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sŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!
			
Miło mi poinformować, że już na początku roku udało się
pozyskać 1,3 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu. Dofinansowanie obejmuje także
budowę dróg wewnętrznych z odwodnieniem w miejscowości Jaromierz. Część
kwoty przeznaczona zostanie również na przebudowę ulicy Słonecznej i Piaskowej w Kopanicy. Pozyskane pieniądze stanowią 50 proc. potrzebnej kwoty
do wykonania tych zadań. Brakujące 50 proc. wyłoży gmina ze swojego budżetu. Widać także pierwsze efekty budowy sali sportowej w Kopanicy. Co zapewne
cieszy nie tylko nauczycieli i uczniów, ale także mieszkańców wsi.
Szanowni Państwo, w tych  trudnych chwilach musimy wykazać się nie tylko
empatią, ale również bardzo dużą odwagą, abyśmy razem mogli stawić czoła
przeciwnościom, jakie dotykają nie tylko mieszkańców Ukrainy, ale całą Europę.
Postaramy się, żeby w naszej gminie każdy potrzebujący uzyskał pomoc. Niestety sytuacja, jaka jest u naszych wschodnich sąsiadów budzi lęk u nas wszystkich.
Możemy zapewnić o naszych staraniach, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo
potrzebującym. Aktualną sytuację mogą Państwo śledzić na naszej stronie internetowej oraz profilu gminy na Facebooku. Uruchomiliśmy też numer alarmowy
czynny całą dobę, tak by najszybciej móc zorganizować pomoc.  

wÓJT GMINY SIEDLEC
JACEK KOLESIŃSKI

Uroczyste obchody pod pałacem Mielżyńskich
Uroczyste obchody 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
w gminie Siedlec odbyły się
w tym roku w Chobienicach
w symbolicznym miejscu, bo pod
pałacem Mielżyńskich. Rozpoczęły się mszą św. odprawioną
w intencji Powstańców Wielkopolskich przez proboszcza parafii
w Chobienicach. Po Mszy Świętej delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod tablicą poświęconą
pamięci Powstańców Wielkopolskich, postawioną pod pałacem.
W uroczystości uczestniczyli:
Jakub Rutnicki – Poseł na Sejm
RP, Jan Filip Libicki – Senator RP,
Adam Cukier – Radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego,
przedstawiciele samorządów

powiatowego, wolsztyńskiego,
przemęckiego i siedleckiego, radni powiatowi i gminni,
sołtysi i licznie przybyli goście.
Jak zawsze stawiły się jednostki OSP oraz uczniowie szkół
i przedszkoli. Liczne poczty
sztandarowe i 5 Lubuski Pułk
Artylerii uświetniły uroczystość.
Tłumnie stawili się mieszkańcy
gminy Siedlec, którzy mogli odebrać flagę powstańczą. Zostało
rozdysponowanych ponad 150
flag powstańczych, a samą akcję
chcielibyśmy powtórzyć za rok.
Dziękujmy radom sołeckim,
strażakom OSP i wszystkim
zaangażowanym mieszkańcom
za pomoc w organizacji uroczystości.

„WIEŚCI GMINNE”

WYDAWCA

ADRES WYDAWNICTWA

Urząd Gminy Siedlec

Dwumiesięcznik

Gmina Siedlec

Urząd Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21, fax. 68 384 84
63

Gminy Siedlec

ul. Zbąszyńska 17
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e-mail: ug@siedlec.pl

Czas pracy Urzędu Gminy
Siedlec
pon., śr. czw. 7.30 do 15.30
wtorek 7.30 do 17.00, piątek 7.30
do 14.00

www.siedlec.pl
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Gmina Siedlec
pomaga Ukrainie
Na specjalnej komisji zwołanej dzień po agresji Rosji
na Ukrainę w gminie ustalono wstępne priorytety
działań w związku z napływem Ukraińców, który jest
przewidywany. Zabezpieczono też w budżecie pieniądze,
a radni dali zielone światło wójtowi, by w miarę potrzeb
mógł szybko podejmować istotne decyzje.
Już wiadomo, że część Ukraińców
z gminy Siedlec wraca do kraju,
ale część zostaje i przyjeżdżają do
nich rodziny. Dlatego samorząd
przygotowuje już lokale i obecnie
jest w trakcie ich wyposażania.
Póki co, to pięć miejsc, ale szykowane są kolejne. Z danych wynika,
w gminie zameldowanych jest
obecnie 280 obywateli Ukrainy, a
w pomoc im włączają się również
firmy, w których pracują.
Ponadto organizowane są też
zbiórki w sołectwach, szkołach,
wspierane przez Ochotnicze
Straże Pożarne. Uruchomiono też
telefon alarmowy, na który można
zgłaszać chęć pomocy (606 707
053). Jest czynny całą dobę, a w
sprawie wsparcia można też kontaktować się z sołtysami. Osoby

z Ukrainy również mogą dzwonić
pod podany numer i kontaktować
się z urzędem gminy.
- Jesteśmy w trakcie przygotowywania pomocy długoterminowej.
Uchodźcy potrzebują tej pomocy
w perspektywie miesięcy lub
lat. Trzeba im pomóc, a przede
wszystkim dzieciom, w asymilacji,
by mogli poczuć się u nas możliwie jak najlepiej – informuje wójta
Jacek Kolesiński. Dodaje, że w
gminie przygotowywany jest też
całodobowy punkt konsultacyjny,
gdzie są udzielane informacje w
języku polskim i ukraińskim.
Mуніципальна допомога
біженцям війни
з України
Працює 24/7 за номером
+48 606 907 053

Ponad milion złotych
dla Gminy Siedlec!
Ponad milion złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg otrzymała gmina
Siedlec. To najwięcej w powiecie wolsztyńskim. Aż 794 tys.
813,24 zł przeznaczone zostało
na przebudowę dróg gminnych
i wewnętrznych z wykonaniem
odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu. Kolejne 328
tys. 856,42 zł gmina otrzymała

na przebudowę ulic Słonecznej
i Piaskowej w Kopanicy. Otrzymane dofinansowanie pokryje 50
proc. kosztów wykonania zadań,
drugie 50 proc. gmina przeznaczy
ze środków własnych. Na trzecim
- wysokim miejscu listy rezerwowej widnieje ponadto przebudowa dróg wewnętrznych wraz
z odwodnieniem w Jaromierzu.
Trzymajcie kciuki!

 Z ostatniej chwili!

Trzymanie przez was kciuków się opłaciło! Zadanie „Budowa dróg
wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu” z listy rezerwowej
wchodzi na listę rekomendowaną do dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg! Całość inwestycji to 355 tys.
659 zł, z czego 177 tys. 829,50 zł pokryje gmina Siedlec, a kolejne
rządowe dofinansowanie.
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Ponad
364 tys. zł
na cyfryzację
Sala
gminy
w budowie
Po kilku miesiącach prac przygotowawczych i ziemnych pojawiły się
pierwsze widoczne dla mieszkańców efekty związane z budową sali
sportowej w Kopanicy.
Zakończono prace związane
z ustawianiem konstrukcji stalowej. W najbliższych dniach ruszą
kolejne prace murarskie. Sala
będzie gotowa jeszcze w tym roku.
A przypomnijmy, że umowę na jej
budowę podpisano we wrześniu
z firmą Michała Lehmanna w Siedlcu. Zares robót obejmuje budowę
sali gimnastycznej z zapleczem
oraz wewnętrznymi instalacjami
i infrastrukturą towarzyszącą.
Dokładna kwota przeznaczona
na zadanie to 5 mln 157 tys. zł.

Informujemy, iż Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński oraz Skarbnik Gminy Krystyna Lewandowska
podpisali umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Do Gminy Siedlec trafiło wsparcie finansowe w wysokości 364
tys. 651,12 zł w ramach programu
„Cyfrowa Gmina”, które zostanie
przeznaczone na zadania związane
z cyfryzacją. Cała kwota stanowi
100 proc. dofinansowania, co
za tym idzie Gmina nie poniesie

żadnych dodatkowych kosztów.
Przyznane dofinansowanie zostanie
przeznaczone na zadania związane
z cyfryzacją administracji publicznej,
w tym poprawę cyberbezpieczeństwa.
W ramach projektu zaplanowano

kompleksową modernizację środowiska IT Urzędu Gminy Siedlec
mającą na celu poprawę wydajności
komputerowych stanowisk pracy
przy jednoczesnym, znacznym podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa
informatycznego Urzędu. Nowe
okablowanie strukturalne zapewni

bezpośrednie doprowadzenie sieci
dla wszystkich jednostek urzędu.
Konieczne jest to dla zwiększenia
niezawodności systemu i bezpieczeństwa. Zastosowane zostaną
nowoczesne rozwiązania sieciowe. Ponadto w ramach projektu
pracownicy odbędą szereg szkoleń
dot. bezpieczeństwa, zagrożeń itp.
oraz zakupione zostanie oprogramowanie wspomagające pracę
zdalną.

zdjęcie ilustracyjne: Pixabay

Punkt jest czynny
Informujemy, że Gminny Punkt
Konsultacyjno – Informacyjny
Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze” jest czynny codziennie

w godzinach od 12:00 do 14:00
Interesanci będą przyjmowani
po uprzednim umówieniu telefonicznym.Tel. 68 384 85 21.

Gmina Siedlec złożyła trzy wnioski
o dofinansowanie w XII edycji
konkursu „Pięknieje Wielkopolska
Wieś” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. W
konkursie biorą udział 3 sołectwa:
Godziszewo, Kopanica, Reklin-Reklinek. W pierwszej z miejscowości
ma powstać wiejskie centrum
rekreacji, a w ramach niego m.in.
ścieżka edukacyjna, zjazd linowy,
trampoliny czy wiata rekreacyjna.
Wartość projektu to 76 tys. 410 zł.
W Kopanicy planowane jest z kolei

centrum integracji i tradycji. Ma
być kupiona m.in. altanka drewniana i powstać strażacki plac zabaw.
Wartość projektu to 76 tys. 428 zł.
Natomiast w Reklinie i Reklinku ma
być utworzone miejsce integracji
i rywalizacji dla mieszkańców obu
wsi. W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie dawnego
boiska. Wartość całości to 76 tys.
355,94 zł.W przypadku zakwalifikowania się projektów do dofinansowania, zostaną zrealizowane do 15
listopada br.

Kolejne sołectwa
walczą o pieniądze
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inwestycje

inwestycje

Budżet zaplanowany,
teraz realizacja
51,8 mln po stronie dochodów, ponad 57 mln po stronie wydatków.
I deficyt rzędu 5 mln zł, który pokryją wolne i niewykorzystane
środki, a także dofinansowania. Tak w skrócie wygląda tegoroczny
budżet gminy Siedlec. A co w szczegółach?

Największe wydatki jak co roku związane są z oświatą. Gmina wyda na nią
ponad 28 mln zł, z czego najwięcej
na szkoły podstawowe. Gros tej kwoty pokryją wynagrodzenia i pochodne, ale sporo pójdzie też na inwestycje.
W planie są drobne, ale i większe remonty. Związane m.in. z termomodernizacją. Buduje się też sala sportowa
w Kopanicy, druga po tej w Tuchorzy.
Dużo pochłoną przedszkola. Z 4,6 mln
zł najwięcej, podobnie jak w szkołach,
pójdzie na kadrę.

I
Gmina wyda ponad 2 mln na jedzenie dla uczniów i 2,8 mln na pomoc
społeczną, która w Siedlcu działa coraz prężniej. OPS ma wyremontowany
obiekt, dobrą kadrę, coraz więcej podopiecznych. W inicjatywy angażuje też
seniorów, co docenił nawet wojewoda.
Prowadzi też programy związane z narkomanią czy alkoholizmem. Dla wielu zbawienne. Wspiera też rodziny, co
wynika z ustawy. I generuje koszty. Na
same świadczenia wychowawcze pójdzie 5 mln zł. Dużo, niedużo? To zależne od potrzeb, więc ocenić się nie da.
Sporo ponadto pójdzie na gospodarkę

komunalną i ochronę środowiska. Co
wśród tych kosztów? Choćby utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i placów
czy zakup energii. Ponad 2 mln pochłonie kultura, ale nie ta fizyczna. Dom
kultury w Siedlcu działa na pełnych obrotach, stąd warto inwestować. Ale 1,7
mln to i tak niedużo. Bo inni wykładają
więcej. A nie mają takich efektów.

a także rozwój turystyki, czy tablice dla Wąchabna, doposażenie
dla strażaków z kilku wsi i wyposażenie sal wiejskich (m.in. w Godziszewie, Grójcu Wielkim, Nowej
Tuchorzy i Wojciechowie). Do tego sport. Utrzymanie boisk, remonty szatni, budowa boiska
(Stara Tuchorza).

II

III

Co jeszcze w budżecie? Stałe pozycje.
Utrzymanie dróg, gospodarka mieszkaniowa, administracja. Ale i to, co
najważniejsze pod kątem rozwoju – inwestycje. Wśród nich wspomniana hala
sportowa i konkretne remonty. Gdzie?
Między innymi w Jaromierzu (budowa
chodnika), Starej Tuchorzy (budowa
drogi), Godziszewie (budowa drogi),
Mariankowie (dokończenie przebudowy), Nieborzy (budowa chodnika)
czy Wielkiej Wsi (przebudowa drogi)
i osiedlu w Żodyniu (IV etap przebudowy dróg). To nie wszystko. 800 tys.
zł pochłoną nowe projekty. Związane
m.in. z ulicami w Żodyniu. Koniec? Niekoniecznie, bo jeszcze fundusz sołecki.
A w ramach niego następne inwestycje.
Wśród nich drogi (patrz ramka niżej),

Podsumowując – budżet na miarę możliwości, który mógłby być
większy. Ale nie może. Bo państwo zleca wiele zadań, a nie płaci. Przykład? Koszt administracji
zleconej to pół miliona, dotacja
97 tys. zł. Więc trzeba dołożyć. Jak
w przypadku oświaty, ale to temat
rzeka. A co na to wszystko wójt? Rozplanowaliśmy to, co mamy.
Wzięliśmy pod uwagę dotacje zewnętrzne, bo sporo pieniędzy już
pozyskaliśmy. I liczymy, że pozyskamy więcej. Każdy budżet
to wyzwanie. Ten również. Bo wydatki rosną. Ale jesteśmy dobrej
myśli. Inwestycje trwają, będą
kolejne – mówi Jacek Kolesiński.
Jest optymistą.

Najważniejsze inwestycje w 2022 roku
Inwestycja

Kwota

Budowa ponad 40 stoisk postojowych
na ul. Szkolnej w Siedlcu

70 tys. zł

Budowa chodnika w Jaromierzu

20 tys. zł

Budowa drogi w Starej Tuchorzy

70 tys. zł

Budowa drogi w Godziszewie

300 tys. zł

Przebudowa drogi w Mariankowie

24 tys. 280 zł

Budowa chodnika w Nieborzy

21 tys. 295 zł

Przebudowa drogi w Wielkiej Wsi

170 tys. zł

Przebudowa dróg gminnych w Żodyniu

100 tys. zł

Projekt oraz budowa ul. Słonecznej i części
Osiedlowej w Żodyniu

800 tys. zł

Budowa ścieżek rowerowych

200 tys. zł

Modernizacja budynków komunalnych

100 tys. zł

Projekt, rozbudowa i modernizacja
remizy OSP w Chobienicach

220 tys. zł

Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy

4 mln 350 tys. zł

Termomodernizacja szkół

550 tys. zł

Uzupełnienie oświetlenia w Żodyniu, Siedlcu, Reklinie,
Kopanicy, a także modernizacja i jego rozbudowa

108 tys. 100 zł

w całej gminie
Budowa florianówki – centrum integracji i tradycji

23 tys. 500 zł

Budowa miejsca spotkań w Kopanicy

10 tys. zł

Rozwój infrastruktury turystycznej w Siedlcu

192 tys. zł

Budowa miejsca rekreacji w Godziszewie

18 tys. 585 zł

Budowa placu rekreacyjnego w Jaromierzu

30 tys. zł

Modernizacja placu zabaw w Siedlcu

19 tys. zł

Budowa placów zabaw na terenie gminy

75 tys. zł

Utworzenie miejsca rekreacji dla Reklina i Reklinka

23 tys. 500 zł

Utworzenie wiejskiego centrum
rekreacji w Godziszewie

23 tys. 500 zł

Budowa wigwamu w Siedlcu

16 tys. 600 zł

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 2 regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu
Gminy Siedlec na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Siedlec wnioski o uzyskanie
dofinansowania w roku bieżącym
składa się do 31 marca. Wnioski
o uzyskanie dofinansowania podlegać będą weryfikacji w zakresie
spełnienia wymagań określonych
w Regulaminie w terminie 30 dni
od daty złożenia wniosku przez
pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Na etapie rozpatrywania
wniosku, pracownik upoważniony
przez Wójta Gminy Siedlec może
skontrolować teren, na którym
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ma być realizowana dofinansowy Do wniosku należy dołączyć:
wana inwestycja. W przypadku
zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na posadowiebraków formalnych wniosku lub
nie, zainstalowanie oraz użytkowanie przydomowej oczyszczalni
braku wymaganych załączników,
ścieków,
Wójt Gminy Siedlec wezwie wniomapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszskodawcę do usunięcia braków
czalni ścieków, w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni
w terminie 7 dni z pouczeniem,
ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3/d kopię pozwolenia na buże nie usunięcie tych braków
dowę lub w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3/d kopii
spowoduje pozostawienie wniosku
zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych,
bez rozpatrzenia. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kokopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy
organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności
lejności wpływu do Urzędu Gminy
powyżej 5,0 m3 na dobę,
Siedlec i realizowane do czasu wytytuł prawny do nieruchomości.
czerpania środków. W przypadku
większej liczby wniosków zostaną
one zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane
tej przed rozpoczęciem budowy
dofinansowanie wynoszące 50%
do dofinansowania w kolejnym
oczyszczalni i stanowi refundację
poniesionych kosztów kwalifikowaroku budżetowym.
nych budowy oczyszczalni, lecz nie
kosztów kwalifikowanych poDotacja udzielana jest jednorazoniesionych w związku z budowięcej niż 4.000 zł brutto (cztery
wo na podstawie umowy zawarwą. Uprawniony może uzyskać
tysiące złotych).

 Dofinansowaniu
nie podlegają:

koszty przygotowania
dokumentacji przedsięwzięcia, uzyskania wymaganych
decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych
przepisami prawa,
koszty robocizny wykonanej
we własnym zakresie przez
wnioskodawcę,
koszty transportu,
koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń)
do przydomowej oczyszczalni
ścieków.
rozbiórka i utylizacja wyłączonych z eksploatacji zbiorników bezodpływowych.
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Wszystko co trzeba
wiedzieć o dodatku
osłonowym

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siedlcu przystępuje do realizacji
nowego świadczenia – dodatku
osłonowego. Dodatek osłonowy
to świadczenie realizowane w 2022
r., które ma zniwelować rosnące
ceny energii, gazu i żywności w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.Wniosek składa się w gminie
właściwej ze względu na miejsce

zamieszkania. Dodatek będzie
przysługiwał osobom, które spełnią
określone kryterium dochodowe.
Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym,
gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe.
Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła
wpisano do centralnej ewidencji
emisyjności budynków.

Komu przysługuje dodatek?
Wysokość dodatku uzależniona od dochodu przysługuje on osobie:
• w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500
zł na osobę;
• w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą
kwotę, dodatek obowiązuje na zasadzie ,, złotówka za złotówkę’’. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku

osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony
przeciętny miesięczny dochód na osobę. I tu uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku
osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami,
jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku
osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek
ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył
taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego
przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład
tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jaką kwotę można otrzymać?
Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek
osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji
emisyjności budynków.
Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wniosek składa się w gminie
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek
można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej
opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym
przez profil zaufany. Przyznanie dodatku osłonowego nie
wymaga wydania przez wójta,

burmistrza czy prezydenta
decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie
przekazywana na wskazany
przez wnioskodawcę adres
poczty elektronicznej. Dopiero
odmowa przyznania dodatku
osłonowego, uchylenie lub
zmiana tego prawa następuje
w formie decyzji.

Kiedy mija termin składania wniosków?
Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Będzie
wypłacany w dwóch równych
ratach, w terminie do 31 marca
oraz do 2 grudnia 2022 roku.
Osoby którzy nie złożą wniosku
do końca stycznia, nadal będą
mogli ubiegać się o wsparcie.

Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r.
W tym przypadku wypłata 100
procent dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. A
jeśli wniosek zostanie złożony
po 31 października, nie zostanie
rozpatrzony.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół Sportowa Gmina Siedlec
14 lutego 2022 r. rozpoczęła
się rekrutacja dzieci
zamieszkałych na terenie
Gminy Siedlec do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych.
Z kolei 28 lutego rozpoczęła
się rekrutacja dzieci do klas
pierwszych publicznych szkół
podstawowych na rok szkolny
2022/2023.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów
zostały określone w załączniku nr
1 i nr 2 do Zarządzenia nr 11/2022
Wójta Gminy Siedlec z dnia 26
stycznia 2022r. Podczas rekrutacji
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego będą brane pod
uwagę łącznie kryteria ustawowe
wynikające z przepisu art. 131 ust.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), takie jak:

6

W styczniu 2022 roku Gmina Siedlec
zgłosiła akces przystąpienia do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „SKS” w 2022 roku. Ze względu
na dużą liczbę zgłoszonych szkół
otrzymaliśmy 12 grup na początkowo
zgłoszonych 17 grup. Obecnie jesteśmy na etapie podpisania umowy
z operatorem, czyli Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska”
w Poznaniu. Z programu skorzysta
łącznie od 180 do 240 uczniów
z łącznym dofinansowaniem 48 tys.
zł. W tym wypadku szkoły wyasygnują ze swoich środków kwotę 4
tys. zł.

1. wielodzietność
rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność
kandydata;
3. niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga

rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą
zastępczą.

mu skorzysta łącznie 312 uczniów
z obecnych klas trzecich z łącznym
dofinansowaniem około 60 tys. zł.
Podobną kwotę wyasygnuje ze swojego budżetu Gmina Siedlec.

Kolejnym programem, do którego
Gmina Siedlec zgłosi akces przestąpienia w 2022 roku jest program
Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Lokalny Animator Sportu”, popularnie nazywany Orlikiem, na który
oczekujemy na dofinansowanie
w wysokości około 22 tys. zł. Podobną kwotę wyasygnuje ze swojego
budżetu Gmina Siedlec.

Kolejny program, do którego zgłosiła się Gmina Siedlec to program
Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Umiem pływać” w 2022 roku.
Obecnie jest na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcie, po którym nastąpi podpisania umowy
z operatorem, czyli Wielkopolskim
Zrzeszeniem Ludowe Zespoły
Sportowe w Poznaniu. Z progra-

www.siedlec.pl
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Jeszcze bardziej
zadbamy o seniorów

Foto ilustracyjne: pexels-andrea-piacquadio

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlec w związku z możliwością
pozyskania środków finansowych na zakup opasek
bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne
lub przez osoby bliskie seniorom, mieszkańców gminy Siedlec
w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie.
Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu,
mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania
osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki
na odległość”.
Adresatami programu są
seniorzy 65 lat i więcej, mający
problemy z samodzielnym
funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia, prowadzący
samodzielne gospodarstwa
domowe lub mieszkający z osobami
bliskim, które nie są w stanie
zapewnić im wystarczającego
wsparcia.W ramach Programu
zostanie zapewniony dostęp
do tzw. „opasek bezpieczeństwa”
wyposażonych w co najmniej trzy
z następujących funkcji: przycisk
bezpieczeństwa – sygnał SOS,
detektor upadku, czujnik zdjęcia
opaski, lokalizator GPS, funkcje
umożliwiające komunikowanie się
z centrum obsługi i opiekunami,
funkcje monitorujące podstawowe
czynności życiowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa będzie
połączona z całodobowym
centrum monitoringu, co daje
poczucie bezpieczeństwa nie tylko
seniorowi, ale także jego rodzinie.
Pozwala na bardziej bezpieczne,
komfortowe funkcjonowanie
w swoim środowisku lokalnym.
W przypadku trudnej sytuacji lub
nagłego zagrożenia życia wciśnięcie
guzika alarmowego, znajdującego
się na opasce, umożliwi połączenie

Prośba
policji

się z dyspozytorem (ratownik
medyczny, opiekun medyczny,
pielęgniarka), który podejmuje
decyzję o sposobie udzielenia
pomocy seniorowi. W zależności
od sytuacji może on poprosić
o interwencję kogoś z jego
najbliższego otoczenia (rodzinę,
sąsiadów, opiekunów), poprosić
o interwencję pracownika ośrodka
pomocy społecznej (np. pracownika
socjalnego czy opiekunkę
środowiskową) lub wezwać służby
ratunkowe.
“Opieka na odległość” jest
nowoczesną formą sprawowania
opieki nad osobami starszymi,
chorymi, po przebytych
zabiegach medycznych,
z niepełnosprawnościami,
którzy czasowo lub na stałe
wymagają wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu. Opaska
to idealne rozwiązanie,
szczególnie dla osób samotnych,
zarówno tych wymagających
usług opiekuńczych jak i tych,
którzy z tej formy wsparcia
nie korzystają, ale u których
zmiany stanu zdrowia są na tyle
nieprzewidywalne, że konieczne
jest stałe monitorowanie
podstawowych funkcji życiowych

w celu jak najszybszej reakcji,
powiadomienia właściwych służb
i udzielenia możliwe najszybciej
pomocy, w tym pomocy
medycznej, w ramach świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych.
Usługa ”opieki na odległość”
realizowana w ramach tego
programu byłaby bezpłatna

Kupimy komputery
i tablety

Gmina Siedlec otrzymała informację od operatora konkursu „Granty
PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków
byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” o akceptacji wniosku
o powierzenie grantu. Operator
konkursu zaakceptował wniosek
o przyznanie Gminie Siedlec grantu
na zakup 304 sztuk sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów
oraz komputerów stacjonarnych)
dla uczniów zakwalifikowanych
do udziału w konkursie. Obecnie
czekamy na podpisanie umowy
o powierzenie grantu. Następnie
odbędzie się procedura przetargowa. W związku z licznymi telefonami do Urzędu Gminy w Siedlcu

Marzec 2022

zdjęcie ilustracyjne: Pixabay

informujemy, że z wszystkimi
zakwalifikowanymi osobami, które
złożyły wnioski o zakup sprzętu
komputerowego będziemy kontak-

tować się indywidualnie po podpisaniu umowy o powierzenie
grantu i przystąpieniu do realizacji
zadania.

dla mieszkańców naszej gminy.
Prosimy o zgłaszanie chęci
uczestnictwa w programie. Samo
zgłoszenie nie jest równoznaczne
z objęciem omawianym wsparciem.
Kontakt: e-mail: ops@siedlec.pl lub
pod numerem telefonu 68 346 21
49.

Funkcjonariusze Posterunku Policji
w Siedlcu zwracają się z prośbą
do mieszkańców gminy Siedlec
o zwrócenie uwagi na osoby
i pojazdy które w godzinach nocnych przemieszczają się w rejonie
osiedli domów jednorodzinnych,
zwłaszcza na pojazdy, które w nocy
poruszają się bardzo wolno (zatrzymują się bez celu i obserwują)
oraz na osoby, które w godzinach
nocnych przemieszczają po osiedlu
pieszo lub na rowerze, zwłaszcza
jeśli taka osoba posiada plecak
a zachowanie takiej osoby wydaje
nam się podejrzane. W razie zauważenia takich osób/pojazdów należy kontaktować się bezpośrednio
z oficerem dyżurnym KPP Wolsztyn dzwoniąc na nr 47 77 28 200
lub bezpośrednio z dzielnicowymi:
786 936 570 – asp.szt. Mariusz Kozłowski; 786 936 571 - st.asp. Piotr
Grześ; 786 936 569 - asp. Krzysztof
Dudziński.

Ponad 300 osób
zaszczepionych!
W dniach 11-13 stycznia oraz 10
lutego br. z inicjatywy Wójta
odbyła się kolejna akcja szczepień.
Tym razem szczepienia odbywały
się w salach wiejskich w Belęcinie,
Chobienicach i Kopanicy. Po raz
kolejny frekwencja dopisała –
zaszczepionych zostało ponad 300

osób, co pokazuje, iż takie akcje
mają sens. Dziękujemy Mieszkańcom za przybycie oraz całemu
zespołowi medycznemu Salus
za to, że tak sprawnie udało się
zaszczepić wszystkich przybyłych
Mieszkańców. Pamiętajmy: dbajmy
o siebie!
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To pierwsze takie bistro w regionie.
Pani Magda marzyła o nim od dawna
Od ponad 20 lat pracuje w gastronomii. Od dawna marzyła,
żeby otworzyć swoją knajpę. W końcu się udało. – Często ludzie,
dla których gotowałam, chwalili, że moje jedzenie jest dobrze
doprawione. Postanowiłam, że to będzie element nazwy i tak
powstało Bistro Doprawione – mówi Magdalena Orwat (34 l.).
Kilka tygodni temu w holu siedziby
urzędu gminy w Siedlcu pojawił się
bufet, a obok lodówka do deserów
i ciast. W trochę pustym do tej
pory miejscu pod oknem ustawiono kilka stolików oraz siedziska
w pastelowych kolorach. Jest nawet
kącik dla dzieci z małymi fotelami,
a na ścianie kolorowy obraz. – W
urządzaniu wnętrza pomagała
mi profesjonalistka. Zależało mi,
żeby było przytulnie i mam nadzieję,
że się udało – mówi pani Magda.
Efekt uzupełniają dodatkowe dekoracje. Miejsce zimowych sopli nad
bufetem wkrótce zajmą walentynkowe serduszka. W kuchni właścicielka
też stawia na sezonowe produkty.

Magdalena Orwat poleca
deserki w słoiczkach. – Cieszą
się dużym zainteresowaniem –
mówi właścicielka bistro

obiadowe. Każdego dnia w karcie
jest coś innego do wyboru. We
wtorek (25.01.) panie przygotowały
zupę dyniową oraz kotlet schabowy
i klopsiki w sosie pomidorowym. –
Klienci wykupili wszystko – mówi
pani Magda, a w trakcie rozmowy,
tuż po zamknięciu, pojawiają się
jeszcze ostatni klienci. Dopytują
czy jeszcze coś zostało. I tak sprzedaje się ostatni słoik zupy i ostatni
deserek w słoiczku i porcja sałatki.
– Bardzo się ciesze, że jeszcze się
załapałem – mówi jeden z klientów.

Pani Magda doświadczenie zdobywała m.in. w Niemczech w Bawarii,
gdzie przez kilka lat też pracowała
w gastronomi. – Poznałam tam
Najważniejsze, że wszystko co
trochę inne smaki i dużo się nauczywychodzi z kuchni jest świeże. – Jeśli łam – mówi i opowiada o knedlach
kotlet schabowy czy placki ziemniaczy pstrągu z wody. Trochę nowości
czane to prosto z patelni. Czasami
cheę też pokazać klientom bistro.
trzeba chwilę poczekać, ale uważam, Dużym zainteresowaniem cieszył się
że warto. Nie chcemy robić bardzo
kotlet pożarski. W wielkim skrócie
dużych ilości. Zależy mi, żeby jeto mielone mięso z kurczaka w padzenie było świeże i dobre – mówi
nierce z grzanek. Były też kopytka
pani Magda, która z wykształcenia
w różnych kolorach ze zrazikami. –
jest kucharzem. W zawodzie pracuje Do klusek dodałyśmy szpinak i były
od ponad dwudziestu lat, ale po raz
zielone oraz buraki, co dało czerwopierwszy ma własną działalność.
ny kolor. Danie było bardzo koloroNa pomysł stworzenia bistro wpadł
we – mówi pani Magda i zaznacza,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury że nie zdążyły nawet zrobić zdjęcia,
w Siedlcu Waldemar Ligma. – Słyszabo było tak wielu klientów. Na co
łam, że kilka osób było przede mną
dzień bistro jest otwarte do godzin
na rozmowie, ale jakość się nie zdepopołudniowych, ale gdy na sali
cydowali. Postanowiłam spróbować
gminnego ośrodka kultury obejrzeć
– mówi pani Magda.
można było kabaret lokal również był
dostępny. – Ludzie z chęcią zostali
W bistro poza szefową pracują
jeszcze po występie na kawę i ciasto
jeszcze trzy osoby. W pracy są już
o świcie. Codziennie oferują kanapki – cieszy się pani Magda i zaprasza
do bistro. Codziennie stara się czymś
i ciepłe danie na śniadanie, np.
jajecznicę albo omlet. Do tego dania
zaskoczyć gości.

Akademia Rozwoju
szansą dla kobiet

Program Akademia Rozwoju
powstał, aby zwiększać szanse
i pokazywać możliwości rozwoju
kobietom, które z różnych
powodów pozostają mniej
aktywne w życiu społecznym
i zawodowym.
Dzięki udziałowi w programie
uczestniczki dowiedzą się w jaki
sposób zaplanować i założyć
działalność gospodarczą korzystając z narzędzi dostępnych
w Internecie, jak stworzyć stronę
internetową swojej firmy, a także jak z wykorzystaniem metody
myślenia projektowego realizować
swoje pomysły na projekty społeczne i biznesowe. To wszystko
każda uczestniczka będzie mogła
przetestować w trakcie warsztatów
i konsultacji wspólnie z naszymi trenerami. Razem pokażemy,
że zmian można dokonywać
na każdym etapie życia.Program
powstał dzięki wsparciu finansowemu organizacji Google.org, która
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doceniła jego potencjał społeczny
i rozwojowy.Masz pytania na temat
programu? Odpowiedzi znajdziesz
na stronie fundacjapfr.pl.

Program Akademia Rozwoju został
stworzony z myślą o kobietach,
które mimo trudniejszej sytuacji
społecznej i zawodowej, chcą
aktywnie działać i zdobywać nowe
umiejętności. Do udziału w programie zapraszamy mieszkanki
mniejszych miast i terenów wiejskich. Dołącz do nas jeżeli mieszkasz w mniejszej miejscowości lub
na terenach wiejskich, pochodzisz
z wielodzietnej rodziny, masz
niski dochód w gospodarstwie
domowym, posiadasz orzeczenie
o niepełnosprawności, pozostajesz
dłużej poza rynkiem pracy, a jednocześnie jesteś gotowa na podjęcie
nowego wyzwania i dzięki nowym
kompetencjom i umiejętnościom
chcesz wziąć swój los we własne
ręce. Zgłoś się do nas, jeśli twoja
obecna sytuacja życiowa nie pozwala tobie realizować planów!

W środę 2 lutego br. w Urzędzie
Gminy Siedlec odbyło się uroczyste
pożegnanie odchodzącej na zasłużoną emeryturę Stanisławy Prządki.
Pani Stanisława przez wiele lat pełniła
funkcję Dyrektora Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie. Podziękowania za długoletnią
pracę, za wysiłek oraz zaangażowanie
w działania oświatowe oraz życzenia
pani Stanisławie złożyli: Jacek Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec, Agnieszka Kasperczak – zastępczyni Wójta
Gminy Siedlec, Krystyna Lewandowska – Skarbnik Gminy Siedlec, Andrzej
Kaźmierczak – Przewodniczący Rady
Gminy Siedlec oraz Ryszard Stefan –
Dyrektor GZOEASiP w Siedlcu.Pani
Stanisławie życzymy dużo zdrowia
i samych miłych chwil na emeryturze!

Pani Stanisława
odeszła na emeryturę

Sukces naszej uczennicy
Stefania Kicińska, uczennica klasy 2C
ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu, wzięła udział w Konkursie Wielkopolskiej
Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
Konkurs dedykowany był rocznicy
wybuchu zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego – teraz szczególnej

ze względu na ustanowienie święta
państwowego. Uczestnicy rywalizowali w trzech grupach wiekowych:
w kategorii klas I – III, IV – VI i VII –
VIII. Śpiewali a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej
osoby lub z podkładem muzycznym.
Każdy solista lub zespół wokalny był

zobowiązany do przesłania nagrania jednego utworu, wybranego
z listy pieśni i piosenek dostępnych
w „Śpiewniku” na stronie konkursu.
Stefania wykonaniem pieśni „Przybyli
ułani” zachwyciła jury i tym sposobem zajęła III miejsce.
Gratulujemy!

www.siedlec.pl

Kultura i wydarzenia

W kulturze
nudy nie było
Ci, co brali udział w akcjach organizowanych przez siedlecki ośrodek kultury na nudę nie narzekali.
W ostatnich tygodniach w GOK-u działo się sporo – był coś dla młodszych, i dla starszych.
W połowie stycznia rozpoczęły
się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Siedlcu ferie zimowe, które
w tym roku przebiegały pod hasłem Gry. Każdy uczestnik warsztatów otrzymywał Planszę do gry
i kiedy udało mu się skorzystać
ze wszystkich zajęć otrzymywał
tytuł mistrza gry, okolicznościowy dyplom i karnet do kina. Były
również wyjazdy, poskakaliśmy
na trampolinach, byliśmy w Centrum Przyrodniczym w Zielonej
Górze, żeby sprawdzić jak nam
idą najróżniejsze eksperymenty
i pojeździliśmy po lodzie, bo przecież zima bez lodowiska obyć
się nie może. Ferie były czasem
wzmożonych działań i warsztatowania i bardzo nas cieszą takie
akcje, więc już obmyślamy akcję
wakacyjną!

Wsparliśmy fundację

Pod koniec stycznia ruszył po raz
trzydziesty Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Sztab Siedlec
stanął na wysokości zadania,
a w teren ruszyło 40 wolontariuszy
w Siedlcu, Chobienicach, Kopanicy
i Belęcinie. Od początku stycznia
działały również puszki stacjonarne
ulokowane w różnych sklepach
i instytucjach działających w naszej
gminie. Działały również eskarbonki i po raz pierwszy otrzymaliśmy
terminal. Dzięki zaangażowaniu
wolontariuszy, wszystkich darczyńców i ludzi dobrej woli udało
nam się zebrać rekordową kwotę
41 933,16 zł. Cała kwota została już
rozliczona i przekazana do Fundacji. Bardzo wszystkim dziękujemy za wspaniałą wspólną akcję,
za występy artystyczne! Paniom

Narodowy Dzień Zwycięstwa
Powstania Wielkopolskiego
Marzec 2022

za plecenie warkoczyków dzieciom,
plastykom za stworzenie strefy
plastycznej dla dzieci i ratownikom
z Ratownictwa Wodnego RWR
za uczenie procedur udzielania
pierwszej pomocy.
Wystąpił Kabaret Dziura

19 stycznia 2022 na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury
w Siedlcu odbył się występ kabaretowy z okazji dnia babci i dziadka.
Na nowo wyremontowanej scenie
zaprezentował się Kabaret Dziura
działający artystycznie już ponad
35 lat. Wszystkie swoje skecze
przedstawia w gwarze wielkopolskiej, co było dodatkowym atutem,
aby zaprosić te formację na tak
wyjątkowe wydarzenie. Występ
kabaretu był pierwszą imprezą,
która została zorganizowana

27 grudnia 2021 był dniem, gdzie
po raz pierwszy obchodzono
Narodowy Dzień Zwycięstwa
Pows tania Wielkopolskiego. Wójt
Jacek Kolesiński uczes tniczy ł
w urocz ystościach w Nowej Wsi
Zbąskiej na zaproszenie Burmistrza Zbąsz ynia Tomasza Kurasińskiego. W obchodach wzięli
udzia ł Michał Zieliński - Wojewoda Wielkopolski oraz Władysław
Dajczak - Wojewoda Lubuski.
Zastępca Wójta Agnieszka
Kasperczak wraz z Dyrektorem
GZOA SiP Ryszardem Stefanem
złożyli kwiat y pod pomnikiem
w Wolsztynie w urocz ystościach
powiatowych.

na wyremontowanej scenie i sali
widowiskowej. Zadanie Remont sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Siedlcu został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy kultury”.
Nie zabrakło teatru

Z nowym roku powracamy do cyklu „Wpół do Kultury”, który ma
za zadania prezentować i ukazywać
wszelakie formy rozwoju artystycznego. W lutym w ramach cyklu
wystąpił Teatr Fokus z Wolsztyna
ze swoją najnowszą produkcją
„To tylko botoksss” Nicka Reeda,
w reżyserii Adama Żuczkowskiego.
Spektakl przedstawiał pełną humoru historię klientów kliniki chirurgii
plastycznej. Prześmiewcze teksty
i komizm sytuacyjny rozbawił
siedlecką publiczność. W spektaklu
wystąpili: Cristina – Małgorzata
Ziarek, Dr Longadonga – Waldemar
Ligma, Wendy – Elżbieta Żukowska, Gary – Janusz Mrozkowiak,
Ammy – Joanna Wilczyńska, Tim
– Maciej Borowski, Bob – Marcin
Chałupka, Billy – Marcin Nasilowski.
Uruchomiliśmy fajne bistro

Od stycznia w holu Gminnego
Ośrodka Kultury w Siedlcu działa
kawiarnia Kultura cafe i Bistro Doprawione. Zapraszamy od wtorku
do niedzieli na obiady, niesamowite
desery, ciasta w towarzystwie

kawy i herbaty. Bistro czynne
jest od godz 10, nawet do samego wieczora. Więcej informacji
o kawiarni i restauracji znajdziecie
na stronie facebookowej „Bistro
doprawione”. Zapraszamy!

103. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
103 lata temu w Poznaniu
wybuchło Powstanie Wielkopolskie
- jedno z czterech zwycięskich
zrywów w historii Polski. Przyjazd
Ignacego Jana Paderewskiego
uruchomił serię zdarzeń, a już
następnego dnia pod Hotelem Bazar
Polacy zorganizowali manifestację
patriotyczną. 23 listopada
2021 r. Prezydent RP Andrzej
Duda w dawnych hotelu Bazar

podpisał ustawę ustanawiającą
27 grudnia Narodowym Dniem
Pamięci Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego. W poniedziałek
27 grudnia ubiegłego roku wójt
Jacek Kolesiński, zastępca wójta
Agnieszka Kasperczak oraz skarbnik
Krystyna Lewandowska
złożyli kwiaty pod pomnikiem
upamiętniającym powstańców
wielkopolskich.

9

Szkoła i przedszkola

Szkoła Podstawowa
w Siedlcu

Przedszkole w Jażyńcu

26.11.2021- Dzień Pluszowego
Misia
29.11.2021 – Tradycje i zwyczaje Andrzejkowe.
13.12.2021 – Odwiedziny
Mikołaja.

Klasy 1B, 2A, 2C, 3A i 3B zakończyły I moduł projektu „Czytam
z klasą. Lekturki spod chmurki”.

15.12.2021 – Piernikowe
szaleństwo.

Podczas szkolnego kiermaszu
ozdób bożonarodzeniowych
dla Mai Tomczak zebrano kwotę
1998,38!

22.12.2021r. - Wigilia w przedszkolu.W tym dniu panował
w przedszkolu niezwykły
nastrój, słychać było dźwięk
kolęd, a wokół unosił się zapach świątecznych potraw.

14 grudnia odbył się Międzyszkolny
Turniej Mikołajkowy, w którym rywalizowały dziewczęta z klas 5,7 i 8

05.01.2022r. - Białe szaleństwo. Nasze przedszkole
zmieniło się w białą, śniegową
krainę, tego dnia bowiem wszyscy świętowaliśmy imieniny
koloru białego.
13.01.2022r. - Bal Karnawałowy to jeden z dni, na który
nasze Przedszkolaki zawsze czekają
z wielką niecierpliwością.
11.02.2022r. - Z najlepszymi
życzeniami dla wszystkich Babć
i Dziadków przygotowaliśmy wiersze
i piosenki.
14.02.2022r. - W dniu św. Walentego panował wyjątkowy nastrój. W
przedszkolu królował kolor czerwony.
Dzieci poznały tradycje walentynkowe, dowiedziały się jak ważne jest

17 grudnia odbyły się Wigilie
klasowe i rozstrzygnięto szkolny
konkurs na najpiękniejszą ozdobę
bożonarodzeniową.

okazywanie uczuć przyjaźni i sympatii
w stosunku do innych ludzi.
16.02.2022r. - Ma ogon oraz wąsy,
z myszkami lubi pląsy, żaden mu
niestraszny płot. Wszak to zuch nad
zuchy! Bo to…, oczywiście kot. 16
lutego obchodziliśmy nietypowe
święto – ”Dzień Kota”. Nasze Przedszkolaki zamieniły się oczywiście tego
dnia w słodkie kotki wkładając czarne
ubranka. Niektórym wyrosły nawet
wąsy i ogonki.

Olaf Przybylski, Lena Przybylska,
Marika Nadobnik zostali laureatami
Gminnego Konkursu Plastycznego
na świąteczną dekorację.
Chór szkolny oraz sekcja taneczna
z naszej szkoły uświetniła swoimi
występami Jarmark Bożonarodzeniowy w Siedlcu oraz XXX finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Klasa 3a nagrała taneczne życzenia
dla swoich babć i dziadków z okazji
ich święta.

ka wzięły udział w II Konkursie
Wielkopolskiej Pieśni i Piosenki
Patriotycznej organizowanym
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego,
ODN w Poznaniu oraz Biuro
Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Stefania zdobyła III
miejsce.

Zosia Ceglarek oraz Stefania Kicińs-

8 lutego Dzień Bezpiecznego Inter-

Przedszkola w Belęcinie

Listopad - Grudzień

3.11- Zajęliśmy II miejsce w konkursie
na najpiękniejszy jesienny bukiet,
zorganizowanym przez naszą Szkołę.
10.11- Obchodziliśmy w naszym
przedszkolu Święto Niepodległości.
Dzieci utrwalały sobie wiadomości na temat symboli narodowych,
zabytków charakterystycznych
dla wybranych miast, oraz wydarzeń
historycznych ważnych dla naszej
ojczyzny. Brały udział w zajęciach
plastycznych – malowały godło i flagę,
wyklejały mapę. O symbolicznej
godzinie – 11:11, Przedszkolaki, dumnie, przyjmując właściwą postawę
odśpiewały hymn Polski „Mazurek
Dąbrowskiego”.
12.11– Wzięliśmy udział w Koncercie Charytatywnym dla Wiktorka
Gawła.
19.11- Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dzieci dzieliły
się swoimi spostrzeżeniami i doświad-

10

czeniami na temat powodów do radości i uśmiechu, oraz brały udział
w dyskusji o tym, co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co
sprawia mu przykrość. Dzieci wiedzą
już, że mają prawo przede wszystkim do radości, uśmiechu, zabawy
i bezpieczeństwa. Taki dzień jest także
okazją do tego, abyśmy My - dorośli
nigdy o tym nie zapominali.

3.12 - Do naszej sali zawitał niezwykły gość zwiastujący nadchodzące święta...Dzieci stroiły
choinkę.

22.11- Ku naszej uciesze dowiedzieliśmy się, że zajęliśmy I miejsce w konkursie plastycznym „Polska – Moja
Ojczyzna”, zorganizowanym przez
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach.
25.11- Obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Dzień ten obfitował w piękne
prace plastyczne, wesołe tańce i zabawy, a w ramach odpoczynku było
i „Misiowe Kino”.
30.11- W Przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera, ponieważ
świętowane były Andrzejki. Ten dzień

był dniem radosnych zabaw i wróżb,
w których dzieci mogły poznać swoją
bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia
za pomocą wirującej butelki, słodkich
cukierków z wróżbą i lania wosku.
Wróżby przeplatane były tańcami
oraz zabawami przy skocznej muzyce.

7.12 - Nasze przedszkole odwiedzili
długo oczekiwani goście: Święty
Mikołaj i Śnieżynka. Już od samego
rana dzieci z podekscytowaniem
nasłuchiwały charakterystycznego
dźwięku dzwoneczka, zwiastującego
ich przyjście. Święty Mikołaj dotarł
na czas. Swoje wejście rozpoczął
niezawodnym Ho, Ho, Ho! Spotkanie
przebiegało w radosnej i przyjaznej
atmosferze. Po wspólnej zabawie,
zagadkach i wesołych pląsach dzieci
podziękowały za upominki i pożegnały
gości piosenką. Każdy przedszkolak

netu. Uczniowie klas 1-3 wykonali
plakaty o bezpieczeństwie w internecie. Starsi uczniowie obejrzeli
filmy i prezentacje na ten temat.
14 lutego z okazji walentynek,
w naszej szkole działa poczta
walentynkowa.
Z okazji Dnia Kota klasa 3B zorganizowała zbiórkę karmy dla bezpańskich kotów.

z przekonaniem odpowiadał Mikołajowi, że był bardzo grzeczny lub
obiecywał poprawę.
Serdecznie Dziękujemy Radzie
Rodziców i Rodzicom za wymarzone
zabawki, oraz pani Agnieszce, Mamie
naszej Julki za słodkie upominki.
14.12 - Odbyła się Uroczysta Wigilia
Przedszkolaków. Dzień ten upłynął
nam w radosnej atmosferze. Od samego rana szykowaliśmy świąteczny
stół, nie mogło zabraknąć sianka pod
białym obrusem i dodatkowego nakrycia. Był tradycyjny świąteczny posiłek
i zewsząd rozbrzmiewał dźwięk kolęd.
Podczas dzielenia się opłatkiem dzieci
składały sobie płynące prosto z serca
życzenia...Miłości, radości, spokoju.

www.siedlec.pl
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Szkoła w Kopanicy
Kalendarium 24 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Konferencji Młodych Historyków,
która odbyła w Ostoi w Chobienicach
w ramach obchodów roku 2021 jako
Wielkopolskiego Roku Rodu Mielżyńskich.
25 listopada obchodziliśmy Dzień
Pluszowego Misia.
25 listopada gościliśmy w naszej
szkole urodzonego w Kopanicy, emerytowanego, wieloletniego pracownika
Wolsztyńskiej Parowozowni i pasjonata lokalnej historii, pana Wiesława
Jokiela.
30 listopada w mury naszej szkoły
zawitał pan senator Jan Filip Libicki.
Przyjechał wręczyć dyplom i nagrodę
Wojtkowi (uczniowi kl. V), który brał
udział w ogólnopolskim konkursie “List
do taty”.

by zdobyć słodką niespodziankę ,
musiała wspólnie przebiec niewielki
dystans w ramach Klasowego Biegu
30 listopada obchodziliśmy „Andrzej- Mikołajkowego.
ki”. Z tej okazji Samorząd Uczniow10 grudnia odbył się w naszej szkole
ski przygotował gabinet z różnymi
międzyszkolny mikołajkowy turniej
wróżbami, można było także kupić
szachowy.
„ciastko z wróżbą”. Uczniowie kl. IV

30 stycznia 2022 r. ,,graliśmy” w 30
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Dzięki hojności lokalnej
społeczności udało się zebrać 6 tys.
462,23 zł na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

grali w Andrzejkową Misję Ratunkową,
w której próbowano ocalić szkołę przed
zagładą.

8 lutego 2022 r. uczniowie kl.1, 2
i 3 obchodzili Dzień Bezpiecznego
Internetu.

6 grudnia zjawił się w naszej szkole
niezwykły gość – Mikołaj. Kibicował
uczniom podczas zabawy zorganizowanej przez SU - każda klasa,

11 stycznia 2022 r. obchodziliśmy
Dzień Patrona Szkoły - Kopanickiej
Drużyny Powstańców Wielkopolskich.
Podczas apelu delegacja nauczycieli
i uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ten patriotyczny zryw.

14 lutego 2022 r. z okazji Walentynek w szkolnej bibliotece odbyły się
,,Walentynki z książką w tle”.

Przedszkole w Chobienicach
Wizyta Świętego Mikołaja

Dzień Babci i Dziadka

W naszym przedszkolu wszystkie
dzieci są grzeczne! Święty Mikołaj
o tym wie, dlatego z radością odwiedził
naszych milusińskich. Kochany Święty
Mikołaju - dziękujemy za upominki,
śnieg oraz za to, że osobiście do nas zawitałeś. Odwdzięczymy się pięknymi,
dziecięcymi usmiechami!

Niech żyją nam dwieście lat Babcie
i Dziadkowie! Z okazji tego wyjątkowego święta przedszkolaki z Chobienic
przygotowały wiersz, piosenki, oraz taniec. Pełna wersja naszego występu
artystycznego była dostępna dostępna
tylko VIP-ów.
Dzień Kubusia Puchatka

Akcja „Misiaki”

Podczas ferii nasze przedszkole nie
świeciło pustkami. Odbył się między
innymi Dzień Kubusia Puchatka. Poznaliśmy wiele ciekawych baśni i bajek
oraz świetnie się bawiliśmy. Wiemy
też jak ważne jest zdrowe odżywianie
jednak pewnego dnia nasi milusińscy
mieli odstępstwo od tej reguły. Świętowaliśmy Dzień Pizzy.

No i zakończyliśmy akcje Misiaki. Naklejki przynosili wszyscy - przedszkolaki, uczniowie, ciocie, wujkowie, sąsiedzi, Pani sekretarka, Pani Dyrektor,
Panie z obsługi, dosłownie wszyscy...
jezeli o kimś zapomnieliśmy to przepraszamy. Misiaki pojada do Centrum
Zdrowia Dziecka do Warszawy narazie
w Epaka Babimost czekają na wysyłkę.
A zebraliśmy 31 pluszaków i ponad 60
dodatkowych naklejek. Dziękujemy
za wasze dobre serca!

Balik karnawałowy
11 lutego w naszym przedszkolu odbył
się balik karnawałowy. Było to długo
wyczekiwane wydarzenie. Przedszkolaki
z dumą prezentowały swoje piękne
stroje, na prawdziwym czerwonym
dywanie. Podczas hucznej zabawy
dzieci miały okazje poznać nowe układy
taneczne oraz zaprezentować swoje
taneczne talenty. Nie mogło oczywiście
zabraknąć łakoci. Dla naszych łasuchów był to bardzo intensywny dzień.

Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia za nami. Nasi
puszyści przyjaciele opowiedzieli nam
historię swojego święta. Przedszkolaki
z Chobienic wykonywały wydzieranki,
nauczyliśmy się też nowego pląsu
o Niedźwiadku. Poznaliśmy misie
z przeróżnych bajek oraz wykonaliśmy
kilka misiowych zadań. Uff co to był
za dzień…

Dzień Świętego Walentego

Odwiedziny Pani Zimy
Gdy zawitał mróz za oknem, czekaliśmy na upragniony śnieg. Wszystko
to dzięki Pani Zimie, która złożyła
wizytę w naszym przedszkolu. Dzieci
pięknie odgadywały zagadki, poznały
też kilka ciekawostek dotyczących
naszego wspaniałego gościa.

Marzec 2022

Jasełka w przedszkolu
Ostatnie przygotowania w świąteczny
czas. Jak co roku nie ominęło nas pieczenie pierniczków i tworzenie świątecz-

nych ozdób. Wspólne kolędowanie przy
dźwiękach gitary umilało nam nasze
klasowe Wigilie. Jasełka przygotowały
sześciolatki pod przewodnictwem pani
Jolanty Rzepy.

Nasz przedszkolny dzień Świętego
Walentego to dzień pełen miłych
uczynków oraz dobrej zabawy.
Postarajmy się aby każdy następny
dzień był również pełen miłości. Nasze
przedszkolaki o tym wiedzą, dlatego
przygotowały walentynki dla rodziców,
których kochają najbardziej na świecie.

Szkoła
i przedszkole
w Chobienicach
8 grudnia - kl. 4 wybrała się wraz
z wychowawczynią p. Małgorzatą Piter
do kina za Rogiem w Siedlcu na film pt.
„Ratujmy Mikołaja”.
10 stycznia - podsumowanie konkursu
na szopkę betlejemską zbudowaną
z klocków Lego lub innych posiadanych
w domu klocków.
14-20 stycznia - jedenaścioro uczniów
naszej szkoły spędzało ferie pod opieką p.
Przemysława Strażyńskiego na zimowisku w miejscowości Przesieka.
30 stycznia - odbył się 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego
dnia wolontariuszki z naszej szkoły zebrały w Chobienicach kwotę 3560,76 zł.
4 lutego - poznaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów, które zostało przeprowadzone
w naszej szkole 13 grudnia 2021 r.
Wśród laureatów konkursu znalazła się
uczennica kl. 6 Julia Janczewska.
13 lutego - uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w uroczystych obchodach
rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
które odbyły się w naszej miejscowości.
14 lutego - rozpoczęcie rekrutacji
na nowy rok szkolny 2022/23.
15 lutego - poznaliśmy wyniki V Gminnego Konkursu Literackiego „Powstania
Wielkopolskie 1918/1919 w Gminie Siedlec”. Wśród wyróżnionych osób znalazła
się uczennica kl. 6 Julia Janczewska.
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Szkoła
w
Tuchorzy
Przedszkole
szkoły, przedszkola i dom seniora

w Kopanicy
21.12.2021r. - Aniołkowe powitanie
Zimy. Tego dnia dominowały wśród dzieci białe stroje, skrzydła i aureolki. Dzieci
powitały zimę prezentując program
artystyczny. Podczas występu przypomnieliśmy sobie jak dbać zimą o zdrowie,
jak należy się ubierać, jakich zasad
przestrzegać w czasie zabaw na śniegu i lodzie. Pozostało nam w pamięci
zawołanie : “Hu , hu , ha, hu, hu, ha - zima
nie jest taka zła”. Mamy nadzieję, że tymi
działaniami przywołalismy prawdziwą
zimę.

10.01.2022r. - Dzień Mleka. Tego dnia
dzieci przyszły ubrane na biało. Przedszkolaki dowiedziały się skąd pochodzi
mleko i gdzie się je przerabia na pyszne
sery i jogurty, a przede wszystkim jak bardzo zdrowo jest pić mleko i jeść nabiał
oraz jakie to ma znaczenie dla organizmu
każdego człowieka. Dzień mleka rozpoczęliśmy teorią, a następnie degustowaliśmy pyszne mleko oraz przystąpiliśmy
do stosowania metod dojenia w praktyce.
Posłużyły nam do tego gumowe rękawiczki. Było przy tym sporo zabawy!
14.01.2022 r.- grupa 6- latków otrzymała wyróżnienie w konkursie “Podziel
się wystawą” realizowanej w ramach
kampanii internetowej dedykowanej
103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dzieci wraz z wychowawcą
wykonali wspólną pracę plastyczną, udali
się pod pomnik powstańców oraz mural.
Konkurs ten był organizowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa

Mistrzostwa Gminy Siedlec w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

Zawody te odbyły się dnia 01.12.2021
r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tuchorzy. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Tuchorzy wygrali ten
turniej, zdobywając złote medale i tym
samym wywalczyli sobie awans do Mistrzostw Powiatu Wolsztyńskiego.
Mistrzostwa Powiatu
Wolsztyńskiego w Halowej Piłce
Nożnej Chłopców
W dniu 09.12.2021 r. w Wolsztynie
w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskiego
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Tuchorzy zajęli II miejsce, ale nie
dało to awansu do dalszych rozgrywek.
Bardzo dziękujemy zawodnikom za fantastyczną grę!

Wielkopolskiego. Grupa otrzymała
wyróżnienie w tym konkursie.
08.02.2022 r. - Dzień Bezpiecznego
Internetu. Głównym celem akcji było
inicjowanie i propagowanie działań
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
do zasobów internetowych, zaznajomienie ich z problematyką bezpieczeństwa
online oraz promocja pozytywnego
wykorzystania internetu. Dzieci zostały
zapoznane z podstawowymi zasadami
bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez bajki z serii Sieciaki.pl oraz Necio.pl,
które obejrzały z wielkim zainteresowaniem. Rozmawialiśmy na temat Internetu
z naciskiem na bezpieczeństwo w sieci.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się,
że z komputera i internetu należy korzystać tylko pod okiem rodziców. Obejrzały
również teatrzyk sylwet pt. “Alicja w krainie Internetu”.W trosce o dobro naszych
dzieci apelujemy: Rodzicu, uważaj, co
twoje dziecko robi przy komputerze lub
telefonie!

09.02.2022 r. - Pizza to jedno z najpopularniejszych dań na świecie. Lubią ją
zarówno dorośli jak i dzieci. Nasze przedszkole włączyło się w obchody Światowego Dnia Pizzy. Podczas zajęć dzieci poznały krótką historię pizzy, dowiedziały
się, z którego kraju pochodzi oraz z jakich
składników można ją zrobić. Każda sala
zamieniła się we włoską pizzerię. Była
to ogromna frajda dla dzieci, bo każdy
mógł wykonać własną pizzę. Przygotowane pizze trafiły do przedszkolnej
kuchni, zapach z piekarnika rozchodził się
po całym przedszkolu, a dzieci nie mogły
się doczekać...Aż nadszedł ten moment.
Mali kucharze z apetytem degustowali
swoje pizzę.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuchorzy

się m.in. zajęcia kulinarne, fizjoterapeutyczne, spotkania z psycholożką
oraz z pielęgniarką. Dnia 21.01.2022
r. z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci
z Publicznego Przedszkola w Siedlcu zaprosiły seniorów na występy
artystyczne oraz wręczyły laurki
z życzeniami. Miłą niespodziankę
sprawił podopiecznym Dziennego
Domu Senior+ Wójt Gminy Siedlec
Pan Jacek Kolesiński zapraszając
na słodki poczęstunek do Kawiarni
Kultura Cafe/Bistro Doprawione.
Czas upłynął na miłej rozmowie.

Po rocznej przerwie Szkoła Podstawowa
w Tuchorzy założyła swój samodzielny
sztab i podjęła się organizacji 30. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku fundacja zbierała pieniądze
na leczenie wzroku u dzieci pod hasłem
,,Przejrzyj na oczy” i medyczne wsparcie
okulistyki dziecięcej. Mieszkańcy
Tuchorzy i okolic jak zawsze wspierali nas
dobrymi słowami i hojnymi datkami. Tradycyjnie można było skosztować kiełbasę z grilla zafundowanej przez przyjaciela
szkoły i przepyszną grochówkę, na którą
składali się wszyscy pracownicy szkoły,
a wykonanie należało do obsługi kuchni
szkoły. Ogromnym zainteresowaniem
14.02.2022 r. - Walentynki. Dzieci
wzięły udział w różnych zabawach zwią- cieszył się sklepik i kawiarenka, w której
można było zakupić ciasta upieczone
zanych z walentynkami m. in.: szukały
przez Rodziców naszych uczniów
drugiej połówki serca, rozwiązywały
zagadki dotyczące bohaterów bajek. Nie i Rodziców dzieci z Zespołu Publicznych
Przedszkoli w Tuchorzy. Jak co roku
zabrakło również sercowych kolorowanajwięcej emocji towarzyszyło licytacji,
nek, spontanicznych emocji oraz pozypodczas której zebrano najwięcej, bo aż
tywnych uczuć.
16.951,00 zł. Atrakcjami towarzyszącymi tej imprezie były występy on – line
uczniów naszej szkoły i przedszkolaków
z Tuchorzy. Każdy mógł podziwiać i zakupić prace plastyczne wykonane przez
dzieci, a także gadżety WOŚP. Gdyby
nie ogromne zaangażowanie rodziców,
Dnia 25.01.2022 r. w Dziennym
nauczycieli, pracowników, uczniów,
Domu SENIOR+ w Siedlcu odbyła się wolontariuszy, straży pożarnej oraz wielu
zabawa karnawałowa. Seniorzy ubra- sponsorów, nie udałoby się zebrać tak poli się w kolorowe stroje oraz kapelukaźnej sumy 32.010,70 zł, 101,19 euro,
sze. Wesołe rekwizyty podkreślały
1 dolar. Z tego miejsca chcemy serdeczto, że potrafią się świetnie bawić.
nie podziękować wszystkim za ogromny
Odbyły się liczne konkurencje, gry,
dar serca: upieczenie przepysznych ciast,
tańce, był też słodki poczęstunek.
ufundowanie wartościowych fantów,
W „Domu” odbyły się też między
czynny udział w licytacji oraz samą
innymi zajęcia manualne, na któobecność podczas imprezy. ,,Człowiek
rych Seniorzy wykonali kolorowe
jest wielki nie przez to co ma, nie przez
hiacynty i kartki okolicznościowe. Na to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się
zajęciach kulinarnych podopieczni
z innymi” św. Jan Paweł II. Każdemu, kto
przygotowali koktajle owocowe.

Dzień Dyni (29.10.2021r.)

(22.12.2021r.)

Dzień Pizzy (9.02.2022r.)

Pomoc dla Mai – włączenie się
w akcje pomocy dla małej Mai, chorej
na SMA.

Obchody 103 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
(27.12.2021r.); Udział w konkursie „Podziel się wystawą” organizowanym przez
Marszałka Województwa Wielkopolskiego – za który zdobyliśmy wyróżnienie.

Dzień Kota (17.02.2022r.)

Dzienny Dom Seniora+
Seniorzy z Dziennego Domu
Senior+ regularnie odwiedzają
“Kino za Rogiem” w Siedlcu.
Seanse filmowe dostosowane
są do potrzeb oraz upodobań
naszych podopiecznych.
Codziennie seniorzy uczestniczą
w różnego rodzaju zajęciach
rozwijających kreatywność.
Dnia 18.01.2022 r. seniorów z Dziennego Domu SENIOR+ odwiedził
Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński.
Wójt wręczył wszystkim upominki.
Również w styczniu w Domu odbyły

Pierwszy dzień w Przedszkolu –
rozpoczęcie roku przedszkolnego
2021/2022 (1.09.2021r.)
Międzynarodowy Dzień Kropki
(15.09.2021r.)
Wizyta Magika Roberto
(15.09.2021r.)
Dzień Przedszkolaka (20.09.2021r.)
Udział w akcji Sprzątanie Świata
(20.09.2021r.)
Dzień Chłopaka (30.09.2021r.)
Dzień Edukacji Narodowej
(14.10.2021r.)
Wyjazd do Sali Zabaw DINOPOLIS
do Wolsztyna (19.10.2021r.)
Wszystkich Świętych – wyjście
na pobliski cmentarz oraz wyjazd
autobusem – Pomnik Pomordowanych
w czasie II wojny światowej w Tuchorzy (złożenie kwiatów, zapalenie zniczy oraz wspólna modlitwa za wszystkich zmarłych)
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Przedszkole w Tuchorzy

Pasowanie na Przedszkolaka
(10.11.2021r.)
Obchody 103 Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, uroczysta akademia przygotowana przez
grupę dzieci 5-letnich Stokrotki.
Dzień Pluszowego Misia
(25.11.2021r.)
Andrzejki (30.11.2021r.)
Wizyta św. Mikołaja (6.12.2021r.)
Jasełka oraz Wigilia w Przedszkolu

Dzień Babci i Dziadka – występy
on-line.
Ferie w Przedszkolu (1728.01.2022r.)
Wirtualny udział w XXX Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (30.01.2022r.)
Balik Karnawałowy Przebierańców
(9.02.2022r.)

W grudniu 2021r. dzieci z oddziałów
przedszkolnych “Pszczółki” i “Rybki”
ze Szkoły Podstawowej w Tuchorzy
z dumą uczestniczyły w akcji “Podziel
się wystawą” obchodzoną z okazji
103 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Dzieci wykonały
wspólnie pracę plastyczne nawiązujące do Narodowego Dnia Zwycięstwa
Powstania Wielkopolskiego. Obie grupy otrzymały wyróżnienia za udział
w konkursie, list z podziękowaniem
oraz symboliczne upominki.
Gratulacje dla grupy Pszczółki

dołożył do całej akcji nawet symboliczny
grosik, czy pomógł w dowolny sposób
serdecznie dziękujemy. Bądźmy razem
i kwestujmy... do końca świata i o jeden
dzień dłużej! Do zobaczenia za rok!
Balik karnawałowy wzbogacony
konkursami

We wtorek 15 lutego 2022 r. klasy II
a i b ze Szkoły Podstawowej w Tuchorzy
bawiły się na klasowy baliku karnawałowym. Dzieci w pięknych strojach
chętnie uczestniczyły w zabawach przy
muzyce. Brały udział w różnych konkursach. Wspólnie tańczyły makarenę i kaczuchy. W przerwach między tańcami
czekał na drugoklasistów poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Wszyscy
z uśmiechem na twarzach wracali
do domu.
Kino z biletami, popcornem
i oczywiście filmem
W poniedziałek 21 lutego kl.IIb SP
w Tuchorzy urządziła w klasie kino. Była
kasa biletowa, punkt sprzedaży popcornu i sala kinowa. Dzieci kupowały bilety
i popcorn, a potem odszukiwały swoje
miejsce na widowni i oglądały film.
Poprzez zabawę w ,,kino” drugoklasiści
rozwijali swoje umiejętności matematyczne i społeczne.
Walka o puchar oszczędności
Wzorem lat ubiegłych członkowie
Szkolnej Kasy Oszczędności działającej
przy SP w Tuchorzy walczą o puchar
oszczędności. Jest to puchar przechodni, bowiem co miesiąc może zdobyć
go inna klasa, tzn. ta, która wpłaci
najwięcej pieniążków. Zgromadzone
na indywidualnych kontach pieniądze
są zliczane na klasę i dzielone przez
liczbę uczniów. We wrześniu puchar
zdobyła klasa IIIa, w październiku IIIb,
listopadzie IIa, w grudniu IIb, a w styczniu znów trafił on do kl.IIIa. Jak widać
puchar lubi wędrować…
Wyjazd na zimowisko do Przysieki
14 stycznia 2022 r. młodzież ze szkoły
z Tuchorzy, Siedlca i Chobienic wyjechała na zimowisko do Przesieki. Celem
wyjazdu była nauka jazdy na nartach
i desce snowboardowej. Jeździliśmy
na Karpatce w Karpaczu w trzech
grupach. Pogoda nam dopisała, spadł
śnieg i mieliśmy nie tylko dobre warunki
do jazdy, ale też przepiękne widoki z naszych domów noclegowych. Tradycyjnie
poszliśmy na pieszą wycieczkę do wodospadu “Podgórnej”, gdzie spotkaliśmy
morsów. Bawiliśmy się w podchody
i zabawy integracyjne. Zrobiliśmy też
dwie dyskoteki. Po tygodniowym pobycie, w dniu 20 stycznia br. wyruszyliśmy
w drogę powrotną do domu, a po powrocie pojechaliśmy na zaporę wodną
w Pilchowicach.

z oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Tuchorzy za zajęcie
I miejsca w konkursie plastycznym
organizowanym przez Zespół Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach

www.siedlec.pl

