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Siedlec
inwestuje
w infrastrukturę
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Zmiany
w szczepieniach

Długo wyczekiwana ścieżka z Belęcina do Zakrzewa oddana do użytku.
To dowód na to, że można pokonać wszystkie trudności.

Wielkanoc to czas refleksji i radości.

str. 3

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy napełn
ią serca bogactwem
duchowym, nową nadzieją, niech będą cudown
ym czasem spędzonym
w ciepłej rodzinnej atmosferze w otoczeniu bud
zącej się do życia przyrody.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaźmierczak

Wójt Gminy Siedlec
Jacek Kolesiński

str. 12

sŁOWEM WSTĘPU

„WIEŚCI GMINNE”
Dwumiesięcznik Gminy Siedlec
WYDAWCA
Gmina Siedlec
ADRES WYDAWNICTWA
Urząd Gminy Siedlec
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
www. siedlec.pl
Urząd Gminy Siedlec
tel. 68 384 85 21, fax. 68 384 84 63
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

Drodzy Mieszkańcy!
Przekazuję na Państwa ręce kolejny numer „Wieści gminnych”. Miło mi
poinformować, ze długo wyczekiwana inwestycja ścieżka rowerowa Belęcin – Zakrzewo w końcu została ukończona. Prace rozpoczęte przez gminę
Siedlec w 2018 roku doczekały się ukończenia przez Powiat Wolsztyński w
tym miesiącu. To kolejna inwestycja, która łączy dwie miejscowości, na czym
najbardziej nam zależy.
Finału doczekała się również sprawa związana z funduszem sołeckim miejscowości Żodyń. W ostatnich dniach otrzymaliśmy ostateczną decyzję
Regionalenej Izby Obrachunkowej, podtrzymującej zdanie, a jednocześnie
przyznającej rację Radzie Gminy Siedlec i Wójtowi Gminy Siedlec.
22 lutego 2021r. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego rok 2021
ogłoszono rokiem Rodu Mielżyńskich. Jak Państwu wiadomo ród ten na stałe wpisał się w naszą historię i odegrał kluczową rolę dla naszego regionu.
Wzorcowo prowadzone gospodarstwo w Chobienicach to tylko mała część
ich historii. Chcemy propagować i rozpowszechniać wiedzę o Mielżyńskich,
bo mamy z czego być dumni.
Za kilka dni spotkamy się z najbliższymi przy okazji Świąt Wielkanocnych.
Niech ten czas będzie czasem wytchnienia, spokoju, ale też docenieniem
każdej wspólnej chwili razem. Życzę sobie i Wam wszystkim dużo zdrowia i
optymizmu na nadchodzący czas.

wÓJT GMINY SIEDLEC
JACEK KOLESIŃSKI

2

Wykaz numerów telefonów:
Wójt gminy – tel. 68 384 85 21 wew. 15. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Wicewójt gminy i kierownik referatu – 68 384 85 21 wew. 13; Zastępca
kierownika – tel. 68 384 85 21 wew. 26; Drogi gminne,
mielioracje – 68 384 85 21 wew. 24; Oświetlenie uliczne, zamówienia publiczne – tel. 68 384 85 21 wew. 25;
Stanowisko ds. ochrony środowiska – tel. 68 384 85 21
wew. 25. Referat Budżetu i Finansów: Skarbnik gminy
i kierownik referatu – tel. 68 384 85 21 wew. 28; Z-ca
skarbnika i główna księgowa – tel. 68 384 85 21 wew.
27; Z-ca kierownika referatu stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych – tel. 68 384 85 21 wew.
16; Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
i ewidencji środków trwałych – tel. 68 384 85 21 wew.
16; Stanowisko ds. księgowości podatkowej – tel. 68 384
85 21 wew. 17 i 42; Stanowisko ds. płac – tel. 68 384 85
21 wew. 29. Referat Organizacyjno – Prawny: Kierownik
referatu – tel. 68 384 85 21 wew. 14; Zastępca kierownika – tel. 68 384 85 21 wew. 23; Stanowisko ds. obsługi
interesanta – tel. 68 384 85 21; Stanowisko ds. kancelaryjnych, obsługa sekretariatu – tel. 68 384 85 21 wew.
15; Stanowisko ds. samorządowych i związków gmin
– tel. 68 384 85 21 wew. 36; Stanowisko ds. informatyki i BIP – tel. 68 384 85 21 wew. 35; Stanowisko ds.
archiwum i ochrony zdrowia – tel. 68 384 85 21 – wew.
35; Stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy
europejskich i krajowych, promocja – tel. 68 384 85 21
wew. 35. Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Zarządzania Kryzysowego: Kierownik referatu – tel.
68 384 85 21 wew. 32; Zastępca kierownika, stanowisko
ds. rolnictwa i działalności gospodarczej – tel. 68 384 85
21 wew. 33; Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – tel. 68 384 85 21 wew. 33; Stanowisko ds. planowania przestrzennego i podziału nieruchomości – tel. 68
384 85 21 wew. 31; Stanowisko ds. zagospodarowania
przestrzennego – tel. 68 384 85 21 wew. 31; Stanowisko
ds. wojskowych, obronnych i ochrony przeciwpożarowej
oraz do obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 68 384 85 21 wew. 30; Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązywania problemów alkoholowych – tel. 68 384 85 21 wew. 34. Referat
ds. Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego: Kierownik
urzędu, stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych
– tel. 68 384 85 21 wew. 18; Stanowisko ds. dowodów
osobistych, zatrudnienia i kadr – tel. 68 384 85 21 wew.
22; Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw obronnych
– tel. 68 384 85 21 wew. 22.

www.siedlec.pl

W gminie

Siedlec inwestuje
w infrastrukturę
Długo wyczekiwana ścieżka z Belęcina do Zakrzewa oddana do użytku. To dowód na to, że można pokonać
trudności, bo tych podczas tej inwestycji nie brakowało. I przykład tego, że współpraca... popłaca, co w gminie
Siedlec jest już normą, a o jej efektach często mówią marszałkowie, posłowie i wojewodowie.
Kolejny rowerowy trakt to ulga dla mieszkańców, ale nie ma co ukrywać, że też ulga
dla samorządowców. Bo perypetie związane z tą inwestycją trwały od kilku lat, kiedy
okazało się, że na przeszkodzie stanął dawny cmentarz. Ówczesne władze powiatu
podnosiły, że ścieżki obok niego poprowadzić nie można, Siedlec upierał się, że można. I to drugi z samorządów dopiął swego,
przygotowując odpowiednią dokumentację
i udowadniając, że to jak najbardziej zgodne z prawem, ale i bezpieczniejsze dla rowerzystów. Nie muszą oni bowiem przekraczać
ulicy, nie ma też dodatkowych kosztów związanych z budową przejścia. Jest za to kolejne
odhaczone zadanie i są perspektywy na kolejne, również te związane z infrastrukturą
rowerową.
I
Tylko w ostatnich latach Siedlec zainwestował w rozwój ponad 20 mln zł, a jedną
z kluczowych inwestycji był remont drogi
303. Jak mówił podczas otwarcia poseł Killion Munyama, realizacja tak dużego zadania pokazuje, że środki finansowe powinny
zostawać w samorządach. W podobnym tonie wypowiadał się Jakub Rutnicki wskazując, że nieprawdą jest, iż w Polsce nie
buduje się dróg. - W Siedlcu mamy dowód,
że się je buduje, a to za sprawą ludzi, którzy dbają, by gmina otrzymywała dofinansowania – zaznaczał parlamentarzysta. Dziś
nie ma co ukrywać, że dobry lobbing, czytaj współpraca, sprawił też, że niebawem
ruszy budowa obwodnicy Żodynia, co jest
ewenementem w skali kraju. Głównie dlatego, że o pieniądze biło się mnóstwo samorządów, a to Siedlec, jako jedyny w regionie,
wywalczył ponad 30 mln zł. Co istotne, nowa trasa nie będzie jedynym, co w ramach
inwestycji powstanie.
II
W ciągu obwodnicy ma być też wybudowana ścieżka rowerowa i żal jedynie, że tak
sprawnie nie idzie budowanie na spółkę
z gminą Wolsztyn. Nie trudno dziwić się
więc mieszkańcom, że pomstują na niedokończony trakt między Siedlcem a Powodowem. Problem jednak w tym, że droga
jest wojewódzka, a to gmina Wolsztyn deklarowała, że do budowy ścieżki dołoży. A
co wyszło z tych deklaracji? To widać gołym okiem i pozostaje liczyć, że w końcu
ktoś się opamięta i wywiąże z danego słowa.
Bo słowo droższe od pieniądza, choć i tych
drugich w Siedlcu nie brakuje. Dowodem
napływu środków finansowych do gminy,
ale i rozsądnego zarządzania tym, czym gmina dysponuje, są nie tylko tak duże inwestycje, jak obwodnica. Zrównoważony rozwój
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to też mniejsze zadania infrastrukturalne,

III

jak droga w Jażyńcu za 300 tys. zł, pierwszy

A wracając do ścieżek – już w 2018 roku

etap drogi w Małej Wsi za 200 tys. zł czy no-

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

wa nawierzchnia na drodze w Kiełpinach.

zadeklarował, że wykona projekt ścieżki ro-

Nie można też zapominać o remoncie trasy

werowej do Chobienic, przy wsparciu finan-

ze Starej Tuchorzy do Powodowa za 6,9 mln

sowym gminy Siedlec. W 2018 roku gmina

zł czy wymieniana wielokrotnie budowa sie-

zleciła wykonanie map do celów projekto-

ci kanalizacyjnej.

wych i przekazała je WZDW. Ta inwestycja

może stanowić wisienkę na infrastrukturalnym torcie, bo wspomniany odcinek nie należy do bezpiecznych. Co też ważne, przy
okazji budowy traktu ma być odnowiona nawierzchnia trasy. O konkretnych terminach
będzie można mówić niebawem, ale trzeba
wspomnieć, że WZDW – jak wszystkie instytucje – ma ograniczone fundusze i cieszy
fakt, że część z nich trafi do Siedlca. 
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ŚWIADCZENIA

Jak i gdzie można
składać wnioski o 500+?
Jakie zmiany
należy
zgłaszać?

Nabór wniosków dotyczących
świadczenia 500+ już się
rozpoczął. Warto pamiętać,
gdzie i do kiedy można
je składać. Oto krótki
przewodnik.
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 1 lutego, a dotyczy
okresu zasiłkowego od 1 czerwca
do 31 maja 2022 roku. Wniosku
można składać przez internet,
za pomocą portalu Empatia prowadzonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także za pośrednictwem

platformy PUE ZUS lub platformy
ePUAP. Istnieje też możliwość
złożenia wniosku metodą tradycyjną, za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub osobiście w gminie,
a dokładniej w holu urzędu, gdzie
wystawiono specjalną urnę. Warto wiedzieć, że gmina nie wydaje
decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń. Taką informację
można otrzymać na wskazany we
wniosku adres email. Co istotne,
jeżeli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic
dziecka przebywa poza granicami
Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia spo-

łecznego (są to przede wszystkim
kraje Unii Europejskiej), złożony
w siedleckim ośrodku wniosek jest
przekazywany do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. I to ta instytucja ustala,
czy przepisy o koordynacji mają
zastosowanie w danej sprawie,
a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Trzeba pamiętać, że nie
poinformowanie ośrodka o tym,
że członek rodziny przebywa poza
granicami kraju może skutkować
nienależnym pobraniem świadczenia.  RED

• 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.

Tu otrzymasz bezpłatną pomoc Na sesji
Wsparcie dla mieszkańców

PUNKT KONSULTACYJNY
W SIEDLCU

PSYCHOLOG DZIECIĘCY
– Barbara Górecka - Atkinson
I i III czwartek miesiąca
00
00
w godz. 13 - 16
oraz II czwartek miesiąca
00
00
w godz. 13 - 19
Zapisy: 68/3848521 wew. 34
PSYCHOLOG DLA OSÓB
DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
– Elżbieta Matysiak
II poniedziałek miesiąca
w godz. 14 00 - 1800,
Zapisy: 68/3848521 wew. 19

PSYCHOLOG DLA PAR
– Barbara Górecka - Atkinson
I i III czwartek miesiąca
w godz. 16 00- 1900
Zapisy: 68/3848521 wew. 34

SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ
– Jolanta Obuchanicz
Wtorek w godz. 1500 - 2000
Zapisy: 696 203 161

SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ
– Jolanta Obuchanicz

poniedziałek w godz. 1700- 2000,
ostatni poniedziałek
w godz. 16 00- 1900
Zapisy: 696 203 161

GRUPY WSPARCIA

GRUPA AA RADOŚĆ W SIEDLCU
(budynek Urzędu Gminy)
Wtorek w godz. 1900-2100.
I poniedziałek miesiąca
miting otwarty
GRUPA AA SZARKA
W CHOBIENICACH (remiza OSP)
Poniedziałek w godz. 1900-2100.
I wtorek miesiąca miting otwarty

WARSZTATY DLA OSÓB

GRUPA AL-ANON
(Punkt Konsultacyjny)

– Jolanta Obuchanicz

II wtorek miesiąca w godz. 1900-2100

UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
Ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 1900- 2000
Zapisy: 696 203 161
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PUNKT KONSULTACYJNY
W CHOBIENICACH
(remiza OSP)

Lutowa sesja Rady Gminy
Siedlec upłynęła pod
znakiem uchwał dotyczących
planów pracy rady na rok
2021. Informowano
także o zagrożeniach
epidemiologicznych w gminie.

Sesja odbyła się drugiego lutego,
a wzięło w niej udział 14 spośród 15
członków rady. Nie zabrakło wójta
Jacka Kolesińskiego, zastępczyni
Agnieszki Kasperczak, skarbniczki
Krystyny Lewandowskiej, prezesa Zakładu Eksploatacja Urządzeń
Komunalnych Hieronima Birka
i członka zarządu Jacka Piosika. Na
sesji omawiano m.in. plan pracy
komisji stałych działających przy
radzie, a także kwestię pracy całej
rady w 2021 roku. Nie zabrakło też
wątków związanych z zagrożeniem
epidemicznym. Radnych poinformowano, że w grudniu minął rok
od stwierdzenia ASF w powiecie
wolsztyńskim, a w tym roku stwierdzono dwa ogniska HPI w gminie Siedlec. Radni dowiedzieli się
również, że od stycznia gmina pomaga osobom niepełnosprawnym
oraz mającym trudności w poruszaniu się w dotarciu do punktów szczepień.  RED

www.siedlec.pl

KULTURA

Dzieje się w kulturze!
Pomimo trwającej pandemii,
w siedleckiej kulturze dzieje
się sporo. Realizowane są
różne pomysły edukacyjne
i kulturalne, a miniony okres
rozpoczął się od obchodów
102 Rocznicy Powstania
Wielkopolskiego.
W tym roku nasz Gminny Ośrodek
Kultury w Siedlc zadbał o oprawę
artystyczną i historyczną w formie on-line. Zainteresowani mogli
wysłuchać i obejrzeć audycję o powstańcu I. Mielżyńskim z Chobienic, koncert „Usta milczą, dusza
śpiewa” oraz występ „Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego” wraz z „Kapelą zza
winkla”. Ponadto rozstrzygnięty
został konkurs plastyczny i literacki związany z rocznicą. Przypominamy, że szczegółowe wyniki
można znaleźć na stronie internetowej ośrodka kultury.
I
14 lutego 2021 roku obchodzono
Walentynki i z tej okazji w siedleckim Kinie za Rogiem zorganizowano trzy seanse filmowe.
Kino pomimo długiego okresu zamknięcia wystartowało z wielkim
powodzeniem. Do dzisiaj na większość seansów zawsze jest „pełna
obsada” publiczności – oczywiście
wszystko w ramach
ograniczeń epidemicznych.
Pa m ię t ajmy,
że aktualny repertuar można
znaleźć na stronie internetowej GOK
- u ,
gdzie
jest
t e ż
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możliwość
rezerwacji
biletu
i miejsca na widowni. Co istotne, bilet można zapisać nawet
na smartfonie czy innym, przenośnym urządzeniu. Dla chętnych
dostępne są ponadto karnety całoroczne na 10 seansów, a koszt
takiego karnetu to niespełna 50
zł. Tym samym to atrakcyjna
oferta dla każdego kinomaniaka
lub doskonały prezent dla bliskiej
osoby bądź swojego kolegi, brata
czy szefa. Dla osób ceniących sobie luksus i wygodę jest też oferta wynajmu sali kinowej wraz
projekcją wybranego filmu tylko
dla siebie. Wszelkie informacje
i zasady można znaleźć w regulaminie kina.
II
Sporo dzieje się też na antenie
gminnej telewizji Czapla TV. W
ramówce programowej na stałe
wpisał się nowy cykl „Sonda”. To
program, w którym prowadzący
odwiedzają z kamerą przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w gminie. Grzegorz
Śmiałek rozmawia z nimi
o różnych ważnych sprawach,
a uczniowie odpowiadają
na pytania i przedstawiają
swoje spojrzenie. A co jeszcze zrealizowała w ostatnich tygodniach Czapla TV?
Między innymi
w ydania

z okazji finału WOŚP, Walentynek i Dnia Kobiet. Prowadzący
zachęcają do śledzenia wszystkich
programów i informują, że wiosną
ponownie ruszy cykl „Tu i tam
– podróże z kamerą”, do którego
propozycje mogą składać widzowie, m.in. dotyczące ciekawych
miejsc na weekendowe wypady.
Pierwszy odcinek już w kwietniu.
III
Wiosna w siedleckim ośrodku kultury to zawsze moc konkursów.
W tym sezonie ogłoszono konkurs wokalny „Muzyczna Wiosna
Przedszkolaka”, rodzinny konkurs
„Eko Marzanna”, Wielkanocny
Rodzinny Konkurs Plastyczny
oraz Konkurs Kulinarny dla Kół
Gospodyń Wiejskich oraz grup
nieformalnych. O wynikach będzie można przeczytać w kolejnym wydaniu, a wcześniej na stronie internetowej GOK. Warto
wspomnieć jeszcze, że jednym ze
świąt, o którym zawsze Siedlec
pamięta, to Dzień Kobiet. W tym
roku zaproponowano dla pań ofertę kinową w promocyjnej cenie
oraz z kwiatową niespodzianką,
a także portrety szkicowane ręką
Wiesława Matysika, warsztaty on
-line na temat malowania… kawą
(tak, tak, kawą można malować!)
oraz recital 4 tenorów czyli Waldemara Ligmy, Marcina Szczechowiaka, Grzegorza Śmiałka
i Wiesława Matysika, którzy
przygotowali specjalna piosenkę z tej okazji.

IV
Dla dzieci (i nie tylko) spragnionych zajęć, co tydzień można znaleźć na kanale YouTube
warsztaty prowadzone przez
Panią Martę Springer. Ponadto z okazji świąt wielkanocnych

przygotow y wane są specjalne
warsztaty, na których uczestnicy dostaną pakiety materiałów
plastycznych, a dzięki nagranemu filmikowi z instrukcją, będą
mogły w ykonać ciekawe prace.
 Marcin Szczechowiak
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Jak przekazać
1 procent
podatku?
Akcja składania zeznań
PIT za 2020 r. potrwa
do 30 kwietnia 2021 r.
Przypominamy emerytom
i rencistom, jak mogą
przekazać 1 proc. podatku
na rzecz organizacji pożytku
publicznego i jak najszybciej
otrzymać zwrot podatku.

Iluzja ucieczki
od problemów:
alkohol w pandemii
Picie alkoholu w czasie pandemii wcale nie jest dobrym sposobem na utrzymanie zdrowia. Mocny alkohol
niszczy błonę śluzową gardła i tym samym zwiększa ryzyko zakażenia COVID – 19.
W większych ilościach alkohol
negaty wnie wpły wa również
na naszą odporność, której tak
mocno teraz potrzebujemy.
Bardzo źle to działa na układ
oddechow y. Picie alkoholu
może pośrednio stać się przyczyną zakażenia koronawirusem, jego spożycie z pewnością
nie przeciwdziała zakażeniu.
Konsekwencją
naduży wania
alkoholu jest wzmożona agresja i przemoc względem innych.
Picie alkoholu i stosowanie
przemocy wobec bliskich często idą ze sobą w parze. Radzenie sobie ze złością będąc pod
wpły wem środków odurzających jest niezw ykle trudne.
Izolacja, strach przed potencjalnym zakażeniem, brak poczucia kontroli, pogorszenie
sytuacji materialnej sprzyja
pojawieniu się stresu i burzy
emocji, którą trudno rozładować w sytuacji kwarantanny.
Prowadzi to do w ybuchów zło-
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ści, kłótni i konfliktów w wielu
rodzinach. Trudne emocje jak:
smutek, lęk czy złość, przeżywane zbyt długo automatycznie
wzbudzają w nas potrzebę odreagowania, a sięgnięcie w takich
chwilach po alkohol nie spowoduje, że problemy znikną. Daje
to jedynie krótkotrwałą iluzję
rozwiązania problemu. Jeżeli
już ktoś sięga po alkohol, warto
upewnić się, czy jego picie nie
nosi znamion ryzykownego lub
szkodliwego, ponieważ może
ono spowodować utratę kontroli nad własnym życiem. Granica
między piciem kontrolowanym,
a uzależnieniem jest niezw ykle
cienka. Warto pamiętać! Każdy
z nas ma sposoby na rozładowanie napięć. Niektórym w złości
pomaga sport, innym rozmowa.
Czas pandemii może być dobrym momentem do przyjrzenia
się swoim emocjom i zadbania
o siebie.  RED

Zobacz wywiad wideo.
Wójt Gminy Siedlec oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu zapraszają na wywiad z Panią
Jolantą Obuchanicz, specjalistką terapii uzależnień, udzielającą
porad w Punkcie Konsultacyjnym w Siedlcu oraz w Chobienicach.
Z wywiadu dowiemy się, czym tak naprawdę jest uzależnienie,
jak wyglądają spotkania w Punkcie Konsultacyjnym, kiedy warto
się spotkać i porozmawiać i jak wygląda sytuacja z dziećmi osób
uzależnionych. Wywiad można obejrzeć zbliżając telefon do qr kodu znajdującego się poniżej.

W tym roku osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT
-11A, mogą złożyć samodzielnie zeznanie roczne, albo nic
nie robić do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r.,
automatycznie wygenerowane
w usłudze Twój e-PIT. Zwrot
nadpłaty podatku trwa do 45.
dni, jeśli zeznanie zostanie
automatycznie zaakceptowane albo złożone elektronicznie - najłatwiej w usłudze twój
e-PIT, dostępnej w serwisie
e-Urząd Skarbowy na podatki.
gov.pl. W przypadku zeznań
papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy. Aby
uzyskać zwrot nadpłaty należy
zgłosić swój rachunek bankowy
do urzędu skarbowego. Można
to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu ZAP-3.
Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej i jest aktualny,
nie trzeba nic robić. Emeryci
lub renciści, którzy otrzymali
z organu rentowego PIT-40A
i chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego (OPP),
mogą wskazać wybrane OPP
w oświadczeniu PIT-OP lub
w zeznaniu podatkowym. Emeryci i renciści, którzy otrzymali
jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP
otrzymała ich 1 proc. podatku,
nie będą musieli nic robić, jeśli
do 31 marca 2021 r. nie zostanie
odwołany stan epidemii. Jeśli
natomiast stan epidemii byłby
odwołany, to emeryt/rencista
będzie musiał sam złożyć PIT
-OP lub zeznanie PIT-37 lub
PIT-36. Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1
proc. na tę samą organizację co
w ubiegłym roku, nie musi nic
robić. Urząd skarbowy zrobi
to za niego za pośrednictwem
usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym. Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać
1 proc. podatku na rzecz innej
OPP niż rok wcześniej, musi
złożyć PIT-OP lub zeznanie
podatkowe. Wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wykazie
OPP. Gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie
od tego, czy złożyło się je samemu, czy zeznanie zostało
automatycznie zaakceptowane
przez KAS – nie należy składać
PIT-OP.
 RED

www.siedlec.pl

u seniorów

Wiosna już za rogiem
Zima dała
o sobie znać,
ale do wiosny
coraz bliżej. Aby
przyśpieszyć
przybycie tej
uroczej pory
roku seniorzy
z Domu Pobytu
Senior + oraz ich
opiekunki
w Siedlcu sadzą
już kwiaty.
Seniorzy w swoich domach pielę gnują rośliny, a panie Anna
i Beata chętnie służą
pomo cą i kons ultac ją
zdalną wzajemnie z seniorami wymieniając się
doświadczeniami dotyczącymi pielęgnacji roślin. Nie zapominają
też o ozdobieniu wnętrza Domu Pobytu, który czeka na zakończenie
obost rzeń związanych
z pandemią, aby w końcu
móc powrócić do zwyczajowego funkcjonowania. Tymczasem kwiaty
i rośliny pielęgnowane
w donicach mogą potem
ozdobić wnęt rze każdego domu lub ogrodu.
Rozwijający się kwiat
to jeden z najpiękniejszych widoków na świecie i symb ol nadz iei
na odradzające się życie
po trudnych zimowych
dniach.  red

Zakochani od lat
Walentynki to jeden z tych dni w roku, które chcemy spędzić z najbliższą osobą.
Kojarzą się z atmosferą miłości i bliskości. Nie jest to jednak święto wyłącznie
dla ludzi młodych.
Osoby starsze także spędzają Walentynki w wyjątkowy
sposób. Seniorzy też są zakochani, a w dodatku mogą
się pochwalić pięknym stażem małżeńskim, który trwa
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zwykle kilkadziesiąt lat. W
tym roku Walentynki przypadły w niedzielę, dlatego
Seniorzy z Dziennego Domu
Senior+ mimo ich nieobecności mieli dodatkową oka-

zję do świętowania w swoich
domach. Z tej okazji w placówce powstało kilka prac,
które przedstawiają poniższe
zdjęcia.
 red

Farbą
i nićmi
Seniorzy, w związku z pandemią COVID-19,
otrzymują materiały plastyczne do pracy w domu. Pakiety dostarczają opiekunki. Zachęcamy
do obejrzenia galerii prac wykonanych farbami akrylowymi, farbą na podobraziach. Ażurowych ozdób wykonanych z nici szydełkiem,
które zostały usztywnione przy wykorzystaniu cukru i mąki.  red
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Przedszkole w kOPANICY I Jażyńcu

Był nawet Dzień Pingwina

Przedszkolaki z Kopanicy na nudę
nie narzekały. W ostatnich dwóch
miesiącach miały sporo okazji
na dobrą zabawę, bo wydarzeń nie
brakowało. W styczniu obchodziły
Światowy Dzień Popcornu i Dzień
Babci i Dziadka. W lutym świętowały Dzień Pingwina, Dzień
Bezpiecznego Internetu, a nawet
Międzynarodowy Dzień Pizzy. Na
uwagę zasługuje też Dzień Parasola. Nie zabrakło tego, co stało się

już tradycją – balu karnawałowego
i Walentynek. Był również Dzień
Kota, zabawy z cyklu „Odkrywamy
kosmos”, a nawet Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Nie zabrakło Dnia
Dentysty, Dnia Kobiet, Dnia Psa
i wreszcie Dnia Matematyki. Bo
ta, jak widać w większości przedszkoli, towarzyszy maluchom już
od najmłodszych lat.
 RED

Czas na zabawę i na naukę

Maluchy z placówki w Jażyńcu
bawią się doskonale.W lutym tradycyjnie obchodziły Dzień Babci
i Dziadka, przygotowując wcześniej upominki, a później recytując
wierszyki i śpiewając piosenki. Był
też Dzień Słomki, a nawet Dzień
na Opak, podczas którego najmłodsi rysowali stopami z bluzkami tyłem do przodu kolorowy śnieg
i bałwanki. Nie mogło zabraknąć
też balu, ale i „szkolenia” z bezpiecznego korzystania z urządzeń
multimedialnych i internetu. Tłusty czwartek przebiegał nieco inaczej niż zwykle, bo były tzw. pączki
gazetowe. Choć, jak przyznają najmłodsi, wyglądały tak smakowicie,
że można było się pomylić. A Walentynki? I w ten dzień nie brakowało zaskoczenia, bo dzieci uczyły
się, skąd wziął się symbol serca
i co dawnie oznaczało „kocham
Cię”. Pociechy mogły też cieszyć
się wizytą... dinozaurów, a powodem był Dzień dinozaura. Kolejną
atrakcją, przygotowaną w marcu,
był zabawy logopedyczne, a także Dzień kobiet, podczas którego chłopcy śpiewająco składali
życzenia wszystkim koleżankom
oraz paniom przedszkolankom.
Kilka dni później była też chwila
na naukę matematyki, a to za sprawą Światowego Dnia Matematyki.
Jak mówią wychowawczynie, nie
zabrakło śmiechu, zabaw, a przede
wszystkim doskonalenia umiejętności przez najmłodszych.  RED
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O tym, co
w gminie
piszczy
Siedlecka telewizja Czapla TV
się rozwija i produkuje coraz
więcej programów. Jednym
z nich jest samorządowy
informator. W skrócie pogram
o tym, co w gminie piszczy.
Informator to innymi słowy wiadomości siedleckie, dzięki którym
można być na bieżąco z tym, co
dzieje się w gminie. Prezentowane są inwestycje, które samorząd
prowadzi, informacje dotyczące
oświaty, w tym przedszkoli i naboru, a także wydarzenia kulturalne, których, mimo pandemii,
w gminie nie brakuje. Program jest
emitowany na kanale YouTube telewizji Czapla. By przejść do kanału, włącz aparat w telefonie i zbliż
urządzenie do kodu znajdującego
się poniżej. Dobrego odbioru!
 RED

www.siedlec.pl

Przedszkole w Tuchorzy I bELĘCINIE

Bezpieczeństwo
na pierwszym
miejscu

Miesiąc styczeń był dla Zespołu Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy bardzo pracowity,
ale zarazem pełen emocji. Bardzo często rozmawiano o aktualnej porze roku, bo zima
to czas, gdzie można się świetnie bawić - lepić bałwany, rzucać śnieżkami, jeździć
na sankach, łyżwach i nartach, ale żeby zabawa skończyła się dobrze, należy pamiętać
o zasadach bezpieczeństwa, które przedstawione zostały naszym przedszkolnym dzieciom.
21 i 22 stycznia obchodzono w Tuchorzy Dzień Babci i Dziadka. Dzieci wraz wychowawcą przygotowały
się do występu, recytując wierszyki i śpiewając piosenki dla swoich
Babć i Dziadków. Cały program artystyczny przesłano w dniu ich święta z podziękowaniami, życzeniami
i całuskami.
29 stycznia obchodzono w Przedszkolu ,,Międzynarodowy Dzień Puzzli’’.
Jest to dzień, w którym dzieci uczą się
wytrwałości i koncentracji w dążeniu
do celu i koncentracji na powierzonym im zadaniu. Układanie puzzli
to świetna zabawa, która posiada walory edukacyjne. Dziecko wówczas
rozwija tak zwaną zdolność analizy
i syntezy wzrokowej, czyli rozkładania całości na poszczególne elementy
i ponownego składania ich w całość.
W miesiącu lutym obchodzono
,,Dzień Bezpiecznego Internetu’’.
Nauczycielki w trakcie zajęć pokazały dzieciom urządzenia, dzięki którym
możemy połączyć się z Internetem,
a rozmowy stały się początkiem
do dyskusji na temat czyhających
w sieci niebezpieczeństw.

Czwartek’’ – w tych dniach odbywały się w każdej grupie rozmowy
na temat służb ratowniczych i numery alarmowe, na które trzeba zadzwonić, gdy dzieje się coś co może
zagrozić życiu drugiego człowieka.
Natomiast tłusty czwartek to dzień
rozpusty, wszyscy zajadali się pysznymi pączkami.

W kolejnych dniach atrakcjami były takie dni jak: ,,Dzień Nutelli’’ –
wszyscy mieli okazję posmakować
tą słodycz, ,,Dzień Pizzy’’- kolorowanie obrazków z pizzą, tworzenie
na talerzykach papierowych pizz,
,,Dzień Parasolki’’- każdy przedszkolak przyniósł swój parasol, aby go
zaprezentować, również kolorowanie obrazków z parasolami, ,,Dzień
Numeru Alarmowego 112’’ i ,,Tłusty

Balik Karnawałowy i Walentynki to długo wyczekiwany czas przez
Przedszkolaków. Dzieci przyszły
do Przedszkola przebrane w wymarzone stroje ulubionych bohaterów
bajek. Emocje oraz dobra zabawa towarzyszyły wszystkim przez cały czas
trwania balu. Jak podkreślają maluchy, te dni spędzono bardzo miło
i wesoło przy atrakcyjnych zabawach
i przeżyciach.  red

Zdrowe rośliny to witaminy!
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw. Dlatego w pierwszej połowie
marca, przedszkole w Belęcinie,
z inicjatywy wolsztyńskiego od-
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działu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu, odwiedziła maskotka
szkodnika DRZA. Razem z gościem dzieci obejrzały prezentację zatytułowaną “Zdrowe rośliny

to witaminy”. Utrwaliły wiadomości dotyczące zdrowego odżywiania i wykonały marchewkowe
kukiełki. A na zakończenie zajęć
zjadły wspaniały owocowy deser.
 RED
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Edukacja

Z życia przedszkola
w Siedlcu i Chobienicach
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Juniorzy
w półfinale
Mistrzostw
Polski

Sport w gminie

Juniorzy młodsi Absolwenta Siedlec w ostatnich tygodniach
rozegrali mecze w Czerwieńsku, w ramach II Turnieju
eliminacyjnego grupy D. Absolwent Siedlec wystąpił w składzie:
Stefan Jagiełło- kapitan, Oskar Matysik-bramkarz, Stanisław
Maszner, Maciej Matysiak, Nikodem Woźny, Jakub Cycoń, Karol
Ceglarek, Eryk Pytel, Mateusz Woźny, Mateusz Walkowiak,
Kajetan Koszela, Zdzisława Łopuszyńska - trenerka, Leszek
Łopuszyński- kierownik drużyny.
Najlepszymi
zawodnikami
w poszczególnych meczach
z Absolwenta zostali wybrani: Oskar Matysik, Mateusz
Woźny i Stefan Jagiełło. W
turnieju zawodnicy Absolwenta Siedlec pokonali zdecydowanie Chrobrego Brójce
12:2 i Chynów Zielona Góra
12:3 oraz ulegli odwiecznym
rywalom z Fenomena Babimost 2:6, a to wystarczyło
Absolwentowi na zajęcie drugiego miejsca w grupie gwarantującego pewny występ
w marcowym Półfinale Mistrzostw Polski. Cieszy postawa wszystkich zawodników
i to, że tak wielu zawodników
punktowało w tym turnieju
pomimo kłopotów z trenowaniem w tym sezonie.
 RED

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Nasz uczeń
wyróżniony
w konkursie
Zachowaj
T r z e ź wy Umysł
to kampania, do której co roku
przystępuje Gmina
Siedlec
z pomocą szkół z terenu gminy. W roku
2020 kampania odbywała się pod
hasłem „Dorastamy asertywnie”. Mimo pandemii udało się
dostosować działania do warunków epidemiologicznych. Wśród
wyróżnionych osób znalazł się
uczeń z gminy Siedlec. W konkursie
literacko-plastycznym
„Wehikuł czasu” wyróżnienie
otrzymał
Aleksy Franciszek
Sita z SP w Tuchorzy. Za wyróżnienie otrzymał nagrodę
od kampanii ZTU książkę „Puk,
Puk ? Zastałem króla” oraz pendrive od GKRPA w Siedlcu.
 RED
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Siedlec wspiera sportowców
W środę 3 marca na na sali
sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Wolsztynie
odbył się finał plebiscytu
Sportowiec Roku 2020,
który współorganizowała
gmina Siedlec. Nagrodzono
sportowców z trzech powiatów
– wolsztyńskiego, grodziskiego
i nowotomyskiego.

Laureatom trzech pierwszych
miejsc w dwóch kategoriach –
młodzieżowej i dorosłej, wręczono nagrody ufundowane przez
sponsorów, firmy Improm, NorDan, Szynaka Meble, Radoxim
i Dana-Bud. Zwycięzcy otrzymali również pamiątkowe statuetki
i dyplomy, a sukcesu gratulowali
im obecni przedstawiciele samorządów: starosta wolsztyński
Jacek Skrobisz, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, sekretarz starostwa w Grodzisku
Wielkopolskim Tomasz Dolata,
burmistrz Wolsztyna Wojciech
Lis, wiceburmistrz Rakoniewic
Arkadiusz Pawłowski, wójt Przemętu Janusz Frąckowiak, wójt
Siedlca Jacek Kolesiński, wójt
Kuślina Mieczysław Skrzypczak

oraz sponsorzy. O zwycięstwo
w obydwu kategoriach rywalizowało łącznie 20 sportowców
z powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i grodziskiego. I
sportowcom z każdego z tych powiatów udało się wejść do ścisłego
finału, dzięki setkom oddanych
na nich głosów. Walka o zwycięstwo trwała do samego końca i bez
względu na ostateczne miejsca,
każdemu należą się gratulacje,
o czym podczas finału mówili sa-

morządowcy. Zapewnili również,
że plebiscyt jest akcją, którą warto wspierać, a to oznacza, że jego
kolejna edycja już za rok. Jak dodał wójt Siedlca Jacek Kolesiński, zarówno powiat wolsztyński,
jak i sama gmina Siedlec, mają
wielu sportowców, których warto
nagradzać i motywować. I mimo
tego, że nie wszystkim udaje się
wejść do finału takich plebiscytów, zasługują na to, by ich wysiłek wspierać.  RED

Zbliż telefon do QR kodu,
by zobaczyć materiał wideo.
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W pierwszej połowie marca
ogłoszono nowe regulacje
dotyczące programu szczepień
przeciw Covid-19. Pewne
jest też, że trwa trzecia
fala epidemii i trzeba być
ostrożnym.
Nowa
regulacja
przewiduje,
że ozdrowieńcy będą poddawani
szczepieniu przeciw COVID-19
nie wcześniej niż trzy miesiące
od dnia uzyskania pozytywnego
testu na obecność wirusa SARSCoV-2. – Przedmiotowa regulacja
wynika z przesłanek klinicznych,
bowiem w przypadku ozdrowieńców szczepienie stanowi drugi
kontakt ich organizmów z antygenem, stąd dla zapewnienia
właściwego poziomu odporności
wystarczające jest zaszczepienie
takich osób jedną dawką szczepionki – wyjaśniono w uzasadnieniu rozporządzenia. Ozdrowieńcy,
którym już wystawiono skierowanie na szczepienie nie muszą się
martwić. Będą mogli się poddać
szczepieniu bez konieczności odczekania trzech miesięcy.
I
Zmiany dotyczą również kolejności szczepień przeciw COVID-19.
Uprawnione do szczepień w ramach etapu pierwszego będą
osoby, u których zdiagnozowano
chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto jeszcze leczenia, jak również biorcy oczekujący na przeszczep. W ramach nowych przepisów
wprowadzono dodatkową grupę
osób zwolnionych z nakazu zasłaniania nosa i ust – maseczki nie

Trwają szczepienia
przeciwko Covid-19
muszą nosić osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi
z niewydolnością oddechową lub
krążenia.
II
Jak wynika z danych, liczba zakażonych osób wzrasta, a na początku marca, w ciągu jednego
tygodnia, w powiecie wolsztyńskim się podwoiła. W pierwszych
dniach tego miesiąca na rządowej
stronie internetowej widniały informacje o jednym potwierdzonym
zakażeniu, ale już kilka dni później dodatnich wyników było 18,
a w kwarantannie przebywały 244
osoby. Daje to wskaźnik zachorowań na poziomie 3,13 osoby na każde 10 tys. mieszkańców, ale to,
jak zapewniał dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie, nie jest powód
do paniki i powinniśmy się postarać, aby tak zostało. Ostrożność,
maseczki, dezynfekcja i dystans
muszą z nami zostać i trzeba ich sumiennie przestrzegać, by uchronić
się przed zakażeniem jak najdłu-

Foto ilustracyjne: Pixabay

żej. – Nadal zachęcam do szczepienia się, choć wiem, że idzie to powoli i część z nas zdąży zapewne

covid przechorować. Oby jak najłagodniej – zaznaczał Piotr Zielonka.
Przypomnijmy, że w gminie Siedlec

szczepienia przeciwko Covid-19
wykonuje
przychodnia
Salus.
Tel. 68 384 84 01.  RED

Ograniczenia
w Urzędzie Gminy Siedlec

Nowe zasady porad lekarskich
Foto: Depositphotos

Od 16 marca zmieniły się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, czyli zasady
dotyczące go tego, kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady.
Z nielicznymi wyjątkami, lekarz
rodzinny nie może narzucić pacjentowi wizyty w formie teleporady.
To pacjent wybiera formę porady
lekarskiej. Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy: pacjent lub jego opiekun nie wyrażą
zgody na teleporadę; pacjent cierpi
na przewlekłą chorobę i nastąpiło
pogorszenie lub zmieniły się objawy; istnieje podejrzenie choroby nowotworowej; pacjentem jest
dziecko, które nie ma jeszcze 6 lat;
jest to pierwsza wizyta u lekarza,
pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których
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pacjent wskazał w deklaracji wyboru. Jeśli lekarz odmówi przyjęcia
bezpośrednio w placówce należy
to zgłosić dzwoniąc na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800
190 590 . Z teleporady należy korzystać, gdy: istnieje podejrzenie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
potrzebna jest tylko recepta na leki
niezbędne do kontynuacji leczenia,
a lekarz ma dokumentację medyczną pacjenta; potrzebne jest zlecenie
na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego
zlecenia, a lekarz ma dokumentację
medyczną pacjenta; potrzebne jest

zaświadczenie o stanie zdrowia;
dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta
z porady kontrolnej, którą lekarz
ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu. W ramach teleporady
każdy pacjent może uzyskać: zalecenia; e-zwolnienie; e-skierowanie;
zlecenie na test na koronawirusa;
e-receptę; sugestię bezpośredniej
wizyty w przychodni lub – jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta,
kontaktu z pogotowiem ratunkowym.
 RED

Siedlecki urząd informuje, że w
związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa i ogólnopolskim lockdownem wprowadzone
zostają kolejne ograniczenia w
obsłudze Mieszkańców w Urzę-

dzie Gminy w Siedlcu. Kontakt
osobisty zostaje dopuszczony tylko po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym bądź mailowym z
dyżurującym pracownikiem danego referatu.

Telefony kontaktowe:
Biuro Obsługi Interesanta 68 384 85 21, boi@siedlec.pl
Sekretariat Wójta: 68 384 85 21 wew. 15, ug@siedlec.pl
Urząd Stanu Cywilnego 68 384 85 21 wew. 18, Dowody Osobiste,
Ewidencja Ludności 68 384 85 21 wew. 22, usc@siedlec.pl,
dowody@siedlec.pl, ewidencja@siedlec.pl
Referat Budżetu i Finansów 68 384 85 21 wew. 16, 17,
podatki@siedlec.pl
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 68 384 85 21
wew. 24, 25, 26; infrastruktura@siedlec.pl
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego
i Zarzadzania Kryzysowego
68 384 85 21 wew. 31, 32, 33; dzialanosc@siedlec.pl,
planowanie@siedlec.pl, budownictwo@siedlec.pl
Straż/GKRPA - 68 384 85 21 wew. 30; straz@siedlec.pl
OC, Profilaktyka 68 384 85 21 wew. 34; oc@siedlec.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej 68 384 85 21 wew. 19, 20, 21; ops@siedlec.pl

www.siedlec.pl

