Duże szanse na ścieżkę rowerową z Siedlca do Babimostu
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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

Szanowni Mieszkańcy!

Wykaz numerów telefonów:

Jestem ogromnie usatysfakcjonowany mogąc Wam przekazać informacje, że nasza gmina nie znajduje się już w czerwonej strefie ASF.
O tę zmianę walczyliśmy długo, wytrwale i jak widać - z sukcesem. Po wielu
spotkaniach z rolnikami oraz z wojewodą Michałem Zielińskim zostaliśmy
przeniesieni do strefy różowej. Co to oznacza dla naszych rolników? Znacznie więcej rzeźni odbiera świnie ze stresy różowej niż z czerwonej, co przekłada się bezpośrednio na sytuacje naszych rolników.
Możemy się tez pochwalić, że ruszyły prace przy budowie sali gimnastycznej w Kopanicy. Na tę salę uczniowie czekali wiele lat i mimo, iż ceny
materiałów zdrożały nawet o 200 proc. sala zostanie wybudowana. Radni
poparli ideę dołożenia pieniędzy do budowy obiektu i już niedługo będziemy mogli cieszyć się kolejnym po Tuchorzy obiektem sportowym.
Dobiegają końca też inne inwestycje drogowe, o czym będziecie
mogli Państwo przeczytać na kolejnych stronach. Zbliża się okres zimowy
i mniej będzie widać prac w terenie, za to więcej prac nad dokumentacją potrzebną do kolejnych inwestycji, z którymi ruszymy w kolejnym już roku.

wÓJT GMINY SIEDLEC
JACEK KOLESIŃSKI
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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

Gmina Siedlec
wolna od ASF
w gminie

Gmina Siedlec nie znajduje się już w czerwonej
strefie ASF. To skutek rozporządzenia
Komisji Europejskiej, w którym czytamy,
że Siedlec trafia do strefy różowej. A także
efekt wielu spotkań Stowarzyszenia PWL
oraz urzędników. Na szczeblu wojewódzkim
i krajowym.
Zniesienie czerwonej strefy i wejście w różową oznacza w praktyce krótszy czas oczekiwania na możliwość
przemieszczania świń i ich łatwiejszą sprzedaż. Znacznie
więcej rzeźni odbiera bowiem świnie ze strefy różowej
niż ze strefy czerwonej. A ta powinna być zniesiona już
dawno, co na spotkaniach z Wojewodą Wielkopolskim
Michałem Zielińskim (a także jego poprzednikiem) podnosili rolnicy i urzędnicy. Bo choć od pierwszego ogniska
ASF wykrytego w Perzynach minął rok, gmina długo
musiała borykać się z problemami. I o tych problemach
mówiono nie tylko wojewodzie, ale i Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Bo nawet do niego rolnikom z gminy
Siedlec udało się dostać.

Problemem
są wadliwe przepisy
Na spotkaniach poruszano kilka kwestii. Pierwszą z nich
była zmiana dotycząca liczebności stada dla rolników,
którzy skorzystali z dotacji w zakresie modernizacji gospodarstw, przeciwdziałania ASF czy w związku z COVID-em.
Obecnie jest tak, że muszą oni utrzymywać deklarowaną
we wniosku o dotację liczebność przez okres związania
trwałością projektu, która czasami wynosi nawet 5 lat.
Jest to nieopłacalne, a powód jest prosty. Gospodarstwa
znajdują się bowiem w czerwonej lub różowej strefie, co
oznacza problemy ze sprzedażą mięsa, ale i inne, liczne
ograniczenia. Jednak problem ze sprzedażą mięsa wydaje się najistotniejszy, dlatego siedleccy samorządowcy
postulowali, by mogło ono trafiać poza strefy. - Jest zdrowe
i przebadane – tłumaczyli wojewodzie, Michałowi Zielińskiemu. Ponadto zwracali uwagę na absurdalne ich zdaniem
przepisy nakazujące wyznaczanie tras przewozu tuczników
z gospodarstwa do rzeźni. Mówi o tym jedno z rozporządzeń, które w praktyce oznacza, że zanim tuczniki wyjadą,
powiatowy lekarz weterynarii musi określić.... którędy będą
jechać. Kolejną poruszaną sprawą były badania laboratoryjne prób pobieranych od tuczników przed ich sprzedażą. Często zdarzało się bowiem, że ich wyniki docierały
do rolników po ośmiu lub dziewięciu dniach, kiedy termin
ich ważności mijał po siedmiu. Powodowało to, że rolnicy
zamawiali transport, który musiał odjeżdżać bez załadunku.
Zagrożenie w sąsiednich regionach
Mimo tego, że powiat wolsztyński, jak i należąca
do niego gmina Siedlec, są strefami właściwie wolnymi
od nowych ognisk ASF, zagrożenie istnieje w sąsiednich
regionach. W Dominicach (gm. Włoszakowice) wykryto ostatnio dwa chore dziki, a województwo lubuskie
nie zdołało jeszcze zatrzymać występowania kolejnych
ognisk. Dlatego ogrodzenie, które stanęło przed wieloma
miesiącami, by chronić gminy powiatu wolsztyńskiego
nadal ma ogromne znaczenie. Tymczasem w wielu miejscach jest dziurawe, a jego bramy otwarte. W tej sprawie
interweniował już wojewoda Michał Zieliński. Bo dopóki
nie zostanie to zrobione, powiat wolsztyński będzie nadal zagrożony Afrykańskim pomorem świń. Bez względu
na to, ile dzików odstrzeli. Co gorsza, rolnicy nadal nie
zdołali wywalczyć dotacji i pożyczek preferencyjnych
na remont lub odtworzenie stada podstawowego i nadal
nie otrzymali odszkodowań i rekompensat za obniżenie
dochodu z powodu ASF. Obecnie wypłacane są odszkodowania za III i IV kwartał ubiegłego roku. Jak nietrudno
się domyśleć, powoduje to, że wielu gospodarzy stoi
na skraju bankructwa.
Wszystko zależy od człowieka
W spotkaniach uczestniczył też m.in. Stanisław Skorupka, który od początku angażuje się w działania siedlec-
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kiego samorządu na rzecz zwalczania skutków ASF. Po
miesiącach batalii przyznaje on jednak, że w wielu kwestiach urzędnicy czy rolnicy maja związane ręce. - Najważniejsze dla rolników kwestie rozbijają się o wadliwe
przepisy czy strefy, które dawno powinny być zniesione
– ocenia radny, który brał też udział w spotkaniu z wojewodami. Radny wskazuje, że panaceum na bolączki
rolników jest współpraca samorządów, bo tej ciągle
brakuje. Podaje przykład województw, które nie mogły
dogadać się w sprawie płotu mającego je chronić. I
zaznacza, że to rządzący powinni dostosowywać

przepisy do rzeczywistości, bo obecnie są one od niej
oderwane. Skorupka liczy, że zarówno spotkania
na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym, coś zmienią,
choć podkreśla, że aby mieć siłę przebicia, potrzeba dużych organizacji. Taka już funkcjonuje w gminie Siedlec,
a mowa o stowarzyszeniu, któremu udało się nawet
spotkać z Głównym Lekarzem Weterynarii. - Ale według mnie tak naprawdę wszystko zależy od człowieka.
I gdyby ludziom „na górze” naprawdę zależało na rozwiązaniu coraz większego problemu, to dawno byłby on
rozwiązany – puentuje Stanisław Skorupka.

NOWY DOWÓD OSOBISTY
Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.
Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.
Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją
tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same – można go używać do elektronicznej
komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

WAŻNE!
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz
go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców)
oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości)
wymaga wizyty w urzędzie.
Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód
dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Okres ważności
nowych dowodów osobistych:
10 lat – dla osób od 12. r. życia;
5 lat – dla osób do 12. r. życia;
12 miesięcy – dla osób, od których
chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Odciski palców nie są pobierane od:
dzieci poniżej 12. r. życia;
osób, od których pobranie odcisków palców jest ﬁzycznie niemożliwe.
Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.
Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:
w momencie odebrania dowodu przez obywatela
lub
gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).
Podpis jest zamieszczany w warstwie graﬁcznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła
12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie:
www.edowod.gov.pl
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Minęły
82 lata

1 września 2021 roku obchodziliśmy 82. Rocznicę wybuchu II
Wojny Światowej. Z tej okazji
przedstawicielki samorządu
Gminy Siedlec, zastępca wójta
Agnieszka Kasperczak oraz skarbnik Krystyna Lewandowska
złożyły kwiaty pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich
w Siedlcu.

Dwie sesje i kilka
ważnych spraw

W dniu 28 września 2021 r.
odbyła się XXXIV sesja Rady
Gminy Siedlec VI kadencji 2018
-2023, w której uczestniczyło
13 radnych spośród 15 członków
Rady, Wójt Gminy Siedlec Jacek
Kolesiński, Zastępca Wójta
Agnieszka Kasperczak, Skarbnik
Gminy Krystyna Lewandowska
oraz kierownicy referatów
Urzędu Gminy i sołtysi.
W interpelacjach i zapytaniach
radna E. Weil złożyła interpelację
dotyczącą wsparcia powstania
przystanku kolejowego w miejscowości Kiełpiny – Kolonisty,
na odcinku linii kolejowej Wolsztyn
– Zbąszynek poprzez wystąpienie
z pismem do Organizatora Przewozów – Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu oraz przystosowanie
terenu w obrębie torów kolejowych
Kiełpiny – Kolonisty.
I
- Szanowny Panie Wójcie, mieszkańcy Kiełpin już w latach 50, 60,
70 i 80 ubiegłego wieku występowali o powstanie przystanku
kolejowego ale odpowiedź zawsze
była, iż stosowane w tamtym

okresie lokomotywy ze względów
technicznych nie mogły osiągać
odpowiedniej prędkości na odcinku
Stara Tuchorza – Kiełpiny – pisze
w interpelacja radna Weil. - Obecnie potomkowie tamtych mieszkańców, wśród nich koordynator
całości związany ze wsią Kiełpiny
mgr Paweł Rejamnn oraz grupa
inicjująca w liczbie 4 mieszkańców,
która zebrała 267 podpisów popierających tę inicjatywę ponownie
występuje z prośbą o powstanie
w Kiełpinach przystanku kolejowego – wskazuje. Radna wyjaśnia
ponadto, że bariery techniczne występujące w lokomotywach w tamtych latach znikły, ale pojawiły się
nowe prowadzące o wykluczenia
komunikacyjnego mieszkańców
Kiełpin, zwłaszcza wśród seniorów
i młodzieży, którzy są pozbawieni
komunikacji publicznej w soboty i niedziele, a w pozostałe dni
tygodnia połączenia autobusowe
są znikome. Z roku na rok zwiększa
się liczba osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych seniorów.
II
- Mając na uwadze dobro tu zamieszkałych, w tym ludzi młodych, którzy dojeżdżają do szkół

w Wolsztynie, Lesznie, Zbąszyniu
i Poznaniu, oraz ludzi starszych
korzystających z Przychodni
Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów
na terenie Wolsztyna, należałoby
wesprzeć to działanie. Koordynator
Pan Paweł Rejamnn oraz grupa
inicjatywna wystąpiła z pismem
do Dyrekcji Koleje Wielkopolskie
Sp. Z o.o. i otrzymali odpowiedź
w dniu 20 września, że Dyrekcja
dziękuje za wniosek i przesyłają
do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu oraz do Zarządcy Infrastruktury Kolejowej – PKP Polskie
Linie Kolejowe S. A. celem dalszego
procedowania. Proszę Panie Wójcie
o aktywne wsparcie tej oddolnej
inicjatywy mieszkańców – apeluje radna Weil. Ponadto złożyła
ona również zapytanie dotyczące
remontu drogi Stara Tuchorza –
Zakrzewo. - Mieszkańcy Kiełpin są
żywotnie zainteresowani kontynuowaniem remontu drogi Stara
Tuchorza – Zakrzewo, a szczególnie
dobudowaniem ścieżki rowerowej
wzdłuż tej drogi. Młodzież szkolna
wiosną i jesienią często korzysta
z dojazdu do szkoły w Tuchorzy
rowerem. Stąd w trosce o ich
bezpieczeństwo istnieje potrzeba

tej inwestycji. Wnioskuję o umieszczenie remontu tej drogi i ścieżki
do budżetu powiatu na 2022 rok –
napisała radna.
III
Podczas obrad została przyjęta
do aprobującej wiadomości informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Siedlec za I półrocze 2021
roku. Ponadto podjęto uchwały
związane ze zmianami w budżecie
i wieloletniej prognozie finansowej;
dopuszczenia zapłaty podatków
i innych opłat kartą; wyrażenia zgody
na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres
do 5 lat na nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Siedlec. W kolejnej
sesji, która odbyła się 5 października
uczestniczyło 13 radnych spośród
15, a także Wójt Gminy Siedlec Jacek
Kolesiński, Zastępca Wójta Agnieszka Kasperczak, Skarbnik Gminy
Krystyna Lewandowska oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy.
Podczas obrad podjęto jednogłośnie
uchwałę w sprawie ustalenia zasad
i trybu udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub
gminnej ewidencji zabytków.

W obiektywie

Droga gminna w Wielkiej Wsi odebrana. Ale rozmowy trwają...
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samorząd

Kiedy powstanie ścieżka
z Siedlca do Babimostu?
Rzadko kto wie, do kogo
należą drogi biegnące
przez nasze gminy.
Tymczasem wiele
szlaków wcale nie należy
do samorządów, na terenie
których się znajdują.
W praktyce powoduje
to, że winę za wypadki
zrzuca się na wójtów
czy burmistrzów, często
niesłusznie.

Trasa łącząca Siedlec z Babimostem, choć
wyremontowana, nie należy do najbezpieczniejszych. W ostatnich latach doszło
na niej do kilku poważnych wypadków. W
tym tych z udziałem rowerzystów. Czy
można było ich uniknąć? Trudno dywagować, bo do części tragedii przyczynili się
pijani kierowcy. Ale nie ma co ukrywać,
że ścieżka rowerowa z pewnością wpłynęłaby na bezpieczeństwo. Tyle tylko,
że jej budowa przy takiej trasie to zadanie
województwa, nie gminy. Bo owy trakt
nie jest własnością siedleckiego samorządu. Dlatego to województwo odpowiada
za bezpieczeństwo użytkowników tej trasy. Niemniej gmina nie odpuszcza tematu,
a próbuje za wszelką cenę doprowadzić
do budowy ścieżki.
I
Warto wspomnieć, że gmina Siedlec
od co najmniej czterech lat stara się
o fundusze na budowę szlaku rowerowego. Gmina kolejny już rok w budżecie
rezerwuje środki w kwocie 200 tyś zł.

na przygotowanie dokumentacji. W marcu br. otrzymała pismo z Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich zapewniające, iż w bieżącym roku zostanie zlecone
opracowanie dokumentacji dla dwóch
odcinków, tj. Siedlec – Nieborza oraz Nieborza – Chobienice. Zapewnienie wykonania dokumentacji dla ww. odcinków
jeszcze w tym roku przekazywał również
kierownik rejonowego oddziału WZDW.
Pierwsze pismo w tej sprawie wpłynęło
do urzędu dopiero 18 sierpnia br., projekt
został przez WZDW zlecony ale na odcinek Siedlec – Nieborza. I to nie w pełnym
zakresie niestety, co spowoduje, że roz-

poczęcie budowy trasy się opóźni, bo bez
projektu nie sposób ruszyć z inwestycją.
I nie pomoże nawet podpisane z województwem porozumienie o jej finansowaniu.
II
Kiedy więc pojedziemy nową ścieżką?
Gmina podtrzymuje deklaracje o wsparciu finansowym i przygotowaniu przetargu na odcinek w zaistniałym przypadku
Nieborza – Chobienice. Pewne jest,
że gdyby nie zaangażowanie gminy, t
o nie pojechalibyśmy ścieżką przez kolejną dekadę. Ale teraz jest szansa, że trakt

powstanie w ciągu dwóch, trzech lat.
Kwestią najważniejszą jest teraz wykonanie projektów, zarówno przez gminę,
jak i przez Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich. I wówczas nie będzie już
przeszkód, by ogłosić przetarg na budowę. Tym samym, jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie ze scenariuszem napisanym przez
siedlecki samorząd, budowa ścieżki powinna rozpocząć się w 2023 roku. Chyba,
że temat znów utknie gdzieś na szczeblu
wojewódzkim. Ale trzeba być dobrej myśli, bo pieniądze na trakt są już wstępnie
zarezerwowane. A to najważniejsze.

Znaczny awans w rankingu
Gmina Siedlec awansowała o 98
miejsc w rankingu samorządów
„Rzeczpospolitej”.

Koniec remontu
foto: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Na początku września miał miejsce
odbiór inwestycji powiatowej
na terenie gminy. Odbioru dokonali Wójt Gminy Siedlec Jacek
Kolesiński, Starosta Jacek Skrobisz
oraz wicestarosta Mariusz Silski.
Wyremontowano drogę nr 2728P
z Belęcina do granicy powiatu
wolsztyńskiego. Wykonawcą była
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firma Eurovia Polska S.A., koszt –
ponad 600 tys. zł. Na odcinku ok.
900 m droga z mieszanki mineralno - asfaltowej ma szerokość 6 m
z poszerzeniami na łukach poziomych. Wykonano także oznakowanie pionowe oraz poziome z wyspami przy przejściu dla pieszych.

Ranking Samorządów “Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy,
miasta i miasta na prawach powiatu
w Polsce (z wyjątkiem Warszawy).
Źródłem danych podlegających
ocenie są informacje udostępniane
przez Główny Urząd Statystyczny,
Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze
lokalne w specjalnej ankiecie.
Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników.
Maksymalna liczba punktów, jaką
można było uzyskać wynosiła 100
dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty). W
kategorii trwałość ekonomiczno
-finansowa (maksymalnie 30 pkt.)
oceniane były wskaźniki dotyczące:
zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym
z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,
efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego. W kategorii
“trwałość społeczna” (maksymalnie
34 pkt.) oceniane były te obszary

działalności samorządów, które
mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Braliśmy
tu pod uwagą zarówno “twarde”
dane o wydatkach samorządu
(m.in. na usługi w zakresie edukacji,
kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne
efekty tych wydatków (np. miejsca
dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania
miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny,
współpraca z organizacjami pozarządowymi). W kategorii trwałość

środowiskowa (maksymalnie 26 lub
28 pkt.) kładziono nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska
i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele
do zrobienia choćby w zakresie
gospodarki odpadami, gospodarki
wodno-ściekowa, czy redukcja
emisji spalin i smogu. W czwartej
kategorii (maksymalnie 10 pkt.)
sprawdzaliśmy jakość zarządzania
urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami. Gmina Siedlec
awansowała o 98 pozycji. W 2019
roku znajdowała się na 887 miejscu,
w 2020 na 789.
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kultura

Jesień to czas zajęciowowarsztatowy. Wróciły stałe
zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W różnorodnym
tyglu znalazły się zajęcia
plastyczne dla dzieci i dorosłych,
są również tańce. Na scenę
weszła grupa teatralna, jest
majsterkowanie, rzeźba i zajęcia
z rękodzieła artystycznego
i wiele więcej. Gminny Ośrodek
Kultury wreszcie żyje od rana
do wieczora i jest miejscem
szeroko pojętego rozwoju.
We wrześniu odbyło się spotkanie
autorskie z Panią Zofią Mąkosą
i promocja jej powieści „Dolina nadziei”, która jest zakończeniem cyklu
Wendyjska Winnica. Pisarka opowiadała o losach swoich bohaterów
podsumowując trzy tomy historii
i zamykając tym samym wendyjski

Jesień z kulturą
od rana do wieczora

etap. Pisarka zapowiedziała już
nową powieść osadzoną w zupełnie
innych rejonach czasu i przestrzeni,
jak i promowała zbiór opowiadań
„Taniec Pszczół”, w którym pojawiło
się jej opowiadanie.

GOKgaleria zaprasza ciągle i stale
na swoje wystawy, promując
twórców i pomagając im w rozwoju artystycznym. Obecnie w holu
galerii możemy oglądać prace
wykonane przez Annę Hawryliszyn,

która prezentuje zupełnie nowe
spojrzenie na tekst. U niej z tekstów rodzą się portrety. Wystawa
czynna będzie do końca października.

W dniach 16-17 października odbył
się I Rodzinny Rajd Samochodowy
śladami Mielżyńskich. To impreza,
która przyciągnęła sympatyków
motoryzacji. Na starcie pojawiły
się 24 załogi, a w samym rajdzie
uczestniczyło prawie siedem-

dziesiąt osób. Trasa zaczynała się
w Chobienicach, a zakończyła
w Iwnie, gdzie znajdowała się
rodowa siedziba Mielżyńskich. Po
drodze czekały punkty kontrolne,
a na mecie sporo dobrej zabawy. Z
pewnością wrócimy do samochodowych wojaży w przyszłym roku.
Przypominamy o naszych konkursach i warsztatach. Jeszcze do 5
listopada czekamy na Wasze
prace plastyczne w kolejnej edycji

konkursu Jesienne Stworki. Ogłosiliśmy również konkurs piosenki
Siedleckie Nutki i tutaj na zgłoszenia czekamy do 8 listopada.
Zachęcamy również do uczestnictwa w warsztatach dyniowych 29 października. To zajęcia
dla młodzieży i osób dorosłych,
chodźcie się pobawić!

Szczegóły wszystkich warsztatów,
zajęć i konkursów na naszej stronie
internetowej www.goksiedlec.pl

Pasowanie na czytelników

W czwartek 28 października Gminny
Ośrodek Kultury wsparł akcję pasowania na czytelników uczniów klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej w Belęcinie. Pan Grzegorz, który w naszym Ośrodku odpowiada za tzw.
“słowo” opowiedział o swojej pracy
oraz przeczytał fragment jego ulubionej książki dla dzieci i młodzieży.

6

www.siedlec.pl

działo się

Historycznie, muzycznie
i z galopem

Rodzinny piknik w Chobienicach zakończył koncert uznanej Orkiestry
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu. Zanim na scenie pojawili się
muzycy, uczestnicy imprezy mogli oglądać zabytkowy sprzęt czy pokaz koniarski.
- Planujemy kolejne edycje – mówi wójt Siedlca, Jacek Kolesiński.

Atrakcje dla dzieci, mnóstwo
lokalnych smakołyków, a także
pokazy konne czy koncert poznańskiej Orkiestry Reprezentacyjnej
Sił Powietrznych. To część atrakcji,
które zapewniono w niedzielę
(5.09.) mieszkańcom gminy Siedlec,
jak i tych z okolicznych gmin,
którzy uczestniczyli w pikniku
historycznym w Chobienicach.

Jak było kiedyś
Imprezę zorganizowano w urokliwym parku, tuż obok chobienickiej
Ostoi. Miała związek z Rokiem
Mielżyńskich, obchodzonym
w województwie wielkopolskim.
Dlatego nie brakło historycznych
akcentów – prezentacji zabytkowego sprzętu przez Stowarzyszenie
Miłośników Historii Wojskowości,
które pokazało nawet, jak przed laty
w trakcie wojny leczono ludzi. - Na
pewno inaczej niż dziś – tłumaczy
Maciej Myczka, prezes stowarzyszenia. Wyjaśnia, że podczas pikniku
prezentowano też sprzęt wojskowy
czy sylwetki żołnierzy od czasów Powstania Wielkopolskiego
po współczesne. Myczka zaprasza
również na kolejne historyczne
wydarzenia, jak chociażby uroczystości katyńskie w Wolsztynie 10
września o godz. 12 w domu kultury
czy marsz katyński 18 września.
Podkreśla ponadto, że przedstawiciele jego stowarzyszenia wybierają
się delegacją do prezydenta Andrzej
Dudy z petycją, by 27 grudnia
ustanowić świętem państwowym.
Wyjaśnijmy, że to tego dnia w 1918
roku wybuchło powstanie.
Z majorem na czele
Istotną częścią programu niedzielnej imprezy w Chobienicach był
też pokaz koniarski w wykonaniu
członków Apolinarski Group,
która ma na koncie udział w wielu
produkcjach filmowych. - Między
innymi w Ogniem Mieczem czy Bitwie Warszawskiej 1920 – wskazuje
Waldemar Ligma, dyrektor ośrodka
kultury w Siedlcu. Zaznacza,
że grupa ma nawet podpisany
kontrakt z Netflixem na filmową

W związku z prośbą
pszczelarzy, Wójt Gminy Siedlec
apeluje, o przestrzeganie
zasad podczas wykonywania
oprysków środkami ochrony
roślin. W roku bieżącym
występują już masowe
podtrucia rodzin pszczelich.
W zdecydowanej większości
przypadków osypują się przede
wszystkich pszczoły lotne, czyli
te, które miały bezpośredni
kontakt z substancją toksyczną.
Brak ich stawia pod znakiem
zapytania egzystencję całej
rodziny.
Ryzyko zatrucia pszczół można
zmniejszyć przez m.in. niestosowanie środków ochrony roślin bardzo
toksycznych i toksycznych w czasie
kwitnienia, nieopryskiwanie upraw,
w których są kwitnące chwasty,
dobieranie preparatów mało
toksycznych dla pszczół i prze-
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produkcję, co jedynie dowodzi jej
umiejętności zaprezentowanych
w Chobienicach. A stawanie na koniach w trakcie galopu było jedynie
częścią występu, który zgromadził
tłumy widzów. Podobnie zresztą
jak koncert wspomnianej orkiestry
złożonej z wojskowych, będących
jednocześnie świetnymi muzykami,
często po akademiach muzycznych.
A sam dyrygent to major, odznaczony m.in. przez prezydenta i, co
wiadomo z kuluarów, wymagający
szef, lubiący dyscyplinę. Jej efekty
można było podziwiać w Chobienicach, bo muzycy nie tylko równo
grali, ale i nie fałszowali. Warto
też odnotować, że na ich przyjazd
musiał wyrazić zgodę sam Minister
Obrony Narodowej Mariusz Błasz-

czak. W końcu wojsko to wojsko.
Nie ma rozkazu, nie ma koncertu.
Pszczoła przy scenie
I tak jak bez rozkazu nie ma koncertu, tak bez dobrego jedzenie nie
ma dobrej imprezy. O to zadbały
gospodynie z gminy Siedlec, w tym
te z koła w Belęcinie. Ciepłych słów
nie szczędzi im sołtys wsi, Dominik
Kardaszewski. Tłumaczy, że panie
specjalnie na tę okazję przygotowały
zupę szczawiową z ziemniaczkami,
jajkiem przepiórczym i czipsem z bekonu. Co oczywiste, chętnych do jej
skosztowania nie zabrakło. Sołtys
przy okazji podkreśla, że belęcińskie
koło w ubiegłym roku świętowało 50-lecie istnienia i zaznacza,
że na gospodynie zawsze można

liczyć. Cieszy się też, że gmina organizuje kolejne imprezy, bo wyjście
z domu po miesiącach zamknięcia
każdemu zrobi dobrze. I zaprasza
do Belęcina, gdzie niedawno oficjalnie otwarto wiejski park – Dębowy
Zakątek. Dominik Kardaszewski zachęca też do pomagania, bo i szczytnemu celowi służyła niedzielna
impreza. Tuż przy scenie ustawiono
bowiem stoisko, gdzie zbierano
pieniądze dla Mai ze Zbąszynia. Chętnych nie brakowało, co bardzo
cieszy – mówi pan Szymon, który
specjalnie na tę okazję przyodział
strój sympatycznej pszczółki.
Historia ma znaczenie
Piknik spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. - To

dobry pomysł. Byłam z synem
Kubą, dla którego historia to wielka
pasja – mówi uczestniczka imprezy,
Aneta Fornalkiewicz. Dodaje,
że syn na co dzień pasjonuje się
strzelectwem i tę dyscyplinę
uprawia razem z tatą. Inni mieszkańcy gminy wskazują, że historia,
choć zainteresowanie nią rośnie
powoli, jest ważna dla tożsamości
i takie tematyczne imprezy służą
jej propagowaniu. - A łączenie tego
z atrakcjami dla dzieci to dobra
myśl – mówi pan Krzysztof, mieszkaniec Siedlca. Dlatego, jak wskazuje wójt Jacek Kolesiński, gmina
już przymierza się do organizacji
kolejnego pikniku. Kiedy? - Myślimy, planujemy. Jak będziemy
wiedzieli, damy znać – śmieje się
Kolesiński.
ŁR

Apel wójta:
Chrońmy pszczoły!
strzeganie okresów prewencji.
Zabiegi należy wykonywać późnym
wieczorem po zakończeniu lotu
pszczół. Kwestie oprysków reguluje
ustawa o środkach ochrony roślin
z 8 marca 2013 roku. (t. j. Dz. U.
2020.2097), zgodnie z którą środki
ochrony roślin można stosować
wyłącznie w taki sposób, aby nie
dopuścić do zagrożenia zdrowia
ludzi, zwierząt i środowiska.

Koło pszczelarzy przypomina
o powadze sprawy chcąc pobudzić
świadomość o istniejącym zagrożeniu, obowiązku przestrzegania
zasad stosowania środków ochrony
roślin pamiętając jednocześnie,
że wzajemne zrozumienie i szacunek pozwolą rozwijać się na terenie
naszej gminy, zarówno rolnictwu,
jak i pszczelarstwu, dla dobra nas
wszystkich.

Setne urodziny

17 października mieszkanka Wielkiej Wsi, pani Zofia obchodziła
setne urodziny. Wizytę jubilatce
złożyli wójt Jacek Kolesiński,
kierownik OPS Beata Wieczorek
oraz sołtys Wielkiej Wsi Agniesz-

ka Doulgeris. Na ręce pani Zofii
złożone zostały życzenia przede
wszystkich niezawodnego zdrowia, pomyślności, pamiątkowy
grawerton, kwiaty i okolicznościowy prezent.
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inwestycje

W dwa
miesiące Będzie nowoczesna
Podpisano umowę na budowę
chodnika w Starej Tuchorzy. Wykonawcą wybrano firmę Andrzeja
Barskiego z Chobienic. Prace
pochłoną 173 tys. zł i będą finansowane z budżetu gminy. Chodnik ma
być gotowy za dwa miesiące.

sala gimnastyczna
Będzie drożej, ale wyjścia nie
ma. Bo sala gimnastyczna
w Kopanicy jest potrzebna.
Dlatego radni zdecydowali się
dołożyć do inwestycji.
I zapoznali się z tym, co
zrobiono w gminnych szkołach
podczas wakacji. A zrobiono
sporo.

Droga będzie
przebudowana

Fragment drogi gminnej w Kiełpinach będzie przebudowany. Pod
koniec września gmina podpisała
umowę z kościańską spółką Infrakom, które podejmie się zadania.
Prace mają potrwać dwa miesiące
i kosztować blisko 157 tys. zł. Środki
pochodzą z budżetu gminy i funduszu sołeckiego Kiełpin.

W 2019 roku otwarto salę gimnastyczną w Tuchorzy - pierwszą tak
nowoczesną w gminie, do której
budowy zabierano się od wielu
lat. W końcu, dzięki współpracy,
obiekt wybudowano. Dziś wiadomo, że nie był to koniec tak dużych
inwestycji oświatowych w gminie.
We wtorek radni poparli pomysł
dołożenia do budowy sali w Kopanicy, a to oznacza, że w ciągu kilku
miesięcy powinna się rozpocząć jej
budowa. To sukces, bo nie łatwo
było znaleźć firmę chcącą podjąć
się budowy. Powodem są koszty,
które rosną. Wystarczy wspomnieć, że sala w Tuchorzy kosztowała 3 mln zł, a ta w Kopanicy
będzie kosztować o dwa miliony

więcej. Ale na jej powstanie od lat
czekają mieszkańcy i uczniowie.

I
– W porównaniu do grudnia
ubiegłego roku stal zdrożała o 150
proc., płyty OSB o 200 proc. Już
wiemy, że od września będzie jeszcze drożej – mówi jeden z właścicieli firm budowlanych. Wyjaśnia,
że jest też ogromy problem ze styropianem. Wskazuje, że nie dość, iż
ceny skoczyły o 15 proc., to jeszcze
brakuje go w sklepach. - I nic nie
wskazuje na to, że ta sytuacja się
zmieni. Może się nawet okazać,
że za rok ceny będą jeszcze wyższe
– zaznacza przedsiębiorca. Dlatego
też trudno dziwić się samorządowcom, że decydują się dokładać
do inwestycji, bo w regionie nie ma
przypadków, by kolejne przetargi
oznaczały niższą cenę.
II
Przykładu nie trzeba zresztą daleko
szukać, bo jedna z gmin sąsiadujących z powiatem wolsztyńskim
organizowała ich kilka i za każdym

razem oferowane ceny były wyższe. - Dlatego nie możemy czekać
z inwestycją i musimy ją rozpocząć
– zaznacza wójt Siedlca, Jacek
Kolesiński. Podkreśla, że w gminie liczono się z tym, że do sali
w Kopanicy trzeba będzie dołożyć.
Sali gimnastyczna w Kopanicy ma
stanąć między dwoma budynkami
szkoły. Prace mają rozpocząć się
od uprzątnięcia terenu, rozebrania
budynku gospodarczego, a następnie przesunięcia kanalizacji. Obiekt,
w odróżnieniu od tego, który znajduje się w Tuchorzy, będzie miał
również dodatkowe pomieszczenie
– kotłownię, która będzie zaopatrywać w ciepło wszystkie budynki
szkoły.

III
Obiekt w Kopanicy to nie jedyna
oświatowa inwestycja. Wakacje
właśnie dobiegły końca, a tym samym zakończono remonty w części
gminnych szkół. Przeprowadzono
wiele istotnych prac, m.in. w Siedlcu, Kopanicy, Belęcinie czy Tuchorzy. W ostatniej z wymienionych

placówek m.in. usunięto schody
przed budynkiem, rozpoczęto
przekształcenie części korytarza
w klasę, jak również wyremontowano pomieszczenia pomocnicze
w kuchni i stołówkę. W Chobienicach odnowiono z kolei dwie
klasy, gdzie wykonano instalacje
elektryczne, zamontowano nowe
oprawy oświetleniowe, odmalowano ściany i sufity. Wykonano także
remont korytarza i szatni przy
kuchni.
IV
A stolica gminy, Siedlec? W szkole
odnowiono korytarz przy sekretariacie, a w kuchni odmalowano
ściany. Z kolei w Belęcinie wymieniono część przyłączy kanalizacyjnych, odnowiono korytarze,
odmalowano kuchnię, kupiono
nowe meble do sekretariatu. Przed
budynkiem wyrównano drogi i rozpoczęto odnawianie placu zabaw.
I to koniec remontów, bo kolejne
są ujęte w budżecie, a gmina już
planuje te, które mają być przeprowadzane w przyszłym roku.

Kalendarium szkoły w Tuchorzy

1 września
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2021/2022
2 września
- zebrania z rodzicami oddziałów
przedszkolnych oraz klas 6, 7, 8.
9 września
- wycieczka klas 5 do skansenu
w Wolsztynie – zapoznanie z historią
regionu.
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21 września
- zebrania z rodzicami klas 1, 2, 3, 4, 5.
21 września
- wycieczka klas 4 do skansenu
w Wolsztynie – zapoznanie z historią
regionu.
22 września
- wycieczka klasy 8a do Kina Za
Rogiem do Siedlca.
28 września

- wycieczka klas 4 do Akacjowego Rancza w Karszynie – zabawy integracyjne
i poznanie ścieżki edukacyjnej.
28 września
- wycieczka do lasu klas 2. Grzybobranie.
29 września
- wycieczka klas 5 z okazji Dnia Chłopaka do parku trampolin do Zielonej
Góry.

29-30 września
- zdjęcia klasowe.

- wycieczka klasy 8b do Wolsztyna –
aktywne spędzanie czasu wolnego.

30 września
- wyjazd do Sanktuarium Maryjnego
do Górki Duchownej klas 4.

8 października
- nocka w szkole klas 3

4 i 5 października
- wyjazd oddziałów przedszkolnych
z okazji Dnia Chłopaka do Kina Za
Rogiem do Siedlca.
8 października

11-13 października
- wycieczka klas 7 Międzyzdroje –
Świnoujście.
13 października
- nocka w szkole klasy 8a”

www.siedlec.pl

edukacja

W roku szkolnym 2020/2021
Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Wielkopolskich
w Siedlcu wzięła udział
w projekcie Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@2020.
To projekt Samorządu
Województwa Wielkopolskiego,
realizowany przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020. Projekt ma służyć
podniesieniu kompetencji
cyfrowych tysięcy uczniów
i nauczycieli w całej Wielkopolsce
dzięki swojemu wyjątkowemu
charakterowi propagującemu
korzystanie z technologii
informatycznych w procesie
dydaktycznym. Projekt wspiera
rozwój kompetencji kluczowych
uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Zadanie
to realizowane jest poprzez
zajęcia pozalekcyjne prowadzone
w ramach podprojektów
edukacyjnych nastawionych
na naukę poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii.
Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Siedlcu Urszula Rau
oraz Joanna Lemańska uczestniczyły w licznych szkoleniach,
gdzie podnosiły swoje kompetencje
informatyczne oraz merytoryczne
związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych z uczniami, nabywając
umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
i rozwiązań TIK.
Uczniowie klas 7 i 8 (aktualni absolwenci) w dwóch grupach, pod
opieką nauczycielek, realizowali
podprojekt Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, który zorientowany jest
na nauki przyrodnicze, społeczne
oraz matematykę i sprzyja budowaniu pogłębionych związków uczniów
z „małą ojczyzną”. Uczenie metodą
dociekania naukowego służy
poznawaniu struktur i zależności
w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji
w czasie i przestrzeni. Każda z grup

Szkoła w Siedlcu
wśród wyróżnionych

uczniowskich zrealizowała po dwa
scenariusze: “Zmienność czasowa
i przestrzenna elementów pogody
i analiza jej wpływu na funkcjonowanie przyrody i społeczeństw”,
Kwaśne deszcze, ich geneza zmienność sezonowa i zróżnicowanie
przestrzenne”, “Lokalizacja dzikich
wysypisk” oraz “Ceny wybranych
artykułów żywnościowych w mojej miejscowości oraz na obszarze
dorzecza Warty”.

właściwości wód opadowych, lokalizowali dzikie wysypiska oraz analizowali ceny wybranych produktów
spożywczych w lokalnych sklepach
w Siedlcu.

W ramach tych scenariuszy uczniowie wykonywali głównie obserwacje w terenie, dokonywali pomiarów
i eksperymentów za pomocą
nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Dokonywali pomiarów
meteorologicznych, analizowali
wpływ pogody na funkcjonowanie
przyrody i społeczeństwa, badali

W ramach projektu powstał
również film podsumowujący pracę uczniów, dostępny
w serwisie youtube „Cyfrowa
Mapa Dorzecza Warty - Szkoła
Podstawowa im Powstańców
Wielkopolskich w Siedlcu”. W
miniony piątek odbyła się gala
podsumowująca III edycję tego

Efektem tych działań są wyniki
analiz, zgromadzone przez poszczególne grupy uczniowskie, biorące
udział w projekcie, składające się
na zintegrowaną bazę danych
dla całej Wielkopolski: https://
www.csw2020.com.pl/mapa-csw/.

projekt, gdzie Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Siedlcu została wyróżniona

za efekty pracy, rzetelność i zaangażowanie grup uczniowskich
w realizację projektu.

Działo się
Wydarzenia w szkole
w Siedlcu
i w  przedszkolu w Chobienicach
15 września
- Międzynarodowy Dzień Kropki

1 września
- uczniowie radośnie i pełni zapału
do pracy przywitali nowy rok szkolny
2021/22 w nadziei, że nauka w ciągu
całego roku przebiegać będzie stacjonarnie.
5 września
- młodzież wystąpiła z programem
artystycznym podczas Pikniku
Militarnego, który odbył się w naszej
miejscowości w parku przed pałacem
z okazji Wielkopolskiego Roku Rodu
Mielżyńskich. Tradycyjnie na początku
roku szkolnego powstał nowy zespół
redakcyjny, który będzie pisał o wydarzeniach z życia naszej szkoły.
7 września
- odbyły się pierwsze spotkania wychowawców i nauczycieli z Rodzicami
w ramach ”Dni otwartych”.
14 września
- klasa 8 wraz z wychowawczynią p.
Martyną Wołek wybrała się na krę-

Październik 2021

19 września
- opiekunowie samorządu SP wraz
z uczennicami z klasy 8a udzielały się
jako wolontariuszki w Biegu Charytatywnym „Pozytywnie Zabiegani
dla Mai” - dziewczynki ze Zbąszynia
chorej na SMA. Podczas tej akcji zrodził
się pomysł aby samorząd koordynował
w szkole akcję „Rzeka Grosza dla Mai”.
Akcja trwa do końca stycznia 2022.

gielnię do Babimostu.
15-17 września
- uczniowie uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych z okazji rocznicy
Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w naszej parafii.
17 września
- dzieci i młodzież wyposażona w rękawiczki i worki na śmieci brała udział
w akcji „Sprzątanie Świata”. Ponadto
w szkole wystartowała akcja „Rzeka
grosza” dla Mai Tomczak ze Zbąszynia
chorej na SMA. Akcja potrwa do końca
stycznia przyszłego roku. Uczniowie
klas 3 rozpoczęli również cykliczne
wyjazdy na basen do Wolsztyna,
a w bibliotece szkolnej wystartował
konkurs na Czytelnika Roku 2021/22.
22 września
- klasa 6 wraz z opiekunami p. Kamilą
Rączką i p. Przemysławem Strażyńskim
pojechała do parku trampolin Zajawka
w Zielonej Górze.

28 września
- wybory do Samorządu Uczniowskiego.
1 października
- Międzynarodowy Dzień Muzyki. Z
tej okazji w murach szkoły rozbrzmiewała Belgijka, a młodzież miała
okazję trochę potańczyć.

23 września
- klasy 5 i 7 wraz z wychowawcami wybrały się do Kina za Rogiem w Siedlcu

na film pt. „Śladami stóp”. Wyjazd był
nagrodą za wyróżnienie w akcji „Stop
pijanym kierowcom”.

14 października
- Dzień Edukacji Narodowej. Wystawa „Twój nauczyciel też był kiedyś
uczniem”, na której można było
zobaczyć stare zeszyty, podręczniki czy pamiętniki oraz fotografie
nauczycieli z czasów szkolnych.
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Zajęcia plastyczne, odwiedziny
przedszkolaków, wystawy.
W siedleckim Dziennym Domu
Seniora+ dużo się dzieje.
Tylko w ostatnich tygodniach
seniorzy gościli m.in. dzieci
z przedszkola, które zawitały
z wizytą z okazji Europejskiego
Dnia Seniora. Zorganizowano
także zajęcia plastyczne w ramach akcji „Sztafeta pokoleń”,
w trakcie których seniorzy
malowali obrazy przedstawiające nazwę nowych grup
przedszkola w Siedlcu. Wcielili
się też w rolę projektantów
mody i stworzyli jesienną
kolekcję. Ponadto mieli okazję
wykonać drzewka szczęścia
z papieru, sznurka i bursztynu
oraz tęczowe chmurki z krepy.
Jesienne dni seniorów urozmaicane są także zajęciami
kulinarnymi oraz manualnymi,
podczas których wykonywane są kartki okolicznościowe
oraz ozdabiane szklane butelki.
Co ważne, placówka dysponuje
czterema wolnymi miejscami
i prosi o kontakt chętnych.
Można dzwonić pod nr 68 346
21 49.

Co słychać
w domu
seniora?

Świętowali swój dzień
Seniorzy jak co roku wspólnie
obchodzili swoje święto, a mianowicie Dzień Seniora. Na ich zaproszenie przybyli wójt Jacek
Kolesiński, zastępca wójta
Agnieszka Kasperczak, przewodniczący rady Andrzej Kaźmierczak
oraz kierownik OPS Beata Wieczorek. Na ręce Haliny Schwandt,
szefowej siedleckiego Koła
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów wójt złożył gratulacje
i kwiaty. Ponad 100 osób wspólnie
spędziło czas na rozmowie i zabawie.
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Mamy nową karetkę
Wolsztyński szpital oficjalnie przyjął
nową karetkę pogotowia typu „P”.
Mercedes kosztował 575 tys. zł,
z czego 55 tys. zł dołożył powiat
wolsztyński. – Nowoczesny ambulans był nam bardzo potrzebny.
Dotychczasowy volkswagen crafter
czasem się psuł, co przysparzało
dodatkowego stresu ratownikom
medycznym – mówił starosta. To
„czasem się psuła”, to np. zdarzenie
z maja, kiedy w 11-letniej karetce zawiodły hamulce i ambulans
na czerwonym świetle wjechał przy
skrzyżowaniu Przemysłowej i Słowackiego z obwodnicą na przejście
dla pieszych, na którym znajdowali
się piesi. Na szczęście nikomu nic
się nie stało, a karetka jechała pusta
ze stacji benzynowej. Ratownicy
medyczni podkreślali wówczas,
że tabor wolsztyńskiego pogoto-

wia to złom, więc nowy mercedes
jest bardzo ważnym nabytkiem
i jak mówią to naprawdę jest wielkie
wydarzenie… I to ich martwi, bo wymiana sprzętu, w tym wysłużonych
samochodów powinna być naturalną koleją rzeczy, a nie świętem,
na które przychodzi się z kwiatami.
Nowy samochód spełnia aktualne
wymogi oznakowania pojazdów
ratowniczych i jest żółty. – Ma
automatyczną skrzynię biegów, 3-litrowy silnik o mocy 190 koni mechanicznych. Posłuży jako karetka typu
„P” i zastąpi craftera. Ten z kolei
będzie używany w transporcie międzyszpitalnym – informuje starosta
i dodaje, że w przyszłym roku planowana jest wymiana karetki typu
S. I to jest bardzo dobra wiadomość
i dla ratowników, i przede wszystkim
dla pacjentów.

www.siedlec.pl

w gminie

Dwunasty
Zjazd Oddziału
Gminnego ZOSP RP

W dniu 24 października 2021 roku
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu odbył się XII Zjazd
Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Siedlcu.
W Zjeździe wzięli udział z głosem
decydującym delegaci oraz z głosem doradczym przedstawiciele
do nowego Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP wybrani
na zebraniach sprawozdawczo –
wyborczych w jednostkach OSP,
a także członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego
i zaproszeni goście. Otwarcia
Zjazdu dokonał Prezes ustępującego Zarządu dh Maciej Tomalik,
który powitał wszystkich gości. Na
przewodniczącego Zjazdu wybrano

dh Andrzeja Wieczorka, a na sekretarza Zjazdu dh Karolinę Wojciechowską. Po złożeniu sprawozdań
przez ustępujący Zarząd i Komisję
Rewizyjną jednogłośnie udzielono
absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Siedlcu na pierwszym
posiedzeniu się ukonstytuował.
Miłym zaskoczeniem było wręczenie przez Prezesa ZOG ZOSP
RP w Siedlcu Macieja Tomalika
oraz Zastępcę Wójta Agnieszkę
Kasperczak podziękowań i upominków dla ustępującego Zarządu.
Oficjalnego zamknięcia obrad Zjazdu dokonał nowo wybrany Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Siedlcu Druh Hieronim Birk.

Nowy zarząd gminnego
ZOSP RP w Siedlcu
Prezes

Hieronim Birk

Wiceprezes

Jacek Kiciński

Wiceprezes

Waldemar Prządka

Wiceprezes

Maciej Tomalik

Sekretarz

Anna Lehmann

Skarbnik

Krzysztof Dudziński

Członek Prezydium

Łukasz Adam

Członek Prezydium

Artur Hałuszczak

Członek Prezydium

Dariusz Utarta

Członek Prezydium

Damian Zalisz

Członek

Jan Basinski

Członek

Sebastian Birk

Członek

Ryszard Cichy

Członek

Leszek Fabiś

Członek

Arkadiusz Kaczmarek

Członek

Jacek Kolesiński

Członek

Sylwester Komenda

Członek

Adam Kupś

Członek

Arkadiusz Lewandowski

Członek

Józef Markiewicz

Członek

Mikołaj Materna

Członek

Krzysztof Michalski

Członek

Karol Nawrot

Członek

Sebastian Prządka

Członek

Marian Przymuszała

Członek

Bogdan Raszke

Członek

Tomasz Rzyski

Członek

Filip Szarłata

Członek

Aleksander Tomiński

Członek

Piotr Tomys

Członek

Andrzej Wieczorek

Delegaci na Zjazd Oddziału
Powiatowego oraz przedstawicieli
do składu przyszłego Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Wolsztynie:
Delegaci:
1. Antoni Hirt
2. Dariusz Fornalkiewicz
3. Tomasz Piątyszek
4. Stanisław Strażyński
5. Maciej Tomalik
6. Piotr Utrata
Przedstawiciele:
1. Hieronim Birk
2. Krzysztof Dudziński
3. Janusz Kiciński
4. Anna Lehmann
5. Waldemar Prządka
6. Maciej Tomalik

W ostatni dzień sierpnia odbyła się wycieczka organizowana przez Wójta Gminy Siedlec oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Siedlcu w ramach wyjazdu „Spędźmy
czas razem”. W związku z zmieniającą
się pogodą i zapowiadanymi deszczami
atrakcja wyjazdu została zmieniona
z Zagrody Rodzinnej Siedlisko Józefówka na Park Trampolin „Zajawka”
w Zielonej Górze. Wycieczka liczyła 47
osób, w tym opiekunowie oraz psycholog dziecięcy. Podczas wyjazdu dzieci
miały możliwość integracji między sobą,
świetnej zabawy oraz aktywnego spędzenia czasu bez gier elektronicznych,
komputerów. Miały również możliwość
poznania psychologa dziecięcego – Pani
Barbara Górecka-Atkinson udzielająca
porad w Punkcie Konsultacyjnym w Siedlcu która towarzyszyła dzieciom przez
cały wyjazd. Dziękujemy wszystkim
dzieciom za udział i życzymy udanego
roku szkolnego. Do zobaczenia!

Październik 2021

Ważne, że jesteśmy razem
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Kategoria grupowa:

Mistrzostwa
wędkarskie OSP
W dniu 25 września 2021 r.
na stawie hodowlanym w Kuźnicy
Zbąskiej Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu zorganizował V Mistrzostwa Wędkarskie
Strażaków Ochotników Gminy
Siedlec. Zawody zostały rozegrane
w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej a uczestniczyło w nich 27 przedstawicieli z 9
jednostek OSP. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów czuwała

Komisja Sędziowska w składzie:
dh Damian Zalisz – Sędzia Główny
i dh Waldemar Prządka – Sędzia
Pomocniczy. O godz.7.00 nastąpiła
zbiórka, podczas której rozlosowane zostały stanowiska. Po kilkugodzinnym wędkowaniu przystąpiono
do ważenia ryb i ustalania wyników. Zwycięzcy otrzymali dyplomy,
puchary, statuetki oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,

Urząd Gminy Siedlec, dh Hieronima
Birka z Siedlca, dh Bogdana Raszkego z Jaromierza, dh Waldemara
Prządkę z Tuchorzy, Sklep Wędkarski Maraszek z Wolsztyna oraz Huberta Kuleszę właściciela stawów
w Kuźnicy Zbąskiej. Wyróżnienie
za złowienie największej ryby
otrzymał dh Karol Karczmarczyk
z jednostki OSP Żodyń. Najstarszym zawodnikiem okazał się Bogdan Raszke z OSP Jaromierz.

LP

OSP

1.

OSP Jażyniec

2.

OSP Żodyń

3.

OSP Boruja

4.

OSP Siedlec

5.

OSP Stara Tuchorza

6.

OSP Jaromierz

7.

OSP Reklin

8.

OSP Wąchabno

9.

OSP Zakrzewo

Kategoria indywidualna:
LP

Imię i Nazwisko/ OSP

1.

Karol Karczmarczyk       
OSP Żodyń

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mistrzostwa w unihokeju
dziewcząt i chłopców

Egeniusz Jobke
OSP Jażyniec
Krzysztof Nowak
OSP Siedlec
Marcin Raszke
OSP Jaromierz
Grzegorz Nowak
OSP Boruja
Waldemar Jobk
OSP Jażyniec
Paweł Kardaszewski
OSP Boruja
Ernest Głowacki
OSP Stara Tuchorza
Marcin Krajewski
OSP Reklin
Robert Rutter
OSP Stara Tuchorza

Dziewczęta
SP Belęcin – SP 3 Wolsztyn

3–1

SP Kębłowo – SP Siedlec

4–1

SP 3 Wolsztyn – SP Siedlec

0 –2

SP Kębłowo – SP Belęcin

3–3

SP Kębłowo – SP 3 Wolsztyn

5–0

SP Siedlec – SP Belęcin

0–3

Zespół SP Kębłowo, który będzie reprezentować Powiat Wolsztyński w Mistrzostwach
Rejonu Leszczyńskiego: Brambor Milena,
Głuszak Wiktoria, Kominiarczyk Agata,
Knobel Maria, Maksymowicz Dominika, May
Nadia, Przybyła Małgorzata, Skrzypczak
Julia, Tomiak Martyna i opiekun
Kotlarski Sławomir.
Chłopcy

W dniu 19 października roku w sali sportowej
w Belęcinie rozegrano Mistrzostwa Powiatu
Wolsztyńskiego w unihokeju w kategorii dziewcząt w ramach XXIII Wielkopolskich Igrzysk
Dzieci, czyli uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej. Udział wzięły 4 zespoły: SP Belęcin, SP
Kębłowo, SP Siedlec i SP 3 Wolsztyn, które rozegrały emocjonujące mecze każdy z każdym,
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jednak nieznacznie zwyciężył zdecydowany
faworyt, czyli zespół SP Kębłowo. Również 19
października roku w sali sportowej w Belęcinie
rozegrano Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskiego w unihokeju w kategorii chłopców w ramach XXIII Wielkopolskich Igrzysk Dzieci, czyli
uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej. Udział
wzięły 4 zespoły: SP Belęcin, SP Kębłowo,

SP Siedlec i SP 3 Wolsztyn, które rozegrały
emocjonujące mecze każdy z każdym. Dopiero
ostatnie spotkanie wyłoniło najlepszy zespół,
czyli SP Kębłowo, który niespodziewanie wyeliminował faworytów, czyli zespół SP Siedlec.
Zawody zostały sfinansowane ze środków
Powiatu Wolsztyńskiego w zakresie sportu
szkolnego na rok 2021.

Kębłowo – Belęcin

4–0

SP Siedlec – SP 3 Wolsztyn

1–0

SP Belęcin – SP 3 Wolsztyn

2–1

SP Siedlec – SP Kębłowo

1–4

SP Siedlec – SP Belęcin

5–1

SP 3 Wolsztyn – SP Kębłowo

4 – 10

Zespół SP Kębłowo, który będzie reprezentować Powiat Wolsztyński w Mistrzostwach
Rejonu Leszczyńskiego: Brenk Dominik,
Górka Krystian, Knobel Karol, Stachowiak
Bartosz, Wieczorek Szymon, Wilk Tobiasz,
Woźny Filip, Wróblewicz Krystian, Ziomek
Nikodem i opiekun Kotlarski Sławomir.

www.siedlec.pl

