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Beneficjent: Medica Poland – Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 43
Nazwa projektu: 
„Budowa doœwiadczalnego oœrodka Medica Poland - Centrum 
Rehabilitacji z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody 
badawczej w dziedzinie rehabilitacji medycznej”
Lokalizacja:
Województwo: Lubelskie, Powiat: Che³mski, Gmina / 
Miejscowoœæ: Siedliszcze
Realizacja projektu: w latach 2012 – 2015
�ród³o dofinansowania: Program Operacyjny Rozwój Polski 
Wschodniej, Oœ priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, 
Dzia³anie I.3 „Wspieranie innowacji" 
Zakres Projektu, Cel Projektu i planowane rezultaty

Polityka Unii Europejskiej k³adzie szczególny nacisk na 
œcis³¹ wspó³pracê sektora nauki z gospodark¹, a wytyczne Unii 
Europejskiej znalaz³y odzwierciedlenie  w Strategii Lizboñskiej. 
Osi¹gniêcie celów Strategii Lizboñskiej ma s³u¿yæ szybkiemu 
i efektywnemu przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy, 
w tym innowacji. Dzia³aniem bêd¹cym odpowiedzi¹ na 
wyznaczone cele Strategii jest realizacja niniejszego projektu pn. 
„Budowa doœwiadczalnego oœrodka Medica Poland – Centrum 
Rehabilitacji z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody 
badawczej  w dziedzinie rehabilitacji medycznej”.

Celem bezpoœrednim projektu jest poprawa warunków dla 
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej - rozwoju i dyfuzji 
przedsiêwziêæ innowacyjnych w regionie poprzez budowê doœ-
wiadczalnego  oœrodka Medica Poland – Centrum Rehabilitacji.

Dziêki realizacji inwestycji, polegaj¹cej na budowie i wypo-
sa¿eniu oœrodka Medica Poland – Centrum Rehabilitacji  
stosuj¹cego termowizjê jako now¹ metodê badawcz¹ w dziedzi-
nie rehabilitacji medycznej, nast¹pi zdynamizowanie aktywnoœci  
Medica Poland  w tworzeniu innowacyjnej i konkurencyjnej 
metody badawczej bêd¹cej podstaw¹ rozwoju medycyny i gospo-
darki. Realizacja inwestycji umo¿liwi transfer wiedzy w regionie 
oraz pomiêdzy regionem lubelskim, a innymi regionami w ramach 
œrodowisk medycznych  i gospodarczych. Ponadto realizacja 
projektu pozwoli na rozwój dotychczasowej wspó³pracy z jednos-
tkami badawczo – rozwojowymi, podmiotami gospodarczymi.

Przedmiotem projektu jest budowa doœwiadczalnego 
oœrodka Medica Poland – Centrum Rehabilitacji z wykorzystaniem 
termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie 
rehabilitacji medycznej.

Opis projektu
Projekt zak³ada budowê budynku oœrodka doœwiadczalnego 

o ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej 3564,04 m2 oraz zakup 
i monta¿ aparatury badawczej W Projekcie zak³ada siê 
kompleksow¹ realizacjê obiektu wraz z infrastruktur¹ techniczn¹, 
drogami oraz zieleni¹. Prace prowadzone bêd¹ we wszystkich 
specjalnoœciach budowlanych. 

Nowo projektowany budynek o zró¿nicowanej bryle i nie-
regularnym kszta³cie dostosowany jest do geometrii dzia³ki. 
Zwieñczenie budynku dachem wielospadowym, o zró¿nico-
wanych pochyleniach po³aci dachowych. W centralnej czêœci jako 
dwukondygnacyjny, zaœ  w czêœci po³udniowej parterowy. Zapro-
ponowane rozwi¹zania techniczne i technologiczne s¹ 
funkcjonalne i dostosowane do za³o¿onych celów projektu. 
Wybudowany obiekt bêdzie spe³nia³ w³aœciwe dla tej klasy 
obiektów standardy techniczne, higieniczne i sanitarne. W projek-
cie przyjêto wykorzystanie technologii energii odnawialnej.  
Budynek bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem i istniej¹c¹ 
zabudow¹ oraz podkreœla³ walory krajobrazu. 

W obiekcie oœrodka badawczego zaprojektowano czêœæ 
laboratoryjn¹, seminaryjn¹, pobytu sta³ego i techniczn¹. 
Wybudowany oœrodek dostêpny bêdzie z poziomu terenu dla 
osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach 
inwalidzkich. 

Zaplanowano budowê i wyposa¿enie 14 –u laboratoriów, 
które w ramach projektu zostan¹ wyposa¿one w nowoczesn¹ 
aparaturê badawcz¹:
1. Laboratorium termowizji – diagnostyka czynnoœciowa
2. Laboratorium RM – diagnostyka obrazowa
3. Laboratorium terapii zimnem
4. Laboratorium terapii ciep³em
5. Laboratorium terapii bliznowców i oty³oœci
6. Laboratorium elektroterapii, terapii ultradŸwiekowej i falami 
uderzeniowymi
7. Laboratorium kardio
8. Laboratorium laseroterapii
9. Laboratorium – Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczni-
czego
10. Laboratorium wzmo¿onego nadzoru i monitoringu kario
11. Laboratorium kinezyterapii
12. Laboratorium  terapii falami magnetycznymi
13. Laboratorium hydroterapii
14. Laboratorium analiz ruchu, czucia, chodu

Efektem prowadzonych badañ nad obiektywizacj¹ i mo¿-
liwoœciami zwiêkszenia efektywnoœci metod i zabiegów 
fizjoterapii w powsta³ej w ramach projektu infrastrukturze, bêdzie 
obiektywna ocena stanu struktur anatomicznych nie tylko 
w odniesieniu do zmian strukturalnych, ale przede wszystkim 
zaburzeñ czynnoœciowych. Opracowanie zobiektywizowanej 
metody oceny stanu czynnoœciowego pozwoli na d³ugofalowe 
prowadzenie badañ w ró¿nych dziedzinach medycznych, a w 
szczególnoœci w konkretnych jednostkach chorobowych. 
Pierwsze opracowane innowacyjne metody i procedury 
medyczne w dziedzinie rehabilitacji medycznej bêd¹ stanowi³y 
podstawê do dalszych badañ naukowych i prac rozwojowych nie 
tylko w œcis³ej dziedzinie medycznej. 

        Anna Szeklicka

Budowa doœwiadczalnego oœrodka Medica Poland - Centrum Rehabilitacji 
z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie rehabilitacji medycznej
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 pochodz¹cym z Chojna Starego wybitnym 
poecie przez ponad 50 lat by³o niewiele Owiadomo. Jako wróg Polski Ludowej znalaz³ siê 

w indeksie autorów zakazanych. Skuteczne dzia³anie 
cenzury doprowadzi³y, ¿e jego poezja nie by³a  znana w 
jego rodzinnym kraju, chocia¿ na emigracji ju¿ dawno 
zosta³a zauwa¿ona i doceniona.

Wac³aw Iwaniuk urodzi³ siê 17 grudnia 1912 
roku w Chojnie Starym. By³ najm³odszym dzieckiem 
Józefy Iwaniuk ( z domu Dyszewska) i Szczepana 
Iwaniuka. Szko³ê powszechn¹ oraz gimnazjum ukoñczy³ 
w Siedliszczu. Dalsz¹ naukê kontynuowa³ w Seminarium 
Nauczycielskim Mêskim w Che³mie. Jako m³ody poeta 
swoje wiersze publikowa³ w „ Kamenie”, „ KuŸni 
M³odych” i innych pismach literackich. Studia wy¿sze 
odby³ na wydziale prawno- ekonomicznym Wolnej 
Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W 1939 r. otrzyma³  
stypendium Funduszu Kultury Narodowej i z ramienia 
NSZ wyjecha³ z praktyk¹ konsularn¹ do Buenos Aires. 
Tam dotar³a do niego wiadomoœæ o wybuchu II wojny 
œwiatowej. Natychmiast powzi¹³ decyzjê o powrocie do 
Europy. We Francji zg³osi³ siê do Brygady Strzelców 
Podhalañskich, z któr¹ walczy³ pod Narwikiem. Po 

kapitulacji Francji chcia³ przedostaæ siê do Wielkiej 
Brytanii. W Hiszpanii zosta³ aresztowany i osadzony w 
obozie Miranda de Ebro, sk¹d zbieg³ do Giblartaru. Na 
pocz¹tku 1940 roku zosta³ ewakuowany do Anglii i tu 
wst¹pi³ do Dywizji Pancernej gen. Maczka. Razem z ni¹ 
odby³ szlak bojowy przez Francjê, Belgiê, Holandiê i 
Niemcy. Wac³aw Iwaniuk za udzia³ w walkach otrzyma³ 
Krzy¿ Walecznych. Po powrocie do Anglii w 1946 roku 
rozpocz¹³ studia w Cambridge. Tutaj dochodzi³y do 
niego smutne wieœci z kraju. Ostatecznie postanowi³ 
wyjechaæ do rodziny do  Kanady. Krótko mieszka³ w 
Edmonton, póŸniej przeniós³ siê do Toronto. W Kanadzie 
ima³ siê ró¿nych zajêæ. Pracowa³ w rzeŸni, póŸniej jako 
urzêdnik i t³umacz przysiêg³y oraz referent w resorcie 
sprawiedliwoœci. W Toronto rzuci³ siê w wir pracy na 
rzecz kultury. W 1951 roku za³o¿y³ klub literacko- 
artystyczny „Smocza Jama”. Publikowa³ w wielu 
czasopismach emigracyjnych („Kultura” „Kontynenty”, 
„Archipelag”). W 1965 roku Wac³aw Iwaniuk zosta³ 
laureatem nagrody Instytutu Literackiego paryskiej„ 
Kultury” za Wybór wierszy. Utrzymywa³ kontakty z G. 
Herlingiem- Grudziñskim, J. Tuwimem, J. Giedroyciem i 
wieloma innymi twórcami emigracyjnymi. Od 1980 
publikowa³ w kraju w czasopismach drugiego obiegu 
oraz w prasie katolickiej. Wac³aw Iwaniuk opublikowa³ 
ponad 20 tomów poetyckich (m. In.: „Milczenia”, 
„Ciemny czas”, „Lustro”, „Nocne rozmowy”, „W 
ogrodzie mego ojca”). Zajmowa³ siê  równie¿ 
t³umaczeniem poetów amerykañskich i kanadyjskich. 

Zmar³ 4 stycznia 2001 roku w torontoñskim North 
York General Hospital.

2 grudnia 2006 roku urna z prochami poety zosta³a 
z³o¿ona na siedliskim cmentarzu. Siedliska Biblioteka 
Publiczna otrzyma³a imiê Wac³awa Iwaniuka. Na 
budynku Urzêdu Gminy ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê, 
na której czytamy:

Ja wybra³em miejsce na ziemi
miêdzy Lublinem a Che³mem
pola w k¹kolach i ostach
i ludzi którzy tam ¿yj¹
uparci jak sama ziemia
                    Wac³aw Iwaniuk

                        1912-2001

02 grudnia 2006 w dniu sprowadzenia Prochów 
Poety do Siedliszcza Postaæ i twórczoœæ W. Iwaniuka jest 
coraz bardziej znana. Nieocenion¹ rolê w odkrywaniu 
poety pe³ni Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. 
W. Iwaniuka. W tym roku bêdzie to ju¿ VI edycja. 
Rozstrzygniêcie i podsumowanie konkursu po³¹czone 
jest z Siedlisk¹ Biesiad¹ Literack¹. Ma ona charakter 
otwartego spotkania z laureatami konkursu, mi³oœnikami 
poezji. Tegoroczna Biesiada odbêdzie siê w grudniu 
2012 roku w Domu Kultury w Siedliszczu, na któr¹ ju¿ 
dziœ serdecznie zapraszamy.

Arkadiusz Zawiaczyñski

(…)Wygnany – wrócê!
o Wac³awie Iwaniuku
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egoroczne œwiêto plonów odby³o siê 2 wrzeœnia. 
Rozpoczê³o siê uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ z udzia³em  Tprzedstawicieli w³adz naszej Gminy, w³adz 

powiatowych i wojewódzkich, rolników i mieszkañców. 
Podczas mszy nast¹pi³o poœwiêcenie przepiêknych wieñców 
do¿ynkowych, przygotowanych przez mieszkañców 
poszczególnych miejscowoœci. W tym roku funkcje starostów 
do¿ynek pe³nili Pani Bo¿ena Go³dyñ – Rura oraz Pan Jerzy 
Jaremek.
         Na scenie amfiteatru przy Zespole Szkó³  zaprezentowa³y 
siê zespo³y ludowe z naszej gminy – „Siedliszczanie znad 
Wieprza” oraz „ K³osy”. Amatorzy innego rodzaju muzyki 
bawili siê w rytm przebojów sprzed 30 lat. M³odzie¿ mog³a 
spróbowaæ swych wokalnych si³ w konkursie KARAOKE, 
w którym bezkonkurencyjn¹ okaza³a siê Wiktoria Przybylska. 
Du¿o œmiechu i zabawy dostarczy³ Turniej Kó³ Gospodyñ. 

Panie mia³y do wykonania ró¿ne zadania, np. najdalej rzuciæ 
gumowcem czy oddaæ celne strza³y w paintball. Najlepsze 
okaza³o siê Ko³o Gospodyñ z Marynina. Rozstrzygniêto 
równie¿  do¿ynkowe konkursy na Naj³adniejszy Wieniec 
Do¿ynkowy, Tradycyjny Chleb i Ciasto Dro¿d¿owe oraz na 
Siedlisk¹ Nalewkê.
      O godzinie 17.00 wyst¹pi³ znany lubelski kabaret Smile. 
Przypomnia³ swoje najlepsze skecze i parodie muzyczne, które 
znakomicie zosta³y odebrane przez publicznoœæ. Wieczorem 
nast¹pi³o losowanie skutera ufundowanego przez Gminê 
Siedliszcze oraz  innych nagród od sponsorów. Szczêœliw¹ 
posiadaczk¹ okaza³a siê Pani Barbara Borys z Siedliszcza.  
Najbardziej wytrwali mogli bawiæ siê do pó³nocy razem z 
zespo³em Bruno. 

Gor¹co dziêkujemy  wszystkim  uczestnikom do¿ynek, 
gratulujemy laureatom konkursów.

Do¿ynki Gminno – Parafialne Siedliszcze 2102



II miejsce - Wieniec Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
i Mieszkañców z Chojna Nowego

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Chojna Nowego

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Majdanu Zahorodyñskiego

Mieszkañcy Anusina z wieñcem

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bezku

Mieszkañcy Lipówek z wieñcem

I miejsce - Wieniec Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
z Siedliszcza

III miejsce - Wieniec DPS w Chojnie Nowym

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Maryninie



bchody do¿ynkowe s¹ najwiêkszym œwiêtem 
gospodarskim rolników, to ukoronowanie ich Oca³orocznego trudu, obchodzone zazwyczaj po 

zakoñczeniu najwa¿niejszych prac polowych i zebraniu plonów, 
zw³aszcza zbó¿. Tradycja wyplatania wieñców do¿ynkowych 
siêga zamierzch³ych czasów. Wieniec by³ symbolem szczêœliwie 
zakoñczonej pracy i darem dziêkczynnym. Pierwotnie 
przechowywano go w stodole, a¿ do nastêpnego roku, kiedy to 
wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków ze zbo¿em na 
nowy siew. 

Tegoroczny konkurs do¿ynkowy wygra³ wieniec 
przygotowany przez Ko³o Gospodyñ w Siedliszczu. Wymaga³o to 
wiele pracy i czasu. Najpierw nale¿a³o w odpowiednim czasie 
zebraæ zbo¿e. PóŸniej przebraæ je (ka¿dy k³osek osobno), 
podzieliæ na mniejsze wi¹zki i wysuszyæ w ciemnym ale 
przewiewnym pomieszczeniu, tak aby zachowa³o kolory. 
Kolejnym etapem by³o strojenie metalowej konstrukcji. Jest to 
bardzo ¿mudne i czasoch³onne zajêcie, wymagaj¹ce umiejêtnoœci 
artystycznych a niekiedy tak¿e sporej si³y (poszczególne elementy 
musz¹ byæ solidnie przymocowane, tak aby nie uszkodzi³ ich wiatr 
i ewentualny transport). Praca przy strojeniu odbywa³a siê w 
stodole obok skansenu i trwa³a ca³y sierpieñ a ostatnie poprawki 
by³y robione jeszcze w dniu do¿ynek. Wieniec mia³ kszta³t 
tradycyjnej korony u szczytu zakoñczonej hosti¹. Do jego 
wyplatania u¿yto 14 gatunków zbó¿, zió³ i innych roœlin. U¿yto 
m.in. pszenicy, jêczmienia, ¿yta, owsa, lnu, kaszy gryczanej, dyni, 
ry¿u, rzepaku, jarzêbiny, ró¿nych gatunków traw. Wszystkie 
elementy dekoracji w³asnorêcznie wykona³y Panie z Ko³a 
Gospodyñ. Metalow¹ konstrukcjê przygotowa³ miejscowy artysta-
kowal Pan Jaros³aw Borys. 

Wieniec przygotowany przez Ko³o Gospodyñ Siedliszczu, 
jako zwyciêzca konkursu gminnego, 9 wrzeœnia 2012 r. 
reprezentowa³ nasz¹ gminê na do¿ynkach powiatowych w 
Dorohusku. Tam równie¿ zdoby³ pierwsze miejsce, co otworzy³o 
mu drogê na do¿ynki wojewódzkie. Trzeba dodaæ, ¿e w 
Dorohusku wyró¿nia³ siê swoj¹ tradycyjn¹ form¹ i prostot¹ 
elegancji. Delegacja wieñcowa z gminy Siedliszcze 16 wrzeœnia 
2012 r. mia³a zaszczyt reprezentowaæ powiat che³mski w 
do¿ynkach wojewódzkich, które odby³y siê w Siennicy Ró¿anej. 

W delegacji bra³y udzia³ równie¿ Panie z Ko³a Gospodyñ w 
Maryninie, których stoisko z w³asnymi wypiekami, tradycyjnym 
chlebem oraz nalewkami wœród, których prym wiod³a 
„Padalcówka” (dla wtajemniczonych: poprzednia nazwa to „£zy 
So³tysa”) cieszy³o siê ogromnym zainteresowaniem. Swoje prace 
przedstawia³a równie¿ Pani Jadwiga ̄ ukowska - hafciarka z Bezku 
oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim. 
Chocia¿ nie uda³o siê zdobyæ pierwszego miejsca, to by³o to 
bardzo cenne doœwiadczenie. Mo¿na by³o podpatrzeæ nowe 
techniki i wzory wieñców oraz wymieniæ doœwiadczenia z innymi 
Ko³ami.                                                                 Joanna Lipczak

Historia pewnego wieñca…

Konkurs na wieniec do¿ynkowy:
I miejsce- Ko³o Gospodyñ w Siedliszczu- nagroda ufundowana 
przez Nawin Sp. z o.o.
II miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich i Mieszkañcy z Chojna 
Nowego- nagroda ufundowana przez Nawin Sp. z o.o.
III miejsce- Dom Pomocy Spo³ecznej w Chojnie Nowym nagrody 
zosta³a ufundowana przez organizatorów
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Maryninie- nagroda ufundowana 
przez Meritum Bank
Pozosta³e wieñce otrzyma³y nagrody pocieszenia ufundowane 
przez organizatorów
Konkurs na Tradycyjny Chleb Do¿ynkowy:
I miejsce- Bo¿ena Dzierba z Chojna Nowego
II miejsce- Joanna Jaremek z Chojna Nowego
III miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Majdanie Zahorodyñskim
Nagrody zosta³y ufundowane przez PKS Che³m. Pozosta³e chleby 
otrzyma³y nagrody pocieszenia ufundowane przez organizatorów
Konkurs na Tradycyjne Ciasto Do¿ynkowe:
I miejsce- Ko³o Gospodyñ w Siedliszczu
II miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Majdanie Zahorodyñskim
III miejsce- Danuta Szelest z Marynina
Nagrody zosta³y ufundowane przez PKS Che³m
Konkurs na Siedlisk¹ Nalewkê- 2012:

Kategoria nalewka s³odka
I miejsce- Ko³o Gospodyñ w Siedliszczu
II miejsce- Józef Zalewski z Majdanu Zahorodyñskiego
III miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Kuliku
Kategoria nalewka wytrawna
I miejsca nie przyznano
II miejsce- Joanna Jaremek z Chojna Nowego
III miejsce- Gra¿yna Dyszewska z Siedliszcza
Nagrody zosta³y ufundowane przez organizatorów
Konkurs Karaoke
I miejsce- Wiktoria Przybylska z Lipówek
II miejsce- Anna Ostrowska z Siedliszcza
III miejsce- Julia Przybylska z Lipówek
Wyró¿nienie otrzyma³a Weronika Sobieraj z Siedliszcza
Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich
I miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Maryninie
II miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Majdanie Zahorodyñskim
III miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Kuliku
Nagrody zosta³y ufundowane przez organizatorów.

W losowaniu ankiet do¿ynkowych mo¿na by³o wygraæ 
napêd do bramy ufundowany przez firmê NOWIZAL Grzegorz 
Nowacki, rower i talony na zakupy ufundowane przez Delikatesy 
Centrum, talony na us³ugi fryzjerskie ufundowane przez Zak³ad 
Fryzjerski Anny Mocnej. Nagrodê g³ówn¹ skuter wylosowa³a Pani 
Barbara Borys z Siedliszcza.

Wyniki poszczególnych konkursów
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„W³asnego kap³añstwa siê bojê, w³asnego kap³añstwa siê 
lêkam i przed kap³añstwem w proch padam i przed kap³añ-
stwem klêkam”   ( ks. J. Twardowski)

Ponad dwadzieœcia lat temu – 13 grudnia 1986 roku 
alumn Seminarium Duchownego w Lublinie  Jacek Brogowski 
przyj¹³ œwiecenia kap³añskie z r¹k ówczesnego Arcybiskupa 
lubelskiego Boles³awa Pylaka. 

M³ody ksi¹dz zosta³ skierowany do pracy jako wikariusz 
w Krasnymstawie, a nastêpnie w Kamieniu. Bardzo szybko 
awansowa³ na proboszcza oraz budowniczego Parafii 
Przenajœwiêtszej Trójcy w Che³mie (1989). Nastêpnie swoj¹ 
pracê duszpastersk¹ rozpocz¹³ w Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w 
Siennicy Nadolnej. 

Decyzj¹ arcybiskupa Józefa ¯yciñskiego zosta³ 
mianowany proboszczem naszej wspólnoty parafialnej. Ksi¹dz 
doktor Jacek Brogowski przyby³ do Siedliszcza w lipcu 2008 r. 
i od razu wzi¹³ siê do intensywnej pracy. Ksi¹dz kanonik 
z wielkim zapa³em zacz¹³ upiêkszaæ nasz koœció³ parafialny. 
Po³o¿y³ posadzkê granitow¹, podmalowa³ koœció³, odnowi³ 
¿yrandole i drzwi. Zmieni³ wystrój o³tarza w koœciele 
parafialnym oraz w kaplicy w Anusinie. Wybudowa³ o³tarz 
polowy na cmentarzu i ogrodzi³ miejsce pochówku. Proboszcz 
nie zapomnia³ o stronie duchowej – wprowadzi³ mszê œwiêt¹ 
o godzinie 17, która do dziœ gromadzi parafian na codziennej 
Eucharystii. Z tego przedsiêwziêcia jest najbardziej dumny. 

Tegoroczny odpust parafialny ku czci M.B. Czêsto-
chowskiej by³ niepowtarzalny, za spraw¹ obchodu 25 – lecia 
kap³añstwa ks. kanonika dr Jacka Brogowskiego. Uroczysta 
msza œwiêta zgromadzi³a wielu parafian i goœci na wspólnej 
modlitwie dziêkczynnej za dar powo³ania. Razem 
z naszym ksiêdzem proboszczem jubileusz obchodzili: ks. 
prof. Zbigniew Wójtowicz – pracuj¹cy na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, ks. Stefan Misa – proboszcz parafii 
Œw. Józefa Opiekuna Rodzin w £êcznej, ks. Andrzej Lupa 
–proboszcz parafii Œw. Barbary w £êcznej, ks. Józef W³oszek – 
wikariusz parafii Œw. Barbary w £êcznej, ks. Julian Brzezicki – 
proboszcz parafii Œw. Jana Chrzciciela w Trzêsinach, ks. Jan 
Bielak –proboszcz parafii Trójcy Œwiêtej w Lublinie. Na 
uroczyst¹ sumê odpustow¹ przyby³ tak¿e ks. dziekan Stanis³aw 
Furlepa wraz z pracuj¹cymi ksiê¿mi w dekanacie siedliskim. 
Nie zabrak³o tak¿e goœci: wicestarosty che³mskiego Pani Marii 
Patry, w³adz samorz¹dowych na czele z Panem Wójtem 
Hieronimem Zonikiem, dyrektorów szkó³, grup parafialnych, 
dzieci i m³odzie¿y. Wœród zgromadzonych na Eucharystii byli 
rodzice ,rodzeñstwo oraz przyjaciele ks.Proboszcza. Homiliê 
w tym wyj¹tkowym dniu wyg³osi³ przyjaciel ks. doktora Jacka 
Brogowskiego – ojciec Jerzy, który przypomnia³ 
zgromadzonym drogê Jubilata do kap³añstwa. Ukaza³ tak¿e 
piêkno powo³ania i rolê pasterza Chrystusowego we 
wspó³czesnym œwiecie. Licznie przybyli wierni w tym dniu do 
œwi¹tyni dziêkowali Bogu za dar powo³ania.

Byæ ksiêdzem to iœæ za Chrystusem i naœladowaæ 
Chrystusa. Z okazji 25 – lecia kroczenia za naszym Panem 
przyjmij Drogi Jubilacie, ksiê¿e Proboszczu serdeczne 
¿yczenia, niech Matka Boska Czêstochowska Ciê wspiera, aby 
Chrystusowa pos³uga trwa³a d³ugie i piêkne lata, by nie 
zabrak³o w niej œwiat³a i mocy Ducha Œwiêtego. ¯yczymy Ci 
tak¿e zdrowia i wytrwa³oœci w realizacji zamierzonych celów.

Ma³gorzata Lekan - Poliszuk

JUBILEUSZ KAP£AÑSKI
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- Jesteœmy bardzo zadowoleni – Projekt wychodzi naprzeciw 

naszym oczekiwaniom – Du¿o siê nauczyliœmy, a bêdziemy 

mogli jeszcze wiêcej, gdy¿ dostaliœmy ju¿ komputery 

z dostêpem do Internetu. Gdyby nie projekt pewnie nigdy nie 

by³oby nas na to staæ – mówi¹ uczestnicy projektu. W sumie 

ponad sto dwadzieœcia rodzin z gminy Siedliszcze bêd¹cych w 

trudnej sytuacji materialnej i zagro¿onych wykluczeniem 

cyfrowym wykorzysta³o szansê. Po bezp³atnych szkoleniach 

dosta³y komputery z oprogramowaniem i dostêpem do  

Internetu.
Jeœli nie wiesz jak obs³ugiwaæ komputer, jak surfowaæ po 

Internecie, nie masz swojej skrzynki mailowej i nie potrafisz 

wys³aæ maila - jesteœ wykluczony cyfrowo. A to zazwyczaj 

wi¹¿e siê z wykluczeniem ekonomicznym i brakiem 

perspektyw na poprawê swojego ¿ycia. ¯eby uchroniæ przed 

tym swoich mieszkañców Gmina Siedliszcze we wspó³pracy 

z Wschodni¹ Fundacj¹ Wspierania Spo³eczeñstwa Infor-

macyjnego realizuje projekt „Przeciwdzia³anie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Siedliszcze”, z tego projektu 30 rodzin 

otrzyma³o zestawy komputerowe z dostêpem do Internetu. Na 

jego realizacjê Gmina Siedliszcze pozyska³a unijne 

dofinansowanie w ramach dzia³ania 8.3. „Przeciwdzia³anie 

wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”  Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka.
Drugim projektem, który Gmina Siedliszcze realizuje w 

partnerstwie z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa 

Lubelskiego jest: Projekt "Przeciwdzia³anie wykluczeniu 

cyfrowemu w województwie lubelskim", jest wspó³finan-

sowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 

2007-2013, Oœ Priorytetowa 8 Spo³eczeñstwo Informacyjne - 

zwiêkszanie Innowacyjnoœci Gospodarki, Dzia³anie 8.3 

Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
Projekt bêdzie realizowany w latach 2010-2013 

w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 Gmin 

i dwóch Powiatów województwa lubelskiego.
G³ównym celem projektu jest zapewnienie bezp³atnego 

dostêpu do Internetu oraz niezbêdnych urz¹dzeñ i opro-

gramowania dla 2795 gospodarstw domowych ( w tym 92 

z Gminy Siedliszcze ) z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów 

województwa lubelskiego, zagro¿onych wykluczeniem 

z aktywnego uczestnictwa w spo³eczeñstwie informacyjnym, 

ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê materialn¹ lub niepe³no-

sprawnoœæ. Dodatkowo w sprzêt komputerowy i Internet 

zostan¹ wyposa¿one instytucje podleg³e JST, w naszej gminie 

bêd¹ to wszystkie Szko³y Podstawowe, Gimnazjum oraz 

Gminny Oœrodek Kultury w Siedliszczu.
Udzia³ w Projekcie jest bezp³atny. Koszty uczestnictwa 

w Projekcie pokrywane s¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i bud¿etu Pañstwa (85%) oraz bud¿etów 

Partnerów (15%).
           

STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU
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yklicznie pojawiaj¹ siê g³osy sceptyków, czy osób 

niezorientowanych dotycz¹ce ska³y p³onnej potocznie Czwanej ³upkiem. Niektórzy tworzyæ próbuj¹ 

nieprawdziwe historie i obawy dotycz¹ce szkodliwoœci tego 

odpadu. Cytuj¹c za wikipedi¹ : " ³upek - doœæ niejednoznaczne 

pojêcie ska³, wykazuj¹cych drobn¹ ³uskowatoœæ". Pojêcie to 

jest okreœleniem dla wielu rodzajów ska³, maj¹cych ró¿ne 

zastosowanie np. ³upki stosuje siê jako rodzaj pokrycia 

dachowego, czy te¿ jako materia³ na wykonanie posadzek . 

Na naszym terenie najczêœciej pod tym pojêciem 

rozumiemy ska³ê p³onn¹, karboñski odpad wydobywczy 

zwi¹zany z wydobyciem i wzbogacaniem wêgla kamiennego. 

W przypadku z³ó¿ pok³adowych ( np. wêgiel kamienny) 

jest to ska³a otaczaj¹ca przerosty lub nadk³ad który w czasie 

eksploatacji dostaje siê do urobku. Ska³a p³onna jest wiêc 

odpadem powsta³ym przy wydobyciu min. wêgla kamiennego 

w po³o¿onej najbli¿ej Kopalni Wêgla Kamiennego Bogdanka, 

dlatego te¿ bardzo czêsto pos³ugujemy siê okreœleniem ³upek 

maj¹c na myœli konkretnie ten odpad. Jest to odpad 

nieszkodliwy, badania G³ównego Instytutu Górnictwa 

potwierdzaj¹ sta³oœæ parametrów fizyko-chemicznych i bardzo 

niskie zawartoœci pierwiastków radioaktywnych, zbli¿one do 

iloœci naturalnych wystêpuj¹cych w skorupie ziemskiej. KWK 

Bogdanka wykorzystuje odpady wydobywcze w wielu 

okolicznych gminach do rekultywacji wyrobisk odkryw-

kowych po kopalinach surowców pospolitych (piasek, glina 

itp.) Odpady te stosuje siê tak¿e do wykonania podbudowy, 

remontów i utwardzania dróg lokalnych. Stanowi¹ tak¿e dobry 

materia³ do utwardzania terenów, placów budowy, podjazdów 

itp. Odpady s³u¿¹ niejednokrotnie do budowy boisk 

sportowych, trybun czy górek saneczkowych.
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Melioracji i U¿ytków 

Zielonych s¹ wykorzystywane do budowy grobli i obwa³owañ 

stawów rybnych, obwa³owañ przeciwpowodziowych. Odpad 

ten stosuje siê skutecznie do produkcji ceg³y klinkierowej 

Ekoklinkier w Bogdance, jest g³ównym surowcem stosowanym 

do jej produkcji. Pod wp³ywem powietrza ³upek przywêglowy 

wietrzeje , pod wzglêdem mineralogicznym zmiany nastêpuj¹ 

stosunkowo wolno, nie maj¹ du¿ego znaczenia dla iloœci 

zanieczyszczenia metalami, ale wp³ywa na w³aœciwoœci 

mechaniczne. Dlatego materia³ ten stosowany do budowy 

dróg, utwardzania placów itp. powinien byæ przykryty np. 

warstw¹ piasku. Natomiast stosowany do rekultywacji terenów 

przykrywa siê warstw¹ gruntu umo¿liwiaj¹c¹ sadzenie np. 

drzew czy uprawê roœlin. W gminie Siedliszcze ska³a p³onna 

stosowana jest do remontów dróg, rekultywacji nieu¿ytków i 

innych przedsiêwziêæ po uzyskaniu decyzji ze Starostwa 

Powiatowego w Che³mie. Niejednokrotnie w³aœciciele 

nieu¿ytków wraz z firmami zajmuj¹cymi siê transportem tego 

materia³u zdobywaj¹ stosowne zgody i rekultywuj¹ nieu¿ytek 

przy u¿yciu ³upka przywêglowego. Tak¿e podbudowy takich 

obiektów jak boisko przy Zespole Szkó³ im. Henryka 

Sienkiewicza w Siedliszczu, czy amfiteatr z górk¹ saneczkow¹ 

powsta³y tak¿e z ³upka przywêglowego. Jak widaæ szerokie 

mo¿liwoœci stosowania tego odpadu górniczego przemawiaj¹ 

za stosowaniem pojêcia „surowiec naturalny" czy „materia³ 

alternatywny".
Hieronim Zonik

£upek - ska³a p³onna - materia³ naturalny
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 dniu 25 wrzeœnia 2012 r. odby³a siê XIX sesja Rady 

Gminy Siedliszcze, a jej obradom przewodniczy³ WPan Wies³aw Pra¿nowski Przewodnicz¹cy Rady 

Gminy. 
W sesji uczestniczy³o 15 radnych, a tak¿e zaproszeni 

goœcie: P. Pawe³ Ciechan – starosta Powiatu Che³mskiego wraz 

z radnymi powiatowymi: P. Józefem Longinem Lekanem 

i P. Tomaszem Szczepaniakiem, a tak¿e Wójt Gminy Pan 

Hieronim Zonik i P. Teresa Kocot – Skarbnik Gminy.
Podczas obrad sesji radni podjêli kilka wa¿nych uchwa³, 

które dotyczy³y:
- zmian w bud¿ecie gminy na 2012 r. (m. inn. przesuniêcie 

œrodków na remont drogi w Kamionce),
- ustanowienia nieodp³atnej s³u¿ebnoœci gruntowej przejazdu 

i przechodu do dzia³ki nr 238/1 po³o¿onej w Siedliszczu-

Osadzie,
- zmiany Planów odnowy miejscowoœci Bezek i Siedliszcz-

Osada, w zwi¹zku z ubieganiem siê gminy o œrodki unijne,
- wyra¿enia zgody na dzier¿awê na okres 10 lat nieruchomoœci 

gminnych w Majdanie Zahorodyñskim, na których 

zlokalizowany jest zbiornik retencyjny,
- zmian w statutach so³ectwa Siedliszcze i Siedliszcze-Kolonia, 

a tak¿e w Statucie Gminy, w zwi¹zku ze zmian¹ nazwy 

miejscowoœci Siedliszcze i nadaniem nazw nowym ulicom,
okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkañcami gminy,
- udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego 

w Che³mie na pomoc w sfinansowaniu budowy ok. 2 km drogi 

w Wojciechowie w 2013 r.,
- aplikowania o œrodki unijne i zabezpieczenia w bud¿ecie 

gminy na 2013 r. funduszy na budowê drogi w Chojeñcu, która 

po³¹czy drogê powiatow¹ z drog¹ wojewódzk¹, i na któr¹ 

w ramach partnerstwa powiat che³mski udzieli nam pomocy 

finansowej w kwocie 100 tys. z³, 
- podzia³u gminy Siedliszcze na 15 jednomandatowych 

okrêgów wyborczych, gdy¿ w zwi¹zku z ustaw¹ – Kodeks 

wyborczy, samorz¹dy musz¹ na nowo podzieliæ i ustaliæ 

granice okrêgów wyborczych na terenie swojej gminy i musz¹ 

one byæ wszystkie jednomandatowe, a nie jak do tej pory – 

niektóre z nich mog³y byæ wielomandatowe.
Korzystaj¹c z obecnoœci starosty, radni zg³osili zapytania 

odn. remontu dróg powiatowych w Mogilnicy i Woli 

Korybutowej-Kolonii, a tak¿e dot. funkcjonowania Domu 

Opieki Spo³ecznej w Chojnie Nowym Pierwszym. Starosta Pan 

Pawe³ Ciechan zapewni³, i¿ w DPS na pewno nic siê nie bêdzie 

dzia³o i pracownicy nie maj¹ siê czego obawiaæ, gdy¿ ¿aden 

z nich pracy nie straci. 
Natomiast je¿eli chodzi o remonty dróg: jest ju¿ zlecony 

projekt przebudowy mostka w Mogilnicy i odcinka obok niego, 

a  w roku przysz³ym starostwo spróbuje z³o¿yæ wniosek 

mostowy. Co do Woli Korybutowej-Kolonii (odcinek od 

skrzy¿owania do torów) – radni powiatowi zostali 

zobowi¹zani mieæ go na uwadze przy okazji projektu bud¿etu 

w przysz³ych latach.
Na zakoñczenie obrad Wójt Gminy Pan Hieronim Zonik 

poinformowa³ zebranych o planowanej na dzieñ 

7 paŸdziernika br. „Bia³ej niedzieli”. Lekarze specjaliœci ze 

Szpitala Wojskowego w Lublinie bêd¹ udzielali porad 

i konsultacji od godz. 10.00 do 15.00  w Zespole Szkó³ 

w Siedliszczu.
Bo¿ena Iskierka

XIX sesja Rady Gminy Siedliszcze

 lokalnej prasie che³mskiej ukaza³y siê w lipcu 

artyku³y na temat zdawalnoœci egzaminów Wmaturalnych tegorocznych absolwentów szkó³ 

œrednich. Powiat che³mski wypad³ w tych porównaniach 

kiepsko, z wyj¹tkiem Liceum Ogólnokszta³c¹cego 

w Siedliszczu. 
Sprawdziliœmy na stronie internetowej OKE Kraków 

wyniki matury w poszczególnych szko³ach województwa 

lubelskiego, Che³ma i powiatu che³mskiego. I rzeczywiœcie, 

maturê w Polsce zda³o 86% tegorocznych absolwentów, w 

województwie lubelskim 84% a w powiecie che³mskim 71%. 

Bardzo dobry wynik 92% zdawalnoœci uzyska³o Liceum 

Ogólnokszta³c¹ce  im. Romualda Traugutta w Siedliszczu.
O Ÿród³ach sukcesu oraz plany na nowy rok szkolny 

2012/2013 Redakcja zapyta³a dyrektora siedliskiego liceum 

Wies³awa Pra¿nowskiego. 
Redakcja: Jak ocenia Pan poziom i wyniki tegorocznej matury?
- Poziom trudnoœci tegorocznych egzaminów maturalnych nie 

odbiega³ od œredniej z lat ubieg³ych. Jak zwykle najbardziej 

maturzyœci bali siê egzaminu z matematyki, który 

obowi¹zkowym jest po d³u¿szej przerwie od kilku lat. Diabe³ 

okaza³ siê nie taki straszny. Do matury w maju przyst¹pi³o 54 

absolwentów, z tego 48 tegorocznych i 6 z lat ubieg³ych. Czêœæ 

ustn¹ z jêzyka polskiego i jêzyka obcego zdali wszyscy 

maturzyœci. Czêœæ pisemn¹ zda³o 45 tegorocznych 

absolwentów i 5 z lat ubieg³ych. Ogó³em wiêc œwiadectwo 

dojrza³oœci otrzyma³o 94% tegorocznych absolwentów, którzy 

przyst¹pili w maju do matury. Jest to wynik wy¿szy ni¿ œrednia 

w kraju i województwie lubelskim, oraz w wiêkszoœci szkó³ 

ponadgimnazjalnych w Che³mie. 
- Œwiadectwo dojrza³oœci zastêpuje obecnie egzaminy wstêpne 

na wy¿sze uczelnie. Nie ma wiêc ró¿nicy gdzie siê je 

otrzyma³o - w Lublinie, Che³mie czy Siedliszczu. Dlatego dziwi 

taki pêd niektórych gimnazjalistów do Che³ma. Mo¿na jeszcze 

zrozumieæ tych, co „id¹” do Lublina lub Warszawy. Mo¿e 

³atwiej i swobodniej jest na che³mskim deptaku wypiæ piwo czy 

Jak zdawaæ maturê…
to tylko w Siedliszczu!!
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zapaliæ papierosa, ale nie po to przecie¿ idzie siê do szko³y 

œredniej. Przyjdzie i na to czas po zdaniu matury i dostaniu siê 

na studia. A najwiêksza szansa na taki sukces to nauka w 

Liceum Ogólnokszta³c¹cym i zdanie matury.
Redakcja: Co by³o Ÿród³em niew¹tpliwego sukcesu 

tegorocznych maturzystów?
- Tak znakomity wynik egzaminów maturalnych to efekt 

ciê¿kiej pracy uczniów, a tak¿e prowadzenia dodatkowych 

zajêæ z przedmiotów maturalnych w ramach projektu „KuŸnia 

Pokoleñ” realizowanego w liceum przez Starostwo Powiatowe 

w Che³mie. Sukces zawsze ma wielu ojców, ale najwiêkszy 

wk³ad maj¹ tutaj oczywiœcie nauczyciele naszego liceum. To 

oni mimo ci¹g³ych reform w oœwiacie zas³uguj¹ na wielki 

szacunek i podziêkowania.
Redakcja: 3 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny 

2013/2014. Jakie zadania planuje Pan w nowym roku 

szkolnym w liceum?
- Do szkó³ ponadgimnazjalnych wkroczy³a kolejna reforma 

oœwiaty. W zasadzie jest to inny system szkolny ni¿ dotychczas. 

Obecnie zostaj¹ tylko 3 typy szkó³ ponadgimnazjalnych dla 

m³odzie¿y – szko³a zasadnicza zawodowa 3-letnia, technikum 

4-letnie oraz liceum ogólnokszta³c¹ce 3-letnie. We wszystkich 

tych typach szkó³ klasa pierwsza ma ten sam program i te same 

przedmioty. Oznacza to, ¿e jest to czwarta klasa gimnazjum. 

Kszta³cenie zawodowe oraz rozszerzone przedmiotowe 

rozpoczynaæ siê bêdzie dopiero od klasy drugiej. Po 

skoñczeniu szko³y zawodowej ¿eby otrzymaæ œwiadectwo 

dojrza³oœci trzeba bêdzie skoñczyæ 3-letnie liceum dla 

doros³ych. W naszym liceum mamy dwie klasy pierwsze. 

Bêdziemy wzorowaæ siê tutaj oczywiœcie na liceach 

spo³ecznych, gdzie klasy s¹ niedu¿e i nastawienie jest na 

indywidualne podejœcie do ucznia. W obu klasach, 

przyrodniczej i humanistycznej rozszerzony jest jêzyk 

angielski. 
- Oferta edukacyjna szko³y wzbogacona bêdzie o ko³a 

zainteresowañ – fotograficzne, dziennikarskie i sportowe. 

W klasach trzecich realizowany bêdzie projekt edukacyjny 

wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z matematyki. Ju¿ w 

paŸdzierniku goœciæ bêdziemy 2 studentów z Egiptu i Japonii, 

którzy poprowadz¹ zajêcia w jêzyku angielskim. 
- Szko³a nasza jest dobrze wyposa¿ona w sprzêt i pomoce 

dydaktyczne. Mamy 3 tablice interaktywne, 2 pracownie 

komputerowe, sprzêt telewizyjny, bibliotekê szkoln¹ 

z bogatym ksiêgozbiorem. 2 lata temu odnowiona zosta³a sala 

gimnastyczna a w tym roku powstanie boisko wielofunkcyjne 

o sztucznej nawierzchni, gdzie bêd¹ boiska do pi³ki rêcznej, 

siatkowej, koszykowej oraz kort do tenisa ziemnego. Liceum 

w Siedliszczu posiada swój œrodowiskowy charakter, mi³¹ 

i kole¿eñsk¹ atmosferê. Daje to poczucie bezpieczeñstwa oraz 

warunki do kszta³towania przyjaznej dla ucznia atmosfery. 

O wysokim poziomie nauczania œwiadcz¹ wyniki egzaminów 

maturalnych. Dla uczniów zamiejscowych zapewniamy 

miejsce w internacie z ca³odziennym wy¿ywieniem i opiek¹. 

Co roku wiêkszoœæ absolwentów naszej szko³y podejmuje 

studia na wy¿szych uczelniach. Serdecznie zapraszam do 

Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu.
Redakcja: Dziêkujemy za rozmowê.



12 G£OS SIEDLISZCZAZ ¯YCIA NASZEJ GMINY

 lipcu zosta³ rozstrzygniêty konkurs na najlepsz¹ 

recenzjê ksi¹¿kow¹. Skierowany on by³ do Wuczniów szkó³ ponadpodstawowych. Uczestnicy 

mieli zaprezentowaæ recenzjê ksi¹¿ki, któr¹ najchêtniej 

poleciliby swoim rówieœnikom. Wœród nades³anych prac jury 

w sk³adzie: Dorota Orysz, Joanna Lipczak, Danuta Makaruk 

najwy¿ej oceni³o pracê Adrianny Iskierki. Ada napisa³a 

recenzjê ksi¹¿ki Rafa³a Kosika pt. „Felix, Net i Nika oraz 

Teoretycznie Mo¿liwa Katastrofa”
Zwyczajne gimnazjum, trójka przyjació³, normalne 

wakacje nad morzem? No có¿, niezupe³nie! Miêso¿erna 

rosiczka grasuj¹ca po szkolnych korytarzach w poszukiwaniu 

gigantycznej muchy, podró¿e w czasie oraz wiele innych 

sytuacji i zagadek do przeczytania w ksi¹¿ce pt. „Felix, Net i 

Nika oraz Teoretycznie Mo¿liwa Katastrofa” autorstwa Rafa³a 

Kosika.
Przeczytaj o problemach dzisiejszej m³odzie¿y, 

o Warszawie i Polsce jakiej nigdy nie zna³eœ! Poznaj ludzi, 

którzy byæ mo¿e odzwierciedlaj¹ osoby z Twojego otoczenia. 

Przede wszystkim czytaj o przyjaŸni i zaufaniu trójki 

niezwyk³ych przyjació³: o fizyku Felixie, matematycznym 

geniuszu Necie i telekinetyczce Nice ! SprawdŸ, kim jest 

tajemnicza zjawa oraz jak zapobiec Teoretycznie Mo¿liwej 

Katastrofie. W koñcu, dowiedz siê jak ciekawie zaplanowaæ 

swoje wakacje, tak aby w ci¹gu tygodnia zwiedziæ wiele miejsc 

na œwiecie w czasie od II wojny œwiatowej, przez czasy PRL-u, 

a¿ do czasów dzisiejszych!
Moim zdaniem „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie 

Mo¿liwa Katastrofa” to jedna z najlepszych pozycji  w polskiej 

literaturze fantastycznej. Wszystkie  sytuacje i zdarzenia 

przeplatane humorem i œmiechem, ale równie¿ strachem 

i nauk¹ sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿kê czyta siê z bardzo du¿ym 

zainteresowaniem. Dziêki temu ta lektura mo¿e okazaæ siê 

ciekawa dla osób w ka¿dym wieku. Nie wierzysz? Nie zwlekaj! 

Przeczytaj ksi¹¿kê pt. „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie 

Mo¿liwa Katastrofa” i wybierz siê w fantastyczn¹  przygodê, 

któr¹ zapamiêtasz na d³ugo! Polecam wszystkim!!!
Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Iwaniuka dziêkuje 

wszystkim uczestnikom konkursu.

M³odzi polecaj¹!

rganizatorem pó³kolonii dla dzieci z terenu naszej 

gminy by³a Gmina Siedliszcze wraz z Zespo³em OSzkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu. 

Uczestniczy³o w nich 82 dzieci. 
Zajêcia by³y darmowe. Odbywa³y siê od poniedzia³ku do 

pi¹tku, w godzinach od 9°° do 14°° w terminie 23.07.2012 - 

03.08.2012. 
Dzieci uczestniczy³y w ró¿nego rodzaju zajêciach, 

miêdzy innymi: plastycznych, organizowanych przez GOK w 

Siedliszczu; wyje¿d¿a³y na wycieczki do kina, muzeów, bra³y 

lekcje jazdy konnej; korzystaj¹c z piêknej pogody wyje¿d¿a³y 

nad jezioro uczyæ siê i doskonaliæ p³ywanie. 
Przez ca³y okres zajêæ dzieci mia³y zapewniony gor¹cy 

posi³ek w szkolnej sto³ówce.  

PÓ£KOLONIE LETNIE SIEDLISZCZE 2012
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o raz dziewi¹ty siedliski zespó³ ludowy wyst¹pi³ na 

Jarmarku w Holi. To doroczne œwiêto odbywa siê razem Pz odpustem ku czci patrona tamtejszej cerkwi œw. 

Antoniego.
Na jarmarku mo¿na by³o obejrzeæ i kupiæ wyroby 

garncarskie, kwiaty, miody. Nie zabrak³o równie¿ tradycyjnych 

smaków z regionalnych kuchni.
Na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y œpiewacze z 

Che³mszczyzny, Podlasia, Ukrainy i Bia³orusi. Nasz zespó³ 

wykona³ 4 utwory, z czego „Hej na hory” i „ Czerwona ruta” 

zosta³y zaœpiewane po ukraiñsku. Miesi¹ce prób, nauka s³ów 

op³aci³y siê. Wystêp zosta³ ciep³o przyjêty przez publicznoœæ, a 

organizatorzy wysoko ocenili wartoœæ zaprezentowanych 

utworów. Zespo³owi ¿yczymy dalszych sukcesów.

onad 30 dzieci uczestniczy³o w zajêciach wakacyjnych 

zorganizowanych w Domu Kultury w Siedliszczu. PZró¿nicowany program gwarantowa³ dobr¹ zabawê dla 

uczestników w ka¿dym wieku. Ka¿dy dzieñ zajêæ by³ 

tematycznie zaaran¿owany: rozrywkowy poniedzia³ek, 

sportowy wtorek, twórcza œroda, smaczny czwartek, 

ekologiczny pi¹tek, bajkowa sobota.
Przez ca³y tydzieñ dzieci œwietnie bawi³y siê tworz¹c 

piêkne prace metod¹ kola¿u, maluj¹c na szkle, tworz¹c w³asn¹ 

chustê animacyjn¹, rozwi¹zuj¹c ³amig³ówki, graj¹c w ciekawe 

gry planszowe. Pozna³y zasady pierwszej pomocy, uczy³y siê 

gry w tenisa. Niesamowit¹ radoœæ sprawi³ pokaz aerobiku dla 

dzieci i nauka tañca. Pod kierunkiem opiekunów dzieci 

wykona³y przepyszne i zarazem fantazyjne kanapki oraz 

w³asnorêcznie upiek³y kruche ciasteczka. Poprzez zabawê 

uczestnicy zdobyli nawyki prozdrowotne i proekologiczne. Na 

koniec odby³a siê dyskoteka, na której wybrano królow¹ i króla 

balu. Dziêkujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do 

wspania³ej zabawy za rok.

Siedliskie Wakacje

Siedliszczanie znad Wieprza  w Holi



14 G£OS SIEDLISZCZAAKTUALNOŒCI ROLNICZE

 kwaterze g³ównej Hitlera "Wilczym Szañcu” 

w dniu 22 sierpnia 1943 roku na naradzie zapad³a Wdecyzja o przeniesieniu doœwiadczeñ z rakietami 

V-1 i V-2 ze zbombardowanej bazy, w Peenemiinde  na wyspie 

Uznam nad Ba³tykiem, na teren poligonu SS ko³o Dêbicy, 

nosz¹cego nazwê Trappenubiingspktz- Heidenlager 

("Wrzosowisko"). Now¹ bazê urz¹dzono na terenie 

opuszczonej wioski Blizna na leœnej polanie 10 na 15 

kilometrów poœrodku ogromnego kompleksu lasów. 

Podci¹gniêto w ten rejon liniê kolejow¹, wybudowano 

betonowe drogi, baraki mieszkalne, elektrowniê, lotnisko oraz 

halê scalania przywo¿onych z zak³adów amunicyjnych 

Luftmuna Bromberg (Bydgoszcz) czêœci rakiet.
Pierwszy etap eksperymentów dotyczy³  tak zwanych 

"bomb lataj¹cych" V-1, dla których na œrodku polany 

wybudowano specjaln¹ rampê startow¹, któr¹ skierowano 

w rejon pomiêdzy Rejowcem, Siedliszczem i Sawinem ze 

wzglêdu na ma³e zaludnienie tego terenu.
Etap drugi dotyczy³ odpaleñ rakiet V-2, których w 

pocz¹tkowej  fazie  dokonywano z betonowej p³yty nieopodal 

wyrzutni V-1, a potem ze specjalnych leœnych wyrzutni. Czêsto 

odpalenia takie koñczy³y siê ró¿nego typu awariami i wtedy 

potê¿ne 14 metrowej wysokoœci pociski i œrednicy prawie 2 

metrów pada³y w lasach niedaleko od bazy. Ka¿de takie 

odpalanie obserwowano z samolotu i starano siê wypatrzeæ  

miejsce upadku rakiet, ale jak wynika z raportów niektóre 

z nich umknê³y ich uwadze.
W niemieckim sprawozdaniu z dnia 04 maja 1944r. 

zosta³y przedstawione wyniki ostrego strzelania 30 pocisków 

V-1 przeprowadzonego w dniach 14-17 kwietnia 1944r. 

Strzelanie odby³o siê po kursie 44,30 na odleg³oœæ 170,5 km 

(po³o¿enie punktu celowania – Wierzbica). Po trzech lotach na 

ró¿nych wysokoœciach wybrano wysokoœæ lotu 1500m. Loty nr 

13 i 28 – 30 obserwowano z samolotu Ju 188. 10 pocisków 

znajdowa³o siê 7,1 km za punktem celowania i 0,2 km 

w prawo. Jeden z dwóch pocisków, które polecia³y za daleko, 

wybuch³ k. Adampola. W kamienistym terenie leœnym leje po 

wybuchach mia³y œrednice 12m i g³êbokoœæ 4m, zaœ 

w promieniu 50 m drzewa by³y powalone.
Na poligon w Bliznie w dniu 16 marca 1944roku przyby³ 

Flak- Regiment 155(w) dla wypróbowania V-1 i przeszkolenia 

siê w ostrym strzelaniu. Pierwsze próby V-1 wystrzelonych 

z Blizny odnotowa³ polski wywiad. Kazimierz Iranek- Osmecki 

szef oddzia³u II KG AK w artykule „AK wykrywa V” (Dziennik 

Polski, Dziennik ¯o³nierza, luty- marzec 1960r) pisze; „Spod 

Lublina przyjecha³ do Warszawy pewien obywatel ziemski i 

dobija³ siê o spotkanie z „Grzegorzem” szefem sztabu KG AK 

gen. Tadeuszem Pe³czyñskim), którego zna³. Zanim dosz³o do 

spotkania, „Grzegorz”, ze wzglêdów na bezpieczeñstwo, 

poleci³ przes³uchaæ przyjezdnego. Podczas  przes³uchania 

opowiedzia³ on, ¿e w jego s¹siedztwie, opodal stacji kolejowej 

Rejowiec, zdarzy³a siê rzecz dziwna. Na gospodarstwo jego 

s¹siada spad³ samolot b¹dŸ du¿y pocisk. Nast¹pi³ wybuch, 

który zniszczy³ czêœæ budynków. Przyby³y zezna³ dalej, ¿e 

wkrótce potem Niemcy przyjechali na miejsce wypadku i 

pozbierali wszystkie pozosta³oœci do najmniejszych drucików 

w³¹cznie. Najdziwniejszy jednak by³ fakt, dok¹d nie spotykany 

w postepowaniu Niemców. Zamiast jak zazwyczaj bywa³o, 

aresztowaæ ca³¹ rodzinê gospodarza i wywieœæ do obozu 

koncentracyjnego, Niemcy nie tylko przeprosili w³aœciciela 

gospodarstwa za wyrz¹dzon¹ szkodê, lecz od razu na miejscu 

wyp³acili mu odszkodowanie za poniesione straty. Radzili 

ponadto , by nie opowiada³ nikomu o tym wypadku. Ten to 

w³aœnie fakt niespodziewanie grzecznego zachowania siê 

Niemców zwróci³ uwagê mieszkañców i wzbudzi³ 

podejrzenie, ¿e za wypadkiem kryje siê coœ niezwyk³ego. W 

BliŸnie zachowa³y siê do dziœ fundamenty wyrzutni V-1 

nastawionej w kierunku 44,3(stopni) dlaczego próbowano je 

na zasiêg 170 km, a nie na wiêkszy , nie jest wiadome. Jeszcze 

kilka miejsc upadku rakiet V-1 i V-2 nie s¹ znane. 
Nie dawno uda³o siê odnaleŸæ miejsce upadku jednego z 

pocisków w lesie kulickim gm. Siedliszcze. Rakieta ta 

eksplodowa³a nad ziemi¹, prawdopodobnie w skutek 

zetkniêcia siê z wierzcho³kami drzew i dla tego w miejscu jej 

upadku s¹ tylko dwa niewielkie zag³êbienia w terenie. Na 

miejscu pozosta³o wiele drobnych czêœci, konstrukcji rakiety, 

czeœæ z nich wydobyto i mo¿na je ogl¹daæ w naszym skansenie. 

Zainteresowanym zdradzê, ¿e jestem na tropie jednej z rakiet 

V-1, która nie eksplodowa³a. W dzienniku odpaleñ 444 baterii 

pod dat¹ 5 stycznia 1944 zanotowano – „upadek w bagno”. 

Trop owy potwierdza tak¿e raport rosyjskiej komisji badaj¹cej 

zdobyty poligon, w którym opisano próbê wydobycia rakiety. 

Niestety prac wydobywczych zaniechano z powodu zalania 

krateru wod¹. ¯aden z zapisów nie podaje jednak 

precyzyjnych szczegó³ów topograficznych, ale mój trop 

prowadzi do Osowca po³o¿onego pomiêdzy Sawinem a wsi¹ 

Krabonosz.
Bêdzie to nie ³atwe zadanie, ale myœlê, ¿e przy 

wspó³pracy z Adamem Sikorskim i jego ekip¹ z programu „ 

By³o… nie minê³o”. Odnalezienie i wydobycie ca³ej rakiety 

by³oby rewelacj¹ na skalê œwiatow¹.   
Szkoda, ¿e na poligonie Blizna , jak dot¹d nikt nie podj¹³ 

prac archeologiczno – dokumentacyjnych, nie ma monografii, 

ani nawet przewodnika po tym intryguj¹cym miejscu. 

Zapomniano o tym miejscu, a przecie¿ na bazie rakiet V-1 i V-2 

wziê³y swój pocz¹tek amerykañskie jak i rosyjskie programy 

kosmiczne. Gdyby historia dzieli³a pamiêæ sprawiedliwie 

V-1 Cudowna broñ Hitlera w gminie Siedliszcze
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wedle zas³ug, to zapewne któraœ z ulic Londynu powinna nosiæ 

imiê Mieczys³awa Stachowskiego „ Macieja” nadleœniczego 

z Woli Osieckiej i zarazem szefa placówki wywiadowczej 

„S³awa” lub Aleksandra Rusina „ Olka” dowódcy oddzia³u 

partyzanckiego dzia³aj¹cego, co wydaje siê wrêcz niemo¿liwe, 

na terenie najtajniejszego poligonu SS- Blizna. To w³aœnie oni i 

dziesi¹tki  innych, nigdy nie dopominaj¹cych siê o s³awê 

mieszkañców okolic Kolbuszowej i Dêbicy, mieli prawo 

mówiæ o sobie „To my ocaliliœmy Londyn”. Niestety historiê 

wojny i zdobycie tajemnic rakiet V-1 i V-2 pisali jednak 

zwyciêzcy. W przypadku Anglików niechêtnie przyznaj¹cy 

nale¿ne zas³ugi innym nacjom, postanowili bez wahania 

przypisaæ je sobie. Zreszt¹ tak samo post¹pili Rosjanie – tote¿ 

o nale¿yty blask chwa³y dla ¿o³nierzy Polski Podziemnej 

podejmuj¹cych ryzyko najwy¿sze w imieniu nieznanych ludzi 

mieszkaj¹cych na odleg³ej wyspie musimy zadbaæ sami.
Arkadiusz Zawiaczyñski

Pocz¹tek lipca 2012r. Przyniós³ ulewy i gradobicia, 

w wyniku których wielu rolników ponios³o du¿e straty. 

Zniszczone zosta³y budynki i uprawy, ucierpia³ te¿ sprzêt 

rolniczy. Od paŸdziernika br. Agencja Rozwoju i modernizacji 

Rolnictwa planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy.

I - W ramach PROW 2007-2013
Pomoc bêdzie mo¿na uzyskaæ z dzia³ania 126 

„Przywracanie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego 

w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadzenie 

odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych”, nale¿¹cego do 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Dzia³anie to ma charakter typowo inwestycyjny (refundacja 

poniesionych kosztów), tzn. zwi¹zany z odnowieniem 

produkcji roœlinne lub zwierzêcej. Pieni¹dze bêdzie mo¿na 

przeznaczyæ m. in. Na budowê, przebudowê, remonty 

budynków lub budowli s³u¿¹cych do produkcji rolnej, zakup 

nowych maszyn lub urz¹dzeñ, wyposa¿enie sadów lub 

plantacji wieloletnich, zakup stada podstawowego zwierz¹t 

hodowlanych.

O pomoc mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne, osoby 

prawne, spó³ki osobowe w rozumieniu Kodeksu spó³ek 

handlowych oraz wspólnicy spó³ki cywilnej.
W³aœciciele gospodarstw zniszczonych przez katak-

lizmy, by otrzymaæ tak¹ pomoc, musz¹ mieæ opiniê wojewody 

okreœlaj¹c¹ zakres i wysokoœæ strat w danym gospodarstwie. 

Taki dokument sporz¹dzany jest na podstawie protoko³u strat, 

przygotowanego przez komisjê powo³an¹ przez wojewodê 

z terenu, gdzie mia³y miejsce klêski ¿ywio³owe.
Pomoc na odbudowê zniszczonego potencja³u produkcji 

rolnej mo¿na otrzymaæ w przypadku, gdy straty w maj¹tku 

trwa³ym, tj. w budynkach, budowlach, maszynach lub 

urz¹dzeniach s³u¿¹cych do produkcji rolnej, sadach, na 

plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierz¹t 

gospodarskich, wynosz¹ co najmniej 10 tys. z³ i jednoczeœnie 

szkody w uprawach rolnych s¹ wy¿sze ni¿ 30% wielkoœci 

œredniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.
Maksymalna kwota pomocy, jaka mo¿e byæ przyznana 

na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW na lata 

2007-2013, wynosi 300 tys. z³, do 90% kosztów 

BÊD¥ PIENI¥DZE DLA POSZKODOWANYCH
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kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na 

inwestycje przywracaj¹ce potencja³ produkcyjny 

gospodarstwa.

II - W ramach pomocy krajowej 
Mog¹ siê o ni¹ ubiegaæ producenci rolni w go-

spodarstwach, w których wyst¹pi³y szkody spowodowane 

przez suszê, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne, powódŸ, huragan, 

piorun, obsuniêcie siê ziemi lub lawinê, poza 

odszkodowaniami wyp³acanymi przez zak³ady ubezpieczeñ. 

Formy pomocy:
• Kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy, jak i inwestycyjny 

na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia³ach 

specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z rozporz¹dzeniem  

Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. W sprawie realizacji 

niektórych zadañ AriMR (Dz.U. Nr 22, poz.121 z póŸn. zm.). 

Oprocentowanie kredytów bankowych na wznowienie 

produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych 

produkcji rolnej, w których wyst¹pi³y szkody spowodowane 

przez ww. zjawiska atmosferyczne, dla kredytobiorców którzy 

ubezpieczyli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub 

co najmniej 50% liczby zwierz¹t gospodarskich wynosi 0,1%. 

Kredytobiorcy, którzy nie posiadaj¹ takich umów, p³ac¹ 

obecnie odsetki od ww. Kredytów w wysokoœci 4,05% w skali 

roku.
O kredyty te mog¹ siê ubiegaæ osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci 

prawnej, je¿eli wysokoœæ poniesionej szkody przekracza 30% 

œredniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, 

a w przypadku œrodka trwa³ego – kwoty 1050 z³.
Aby otrzymaæ kredyt, trzeba uzyskaæ pozytywn¹ opiniê 

wojewody dotycz¹ca w szczególnoœci zakresu i wysokoœci 

doznanych szkód, których oszacowania dokonuje komisja 

powo³ana przez wojewodê. Wniosek o kredyt wraz z 

kompletem dokumentów wymaganych przez bank nale¿y 

z³o¿yæ w banku wspó³pracuj¹cym z Agencj¹.
• Pomoc udzielana przez Prezesa KRUS. Przyznawana jest na 

indywidualny wniosek rolnika, który poniós³ szkody 

spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, 

stosownie do art. 41A, ust. 1, pkt.1 ustawy o spo³ecznym 

zaopatrzeniu rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz.291z póŸn. 

zm.).  Polega ona na wsparciu w op³acaniu bie¿¹cych sk³adek 

na ubezpieczenie spo³eczne oraz regulowaniu zaleg³oœci 

z tego tytu³u w formie odraczania terminu p³atnoœci sk³adek 

i rozk³adania ich na dogodne raty, a tak¿e umarzaniu w ca³oœci 

lub w czêœci bie¿¹cych sk³adek.
• Zastosowanie odroczeñ w p³atnoœciach z tytu³u umów sprze-

da¿y i dzier¿awy oraz ulg w op³atach i czynszu dzier¿awnego 

wnoszonego przez producentów rolnych przez Prezesa ANR, 

na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego.
• Udzielanie ulg w podatku rolnym przez wójtów, 

burmistrzów lub prezydentów miast, na podstawie ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 

2005r. Nr 8, poz. 60 z pó¿n. zm.)
Pomoc w sp³acie zobowi¹zañ wobec KRUS, ANR oraz 

urzêdów gmin (z wyj¹tkiem pomocy udzielanej w ramach 

przyjêtego uchwa³¹ Nr 43/2012 Rady Ministrów programu 

pomocy dla rolników i producentów rolnych, w 

gospodarstwach w których powsta³y szkody spowodowane 

wyst¹pieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych 

skutków przezimowania)jest udzielana w formie pomocy de 

minimis.     

rogi Czytelniku. Jedn¹ ze stron G³osu Siedliszcza 

postanowiliœmy poœwiêciæ starym dokumentom Ddotycz¹cych oczywiœcie Siedliszcza, jak i ca³ej 

naszej gminy. Wiele ciekawych dokumentów uda³o siê ju¿ 

zgromadziæ i w³aœnie na ³amach G³osu Siedliszcza chcemy 

Pañstwa zapoznaæ z t¹ wielk¹ histori¹ naszej Ma³ej 

Ojczyzny zapisan¹ na po¿ó³k³ych kartkach papieru. Za 

spraw¹ takich w³aœnie drobiazgów poznajemy nasz¹ 

przesz³oœæ - historiê. S¹ to wspania³e materia³y, które bêd¹ 

przydatne do ró¿nych publikacji i prac naukowych. 
Zachêcam Pañstwa do "poszperania" w swoich 

szufladach, czy babcinych kuferkach i zwrócenie uwagi na 

wszelkie stare dokumenty, mapy czy fotografie. Je¿eli coœ 

takiego znajdziemy, to bardzo proszê takich rzeczy nie 

wyrzucaæ tylko przekazaæ do Urzêdu Gminy, b¹dŸ 

wypo¿yczyæ do zeskanowania. Liczê na Pañstwa 

wspó³pracê.    

Arkadiusz Zawiaczyñski
Opiekun skansenu

SKRAWKI WSPOMNIEÑ
Tak powstawa³a 

Spó³dzielnia Us³ug Rolniczych
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d wydania poprzedniego numeru sporo siê dzia³o 

w wêdkarskim œwiatku.O
£owiono du¿e amury i inne ryby i narzekano(s³usznie) 

na brak bie¿¹cych zarybieñ. Odbywa³y siê zawody 

wêdkarskie, które ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem:
zawody nocne 30.06/01.07/2012r. - 25 uczestników; wyniki: I 

miejsce Micha³ Domañski, II - Sylwester Watrak, III – Arkadiusz 

Biegaj, zawody gruntowe - 5.08.2012r. - 12 uczestników; 

wyniki: I miejsce Stanis³aw Paw³owski, II - Artur Wdowiak, III - 

Janusz Nowakiewicz.
A¿ piêciu kolegów z naszego ko³a bra³o udzia³ 

w Ogólnopolskich Zawodach o Puchar Sklepu Wodnik na 

rzece Bug w Dubience. Kolega Grzegorz Mazurek zaj¹³ drugie 

miejsce ³adnym szczupakiem (65 centymetrów), a Jerzy 

Wojtan z jednym okoniem by³ pi¹ty. Ryby s³abo 

wspó³pracowa³y. 45 zawodników  z³owi³o 8 ryb. Pozostali 

koledzy (Jan Jop, Waldemar Wójcik i Tomasz Dudek) otrzymali 

upominki za udzia³.
Od jakiegoœ czasu zbiornik w Majdan Zahorodyñski staje 

siê ³owiskiem okazów. Postanowiliœmy zaprezentowaæ tych, 

którzy ³owi¹ du¿e ryby nieprzypadkowo. Ka¿demu z nich 

zadaliœmy dwa jednakowe pytania:
1. Jakie okazy uda³o Ci siê z³owiæ w Majdanie Zahorodyñskim?
2. Jaka jest Twoja recepta na sukces?

W tym numerze prezentujemy wypowiedz kol. Micha³a 

Domañskiego. 
„Podczas 3 dniowej lipcowej zasiadki nad zalewem w 

Majdanie Zahorodyñskim wraz z kolegami Piotrkiem i 

Marcinem z³owiliœmy 9 karpi o wadze od 5 kg do 11,7 kg która 

by³a najwiêksz¹ ryb¹ zasiadki ( z³owiona przez kol. Marcina). 

£owisko znajdowa³o siê w odleg³oœci ok. 120 metrów od 

brzegu na g³êbokoœci ok. 3 metrów. £owisko nêcone by³o du¿¹ 

iloœci¹ kulek proteinowych, gotowanej kukurydzy i peletów o 

ró¿nych smakach i zapachach.
£owiliœmy g³ównie na zestawy samo zacinaj¹ce a jako 

przynêt u¿ywaliœmy kulek p³ywaj¹cych ze wzglêdu na du¿¹ 

iloœæ podwodnej roœlinnoœci i zalegaj¹cych w wodzie krzaków. 

Wiêkszoœæ brañ mieliœmy w porze nocnej a najlepszymi 

przynêtami okaza³y siê kulki o zapachach Multi frut i rybowo-

krabowy. Podczas kolejnej zasiadki uda³o siê z³owiæ amura o 

wadze 13,50 kg. Zalew jest doœæ trudnym ³owiskiem ze 

wzglêdu na du¿¹ iloœæ podwodnej roœlinnoœci, dziêki czemu 

moim zdaniem kluczem do sukcesu jest odpowiednie miejsce  

po³o¿enia zestawu, sposób nêcenia i prezentacja przynêty na 

dnie.
Zalew w Majdanie Zahorodyñskim jest 12 letnim 

zbiornikiem o powierzchni 48 ha, w którym wed³ug mnie 

znajduje siê du¿a populacja karpi, amurów a sztuki w 

granicach 15-20 kg w najbli¿szych latach nie powinny byæ 

rzadkoœci¹. Aby tak siê sta³o zachêcam i popieram zasadê „NO 

KILL” dziêki której po zwarzeniu i fotografowaniu ryby 

bezpiecznie wracaj¹ do wody.’’
W nastêpnych numerach wypowiedzi ³owców 

rekordowych sumów, amurów, karpi i innych gatunków.  

Przypominamy kolegom o rankingu najwiêkszych ryb 

poszczególnych gatunków - regulamin dostêpny jest na 

www.pzw.org.pl/siedliszcze

Jerzy Wojtan
Tomasz Szczepaniak

Wiadomoœci wêdkarskie



23 wrzeœnia 2012r. odby³o siê uroczyste otwarcie Stadionu 

Gminnego w Siedliszczu, przy ul. Sportowej. Przeciêcia wstêgi 

dokonali Marsza³ek Województwa Lubelskiego Krzysztof 

Grabczuk, Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik, Prezes 

LKS „Spó³dzielca” Siedliszcze Zbigniew Droñ oraz Dawid 

Janczak zawodnik m³odzików LKS. Wœród goœci  byli równie¿ 

Stanis³aw Bodys, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Robert 

Szokaluk Sekretarz Miasta Rejowiec Fabryczny i wiceprezes 

ChOZPN, S³awomir KuŸmicki przewodnicz¹cy Wydzia³u Gier 

ChOZPN oraz Radni Gminy Siedliszcze. 

G³ównym punktem uroczystoœci by³ mecz derbowy 

pomiêdzy LKS „Spó³dzielca” Siedliszcze, a KS „Leszkopol” 

Bezek. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem dru¿yny goœci 2-5. 

Przed meczem  Marsza³ek Krzysztof Grabczuk oraz Pan 

S³awomir KuŸmicki wrêczyli puchar i medale dla dru¿yny 

m³odzików LKS Siedliszcze za zajêcie pierwszego miejsca w 

swojej lidze.  
Wymiana p³yty boiska, monta¿ 100 krzese³ek 

plastikowych, zadaszeñ dla zawodników rezerwowych, 

wykonanie ogrodzenia oraz remont szatni wyniós³ w sumie 

415 000 z³ z czego 253 048z³ to dofinansowanie z PROW.
WD

Stadion „Spó³dzielcy” ju¿ otwarty!!!

onkurs polega³ na rozpoznaniu jak najwiêkszej liczby osób ze 

zdjêcia obok.K
Prawid³owe odpowiedzi:
1. Marciniak Mieczys³aw, 2. Dudek Józef, 3. Wojtaœ, 4. Bernaczek 

Marian, 5. Jaworski Edward, 6. Przybylski Jan, 7. Przebierowski Antoni,
8. WoŸniak Alfred, 9. Ho³ub Stanis³aw, 10. ̄ ukowski W³adys³aw, 11. –,
12. Rutkowski Konstanty, 13. £ukaszuk Stanis³aw, 14. Grudziñski 

Roman, 15. M³ynarczyk Stefan, 16. Dyszewski Czes³aw, 17. Rewucki 

Mieczys³aw, 18. £ukaszuk Kazimierz, 19. Nazaruk W³adys³aw, 

20. Szymañski Stanis³aw, 21. Puch Jan, 22. M³ynarczyk Tadeusz, 

23. £ukaszuk Stanis³aw
W konkursie zwyciê¿y³a Pani Miszczuk Helena z Siedliszcza 

wygrywaj¹c 200 z³otych

KONKURS
Konkurs polega na rozpoznaniu miejsca 

przedstawionego na zdjêciu obok oraz krótkiej 

jego charakterystyki. Odpowiedzi wraz 

z danymi autora nale¿y sk³adaæ w sekretariacie 

Urzêdu Gminy Siedliszcze b¹dŸ przes³aæ 

na adres: glos@siedliszcze.pl 

do dnia 30 listopada 2012 r..

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY

Rozwi¹zanie konkursu 
z G³osu Siedliszcza nr 1/2012



Sponsorowali: 
Agata Kiciñska - SKLEP, Bo¿ena i Ryszard Œwieca - Us³ugi Transportowe , BUD - ROL Barbara 
Gruszka, „G&G Gruszka System” - Andrzej i Stanis³aw Gruszka, Gospodarstwo Rolne 
Ma³gorzata i Jacek W³odarczyk, Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska Siedliszcze, 
Marian Siemczuk - Us³ugi Transportowe, P.H.U. PRIMA Zbigniew Kopeæ, Roman Pastuszak - 
Us³ugi Transportowe, Ryszard Poliszuk – Chojeniec, Spó³dzielnia Us³ug Rolniczych 
Siedliszcze, Wies³aw Adamiak - Przewóz Osób, W³odarczyk Pawe³ – Us³ugi Koparko - 
£adowark¹, Zbigniew Bajko, Zajazd Wiejskie Przysmaki - Chojno Nowe Drugie oraz:

DO¯YNKI GMINIE 2012 w SIEDLISZCZU

USLUGI DEKARSKIE
UTYLIZACJA MATERIALÓW

NIEBEZPIECZNYCH (AZBEST)

Jaremek Jerzy
G³ówny Wykonawca

tel. 608 444 163

ANNA MOCNA
ul. 1-go Maja 12

22-130 Siedliszcze

tel. 721 599 832
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