraz budowli z nimi związanych.
Ulga podatkowa dla
przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną i
jest stosowana jako pomoc de minimis, na zasadach określonych we
właściwym
rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Pomoc de minimis
stanowi szczególną kategorię wsparcia. Całkowita kwota pomocy
de minims przyznana
jednemu przedsiębiorcy
nie może przekraczać
200.000 euro w okresie
trzech lat podatkowych.
Szczegółowych wyjaśnień w sprawie wyżej
wymienionego zwolnienia można uzyskać w
Urzędzie Gminy w Siedlcu lub pod numerem
telefonu 68 3848521
wew. 16.

Wielka Orkiestra gra
31 stycznia 2021 r. odbędzie się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo ograniczonych możliwości organizacji imprez, sztab w Siedlcu
będzie działał. Na ulice Siedlca, Chobienic i Belęcina wyjdą wolontariusze,
do których będzie można wrzucać datki. Całość akcji dziać się będzie w sieci, na Facebooku, gdzie odbywać się
będą koncerty, prezentacje artystyczne
i wejścia na żywo. Wszystko w godzinach popołudniowych!
Przez cały czas działają również PUSZKI STACJONARNE, które są rozlokowane w różnych miejscach w Gminie
Siedlec i nie tylko! Puszki znajdziecie
w takich punktach jak:
HOL GOK-u

Ogrodnictwo Brudło w Jaromierzu
Kwiaciarnia MARIA w Siedlcu
Super Sklep w Kopanicy
Sklep LEWIATAN w Kopanicy
Apteka Leśna w Siedlcu
Sklep Cho no tu w Belęcinie
Kwiaciarnia w Kopanicy
BarberShop w Siedlcu
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Przedszkole Publiczne w Siedlcu
Sklep spożywczy u Pani Geni w Belęcinie
Również nieustannie działa
E-SKARBONKA!!!, gdzie w szybki i
łatwy sposób można przekazać pieniądze! LINK do ESKARBONKI znaleźć
można na stronie www.goksiedlec.pl i
na Facebooku GOK-u

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW
I PODNAJEMCÓW
LOKALI MIESZKALNYCH
Wynajmujesz
mieszkanie?
Przez epidemię Twoje dochody spadły? Możesz skorzystać z nowej formy pomocy – dopłaty do czynszu
Najemcy i podnajemcy lokali
mieszkalnych, którzy utracili dochody
z powodu pandemii COVID-19, mogą
składać w swojej gminie wnioski o
przyznanie dodatku mieszkaniowego
powiększonego o dopłatę do czynszu.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest
przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Można
go otrzymywać przez 6 miesięcy.
Wymagane
jest
aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25%
niższy niż średni miesięczny dochód
na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
2) wnioskodawca najmował albo
podnajmował
lokal
mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.

3) wnioskodawcy nie przysługiwał
wcześniej
taki
powiększony
dodatek
mieszkaniowy.
Wnioskodawca sam musi wykazać
spełnianie
tych
kryteriów za pomocą dokumentów.
Żeby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją ;
„ WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY
POWIĘKSZONY
O DOPŁATĘ DO CZYNSZU”.
Wniosek taki składa się nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.
Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o
dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez
najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Wysokość dopłaty do czynszu stanowi
różnicę między wysokością dodatku
mieszkaniowego powiększonego o tę
dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6
ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

INFORMACJA Z DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH
INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO!
Informujemy, że wnioski na
świadczenie wychowawcze ( 500
+ ) na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do
31 maja 2022 r. można składać:
- od 1 lutego 2021 r. przez Internet (dla
osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
    • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej:
https://wnioski.
mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
    • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://
www.zus.pl/portal/logowanie.npi
    • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP: https://pz.gov.pl/pz/ind
- od 1 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście
w gminie wrzucając kompletny wypełniony wniosek do ustawionej w
holu Urzędu skrzynki podawczej.
Decyzje administracyjne w sprawie
przyznania 500+ nie są wydawane.
Informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail

Remont drogi wojewódzkiej DW 303
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył już
przetarg na rozbudowę
odcinka drogi Siedlec
- Powodowo. Na od-

cinku, gdzie dwa lata
temu powstała ścieżka
rowerowa oraz chodnik
rozbudowana zostanie droga do 7 metrów
szerokości.
Obecny

stan nawierzchni jest
zły, głębokie koleiny
stanowią zagrożenie
dla kierowców. Termin
realizacji zadania to lipiec 2021 roku.

NOWY RADIOWÓZ
NA NASZYCH ULICACH
Samorząd siedlecki oraz powiatowy
dofinansował zakup
nowego samochodu
dla siedleckich policjantów. Przekazania
kluczyków na ręce

asp. sztab. Tadeusza
Tomysa dokonał wójt
Jacek Kolesiński, starosta Jacek Skrobisz
oraz komendant KPP
w Wolsztynie Robert
Bekier. Nowa Kia Ce-

e’d ( r. 2020) kosztowała 107 tys.zł i została zakupiona w ramach
programu „ 50/ 50”, w
którym kosztami dzielą się Policja i samorząd.

Jeśli członek rodziny lub niebędący
członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w
kraju objętym koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego (są to
przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Ośrodku wniosek zostanie przekazany do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu. WUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji
mają zastosowanie w danej sprawie,
a jeśli tak – jaka instytucja będzie
przyznawać prawo do świadczenia.
Niepoinformowanie Ośrodka o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.
Należy pamiętać aby niezwłocznie zgłaszać do organu wypłacającego
świadczenie
500+:
    • zmianę miejsca zamieszkania,
   • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje,
    • sądowe orzeczenie o ustanowieniu
opieki
naprzemiennej,
    • wyjazd członka rodziny lub drugiego rodzica dziecka, niebędącego członkiem rodziny, poza granice Polski,
    • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej
całodobowe nieodpłatne utrzymanie,
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Wiadomości ze szkoły w Belęcinie
Wiadomości ze szkoły w Tuchorzy

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
w Tuchorzy przygotowały
Jasełka. Występ został nagrany i wystawiony w internecie, jako prezent dla
wszystkich starszych ko-

legów, rodziny, pracowników szkoły z życzeniami
świątecznymi oraz noworocznymi.
Mamy nadzieję, że
nowy rok będzie lepszy
od minionego. Życzymy

wszystkim wszystkiego
najlepszego w Nowym
Roku, zdrowia, szczęścia,
miłości, życzliwych ludzi
wokół siebie.

Dzienny Dom Senior +

Nowy Rok w Dziennym Domu Senior +
rozpoczął się w dobrym
nastroju oraz z nadzieją płynąca z przyszłości.
Mimo, iż zimowe dni są
krótkie seniorzy w swoich domach nie mają czasu na nudę. Każdy z nich

doskonali swoje umiejętności i pielęgnuje zainteresowania. Dzięki pomocy telefonicznej i stronie
internetowej Senior +
są wspierani w domach.
Efekty ich prac są widoczne na zdjęciach . Te
prace mogą tworzyć dzię-

ki dostarczonym przez
swoje opiekunki materiałom. Seniorzy otrzymują
również ciepłe obiady i
smaczne podwieczorki,
które codziennie dostarczają panie Ania i Beata.

W czasie nauczania zdalnego
uczniowie ZPiSP w Belęcinie biorą
udział w konkursach bibliotecznych.
Zainteresowani są przede wszystkim
najmłodsi uczniowie, którzy uczestniczą
w konkursach plastycznych. Wśród klas
IV-VI powodzeniem cieszył się ten na
wiersz o bibliotece szkolnej. Oto jeden
z nich.
Nasza szkolna biblioteka,
na każdego ucznia czeka.
Kto tu przyjdzie, dla każdego
znajdzie się coś ciekawego.
Każdy z nas tam chętnie bywa,
bo to frajda jest prawdziwa.
Czytelnicy wierni
mogą skorzystać z czytelni,
można poczytać zadaną lekturę,
Lub przejrzeć gazety niektóre.
Gdy pani zada zadanie,
to jest dla nas wyzwanie.
Korzystamy z encyklopedii
lub sprawdzamy w Wikipedii.
Pani bibliotekarka
Nie tylko książkę doradzi,
Ale i apele szkolne
Świetnie poprowadzi.
A dziś apel jest wspaniały,
bo biblioteki dzień cały.
Barbara Przybyła
i Nikola Przybyła kl. 4.

Poza tym w ramach pracy koła
dziennikarskiego uczniowie klasy V i VI
piszą swoje pierwsze felietony, prace o
zainteresowaniach, spisują ciekawe historie, wiersze….
Bardzo ciekawą historię naszej szkoły- pałacu spisała Kasia Gaweł z klasy
V. Jest ona świadectwem dziadka Kasi,
który z kolei wysłuchał ja wielokrotnie
od swojej mamy i cioci. Obie pracowały
w pałacu. Zachęcam do przeczytania.
HISTORIA PAŁACU
W BELĘCINIE

Od grudnia 2020 roku
działa internetowa telewizja
CZAPLA TV to medium,
które zajmuje się szeregiem
działań na rzecz gminnej
wspólnoty. Pokazuje materiały społeczno kulturalne,
informacje z urzędu gminy,
reportaże i wywiady. Telewizja powoli nabiera tempa. Obecnie emisje premierowe odbywają się w każdy
ostatni tydzień miesiąca.
Przedstawiamy ramówkę
programową.
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poniedziałek
- skrót najważniejszych
informacji w
nadchodzącym tygodniu
wtorek - „Śniadania Polityczne” czyli rozmowy z
zaproszonymi gośćmi, które prowadzi Waldemar Ligma. Po śniadaniu odbywa
się „Przegląd Prasy”
środa - „Informacje samorządowe” czyli wszystko
to, co ciekawego dzieje się
w naszej gminie.
czwartek - „Kulturki” czyli
magazyn społeczno kulturalny. A w nim najciekawsze informacje z dzieciny

kultury i akcji społecznych
na naszym terenie. Program prowadzą Marcin
Szczechowiak i Grzegorz
Śmiałek
piątek - przebiega zawsze
pod hasłem reportażu bądź
wywiadu
Wszystkie wydania CzaplaTV znajdą państwo
na stronie YouTubowej
Ośrodka Kultury w Siedlcu, na Facebooku i na
stronie internetowej www.
goksiedlec.pl w zakładce
GOKfilmStudio
Zapraszamy do Oglądania!

Ernst Von Wentzel władał Belęcinem od 1881r. Z kolei własność przejął
syn Ernesta -Teodor Von Wentzel. Pałac
wniesiono prawdopodobnie w miejscu
starego, drewnianego dworu.
Budynek prezentuje styl eklektyczny
– z dominacją neogotyku i klasycyzmu.
Do tych wiadomości dotyczących pałacu
dołączę opowieść dziadka Andrzeja, którą przekazała dziadkowi jego mama , a
moja prababcia Regina Gaweł .
Prababcia wraz z dwiema siostrami
pracowała w pałacu w latach wojennych. W tamtych czasach okolice pałacu zdobił piękny wielobarwny ogród,
o który dbał pan Tyśper. Po ogrodzie
przechadzały się bażanty i kuropatwy.
Po dzień dzisiejszy wielu ludzi, którzy
pamiętają historię pałacu, nazywa lasek
w kierunku Zakrzewa bażanterią. W tym
lesie hodowano kiedyś setki tych ptaków,

na które później polowano i serwowano je na stołach w pałacu. Hrabia Von
Wentzel, który był właścicielem pałacu,
był też doskonałym myśliwym. Kiedyś
na polowaniu zastrzelił 4 strzałami aż
3 jelenie. Na polowania hrabia wożony
był powozem, do którego zaprzęgane
były konie. Bardzo dbano o to, by były
one zawsze czyste i wyczesane. Wozem
kierował woźnica, którego nazywano
kurierem. Kurier musiał być na każde
zawołanie hrabiego. Oprócz tego musiał
być zawsze elegancko ubrany i nosić kapelusz. Takim kurierem był mój pradziadek Jan Gaweł. Oprócz niego powozem
kierowali także Stanisław Rybicki, Roman Orwat oraz Alojzy Nyga z Mariankowa, który w razie potrzeby służył także
jako kelner. Co ciekawe, hrabia jeździł
powozem także do dużych miast takich
jak Poznań. Jeździł także do hrabiego
w Wąsowie oraz do hrabiego w Wielkiej
Wsi, ponieważ ten miał samolot, dla którego lotnisko było w Perzynach. Służbę
w pałacu prababcia zawsze wspominała
bardzo dobrze, ponieważ państwo dbali
o swoich pracowników. Na święta hrabina przygotowywała dla każdego prezent.
Służba liczyła około 20 osób. Pałac był
samowystarczalny. Prababcia wspominała, że w tamtych czasach w pałacu
robili już domowe lody. Zimą zbierano
lód ze stawu. Następnie tafle lodu przechowywano -były przykryte trocinami w
ciemnych i chłodnych pomieszczeniach.
Latem lód skrobano i kruszono do miski,
a później robiono lody. Hrabia miał też
wiele zwierząt – w budynku koło pałacu,
który ma krzyż na szczycie hodowano
konie. W budynkach obok sali sportowej
hodowano woły, które później zaprzęgano po 3 do pługa i uprawiano pole. W
tym na środku placu, który teraz należy
do spółdzielni rolniczej, była gorzelnia,
w której przez wszystkie dni w roku produkowano spirytus z ziemniaków
i buraków. Co ciekawe, z gorzelni rurami płynęła gorąca woda, którą
ogrzewa pałac. W pobliżu pałacu była
chlewnia , obora i kurnik , hrabia miał
2 stodoły. W czasie żniw do jednej z nich
zwożono snopy ze słomą. Pewnej nocy
uderzył w nią piorun i spłonęła. Od tego
czasu pozostała tylko jedna stodoła, którą widać po prawej stronie przy wyjeździe do Tuchorzy. W miejscu spalonej
stodoły stoi dziś dom moich dziadków.
Od lat 60-tych w pałacu mieściły się
mieszkania oraz przedszkole. W 1982r.
pałac przeznaczono na placówkę oświatową i szkoła mieści się w budynku do
dziś.
Prace napisała
Katarzyna Gaweł klasa V.

Gminie opłaca się utworzyć fundusz sołecki.
Dostają bowiem z budżetu państwa zwrot części
środków wydanych z funduszu. Np. za rok 2019
wynosił on 19,653%.

ABC Mieszkańca

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedstawiamy
Państwu nowy cykl artykułów, które przybliżą
Wam nie zawsze łatwą
tematykę samorządową.
W tym wydaniu zmierzymy się się z pojęciem
funduszu sołeckiego.
Czym jest? Skąd biorą
się w nim pieniądze i jak
możemy je wydawać.
Czym jest ten fundusz
sołecki?
Fundusz sołecki pochodzi z budżetu gminy i
jest on jego częścią, która
jest przeznaczona dla sołectw na wykonanie zadań służących poprawie
warunków życia. Dzięki
funduszowi sołeckiemu
mieszkańcy mają więk-

szy wpływ na wydatkowanie części środków z
budżetu gminy, ponieważ
zebranie wiejskie wspólnie decyduje, na co przeznaczyć pieniądze.
Czy w każdej gminie
istnieje fundusz sołecki?
Kto decyduje o powstaniu w budżecie gminy?
Gminy nie mają obowiązku tworzenia funduszy
sołeckich - decyzja należy do rady gminy.
To rada gminy wyraża
albo nie wyraża zgody o
wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

Ile pieniędzy jest w funduszu sołeckim?
W każdej gminie oblicza
się wysokość środków
w funduszu sołeckim na

Czy gminie się opłaca
tworzyć fundusz sołecki?

E- booki w bibliotece

W prezencie noworocznym, mając również na
względzie
bezpieczeństwo
i wygodę dla naszego czytelnika, Gminna Biblioteka
Publiczna w Siedlcu zakupiła książki elektroniczne (e-

W jakim czasie sołectwo
musi wydać otrzymane
pieniądze?
W ciągu danego roku
budżetowego. Środki nie
wykorzystane nie przechodzą na kolejny rok.
Są one częścią budżetu, a
ich realizacja jest po stronie sołectwa natomiast
wszelka dokumentacja
prowadzona jest przez
Urząd Gminy. W naszej
gminie fundusz sołecki
jest realizowany w 100%
dzięki
zaangażowaniu
sołectw .

booki).Od 30.12.2020 r. został
uruchomiony dostęp do listy
tytułów książek w Ibuku Librze (platformie z cyfrowymi
książkami). Czytelnicy mogą
korzystać ze zbiorów z dowolnego miejsca na świecie dzię-

podstawie wzoru zawartego w ustawie z dnia 21
lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim. Przy obliczaniu funduszu bierze się
pod uwagę m.in. liczbę
mieszkańców oraz dochód gminy. W roku 2021
fundusz sołecki łącznie
wynosi 734 676,46 zł.
Jest on uzależniony od
liczby mieszkańców danego sołectwa
Na co można przeznaczyć ?
O tym na co zostaną
przeznaczone środki w
konkretnym
sołectwie
decydują
mieszkańcy
głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt
wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może
złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa.
Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w
ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać kil-

ka warunków:
- służyć poprawie życia
mieszkańców
- należeć do zadań własnych gminy
- być zgodne ze strategią
rozwoju gminy.
Jeżeli mieszkańcy danej
wsi uznają, że warto to pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć
na realizację tych przykładowych zadań gminy:
- zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
- zadbać o porządek we
wsi (np. postawić kosze na
śmieci),
- posadzić drzewa, krzewy,
- wyremontować wiatę
przystankową
- zorganizować otwarty
dla wszystkich festyn
To co dane sołectwo może
faktycznie zrobić zależy
od wysokości środków
finansowych, które są w
jego dyspozycji. Jeżeli
mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc

wykonanie konkretnych
zadań – w tym m.in. poprzez własną pracę (społeczną).
Na co nie można przeznaczać funduszu sołeckiego?
Pieniędzy z funduszu
sołeckiego nie można
przeznaczać na realizację zadań na terenie nie
należącym do gminy a
tym samym do sołectwa,
np. postawienie wiaty
rekreacyjnej na gruncie
powiatowym lub prywatnym, lub należącym do
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
lub chodnika przy drodze
powiatowej. Nie można
też go przeznaczać na
zadania których nie jesteśmy w stanie zakończyć
na przestrzeni jednego
roku.

ki specjalnym kodom PIN.
Dostęp do publikacji spoza
sieci bibliotecznej na stronie
libra.ibuk.pl Unikalny kod do
zdalnego logowania i więcej
informacji można otrzymać w
bibliotece tel. 68 347 26 41
Zakup „Zrealizowano
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”.

Ferie z panem Kleksem

W okresie ferii w
Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu działał Uniwersytet Pana Kleksa. W
ramach projektu odbyło się
szereg warsztatów i działań
dla dzieciaków i młodzieży. Na Facebooku ośrodka
publikowane były filmy z

Laboratorium Pana Kleksa z ciekawymi i humorystycznymi eksperymentami. Były również filmy z
Magicznymi Wynalazkami
Pana Kleksa i wejścia na
żywo. Dla każdego uczestnika ferii z Gok-iem do
pobrania jest świadectwo

udziały w zajęciach Uniwersytetu. Te Ferie przebiegały zupełnie inaczej niż
poprzednie edycje z wyjazdami i warsztatami. Jednak
atmosfera i zaangażowanie
były równie gorące!

Nowa strona Ośrodka Kultury
Od Kilku dni w sieci działa nowa, ulepszona
strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w
Siedlcu. (www.goksiedlec.
pl) Znajdziecie tam wszyst-

kie najważniejsze informacje, wydarzenia i dokumenty do pobrania. Na stronie
pojawiła się również zakładka KINO, w której
będzie aktualny repertuar

Kina za Rogiem w Siedlcu
z możliwością rezerwacji
miejsc. Strona została wykonana przez Firmę ZANN
Sławomira Krukowskiego.
Zapraszamy do sieci!

Położna Środowiskowa / Rodzinna

Lidia Tarnawska – Wach

realizuje wizyty domowe w ramach umowy z NFZ
u ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, u położnic i noworodków.

Tel. 507 85 63 97

Wizyty odbywają się z zachowaniem

zasad reżimu sanitarnego.
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Wydarzenia z przedszkoli
Chobienice
1 7 . 1 2 . 2 0 2 0 r.
wspólnie z panią katechetką przygotowali-

śmy Jasełka. Wzięły w szego przedszkola.
nich udział wszystkie
grupy wiekowe z na-

Belęcin
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Jażyniec
05.12.2020r. - Z wielkim workiem prezentów przybył do nas
długo
wyczekiwany
gość MIKOŁAJ.
11.12.2020r. Guzikowych zabaw nie
było końca ponieważ
obchodziliśmy „Dzień
Guzika”.

16.12.2020r.
- W
przedszkolu unosił się
zapach pomarańczy,
goździków, cynamonu
i rozmarynu a wszystko to za sprawą ,,Międzynarodowego Dnia
Herbaty”.

23.12.2020r. - Odświętnie ubrani śpiewaliśmy
kolędy,
składaliśmy
życzenia, a na koniec
zjedliśmy świąteczny
obiad.

Wydarzenia z przedszkoli
Siedlec

Tuchorza

Rowerem z Patagonii na Alaskę! czyli spotkanie z podróżnikiem Piotrem Strzeżyszem
29 stycznia zapraszamy na
spotkanie z podróżnikiem
Piotrem Strzeżyszem. Będzie to niesamowita wyprawa w głąb Patagonii i Alaski. Piotr Strzeżysz będzie
opowiadał o swojej rowerowej wyprawie na koniec
świata. Obejrzymy zdjęcia
i posłuchamy opowieści
o podróży z Patagonii na
Alaskę, która zaowocowała powstaniem książki pt.
„Zaistnienia”. Samotne noce
w bezludnych zakątkach
globu, niezliczone spotkania z „innym”, rude koty,
bezdomne psy i przemożne
pragnienie niedojechania do
celu – to wszystko składa się
na portret jednego z najoryginalniejszych polskich po-

dróżników, laureata Kolosa
2014 oraz autora m.in. „Snu
powrotu” i „Powidoków”
(wyróżnionych
nagrodą
Magellana i Bursztynowym
Motylem za najlepszą książkę podróżniczą roku), który
od zawsze marzył, żeby być
ptakiem. Całość obejrzeć
będzie można NA ŻYWO na
Faceboku 29 stycznia 2021
r. o godzinie 17.30. Będzie
też można zadać pytania naszemu gościowi. DO zobaczenia w sieci!!!
Więcej informacji znajdziecie na stronie www.goksiedlec.pl
Piotr Strzeżysz – jeździ rowerem, odkąd sięga pamię-

cią. Był w wielu miejscach
na świecie, ale ciągle coś
gdzieś go pcha. Zazwyczaj
jeździ w miejsca wypełnione otwartą przestrzenią, bo
uważa, że łatwiej tam bujać
w obłokach. Uwielbia kawę,
koty, wiatr i Muminki. Autor pięciu książek o marzeniach. Laureat kilku nagród
literackich i konkursów fotograficznych. Bohater filmu
Bartosza Liska pt. „Nie dojechać nigdy”. Gdyby sam
mógł wybrać swoją postać,
zostałby ptakiem. Ponieważ
chwilowo nie może swobodnie przemieszczać się
po świecie, zapisał się na
studia. Od roku studiuje w
Krakowie polonistykę.
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Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek, środa, czwartek:
7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 17:00
Piątek 7:30 – 14:00

Tel. kom. 784 371 278
Telefon: 68 384 85 21

P O M O Ż E M Y

!

