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sŁOWEM WsTĘPU

szanowni Mieszkańcy!
     Witam Was serdecznie po wakacjach, a szcze-

gólnie nasze dzieci i młodzież, które od 1 września uczą się w swoich szkołach 
i przedszkolach.  Nowy rok szkolny to przede wszystkim nowe wyzwania, obo-
wiązki, ale i nowe przyjaźnie. Wielu z Was zmieniło szkoły, lub po raz pierwszy 

do niej poszło. W naszej gminie rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się prezenta-
cją nowej sali sportowej, na którą uczniowie z Kopanicy i okolic czekali bardzo 

długo. Piękny nowy obiekt powstał 3 lata po wybudowaniu sali w Tuchorzy 
i kosztował ponad 5 mln złotych. Nowoczesna sala wyposażona w wysokiej 

jakości sprzęt, z przestronnymi szatniami i łazienkami i wieloma prysznicami 
służy już naszym mieszkańcom. Kolejna szkoła, przy której planujemy postawić 

salę sportową to szkoła w Chobienicach i cieszymy się bardzo, że zlecone już 
zostało przygotowanie dokumentacji na ten obiekt. 

Ten rok szkolny to także modernizacja sali sportowej w Siedlcu, na które gmina 
otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości pra-

wie 2 mln złotych. Pięć naszych  szkół: w Tuchorzy, Kopanicy, Chobienicach, Belęcinie 
i Siedlcu zostanie poddanych termomodernizacji w ciągu kolejnych 14 miesięcy, co zo-

stanie także w 90% sfinansowane z Programu Polski Ład. Niedługo też cieszyć się będziemy 
nowym zielonym placem zabaw w Kopanicy.  

W naszej gminie przeprowadzanych jest aktualnie wiele inwestycji, o których możecie Państwo poczytać w tym wydaniu 
Gminnych Wieści. Robimy to po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Gmina Siedlec składa się z aż 26 miejscowości 
i zdajemy sobie sprawę, że zadowolenie wszystkich mieszkańców jest trudne. Staramy się tak planować zadania, by żadnej 

miejscowości nie pomijać. 

Życzę Wszystkim Uczniom i Przedszkolakom, aby ten rozpoczęty rok szkolny był dla nich czasem rozwoju, ale też i ciekawych 
i wartościowych relacji. Rodzicom i wszystkim naszym Mieszkańcom życzę zdrowia! Trzymam kciuki za dzieci i ich rodziców!
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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

Przez cały okres wakacji kultura kołem 
się toczyła od miejsca na miejsca, z miej-
scowości do miejscowości, z warsztatów 
na warsztaty, i z koncertu na koncert. W 
ramach KULI odbyły się dwa koncerty 
plenerowe: Marty Rozynek i fortepia-
nowy Sebastiana Cieślińskiego. Odbyło 
się również kilkanaście warsztatów 
dla dzieciaków w kilku miejscowościach 
w gminie Siedlec, jak i pięć wycieczek. 
Dla zainteresowanych również odby-
wała się joga na trawie w każdą sobotę. 
Różnorodność działań artystycznych 
sprawiła, że każdy mógł znaleźć w na-
szej ofercie coś dla siebie. Współpraco-
waliśmy również z piłkarzami z Gwiazdy 
Siedlec podczas Festynu na Zakoń-
czenie lata, to wyjątkowe sportowe 
wydarzenie, które na długo zostanie 
w pamięci. Wraz z dzieciakami byliśmy 
w tym roku na trampolinach, kręglach, 
w Krainie Zabaw Bogilu i w Pirackim 
Parku Rozrywki. Na wycieczki było duże 
zainteresowanie, co nas bardzo cieszy. 
Oczywiście nie zabrakło kina, Lipiec 
przepełniony był filmami i animacjami 
dla najmłodszych. Repertuar był różno-
rodny i skierowany do dzieci i młodzież. 
Kolejna kulturalna uczta z warsztatami 
i wycieczkami powróci w czasie Ferii 
Zimowych! 

KULA czyli Kulturalne Lato
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INWEsTYCJE

W dniu 04 sierpnia 2022 r. o godz. 
13:00 Wójt Gminy Siedlec – Jacek 
Kolesiński i Główny Księgowy 
Gminy – Katarzyna Basińska 
w imieniu Gminy Siedlec podpi-
sali umowę na wykonania zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudo-
wa i modernizacja remizy OSP 
w Chobienicach”. Wykonawcą 
zadania jest Pan Grzegorz Buda 
prowadzący firmę: Zakład Ogólno-
budowlany z siedzibą w Chobie-
nicach 12. Wartość inwestycji: 
195.620,77 zł, termin realizacji: 
4 miesiące od dnia podpisania 

W dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 
11.00 Wójt Gminy Siedlec – Jacek 
Kolesiński i Skarbnik Gminy – 
Krystyna Lewandowska w imieniu 
Gminy Siedlec podpisali umowę 
na wykonanie zadania inwestycyj-
nego pn. “Przebudowa dróg gmin-
nych na osiedlu w Żodyniu – etap 
IV”. Wykonawcą zadania jest Pan 
Krzysztof Maćkowiak prowadzący 
firmę: Z.P.H.U. KOSTKA, Zakład 

Ogólnobudowlany-Brukarski z sie-
dzibą w Żodyniu, ul. Główna nr 12. 
Zakres robót obejmuje przebudowę 
odcinka ulicy Osiedlowej w Żody-
niu o nawierzchni z kostki bruko-
wej. Wartość inwestycji: 201.750,75 
zł, termin realizacji: 3 miesiące 
od dnia podpisania umowy. Inwe-
stycja finansowana jest z budżetu 
Gminy Siedlec.

W dniu 05 lipca 2022 r. o godz. 
10.30  Wójt Gminy Siedlec – Jacek 
Kolesiński i Skarbnik Gminy – 
Krystyna Lewandowska w imieniu 
Gminy Siedlec podpisali umowę 
na wykonanie zadania inwestycyj-
nego pn. “Przebudowa ul. Sło-
necznej i Paskowej w miejscowości 
Kopanica. Część I - Przebudowa ul. 
Słonecznej”.  Wykonawcą zadania 
jest Pan Krzysztof Maćkowiak pro-
wadzący firmę: Z.P.H.U. KOSTKA, 
Zakład Ogólnobudowlany-Bru-

karski z siedzibą w Żodyniu, ul. 
Główna nr 12. Zakres robót obej-
muje przebudowę ul. Słonecznej 
w Kopanicy o nawierzchni z kostki 
brukowej. Wartość inwestycji: 
313.926,01 zł, termin realizacji: 
3 miesiące od dnia podpisania 
umowy. Inwestycja finansowana 
jest z budżetu Gminy Siedlec oraz  
ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, z kwotą dofinanso-
wania w wysokości 156.963,00 zł.

Remiza będzie 
jak nowa

√ roboty ziemne
√ fundamenty i mur 
   fundamentowy
√ izolacje
√ roboty murowe
√ tynki wewnętrzne, 
√ malowanie

√ stolarka okienna i drzwiowa

√ posadzki

√ dach

√ elewacja

√ nagrzewnica

√ instalacja elektryczna

Zakres robót obejmuje wykonanie:

Modernizacja sali 
to już fakt

Czas na Osiedlową

Informujemy, iż w dniu 02 sierpnia 
2022 r. rozpoczęto prace budowla-
ne w ramach zadania inwestycyjne-
go pn. “Przebudowa ul. Słonecznej 
i Paskowej w miejscowości Kopa-
nica”. Inwestycja finansowana jest 
z budżetu Gminy Siedlec oraz ze 
środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Wartość dofinan-
sowania: 265 280,27 zł, całkowita 
wartość inwestycji: 530 560,56 zł. 
Zakres robót obejmuje przebu-
dowę ul. Słonecznej i Piaskowej 
w Kopanicy o nawierzchni z kostki 
brukowej, szerokość jezdni wynosi 
5m.

Słoneczna i Piaskowa w przebudowie
umowy. Inwestycja finansowa-
na jest z budżetu Gminy Siedlec 
oraz ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
przyznana kwota dofinansowania 
200.000,00 zł.
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W dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 
09.00 Wójt Gminy Siedlec – Ja-
cek Kolesiński i Skarbnik Gminy 
– Krystyna Lewandowska w imie-
niu Gminy Siedlec podpisali sześć 
umów na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. “Poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
oświatowych oraz użyteczności 
publicznej w gminie”.  Wykonaw-
cą pięciu inwestycji tj. termo-
modernizacja szkół w Tuchorzy, 
Chobienicach, Belęcinie, Siedlcu 
i Kopanicy jest:  AKKBUD Spół-
ka z o.o.z siedzibą w Wolsztynie 
przy ul. Różanej nr 14, w imie-

niu której umowy podpisał Pan 
Arkadiusz Kałdoński. Wykonawcą 
termomodernizacji budynku nr 2 
przy ul. Osiedlowej w Siedlcu jest 
natomiast Pan Michał Lehmann 
prowadzący firmę pod nazwą:  M.L. 
Michał Lehmann z siedzibą w Siedl-
cu przy ul. Okrężnej nr 5. Wartość 
całej inwestycji to 4.070.056,72 zł, 
w tym dofinansowanie z Progra-
mu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
w kwocie 3.663.051,05 zł (90% war-
tości inwestycji). Realizacja całej 
inwestycji w terminie 14 miesięcy 
od podpisania umów.”

Informujemy, iż w dniu 26 lip-
ca 2022 r. została podpisana 
z Wojewodą Wielkopolskim 
umowa na dofinansowa-
nie  zadania pn. “Przebudowa 
dróg gminnych i wewnętrznych                                          
z wykonaniem odcinka kanaliza-
cji deszczowej w miejscowości 
Jażyniec”  w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. W 
imieniu Gminy Siedlec umowę 

podpisali: Zastępca Wójta Gminy 
Siedlec – Agnieszka Kasperczak 
oraz Skarbnik Gminy – Krystyna 
Lewandowska. Wartość dofinan-
sowania: 771.663,34 zł, całkowita 
wartość inwestycji: 1.543.326,68 
zł. W ramach realizacji zaplanowa-
no: budowę drogi o nawierzchni 
asfaltowej, budowę chodnika 
oraz dokończenie budowy kanaliza-
cji deszczowej.

Przypominamy, że jakakolwiek 
zmiana rodzaju źródła ciepła 
oraz wykorzystywanego paliwa 
– nie z uwagi na popełnioną 
pomyłkę – lecz ze wzglę-
du na potrzebę wykazania 
w CEEB kotła/pieca węglo-
wego dla innych celów, jak np. 
uzyskanie dodatku osłonowego 
lub dodatku węglowego, może 
skutkować odpowiedzialnością 
karną za składanie fałszywego 
oświadczenia. Prawidłowość 
deklaracji mogą sprawdzić 
osoby upoważnione przez 
gminy, wymienione w uchwale 
antysmogowej oraz programach 
ochrony powietrza. Właściciele 
i zarządcy zobowiązani są 
ustawowo do zapewnienia 
(co najmniej jednej w roku) 
kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych, pod-
czas której będą również 
weryfikowane źródła ciepła. 
Zgodnie z przepisami kontrole 
stanu technicznego przewodów 
kominowych przeprowadzają – 
osoby posiadające kwalifikacje 
mistrza w rzemiośle kominiar-
skim lub osoby posiadające up-
rawnienia budowlane w odpow-
iedniej specjalności. Zachęcamy 
do zapoznania się z pełną 
treścią komunikatu Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego: https://www.gunb.gov.
pl/aktualnosc/komunikat-glow-
nego-inspektora-nadzoru-bu-
dowlanego-w-sprawie-zjawiska
-zmianaktualizacji

W dniu 19.08.2022 r. odbył się 
odbiór inwestycji pn. „Przebudo-
wa wewnętrznej drogi gminnej 
– ul. Słonecznej w m. Siedlec 
- etap 1”, wykonanej na podsta-
wie umowy nr 35/2022 z dnia 
06.05.2022 r. Całkowita wartość 
zadania  
– 486 835,94 zł. W odbiorze 
uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu Gminy Siedlec, przed-
stawiciel wykonawcy - Z.P.H.U 
KOSTKA Zakład Ogólnobudow-
lany Brukarski Krzysztof Maćko-
wiak oraz Sołtys wsi.

Lepiej nie 
oszukiwać

Sześć ważnych 
inwestycji

Chodnik przy Słonecznej gotowy

Zaczynamy remont 
drogi w Jażyńcu
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Choć nie było to oficjalne 
otwarcie, bo takie 
z udziałem m.in. wojewody 
czy parlamentarzystów 
odbędzie się za kilka tygodni, 
to hala sportowa w Kopanicy, 
będąca kolejnym takim 
obiektem wybudowanym 
w gminie Siedlec, służy już 
uczniom i mieszkańcom. Od 
ubiegłego czwartku (1.09.), 
kiedy oddano ją do użytku. 
- Od dziś mamy miejsce, gdzie 
każde dziecko będzie mogło swo-
bodnie rozwijać się poprzez ruch, 
uprawianie elementów wybranych 
dyscyplin sportowych i uczestnic-
two w zdrowej, wzajemnej rywa-
lizacji. Od dziś zacznie się lepsza 
przyszłość dla naszych uczniów, 
którzy będą mogli ćwiczyć i rozwi-
jać się w wymarzonych warunkach 
na nowej sali gimnastycznej – mó-
wiła podczas czwartkowych uro-
czystości dyrektor Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Przedszkoli im. 
Kopanickiej Drużyny Powstańców 
Wielkopolskich w Kopanicy Justyna 
Kaczmarek. Przypominając, że data 
oddania do użytku nowego obiektu 
zbiega się z ważną datą w historii, 
jaką jest kolejna rocznica wybuchu 
drugiej wojny światowej. Przema-
wiający następnie wójt gminy Sie-
dlec Jacek Kolesiński przypominał 
z kolei, że hala ma służyć zarów-
no uczniom, jak i mieszkańcom. 
Podkreślał, że za wszystkimi trudny 
czas, związany z pandemią, stąd 
tym bardziej cieszy się, że Kopanica 
dołącza do miejscowości, które 
mają podobne obiekty, będące 
również miejscem rekreacji i inte-
gracji mieszkańców sołectwa. 

I
- Wybudowanie hali nie byłoby 
możliwe bez zielonego światła 
od radnych, z którymi wspólnie po-
dejmowaliśmy decyzję o tej inwe-

stycji – zaznaczał Jacek Kolesiński. 
Wyjaśniał, że współpraca siedlec-
kich samorządowców jest wzorco-
wa, a podziękowania należą się też 
skarbnik Krystynie Lewandowskiej, 
Agnieszce Kasperczak i Hieronimo-
wi Birkowi, ale i urzędnikom, bo bez 
ich zaangażowania nie udałoby 
w taki sposób zarządzać gminą, 
by było ją stać na budowę kolej-
nych obiektów sportowych. Wójt 
skierował słowa uznania również 
do przewodniczącego rady gminy 
Andrzeja Kaźmierczaka i podkreślił, 
że ważną kwestią dotyczącą tej, 
jak i innych gminnych inwestycji 
jest to, że są realizowane przez 
przedsiębiorców z gminy Siedlec. 
- To dla nas ważne, bo dzięki sku-
teczności w pozyskiwaniu środków 
i zarządzania gminnym budżetem 
możemy wspierać rodzime firmy 
– zaznaczał wójt Kolesiński. A 
wracając do przeszłości wskazywał, 
że kopanicka szkoła jest już trzecią 
w gminie, która może cieszyć się 
z sali gimnastycznej. Nowoczesnej, 
wielofunkcyjnej, bogato wyposażo-
nej. - Przed nami kolejne wyzwanie 
i budowa sali w Chobienicach. 

Zleciliśmy już projekt, prace nad 
inwestycją są zaawansowane – 
mówił wójt.

II
Obecni na uroczystości samorzą-
dowcy wskazywali, że prowadzenie 
tak dużych inwestycji w obecnych 
czasach nie jest łatwe. Ich koszty 
są bowiem coraz wyższe, a samo-
rządy muszą radzić sobie ze swoimi 
kosztami, które lawinowo rosną. 
Pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych na takie zadania także nie jest 
proste, a przykładem jest choćby 
sala sportowa w Kopanicy. Jej 
budowę w 80 proc. sfinansowano 
bowiem z budżetu gminy Siedlec, 
co pokazuje, że choć Siedlec należy 
do wiodących gmin pod względem 
pozyskiwania środków rządowych 
czy unijnych, to wiele ważnych 
zadań realizuje z własnych pienię-
dzy. Niemniej nie ustaje w szuka-
nia źródeł dofinansowań, czego 
przykładem są 2 mln zł pozyskane 
ostatnie z tzw. funduszu popeege-
rowskiego. Dzięki tym środkom 
zmodernizowana zostanie sala 
sportowa w Siedlcu. Jeszcze w tym 

roku ma być ogłoszony przetarg, 
co oznacza, że inwestycja powinna 
być zakończona w ciągu dwóch lat. 
W ramach niej zmodernizowane 
będzie także ogrzewanie, które jest 
nieekonomiczne. Zwłaszcza dziś, 
w dobie kryzysu energetycznego. 

III
Wymienione zadania, które są plano-
wane, to nie jedyne. W najbliższym 

czasie gmina przeprowadzi termo-
modernizację szkół w Tuchorzy, 
Chobienicach, Belęcinie, Siedlcu 
i Kopanicy. A także budynek Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Siedlcu. 
Przetargi już rozstrzygnięto, a wiele 
z wymienionych inwestycji będzie 
finansowanych z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład, z którego do gminy 
Siedlec trafi ponad 10 mln zł. 

Trzecia sala sportowa 
oddana do użytku



6 www.siedlec.pl

Nagroda dla Zespołu Szkoły Podstawowej  
i Przedszkoli w Kopanicy za udział w szeregu  
działaniach  ekologicznych takich jak:

- Sprzątanie Świata - 17 wrzesień
- Sprzątanie Ziemi – 22 kwiecień
-  Zbiórka surowców wtórnych:  zużytych  baterii,  
   nakrętek, makulatury.

W poniedziałek 27 czerwca br. 
w Urzędzie Gminy Siedlec odbyło 
się uroczyste pożegnanie odcho-
dzącej na zasłużoną emeryturę 
Teresy Sobkowiak, oraz ustępują-
cej ze stanowiska Doroty Brudło.
Obie Panie przez wiele lat pełniły 
funkcję Dyrektora, 
Przedszkola w Siedlcu – Pani Tere-
sa, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu – Pani Dorota. Podzię-
kowania za długoletnią pracę, 
za wysiłek oraz zaangażowanie 

w działania oświatowe oraz życze-
nia złożyli: Jacek Kolesiński – Wójt 
Gminy Siedlec, 
Agnieszka Kasperczak – Z-ca Wójta 
Gminy Siedlec, Krystyna Lewan-
dowska – Skarbnik Gminy Siedlec, 
Andrzej Kaźmierczak – Przewodni-
czący Rady Gminy Siedlec oraz Ry-
szard Stefan – Dyrektor GZOEASiP 
w Siedlcu. Pani Teresie oraz Pani 
Dorocie życzymy dużo zdrowia 
i samych miłych chwil na emerytu-
rze oraz podczas dalszej pracy!

Wspólna zabawa 
w Zakrzewie
24 czerwca w ciepłe popołudnie 
odbył się w Zakrzewie festyn 
z okazji Dnia Dziecka. Przygotowa-
niem boiska zajęła się miejscowa 
firma Onix, skoszono trawę i przy-
gotowano plac zabaw. Przygotowa-

niem świetlicy i otoczenia, usta-
wieniem ławek i parasoli oraz grilla 
zajął się sołtys. Zorganizowaniem 
sprzętu muzycznego zajął się Pan 
Arkadiusz Martyniak. Po godzinie 
18:00 pojawił się zespół muzycz-

ny, który zachęcał przybyłych 
gości do zabawy. Przedstawiciele 
Rady Sołeckiej wraz z małżonka-
mi smażyli karkówkę i kiełbaski 
oraz serwowali bigos. Ważnym 
przedsięwzięciem tej imprezy była 

loteria fantowa, którą zajęła się, 
jak co roku, Pani Irena Markiewicz 
z mężem. Wśród wielu nagród była 
między innymi lodówka turystycz-
na, wiertarka wielofunkcyjna, 
artykuły gospodarstwa domowe-

go i przybory szkolne. Nagrody 
ufundowali liczni sponsorzy, m.in 
ks. proboszcz Marcin Nowak, który 
przekazał na rzecz loterii piłkę 
nożną Mistrzostw Świata 2022. 
Uczestnicy festynu korzystali 
również z zakupów w sklepiku, 
który oferował zimne napoje, kawę 
i pyszne ciasta. 
Małe i starsze dzieci szalały 
na dmuchanych zamkach ustawio-
nych na boisku przy siedziskach. 
Zmęczone, ale szczęśliwe dzieciaki 
obserwowały pokaz strażaków OSP 
z Zakrzewka. Hasały w ogrom-
nej pianie. Maluchy cieszyły się 
z malowania tatuaży na twarzy 
i rękach przez Panią Marzenę Ba-
sińską. Każde dziecko z Zakrzewa 
w wieku do 15 lat otrzymało lody, 
napój i kiełbaskę. Imprezę umiliły 
konkursy przeprowadzone przez 
przedstawicielkę KGW w Zakrze-
wie. Chętne dzieci uczestniczyły 
w różnych konkursach: ekologicz-
nym, przyrodniczym i rysunkowym. 
Wszystkie dzieci zostały nagro-
dzone. 
Sołtys wsi Zakrzewo, Zygmunt 
Martyniak razem z Radą Sołecką 
serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy zaangażowali się w pomoc 
przygotowania i przeprowadzenia 
festynu oraz fundatorom nagród. 
Pozostały miłe wspomnienia za-
równo najmłodszych mieszkańców 
jak i tych dorosłych.

Wycieczka szkolna 
do Parku Narodowego 
„Ujście Warty” 
Związek Międzygminny Obra 
z siedzibą w Wolsztynie organi-
zuje corocznie akcje ekologiczne 
mające na celu wdrażanie młodzieży 
do działań proekologicznych i pod-
niesienie świadomości ekologicznej. 
Działania te oparte są na aktywnym 
uczestnictwie  w akcjach przyczy-
niających się do porządkowania 
terenów i zbierania surowców 
wtórnych oraz prowadzenie 
w szkołach pogadanek i warszta-
tów  promujących segregowanie 
odpadów i wdrażanie nawyków 
związanych z oszczędzaniem wody, 
wykorzystywaniem  na zakupy to-
reb wielokrotnego użytku. W naszej 
szkole prowadziliśmy przy udziale 
młodzieży  zbiórkę makulatury 
od 2006r. Zbieraliśmy rocznie około 
12 ton makulatury. Od 2013r. zbiera-
liśmy także nakrętki, zużyte baterie 

oraz elektrozłom. Teraz wzięliśmy 
udział w wycieczce (klasy 8b i 7). 
Była to wycieczka o charakterze 
ekologicznym, w ramach której  
zwiedziliśmy nowo otwarty Ośrodek 
Muzealno-Edukacyjny Parku Naro-
dowego „Ujście Warty” w Słońsku. 
Muzeum jest bardzo ciekawie opra-
cowane i przygotowane, zachęca  
dzieci i młodzież do poznawania 
przyrody w sposób niestandardowy, 

wykorzystuje się najnowocześniejsze 
techniki, aby uatrakcyjnić zdoby-
wanie wiedzy poprzez samodzielne 
poszukiwania oraz zabawę. Zwiedza-
liśmy Park Narodowy wraz  z prze-
wodnikiem  panią Izabelą, która 
swoje opowieści utrwalała pokazując 
nam ptactwo przy wykorzystaniu 
lunety oraz lornetek. Mogliśmy zoba-
czyć orły białe, kanię rudą, bociany 
czarne, rokitniczkę, gęsi gęgawy, 
pliszkę żółtą, czajkę i wiele innych 
ptaków. Na łąkach  pasły się duże 
stada bydła. Następnie pojechali-
śmy do Owczar, gdzie znajduje się 
Muzeum Łąki. Po prelekcji pani Ewy 
udaliśmy się na wzgórza porośnięte 
wieloma  chronionymi gatunkami 
roślin np. ostnicą Jana. Na zakoń-
czenie wycieczki zrobiliśmy ognisko 
w miejscu do tego wyznaczonym 
i upiekliśmy kiełbaski. Pogoda nam 
sprzyjała, nasi uczniowie byli bardzo 
odprężeni, zadowoleni i z uśmiechem 
powróciliśmy do domu. Opiekunami 
były panie Arleta Fryśna i Joanna 
Rostkowska, w opiece nad mło-
dzieżą wspomagał nas pracownik 
Nadleśnictwa Wolsztyn pan Bartosz 
Sadowski-Brychcy. Serdecznie dzię-
kujemy przewodniczącemu Związ-
ku  Międzygminnego „Obra” Panu 
Krzysztofowi Piaskowi za sponsoro-
wanie wycieczki. 

z ŻYCIA GMINY

Uroczyste pożegnanie 
dyrektorek

zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
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W sobotę 20 sierpnia br. podczas 
„Festynu na zakończenie wakacji” 
z inicjatywy Wójta Gminy Siedlec 
i Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Siedlcu odbył się również Piknik 
Profilaktyczny, podczas którego 
było wiele ciekawych atrakcji. 
Eksperci z zakresu profilaktyki pro-
wadzili pogadanki z cyklu „myślę 
pozytywnie”, którego głównym 
tematem był „stop alkoholowi, 
dopalaczom i przemocy”. Odwie-
dzający mogli zobaczyć gablotę 
z atrapami substancji odurzających, 
spróbować swoich sił w alkogo-
glach. Dodatkowo na najmłodszych 
czekała przejażdżka retro busem, 
gokartem oraz  liczne animacje 
m.in. malowanie twarzy, balony 
i mega bańki mydlane. Ponadto 
było stoisko GKRPA w Siedlcu, 
na którym można było uzyskać 
informacje na temat profilaktyki 
oraz możliwych formach pomocy 
osobom uzależnionym. Komisja 
prowadziła konkursy, w których 
można było zdobyć wiele drobnych 
nagród, a każdy odwiedzający 
stoisko otrzymał smaczny popcorn. 
Wszystkie atrakcje profilaktycz-
ne były bezpłatne i cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem.

Gmina Siedlec w ramach projektu 
„Pod biało-czerwoną” pozyskała 
środki z dotacji celowej na realizację 
inwestycji w zakresie zakupu masztu 
i flagi oraz jej instalacji. W czwartek 
7 lipca 2022 roku zakończył się mon-
taż masztu w miejscowości Tuchorza 
przy pomniku ku czci ofiar Zbrodni 
Hitlerowskiej. Projekt „Pod biało
-czerwoną” zakładał sfinansowanie 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
zakupu masztów i flag w każdej 
z gmin w Polsce, której mieszkańcy 
dołączą do projektu. Celem projektu 
jest zjednoczenie mieszkańców 
naszego kraju i zachęcenie ich do pa-
triotycznych postaw i dumy z bycia 
Polakami. Patronat honorowy objął 
Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki.

W czwartek 30 czerwca br. 
w Urzędzie Gminy Siedlec odbyło 
się uroczyste pożegnanie odcho-
dzącej na zasłużoną emeryturę 
Pani Anny Nitschke. Pani Anna 
przez wiele lat pełniła funkcję 
Starszego Bibliotekarza w Biblio-
tece w Siedlcu. Podziękowania 
za długoletnią pracę, za wysiłek 
oraz zaangażowanie w działania 

biblioteczne oraz życzenia złożyli: 
Jacek Kolesiński – Wójt Gminy Sie-
dlec, Agnieszka Kasperczak – Z-ca 
Wójta Gminy Siedlec, Krystyna 
Lewandowska – Skarbnik Gminy 
Siedlec, Grzegorz Śmiałek – Peł-
niący Obowiązki Dyrektora GOK 
w Siedlcu. Pani Annie życzymy 
dużo zdrowia i samych miłych chwil 
na emeryturze. 

W czwartek 25 sierpnia br. w Urzę-
dzie Gminy Siedlec odbyło się 
uroczyste pożegnanie odchodzą-
cej na zasłużoną emeryturę Pani 
Gabrieli Marciniec. Pani Gabriela 
przez wiele lat pełniła funkcję Za-
stępcy Kierownika Referatu Budże-

tu i Finansów w Urzędzie Gminy 
Siedlec. Podziękowania za długo-
letnią pracę, za wysiłek, zaangażo-
wanie oraz życzenia  złożyli: Jacek 
Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec, 
Andrzej Kaźmierczak – Prze-
wodniczący Rady Gminy Siedlec, 

Krystyna Lewandowska – Skarbnik 
Gminy Siedlec, 
Eliza Filipowska – Vasylyev – 
Kierownik Referatu Organizacyjno 
– Prawnego Gminy Siedlec. Pani 
Gabrieli życzymy dużo zdrowia i sa-
mych miłych chwil na emeryturze.

W dniu 11.06.2022 roku w Su-
wałkach Łukasz Żok mieszkaniec 
Zakrzewa zdobył złoty medal 
w Mistrzostwach Polski w lekkiej 
atletyce w biegu na 200 m. Jest 
to kolejny wielki sukces Łukasza, 
ponieważ w sezonie halowym zdo-
był również złoty medal w biegu 
na 200 m. Gratulujemy!

Pod biało-
czerwoną

Sukces 
naszego 
mieszkańca 

Piknik 
profilaktyczny 
z pozytywnym 
myśleniem

Teraz zasłużona 
emerytura 

Zmiany w referacie budżetu i finansów

z ŻYCIA GMINY



8 www.siedlec.pl

Uczczono pamięć 
pomordowanych
W sobotę (9 lipca 2022r.) w Tucho-
rzy uczczono pamięć 15 pomor-
dowanych Polaków. W tym roku 
obchodzono 80 rocznicę tego 
tragicznego wydarzenia, a mszę 
święta sprawował Biskup Zdzi-
sław Fortuniak oraz ks. Proboszcz 
Przemysław Kujawa. Liczne 
delegacje samorządowców, rodziny 
pomordowanych, mieszkańcy 
gminy Siedlec przybyli, by pamięć 
o zamordowanych była ciągle 
żywa. Podczas uroczystości odczy-
tane zostały spisane wspomnienia 
naocznego świadka Szczepana 
Kaźmierczaka, które odczytał jego 
prawnuk Tomasz Wawrzyński. 
Uroczystość uświetniła obecność 5 
Lubuskiego Pułku Artylerii z Sule-
chowa. Dziękujemy wszystkim 
przybyłym gościom oraz licznym 
delegacjom, które złożyły kwiaty 
pod pomnikiem.

W sobotę 25 czerwca zastęp-
ca wójta Agnieszka Kasperczak 
uczestniczyła w Pałacowych spo-
tkaniach z historią  “Górnik Zaręba 
– 75 lat sportowej tradycji” w za-
przyjaźnionej gminie Siekierczyn. 
Coroczne wydarzenie połączone 
zostało z obchodami rocznicowymi 
Klubu Sportowego LZS Zaręba.

Także tego roku postawiliśmy 
na różnorodne formy aktywności 
dla naszych podopiecznych. W 
naszym przedszkolu nuda nie grozi! 
W trosce o dobre samopoczucie 
nowoprzyjętych dzieci do naszego 
przedszkola, przygotowałyśmy 
dla nich zajęcia  adaptacyjne.Jest 
ona czasem, w którym dziecko ma 
poczuć się bezpiecznie w nowym 
miejscu i nawiązać relację przede 
wszystkim z dorosłymi, poznać 
nowe miejsce i kolegów z grupy.

Spotkanie 
z historią

Zielone przedszkole w Chobienicach

z ŻYCIA GMINY
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PrzEDszKOLA

Zielone Przedszkole w Przedszkolu 
w Siedlcu trwało od 28.07 do 12.08 
2022r. Cieszyło się ono każdego 
dnia przepiękną, słoneczną pogodą 
dużą frekwencją dzieci, bogatą 
ofertą organizowanych wydarzeń 
i wycieczek krajoznawczych poza 
przedszkolem, smacznymi posiłka-
mi, przepysznymi, niespodziankami 
dla każdego dziecka. W czasie 
trwania Zielonego Przedszkola 
dzieci wyjeżdżały codziennie dwo-
ma autokarami do zaplanowanych 
miejsc wypoczynku, rozrywki, 
rekreacji oraz rozwijania zaintere-
sowań krajoznawczych. Oprócz 
tych wycieczek dzieci dobrze 
bawiły się również na miejscu- wy-
jście do Kina za rogiem- w Siedlcu 

na seans bajek z dawnych lat. 
Wspaniała zabawa z wodzirejem 
Grzegorzem Thielem- balony, 
chusta animacyjna, maskotka 
Dyzio, skoki w workach, skakanie 
przez skakankę, rysowanie kredą 
wokół przedszkola, tańce i pląsy. 
Dodatkową atrakcją podczas 
festynu były zamki dmuchane 
i kolorowe lody dla ochłody. Na 
zakończenie zabawy każdy uczest-
nik maszerował do domu z wy-
modelowanym balonem: mieczem, 
piesek. Atrakcyjne chwile spędzone 
na Zielonym Przedszkolu upamięt-
niliśmy na fotografiach umieszc-
zonych w poniższej relacji, Gorąco 
zachęcamy do odwiedzenia tych 
wspaniałych miejsc. 

25.05.2022 r. -  gościliśmy w na-
szym przedszkolu Pana Grzego-
rza - pszczelarza pasieki Lipowy 
Zakątek. 
27.05.2022 r.- udaliśmy się do Re-
mizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jażyńcu na spotkanie z Panem 
Adamem opowiedział nam o za-
wodzie strażaka oraz zorganizował 
zawody strażackie przedszkolaków. 
01.06.2022 r. - Dzień dziecka 

- zabawy, radości, uśmiechów, 
wesołych okrzyków w tym dniu nie 
było końca!
09.06.2022 r. -  Dzień Przyjaciela 
- rozmawialiśmy o tym jak waż-
ne są relacje z innymi ludźmi; 
jak cenne jest mieć dobrych ko-
legów, przyjaciela czy przyjaciół; 
jak samemu być dobrym przyja-
cielem.
13.06.2022 r.- truskawkowy zawrót 

głowy. Przygotowaliśmy koktajle. 
Były pyszne!

14.06.2022 r. - odwiedziliśmy 
w ZOO w Nowym Tomyślu a na-
stępnie udaliśmy się do Krainy Alvi-
na, gdzie poszaleliśmy w kulkach.

21.06.2022 r. - był to szczególny 
dzień w naszym przedszkolu świę-
towaliśmy Dzień Rodziny oraz Uro-
czyste Zakończenie Roku. 

Zielone Przedszkole 
w Siedlcu

• „Akacjowe Ranczo” 
w Karszynie 

• Kraina zabawy „Bogilu” 
Wioska 

• Zoo w Nowym Tomyślu 
oraz Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa 

• Park Krasnal w Nowej Soli 
• Skansen Budownictwa 

Ludowego w Wolsztynie 
gdzie największa atrakcją 
dla dzieci było własnoręczne 
przesunięcie wiatraka 
młynarza, zwiedzanie chaty 
karczmarza z terenu naszej 
gminy i nie tylko.

• Sala zabaw „Dinopolis” 
w Wolsztynie 

• Centrum rekreacji 
i wypoczynku nad jeziorem 
Błędno w Zbąszyniu

Gdzie byliśmy?

Kalendarium Przedszkola w Jażyńcu
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Dnia 25 czerwca 2022 roku na sta-
dionie w Chobienicach odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo – Pożar-
nicze jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Siedlec.
Zawody rozpoczęły się zbiórką 
na płycie stadionu, gdzie odbyła się 
krótka część oficjalna z udziałem 
zaproszonych gości, wśród których 
obecni byli: Członek ZOW ZOSP RP 
w Poznaniu – Henryk Żok, Starosta 
Wolsztyński – Jacek Skrobisz, Wójt 
Gminy Siedlec - Jacek Kolesiński, 
Kierownik Referatu Rolnictwa Plano-
wania Przestrzennego i Zarządzania 
Kryzysowego – Michał Nowak, 
Dowódca JRG Wolsztyn - kpt. mgr  
Damian Glapiak, Kierownik Poste-
runku Policji w Siedlcu – asp. sztab. 
Tadeusz Tomys, Radna Rady Gminy 
Siedlec – Róża Olejniczak, Sołtys 
wsi Chobienice – Łucja Olejniczak, 
, były Komendant Powiatowy PSP 
w Wolsztynie w stanie spoczynku 
- Kazimierz Wojciski, Członkowie 
Zarządu Oddziału Gminnego, Człon-
kowie Zarządów OSP oraz strażacy 
z jednostek OSP Gminy Siedlec.
Po zakończeniu części oficjalnej Pre-
zes dh Hieronim Birk ogłosił otwarcie 
tegorocznych Zawodów Sporto-
wo-Pożarniczych. Mimo wysokiej 
temperatury na boisku sportowym 
w Tuchorzy na starcie stawiło się 28 

drużyn męskich i 13 żeńskich z te-
renu gminy Siedlec, które zmierzyły 
się ze sobą w ćwiczeniu bojowym 
walcząc o miano najsprawniejszej. 
Nad prawidłowym przebiegiem za-
wodów czuwała Komisja Sędziowska 
powołana przez Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej 
w Wolsztynie, której przewodniczył 
kpt. mgr Damian Glapiak. Podczas 
zawodów można było obejrzeć 
sprzęt pożarniczy oraz umunduro-
wanie dla strażaków zaprezentowany 
przez firmę KADIMEX z Warszawy. 
Po oficjalnym odczytaniu protokołu 
zawodów przez Sędziego Głównego, 
odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród zwycięzcom tegorocznych 
Gminnych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych.
Wszystkie drużyny otrzymały 
dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo 
puchary, medale i nagrody. Dy-
plom oraz nagroda pieniężna Wójta 
Gminy Siedlec za uzyskanie najlep-
szych wyników na zawodach trafiła 
w ręce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Siedlcu. Nagrody dla uczestników 
ufundowane zostały przez Wójta 
Gminy Siedlec, Starostę Powiatu 
Wolsztyńskiego, Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Siedlcu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu, 
Gospodarstwo Ogrodnicze Brudło 
z Jaromierza.

Kategoria indywidualna
I miejsce Eugeniusz Jobke OSP Jażyniec                     waga ryb 33,65 kg
II miejsce Waldemar Jobke OSP Jażyniec                     waga ryb 19,57 kg
III miejsce Mateusz Wawrzyniak OSP Reklin                        waga ryb 14,44 kg
IV miejsce Bogdan Raszke OSP Jaromierz
V miejsce Marcin Różycki OSP Żodyń
VI miejsce Dominik Radzimski OSP Jaromierz
VII miejsce Ernest Głowacki OSP Stara Tuchorza
VIII miejsce Szymon Szczeciński OSP Wąchabno
IX miejsce Robert Rutter OSP Stara Tuchorza
X miejsce Szymon Fornalkiewicz OSP Żodyń

W niedzielę 19 czerwca 2022 roku 
na stawie hodowlanym w Kuźnicy 
Zbąskiej odbyły się VI Mistrzostwa 
Wędkarskie Strażaków Ochotników 
Gminy Siedlec, których organizato-
rem był Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Siedlcu. W zawodach 
uczestniczyło 27 przedstawicieli 
z 9 jednostek OSP. Rywalizacja 
odbywała się w dwóch kategoriach: 
indywidualnej i drużynowej. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawo-
dów czuwała Komisja Sędziowska 
w składzie: dh Waldemar Prząd-
ka – Sędzia Główny i dh Maciej 
Tomalik – Sędzia Pomocniczy. Po 
kilkugodzinnym wędkowaniu przy-
stąpiono do ważenia ryb i ustalania 
wyników. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy, puchary oraz nagrody 

Kategoria drużynowa
I miejsce OSP w Jażyńcu
II miejsce OSP w Jaromierzu
III miejsce OSP w Starej Tuchorzy
IV miejsce OSP w Żodyniu
V miejsce OSP w Wąchabnie
VI miejsce OSP w Reklinie
VII miejsce OSP w Siedlcu
VIII miejsce OSP w Kopanicy
IX miejsce OSP w Borui

VI Mistrzostwa Wędkarskie Strażaków Ochotników Gminy Siedlec

rzeczowe ufundowane przez Wójta 
Gminy Siedlec, Starostwo Powiato-
we w Wolsztynie, Hieronima Birka, 
Waldemara Prządkę, Macieja To-
malika, Firmę Usługi Budownictwa 

Ogólnego Marcin Raszke  z Jaro-
mierza, Raj Wędkarski Maraszek 
z Wolsztyna oraz Stawy Kulesza. 
Wyróżnienie za złowienie najwięk-
szej ryby otrzymał dh Eugeniusz 

Jobke z jednostki OSP w Jażyńcu. 
Nagroda pocieszenia za złowienie 
najmniejszej ilości ryb trafiła w ręce 
Piotra Ludwiczaka. Wyróżniono 
również najstarszego i najmłodsze-

go zawodnika zawodów. Najstar-
szym okazał się dh Bogdan Raszke 
z OSP w Jaromierzu a najmłodszym 
Ernest Głowacki z OSP w Starej 
Tuchorzy.

55 lat
- dh Stanisław Strażyński
- dh Edmund Przybyła
50 lat
- dh Jan Mania
45 lat
- dh Tomasz Pitrowski
40 lat
- dh Kazimierz Marciniec
- dh Stanisław Wróbel
35 lat
- dh Marek Janowski

30 lat
- dh  Dariusz Radny
- dh Andrzej Wieczorek
25 lat
- dh  Sławomir Poźniak
- dh Jacek Gorgiel
20 lat
- dh  Dariusz Utrata
- dh Tomasz Stachowiak
- dh Marcin Szczeszek
- dh Krzysztof Herkt
10 lat
- dh  Wojciech Brambor

Klasyfikacja generalna 
przedstawiała się następująco: 
Grupa CTIF dziewcząt:  
1 miejsce – OSP Chobienice
2 miejsce – OSP Żodyń
3 miejsce – OSP Siedlec II
4 miejsce – OSP Siedlec I
5 miejsce – OSP Kopanica
Grupa CTIF chłopców:  
1 miejsce – OSP Siedlec 
2 miejsce – OSP Boruja 
3 miejsce – OSP Jażyniec
4 miejsce – OSP Kopanica 
5 miejsce – OSP Tuchorza 
6 miejsce – OSP Żodyń
7 miejsce – OSP Reklin

Grupa „C” kobiet w wieku 
powyżej 16 lat:  
1 miejsce – OSP Chobienice  
2 miejsce – OSP Siedlec  
3 miejsce – OSP Tuchorza 
4 miejsce – OSP Jażyniec 
Grupa „A” mężczyzn w wieku 
powyżej 16 lat:  
1 miejsce – OSP Siedlec 
2 miejsce – OSP Tuchorza  
    Kopanica 
3 miejsce – OSP Stara Tuchorza 
4 miejsce – OSP Jażyniec  
5 miejsce – OSP Reklin 
6 miejsce – OSP Chobienice 
7 miejsce – OSP Jaromierz  
8 miejsce – ex  aequo OSP   
    Boruja i OSP Karna
9 miejsce – OSP Wąchabno 
10 miejsce – OSP Kopanica
11 miejsce – OSP Grójec Wielki
12 miejsce – OSP Żodyń 
Grupa Oldgirl – kobiety 
powyżej 35 lat:
1 miejsce – OSP Siedlec
2 miejsce – OSP Reklin
3 miejsce – OSP Kopanica
4 miejsce – OSP Tuchorza
Grupa Oldboy - mężczyzn 
powyżej 40 lat:  
1 miejsce – OSP Siedlec  
2 miejsce – OSP Jażyniec 
3 miejsce – OSP Kopanica 
4 miejsce – OSP Chobienice  
5 miejsce – OSP Tuchorza 
6 miejsce – OSP Boruja  
7 miejsce – OSP Reklin  
8 miejsce – OSP Karna

Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze 
w Chobienicach

Podczas zawodów „Odznaką za wysługę lat” odznaczeni zostali:
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zaszczep się czwartą dawką

W Dziennym Domu Senior+ odbył 
się turniej gier. Warto dodać, 
że medale wykonali sami uczestni-
cy. Terapia zajęciowa organizowana 
w Dziennym Domu Senior+ cieszy 
się dużym zainteresowaniem. 
Seniorzy chętnie uczestniczą w za-
jęciach udoskonalanych nowymi 
technikami. Ostatnio wykonali flagi 
oraz kwiaty biało-czerwone, uczcili 
w ten sposób 83 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Informujemy, 
że dysponujemy wolnymi miejsca-
mi, osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. 
Osiedlowa 2, tel. 68 3462149.

Masz skończone 60 lat? Od 22 lipca 
2022 r. możesz zaszczepić się drugą 
dawką przypominającą przeciwko 
COVID-19. Drugie szczepienie przy-
pominające mogą też przyjąć osoby 
w wieku 12+ o obniżonej odporności. 
Od 22 lipca możesz zaszczepić się 
drugą dawką przypominającą, jeśli 
masz 60–79 lat, jesteś po pełnym 
szczepieniu podstawowym i pierwszej 
dawce przypominającej. Na szczepie-
nie możesz umówić się po 120 dniach 
od pierwszej dawki przypominającej. 
Już wcześniej możliwość zaszczepienia 
się drugą dawką przypominającą miały 
osoby w wieku 80. W tym szczepieniu 
stosowane są wyłącznie szczepionki 
mRNA: Comirnaty (Pfizer) lub Spikevax 
(Moderna). Ministerstwo Zdrowia 
zaleca szczepienie tym samym pre-
paratem, którym byłeś/aś szczepiony 

W ramach akcji „Bezpieczny Po-
wrót do Szkoły 2022” funkcjona-
riusze Posterunku Policji w Siedlcu 
zwracają się z prośbą do miesz-
kańców gminy Siedlec (a zwłaszcza 
rodziców, którzy posyłają swoje 
dzieci do szkoły) o zapoznanie się 
ze stroną Pyrek.pl  Można tam 
znaleźć informacje związane z bez-
piecznym poruszaniu się po dro-
gach, przejściach dla pieszych 
i w rejonie skrzyżowań. Warto 
przypomnieć, że od dnia 7 urodzin 
dziecko może w pełni samodzielnie 
poruszać się po drogach pieszo, 
natomiast do tego czasu pod opie-
ką osoby, która ukończyła 10 lat.

Urząd Gminy Siedlec przypomina, że niemal 
każdy dowód osobisty posiada określony 
termin ważności, jest on wskazany w treści 
dokumentu. Dlatego też zachęcamy 
do zwrócenia uwagi na datę ważności swo-
jego dowodu. Wnioski o wydanie nowego 
dowodu osobistego z powodu upływu ter-

minu ważności należy składać osobiście lub 
przez ePUAP (dzieci do 12 r. ż.) co najmniej 
30 dni przed utratą ważności dokumentu. 
Wzór wniosku oraz wyjaśnienie procedury 
można znaleźć pod adresem: https://www.
gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje

Na szczepienie możesz się umówić:
– przez e-rejestrację dostępną 

na stronie głównej pacjent.gov.pl
– przez aplikację mojeIKP: Dowiedz 

się jak ściągnąć aplikację 
mojeIKP na telefon

–przez bezpłatną infolinię Narodowego
   Programu Szczepień: 989 w godz. 7.00-

20.00 w wybranym punkcie szczepień 
– Znajdź punkt szczepień.

przy pierwszym szczepieniu przypomi-
nającym. E-skierowanie na szczepienie 
drugą dawką przypominającą znajdziesz 
na swoim Internetowym Koncie Pacjen-
ta oraz w aplikacji mojeIKP. Dawka przy-
pominająca podniesie Twoją odporność 
na koronawirusa. 

Sprawdź ważność dowodu osobistego

Apel 
policjantów 
do rodziców

Piękne dzieła 
siedleckich 
seniorów

fOtO:Pexels-katya-wOlf
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