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Od 15 listopada 2012r. Gmina Siedliszcze realizuje projekt pn. 

„PRZYJAZNE GIMNAZJUM W GMINIE 
SIEDLISZCZE” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Priorytet IX „Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach”
Dzia³anie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie 
oœwiaty”
Poddzia³anie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w 
jakoœci us³ug edukacyjnych”
Ogólna wartoœæ projektu: 376 916,55 z³
w tym wartoœæ dofinansowania: 
335 516,55 z³ w tym wk³ad w³asny Gminy 
Siedliszcze: 41 400,00 z³
Okres realizacji projektu: 
od 15.11.2012 r. do 31.08.2013r.

Celem g³ównym projektu jest 
wzrost kompetencji kluczowych wœród  
80% uczniów z zakresu przedmiotów 
objêtych egzaminem gimnazjalnym w 
Publicznym Gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedliszczu, do 31 VIII 
2013r. 

Projektem objêci bêd¹ wszyscy 
uczniowie klas I-III gimnazjum 
w Siedliszczu, a zatem 240 dzieci (128 
uczniów i 112 uczennic). W poszcze-
gólnych zajêciach specjalistycznych 
wezm¹ udzia³ uczniowie, u których 
zdiagnozowano okreœlone problemy. 
W zajêciach rozwijaj¹cych zdolnoœci i 
zainteresowania w pierwszej kolejnoœ-
ci bêd¹ uczestniczyæ dzieci pochodz¹-
ce z rodzin korzystaj¹cych ze œwiad-
czeñ pomocy spo³ecznej. Wszystkie 
dzieci z gimnazjum zostan¹ objêci 
pomoc¹ psychologiczn¹, a uczniowie 
z klas trzecich zostan¹ obligatoryjnie 
objêci pomoc¹ w zakresie zajêæ 
z matematyki na etapie kszta³cenia 
ogólnego. Zostanie doposa¿ona baza 
dydaktyczna szko³y.
W ramach projektu prowadzone s¹ 
nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Ko³a zainteresowañ: zajêcia multi-
medialne, warsztaty fotograficzne, zajê-
cia sportowe.
2. Zajêcia wyrównawcze: warsztaty matematyczno-fizyczne, 
warsztaty humanistyczne (j. polski, historia), warsztaty 
jêzykowe – (j. angielski, laboratorium biologiczno-
chemiczne).
3. Doradztwo zawodowe i psychologiczne.

„ODDOLNA INICJATYWA W GMINIE 
SIEDLISZCZE” 

– kolejny projekt realizowany przez gminê Siedliszcze 
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Ogólna wartoœæ projektu: 49 970,00 z³
w tym wartoœæ dofinansowania: 
w tym wk³ad w³asny Gminy Siedliszcze: 0,00 z³
Okres realizacji projektu: od 01.11.2012 r. do 28.02.2013r.

49 970,00 z³

Pr iory te t  IX  „Rozwój  wyksz ta ³cen ia  i  kompetenc j i  
w regionach”
Dzia³anie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”

Celem projektu jest podwy¿szenie wiedzy poprzez realizacje 
oddolnej inicjatywy spo³ecznej w postaci szkoleñ dla 
dwudziestu mieszkañców gminy Siedliszcze w terminie do 
koñca lutego 2013 r. 
W szkoleniach bior¹ udzia³:
1. Rolnicy; 10 osób (w tym dwóch mê¿czyzn)
2. Bezrobotni; 10 osób
Uczestniczy zdobêd¹ wiedzê teoretyczn¹ z zakresu:
- Zak³adanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
- Program Rozwoju Obszarów    Wiejskich (PROW)
- Program Operacyjny Kapita³ Ludzki (POKL) oraz wiedzê 

praktyczna z zakresu: Tradycyjna 
kuchnia regionalna

„NOWE PERSPEKTYWY”
Ogólna wartoœæ projektu: 
231 458,75 z³
w tym wartoœæ dofinansowania: 
207 155,58 z³
w tym wk³ad w³asny OPS Siedliszcze: 
24 303,17 z³
Okres  rea l izac j i  p ro jek tu :  od  
01.04.2012 r. do 31.12.2012r.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Siedliszczu realizuje projekt sys-
temowy w ramach: 
Priorytet VII „ Promocja integracji 
spo³ecznej”, 
Dzia³anie 7.1 „Rozwój i upow-
szechnianie aktywnej integracji”,
Podzia³anie 7.1.1 „Rozwój i upow-
szechnianie aktywnej integracji 
przez oœrodki pomocy spo³ecznej”. 
Projekt jest wspó³finansowany ze 
œrodków Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego, w projekcie wspar-
ciem objêtych zostanie 22 uczestni-
ków (kobiet), z którymi zostan¹ 
podpisane kontrakty socjalne. 
Dziêki zastosowaniu narzêdzia 
w postaci kontraktów socjalnych, 
bêdziemy mogli skutecznie monito-
rowaæ dzia³ania uczestniczek pro-
jektu oraz motywowaæ  do zmian.

Praca socjalna na rzecz 22 
bêdzie mia³a na celu pomoc 
osobom i rodzinom w ró¿nych 
sferach ¿ycia spo³ecznego i za-
wodowego.  

Ka¿da uczestniczka projektu 
skorzysta z 3 instrumentów aktywnej integracji, instrumentu 
aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i spo³ecznej.  

Skierowanie i sfinansowanie zajêæ w ramach podnoszenia 
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub 
zdobywania nowych kompetencji i umiejêtnoœci zawodo-
wych, umo¿liwiaj¹cych, aktywn¹ aktywizacjê zawodow¹,  
bêdzie mia³o na celu nabycie przez uczestniczki kwalifikacji 
przystosowanych do aktualnej sytuacji na rynku pracy. W tym 
celu planuje siê zrealizowanie dla 22 uczestniczek kursów 
zawodowych kursu sprzedawcy z obs³uga kas fiskalnych, kursu 
krawieckiego. 
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leksander Ba³asz syn Jerzego 
i Heleny z Jakimowiczów uro-Adzi³ siê w 1921 roku na Wileñ-

szczy¿nie. Jego ojciec pracowa³ jako 
pielêgniarz w szpitalu psychia-
trycznym pod Wilnem. W 1923 roku 
rodzina Ba³aszów przeprowadzi³a siê 
do Wilna, gdzie przychodzi na œwiat 
rodzeñstwo Aleksandra - brat Micha³ 
oraz siostry Weronika i Aleksandra. 
Po latach Weronika w trakcie studiów 
rolniczych w Poznaniu poznaje 
studenta medycyny Zdzis³awa Kwaœ-
niewskiego, za którego wychodzi za 
m¹¿ i  ze zwi¹zku tego ju¿ 
w Bia³ogardzie rodzi siê syn Aleksan-
der, przysz³y prezydent Polski. 
Natomiast nasz bohater postanawia 

studiowaæ medycynê. Studiuje we Lwowie a nastêpnie w Krakowie. 
Swoj¹ pracê jako lekarz rozpoczyna jeszcze w czasie studiów w 

Pogotowiu Ratunkowym PCK w Poznaniu. Jesieni¹ 1945 roku wraca 
do Krakowa aby kontynuowaæ naukê. Studentowi ju¿ po absolutorium 
pozosta³o tylko kilka egzaminów do zaliczenia 
w dowolnym czasie aby uzyskaæ dyplom. 
Biedniejsi studenci, a do takich zalicza³ siê 
Aleksander, przerywali egzaminy i szukali 
pracy aby zdobywaæ praktykê i przede 
wszystkim zgromadziæ trochê gotówki aby 
spokojnie dalej przygotowywaæ siê do 
egzaminów. 

W krakowskim Domu Medyka na tablicy 
og³oszeñ, wœród wielu innych Ba³asz 
wypatrzy³ og³oszenie, ¿e we wsi Siedliszcze 
nad Wieprzem potrzebny jest lekarz, który 
tylko na czas urlopu mia³by zast¹piæ miejsco-
wego lekarza. Ryzyka nie by³o ¿adnego. Tylko 
na czas urlopu - pomyœla³ i decyzja zapad³a. 
Bardzo by³ ciekawy pracy na wsi.

By³a ju¿ ciemna zimowa noc roku 1946, 
gdy m³ody student medycyny wysiad³ 
z poci¹gu na ma³ej stacji kolejowej w Kanim. 
Do rana by³ zmuszony przeczekaæ u 
zawiadowcy stacji i wynajêt¹ furmank¹ uda³ 
siê do tego Siedliszcza. By³ przera¿ony jak 
zobaczy³ gdzie ma pracowaæ. Drewniany 
ma³y szpital by³ zasypany zwa³ami œniegu po 
same okna i wieœ sk³adaj¹c¹ siê z dwóch ulic z 
ma³ymi chatkami ton¹cymi w zaspach œniegu. 

Wiejski lekarz mia³ do pomocy siostry 
zakonne, natomiast pacjentów w szpitalu nie 
by³o. Pierwszy pacjent pojawi³ siê dopiero po 
trzech tygodniach. Ale ju¿ po pewnym czasie 
wszystkie ³ó¿ka (a by³o ich dziesiêæ) by³y zajête. Wtedy to okaza³o siê, 
¿e zastêpstwo to musi zostaæ przed³u¿one, poniewa¿ poprzednik po 
prostu zrezygnowa³ z pracy. Ba³asz zostaje do wiosny ratuj¹c wiele 
ludzkich istnieñ. Znany jest przypadek jak rodz¹cej kobiecie 
przetacza w³asn¹ krew, ¿eby ratowaæ j¹ od œmierci. 

Wiosn¹ 1948 roku wraca do Krakowa. Zdaje zaleg³e egzaminy 
i poznaje przysz³¹ ¿onê z któr¹ snuj¹ ju¿ plany na przysz³oœæ, a tu 
z Siedliszcza nap³ywaj¹ kolejne listy od Gminnej Rady, wójta, 
sekretarza, so³tysów i samych mieszkañców. Prosz¹ wszyscy aby 
wróci³ do Siedliszcza przynajmniej na jakiœ czas, bo ju¿ od dawna nie 
maj¹ ¿adnego lekarza. 

Poczucie, ¿e jest naprawdê potrzebny - zwyciê¿y³o. Szpital 
znów œwieci³ pustkami. Wszystko co wczeœniej zrobi³ znowu by³o 
w ruinie. Od razu zabra³ siê energicznie do roboty. Natychmiast 
zape³ni³ siê szpital chorymi i okaza³o siê, ¿e jest za ma³o miejsca, 
zw³aszcza dla rodz¹cych kobiet. Doktorowi przyszed³ do g³owy 
pomys³, aby rozebraæ mury starego spichlerza przy dworze w 
Chojeñcu i z materia³u tego zbudowaæ izbê porodow¹. By³o wiele 

trudnoœci, ale uda³o siê. 180 ch³opskich furmanek przez tydzieñ 
zwozi³o materia³ z rozbiórki na teren budowy. W trzy tygodnie 
budynek w stanie surowym stan¹³ pod dachem. Najgorzej by³o z 
materia³ami na wykoñczenie placówki, ale wszystko zakoñczy³o siê 
pomyœlnie i w dniu 1 maja 1951 roku odby³o siê uroczyste 
przekazanie do u¿ytku jednej z najnowoczeœniejszych izb 
porodowych w kraju. 

Dooko³a szpitala roztacza³y siê wydmy piaskowe z mnóstwem 
wykopów po wydobywanym piachu czêœciowo ju¿ wype³nionych 
œmieciami. Sam lekarz z personelem zabra³ siê do porz¹dkowania 
terenu. Przy pomocy m³odzie¿y szkolnej i mieszkañców znowu siê 
uda³o. Na wysypisku œmieci powsta³ park, a pozosta³e piaski zosta³y 
zalesione. Za parkiem rozci¹ga³y siê mokrad³a z rojami komarów w 
lecie, które roznosi³y malariê. Powsta³ kolejny pomys³, potrzebna by³a 
melioracja tego terenu. Po naradzie ze specjalistami w tej dziedzinie 
postanowiono zmieniæ koryto oddalonej o 5 kilometrów rzeki 
Mogilanki, poprzez wykopanie rowu przez te podmok³e tereny. Jak 
rów, to powsta³ kolejny pomys³ wybudowania basenu k¹pielowego. 
Pojawi³y siê kolejne problemy, takie jak brak funduszy oraz 
przekonanie miejscowych w³adz i mieszkañców, ¿e basen siê przyda. 
Upór lekarza i zdobyte wsparcie innych dzia³aczy spo³ecznych 
doprowadzi³y do realizacji tego pomys³u. Basen k¹pali sami 
mieszkañcy wsi, k¹pa³ sam lekarz. Niestety brakowa³o funduszy, lecz 
Ba³asz siê nie poddaje i osobiœcie jedzie prosiæ o pomoc do Warszawy 
samego premiera Józefa Cyrankiewicz. Pomoc otrzymuje i 29 
czerwca 1952 roku zostaje otwarty pierwszy w Polsce basen 
Ludowych Zespo³ów Sportowych. Basen o olimpijskich wymiarach 

i g³êbokoœci, wyposa¿ony w trampolinê. 
Znowu gazety w ca³ej Polsce rozpisywa³y 
siê o doktorze Ba³aszu i jego dokonaniach. 

Dotychczasowe sukcesy sprawiaj¹, ¿e 
ka¿dy nowy pomys³ doktora jest realizo-
wany bez wiêkszych  przeszkód. Nastêpnie 
wspólnie z pani¹ Soj¹ - dyrektork¹ 
jedenastoklasowej Szko³y Ogólnokszta³-
c¹cej i wybitn¹ dzia³aczk¹ spo³eczn¹ 
buduje nowoczesn¹ salê gimnastyczn¹ 
z zapleczem dla amatorskiego teatru oraz 
dwupiêtrowy internat. W roku 1954 zostaje 
oddany do u¿ytku, pierwszy w Polsce 
Wiejski Dom Sportowca z Oœrodkiem 
Zdrowia i pomieszczeniami dla chóru 
i orkiestry. Do Siedliszcza przyje¿d¿aj¹ 
liczne delegacje krajowe i zagraniczne. 
Osada rozkwita z dnia na dzieñ. Budowane 
by³y nowe chodniki, skwery, studnie 
g³êbinowe, nowe zaplecze szpitalne, 
urz¹dzono ³aŸniê wiejsk¹, oœwietlono ulice 
i wiele jeszcze innych dobrych uczynków 
zrobi³ ten cz³owiek dla naszej osady i jej 
mieszkañców. 

By³ dobrym duchem Siedliszcza, potrafi³ 
z ³atwoœci¹ zachêciæ mieszkañców do 
wspólnego dzia³ania - pracy spo³ecznej. 
Jedno udane przedsiêwziêcie - powo-
dowa³o lawinê innych i tak by³o do koñca 

1955 roku, kiedy to doktor wraz z rodzin¹ wyjecha³ do Krakowa. Do 
dziœ nie s¹ znane powody z jakich Ba³aszowie opuœcili Siedliszcze. 
Osadê wiejsk¹ w której siê pobrali, w której urodzi³a siê ich dwójka 
dzieci, gdzie mieszkali w œród ¿yczliwych ludzi w jednym wynajêtym 
ciasnym pokoiku. W Krakowie Balaszowie z trudem zdobyli 
mieszkanie. Doktor zda³ egzaminy konkursowe i dosta³ siê do pracy w 
I Klinice Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych. I znowu spe³nia³ siê 
zawodowo. Zrobi³ specjalizacjê u prof. Szwarca i doktorat. Przez lata 
jeszcze korespondowa³ z mieszkañcami Siedliszcza, gdzie ci¹gle 
wraca³ myœlami, a jego krakowskie mieszkanie zawsze by³o goœcinne 
dla ludzi z Siedliszcza. Po latach w swoich pamiêtnikach zapisa³: 
,,Pokocha³em wieœ i jej prostych, oddanych mi mieszkañców. Ka¿de 
drzewo w parku, ka¿d¹ strzelist¹ sosnê, szpital i wszystko co pozosta³o 
na moich oczach, przemawia³o do g³êbi serca, ¿ebym pozosta³. D³ugo 
myœla³em nad dalsz¹ drog¹ ¿ycia, a¿ zdecydowa³ rozs¹dek wbrew 
uczuciom...”

Aleksander Ba³asz zmar³ 21 paŸdziernika 1992 roku po d³ugiej 
i ciê¿kiej chorobie. Pogrzebowe nabo¿eñstwo odby³o siê 26 paŸdzier-
nika 1992roku w kaplicy na cmentarzu Rakowickim.       A. Zawiaczyñski

By³ u nas taki lekarz...
o Doktorze Aleksandrze Ba³aszu s³ów kilka

Dzie³a dr Ba³asza - basen

Dzie³a dr Ba³asza - izba porodowa
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owiatowe obchody Narodowego Œwiêta Niepod-

leg³oœci odby³y siê 11 listopada 2012r. w PSiedliszczu. Uroczystoœæ rozpoczê³a uroczysta Msza 

Œwiêta w intencji Ojczyzny odprawiona przez ks. kanonika 

dr Jacka Brogowskiego, proboszcza parafii Najœwiêtszej 

Maryi Panny Czêstochowskiej w Siedliszczu. 
Po liturgii zebrani przeszli pod poblisk¹ tablicê 

pami¹tkow¹, gdzie delegacje z³o¿y³y kwiaty: Pose³ na Sejm 

RP Grzegorz Raniewicz, wieniec Powiatu Che³mskiego 

sk³adali Pawe³ Ciechan - Starosta Che³mski i Tomasz 

Szczepaniak - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Che³mie w 

asyœcie zastêpcy komendanta miejskiego Pañstwowej Stra¿y 

Po¿arnej w Che³mie st. bryg. Miros³awa Weso³owskiego i 

pp³k. Andrzeja Rajtaka, komendanta Placówki Stra¿y 

Granicznej w Dorohusku, samorz¹d gminy reprezentowali 

Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik i Przewodnicz¹cy 

Rady Gminy Wies³aw Pra¿nowski, w imieniu Marsza³ka 

Województwa Lubelskiego kwiaty z³o¿y³a El¿bieta Dêbiec, 

11 LISTOPADA w SIEDLISZCZU
POWIATOWE OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI



Waldemar Szynal, prezes PKS Che³m, delegacja Zarz¹du 

Okrêgu Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów 

Politycznych z prezesem Franciszkiem Golikiem, dyrektor 

Dorota Elsheikh i Marek Ba³anda, przedstawiciele Zespo³u 

Szkó³ w Dubience oraz delegacja Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym.
Wartê honorow¹ przy pomniku pe³nili uczniowie 

naszego liceum.
Nastêpnie odby³ siê Marsz Niepodleg³oœci - poczty 

sztandarowe, delegacje, goœcie i mieszkañcy Siedliszcza 

przemaszerowali ulicami do sali gimnastycznej Liceum 

Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda Traugutta, gdzie odby³a 

siê rocznicowa akademia, któr¹ prowadzi³ Przewodnicz¹cy 

Rady gminy Siedliszcze i jednoczeœnie dyrektor liceum 

Wies³aw Pra¿nowski.
W czêœci oficjalnej g³os zabrali: Starosta Che³mski 

Pawe³ Ciechan, Pose³ na Sejm RP Grzegorz Raniewicz oraz 

Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik.
Referat z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci 

wyg³osi³ zaproszony na uroczystoœæ znany regionalista 

Zbigniew Lubaszewski.
Z okazji œwiêta odznaczono 3 osoby z naszej gminy: 

Stanis³awê Pe³czyñsk¹, Józefa Skuraka, Jolantê Szawroñsk¹.

Nastêpnie wszyscy wys³uchali programu artystycznego 

przygotowanego przez m³odzie¿ liceum pod kierunkiem 

nauczyciela Daniela Œliwiñskiego i Wojciecha Iwaniuka 

oraz wystêpu zespo³u „Kombatant”.
 Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê wystawa broni bia³ej 

przygotowana przez Pana Arkadiusza Zawiaczyñskiego. 
 Obchody Powiatowego Œwiêta Niepodlegloœci zakoñczy³y 

siê tradycyjn¹ grochówk¹.
W. Pra¿nowski, fot. R. Przybylski

ok 2012 tak jak i lata poprzednie, mimo obecnego 

kryzysu i coraz wiêkszych trudnoœci finansowych by³ Rczasem realizacji inwestycji w gminie Siedliszcze. 

Inwestycji realizowanych przez gminê, jak te¿ inwestycji 

powiatowych dofinansowanych przez gminê, lub prowa-

dzonych z inicjatywy gminy. 
Du¿¹ inwestycj¹ powiatu che³mskiego by³a budowa 

drogi powiatowej w miejscowoœci Bezek. Wspólnie z miesz-

kañcami tej miejscowoœci oczekiwaliœmy tej inwestycji od 

wielu lat. Pocz¹wszy od czasów, gdy funkcjonowa³o 

województwo che³mskie, gdy we w³adzach wojewódzkich 

zasiadali ludzie z naszej gminy, którym niestety obcy by³ 

lokalny patriotyzm. Nie chcieli w ¿aden sposób pomóc swojej 

rodzinnej gminie, tak¿e mieszkañcom Bezka, Nowego Chojna 

czy Wojciechowa. Podobnie gdy powsta³y powiaty, nie by³o 

klimatu do realizacji inwestycji w gminie Siedliszcze, szkoda 

poniewa¿ wówczas ³atwiej by³o o œrodki finansowe. W latach 

2003 - 2004 zapisaliœmy w bud¿ecie gminy œrodki na 

dofinansowanie budowy drogi w Bezku, jednak w³adze 

powiatu nie chcia³y rozpocz¹æ tego zadania. Dopiero wybory 

samorz¹dowe w 2010 roku i nowe kierownictwo powiatu 

otwarte na wspó³pracê z gminami zaczê³o realizowaæ 

oczekiwane inwestycje. Ca³kowity koszt budowy drogi w 

miejscowoœci Bezek wyniós³ jeden milion z³, a gmina 

Siedliszcza dofinansowa³a inwestycjê w 50% . 
Wiele lat te¿ uczniowie i nauczyciele oczekiwali na 

boisko przy LO i Domu Dziecka w Siedliszczu. Z radoœci¹ 

stwierdzamy, ¿e jest ju¿ budowane i w najbli¿szym czasie 

zostanie ono oddane do u¿ytku. 
Podobnie mieszkañcy miejscowoœci Anusin i Stasin 

Dolny mimo z³o¿onego przez gminê wniosku kilka lat 

oczekiwali na scalenie, z satysfakcj¹ stwierdzamy, ze jest ono 

ju¿ prowadzone. Dziêki temu w³aœciciele nieruchomoœci 

uporz¹dkuj¹ stan swojego posiadania, a przy okazji zostan¹ 

wyremontowane drogi gminne, ca³oœæ zostanie sfinansowana z 

funduszy Unii Europejskiej, pozyskanych przez Starostwo 

Powiatowe w Che³mie.
Gmina w ramach inwestycji w³asnych wybudowa³a 

drogi w miejscowoœciach Bezek Kolonia i Kamionka. Droga w 

miejscowoœci Bezek Kolonia to odcinek o d³ugoœci ponad 1300 

m. kosztowa³a prawie 260 tys.z³, 50 tys. z³ otrzymaliœmy z 

Urzêdu Marsza³kowskiego jako dofinansowanie z Funduszu 

Rekultywacji Gruntów, natomiast droga w Kamionce to 

odcinek 700 m , kosztowa³ prawie 150 tys. z³. 
Przebudowa czêœci rynku w Siedliszczu to koszt ponad 

38 tys. z³. Zadanie to dofinansowane zosta³o kwot¹ prawie 16 

tys. z³ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach PROW. 
Podobnie jak remont boiska LKS Siedliszcze wykonany 

w 2011 r. jednak oddany do u¿ytku w roku bie¿¹cym z uwagi 

na potrzebê w³aœciwego ukorzeniania siê murawy. Mieliœmy 

bardzo du¿e problemy z pielêgnacj¹ i rozwojem nawierzchni 

PRZEGL¥D INWESTYCJI



trawiastej, poniewa¿ tegoroczna susza zak³óci³a w znacznym 

stopniu wegetacjê roœlin. Jednak w³aœciwe zabiegi 

agrotechniczne i pomoc ze strony zarz¹du klubu na czele z 

Panem Prezesem Zbigniewem Droniem i Panem Marianem 

Pasternakiem da³y dobre rezultaty Projekt zosta³ sfinansowany 

w czêœci ze œrodków PROW, w ramach tej inwestycji zosta³a 

wykonana nowa p³yta boiska, trybuny oraz wyremontowano 

szatniê, ca³kowity koszt zadania to ponad 420 tys. z³, z czego 

œrodki PROW to ponad 160 tys. z³. 
Ze œrodków w³asnych gminy Siedliszcze w roku 2012 

wyremontowano tak¿e szatniê sportowców przy boisku KS 

Leszkopol Bezek. 
Gmina przygotowuje siê do roku 2013, planujemy 

kolejne inwestycje z³o¿ony zosta³ wniosek do NPPDL 

(„Schetynówki”) o dofinansowanie budowy drogi w Chojeñcu 

Kolonii, który znalaz³ siê na czwartym miejscu na liœcie 

rankingowej sporz¹dzonej przez Lubelski Urz¹d Wojewódzki 

do dofinansowania. Bêdzie to ju¿ trzecia droga w naszej 

gminie wybudowana z dofinansowaniem z NPPDL. Podobnie 

wniosek powiatu che³mskiego na budowê drogi w 

miejscowoœciach Wojciechów - Nowe Chojno jest na wysokim 

miejscu na liœcie rankingowej i powinien dostaæ dofinanso-

wanie, gmina Siedliszcze dofinansuje tak¿e to zadanie w 50 %. 
Przygotowujemy siê do budowy chodnika przy drodze 

wojewódzkiej ³¹cz¹cej Siedliszcze z drog¹ krajow¹ 

w przysz³ym roku zostanie wykonana dokumentacja 

techniczna i uzyskane pozwolenie na budowê, chodnik 

powinien zostaæ wybudowany najpóŸniej w 2014r.
Planujemy tak¿e budowê odcinka ok. 700 metrów 

drogi gminnej w Nowym Chojnie (Zagóra).
W przysz³ym roku wykonany zostanie II etap 

przebudowy rynku w Siedliszczu, czekamy obecnie na decyzjê 

Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie o rozpatrzenie wniosku 

o dofinansowanie z funduszu PROW. 
W przysz³ym roku wykonamy dokumentacjê 

techniczn¹ wodoci¹gu w miejscowoœciach Kamionka 

i Brzeziny. 
Z satysfakcj¹ obserwujemy przebudowê skrzy¿owania 

drogi krajowej S12 z drog¹ wojewódzk¹ w Siedliszczu, jest to 

efekt wieloletnich starañ gminy i sk³adanych przez nas 

wniosków do GDDKiA. Mam nadziejê, ze efektem 

przebudowanego skrzy¿owania bêdzie wzrost bezpieczeñ-

stwa ruchu w obrêbie tego skrzy¿owania.
H. Zonik

Droga gminna w Kamionce Droga powiatowa w Bezku

Skrzy¿owanie drogi krajowej S12 z drog¹ wojewódzk¹ w Siedliszczu

Rynek w Siedliszczu



Bia³a Niedziela
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7 paŸdziernika br. Wójt Gminy Siedliszcze wraz 
Komendantem 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poli-
klinik¹ SPZOZ w Lublinie zorganizowali w Zespole Szkó³ im. 
H. Sienkiewicza w Siedliszczu "Bia³¹ Niedzielê". Z nieod-
p³atnych badañ, konsultacji, porad lekarzy specjalistów 
skorzysta³o 352 mieszkañców naszej gminy zgodnie 
z poni¿sz¹ informacj¹:

Oprócz porad udzielono mieszkañcom 
udzielono œwiadczeñ zdrowotnych:

Podczas „bia³ej niedzieli” 14 mieszkañców 
dosta³o skierowanie na leczenie szpitalne.

 dniu 14 listopada 2012 r. odby³a siê XXI sesja Rady 
Gminy Siedliszcze pod przewodnictwem Przewod-Wnicz¹cego Rady Pana Wies³awa Pra¿nowskiego. 

W sesji uczestniczy³o 14 radnych gminnych oraz radni 
powiatowi – Pan Józef Longin Lekan i Pan Tomasz 
Szczepaniak, a tak¿e Wójt Gminy Pan Hieronim Zonik, 
Skarbnik Gminy Pani Teresa Kocot, dyrektorzy szkó³ z terenu 
gminy, przedstawiciele biura projektowego „Sarmatia” i przed-
stawicielka mediów.

Bardzo wa¿nym tematem obrad by³o uchwalenie zmiany 
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Siedliszcze w zakresie lokalizacji 
dalekosiê¿nego ropoci¹gu przesy³owego. Planowane 
przedsiêwziêcie to inwestycja celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, która po³¹czy systemy transportu ropy na 
Ukrainie i w Polsce (ropoci¹g Odessa – Brody – P³ock). 
Nastêpstwem tej uchwa³y bêdzie zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie terenów 
pod lokalizacjê ropoci¹gu w naszej gminie, tj. w 
miejscowoœciach: Wola Korybutowa-Kolonia, Chojeniec, Stare 
Chojno i Chojno Nowe Pierwsze. Ale uchwa³a ta nie mo¿e byæ 
podjêta na tej samej sesji co zmiana studium, dlatego te¿ w 
trybie pilnym zosta³a zwo³ana sesja na dzieñ nastêpny, aby jak 
najszybciej podj¹æ stosown¹ uchwa³ê, bardzo wa¿n¹ zarówno 
dla naszej gminy jak i dla „Sarmatii”. Przedstawiciele biura 
projektowego omówili szczegó³owo wszystkie sprawy 
zwi¹zane z budow¹ tego ropoci¹gu, ca³¹ procedurê 
planistyczn¹ dot. zmiany planu, odpowiadali na zapytania 
radnych, gdy¿ bardzo wa¿ne jest, aby jak najszybciej 
zakoñczyæ etap podejmowania uchwa³ w poszczególnych 
samorz¹dach. Od 2013 r. wg. harmonogramu maj¹ siê ju¿ 
rozpocz¹æ prace zwi¹zane z zabezpieczaniem gruntu, 
a planowane zakoñczenie budowy to rok 2015.
Podczas obrad XXI sesji radni podjêli równie¿ uchwa³y 
dotycz¹ce:

-  zmian w bud¿ecie gminy na 2012 r. i w wieloletniej 
prognozie finansowej,
- zbycia nieruchomoœci gminnych (dzia³ki w Bezku, 
Brzezinach i Majdanie Zahorodyñskim), 
-  programu wspó³pracy Gminy Siedliszcze z organizacjami 
pozarz¹dowymi oraz podmiotami 
   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie na 
2013 rok,
- przekszta³cenia Szko³y Podstawowej im. Kornela Maku-
szyñskiego w Woli Korybutowej - Kolonii  oraz  Szko³y 
Podstawowej im. Wac³awa Iwaniuka w Chojnie Nowym 
Pierwszym (utworzenie Szkó³ Filialnych wchodz¹cych w sk³ad 
Zespo³u Szkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, o strukturze 
organizacyjnej klas I – III z oddzia³em przedszkolnym).
-  stawek podatków i op³at lokalnych na 2013 r., tj. ceny ¿yta do 
podatku rolnego i stawek podatku od nieruchomoœci. 

Cena ¿yta do podatku rolnego zosta³a obni¿ona z kwoty 
75,86 z³ (og³oszonej w Komunikacie Prezesa GUS jako œrednia 
cena skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów br.) do 
45 z³ za 1 q, a wiêc stawka podatku rolnego dla osób posiada-
j¹cych gospodarstwo rolne wyniesie 112,50 z³ za 1 ha 
przeliczeniowy, a dla osób posiadaj¹cych grunt o powierzchni 
mniejszej ni¿ 1 ha – 225,00 z³ za 1 ha fizyczny. 
Zmieni³y siê te¿ (wzros³y) stawki podatku od nieruchomoœci i 
od 2013 r. bêd¹ one  wynosi³y:
1) od gruntów: 
    -  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej  – 

0,65 z³ od 1 m2powierzchni,
    -  pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne  – 

2,00 z³ od 1 ha powierzchni,
    -  pozosta³ych  – 0,25 z³ od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich czêœci: 
    -  mieszkalnych  – 0,55 z³ od 1 m2powierzchni u¿ytkowej,
    -  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej  – 

17,00 z³ od 1 m2powierzchni 

XXI  i  XXII  sesja  Rady  Gminy  Siedliszcze

T. Szczepaniak
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       u¿ytkowej,
 -  zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  – 
8,00 z³ od 1 m2powierzchni u¿ytkowej,

    -  zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych,
       zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce 
       tych œwiadczeñ  – 4,50 z³ od 1 m2powierzchni u¿ytkowej,
    -  letniskowych  – 2,00 z³ od 1 m2powierzchni u¿ytkowej,
    -  pozosta³ych  –  4,50 z³ od 1 m2powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli  –  2 % ich wartoœci.

Na zakoñczenie obrad Wójt Gminy Pan Hieronim 
Zonik poinformowa³ wszystkich o bie¿¹cych sprawach dot. 
gminy, m.inn. o:
- pozytywnie rozpatrzonym wniosku na budowê drogi w 
Chojeñcu (tzw. schetynówki), która 
   bêdzie zrealizowana w roku przysz³ym,
- koniecznoœci zajêcia siê tematem wywozu œmieci, zwi¹za-
nymi z tym zebraniami z mieszkañcami gminy, i ostatecznie 
podjêcie stosownej uchwa³y o sposobie i stawkach za wywóz 
nieczystoœci,
-  wynikach przetargu na budynek po by³ym Oœrodku Zdrowia 

w Siedliszczu: od 1 stycznia 
   2013 r. podstawow¹, i co bardzo wa¿ne - równie¿ 
specjalistyczn¹, opiekê medyczn¹ dla 
   mieszkañców naszej gminy bêdzie sprawowa³ NZOZ  
B.D.M.  „UNI-MED.” z £êcznej.

 dniu 15 listopada 2012 r. odby³a siê XXII sesja Rady 
Gminy Siedliszcze pod przewodnictwem WPrzewodnicz¹cego Rady Pana Wies³awa Pra¿now-

skiego. 
W sesji udzia³ wziê³o 14 radnych oraz Wójt Gminy Pan 

Hieronim Zonik i Skarbnik Gminy Pani Teresa Kocot.
Podczas obrad tej doœæ krótkiej sesji podjêto uchwa³ê 

w sprawie stwierdzenia zgodnoœci zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze 
w zakresie lokalizacji ropoci¹gu ze Studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a tak¿e 
uchwa³ê w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Siedliszcze w zakresie 
lokalizacji ropoci¹gu i strefy jego bezpieczeñstwa, która by³a 
jedynym powodem zwo³ania tej sesji.                       B. Iskierka

rzy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu powsta³ 
nowoczesny kompleks sportowy. Inwestycja Powiatu PChe³mskiego wsparta finansowo przez Fundusz 

Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Odbiór techniczny boiska nast¹pi³ 5 grudnia 2012r.

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne w Siedliszczu 
bêdzie nie tylko wspania³ym miejscem do organizowania 
zawodów, meczów i turniejów. W dobrych warunkach bêd¹ 
siê mog³y rozwijaæ sportowe talenty m³odzie¿y oraz mo¿e 
s³u¿yæ jako boisko treningowe dru¿ynie LKS Siedliszcze przez 
ca³y rok.

Kolejny nowoczesny Kompleks Sportowy w Siedliszczu

W obrêbie obiektu s¹ boiska do gry w pi³kê rêczn¹, 
pi³kê siatkow¹, do tenisa i dwa boiska do gry w koszykówkê. 
Ca³oœæ o wymiarach 44 metry d³ugoœci i 29 metrów szerokoœci 
o nawierzchni z trawy syntetycznej. Boiska ogrodzone 
czterometrow¹ siatk¹ - pi³kochwytem, do ka¿dej czêœci dojœcia 
z wygodnymi chodnikami. Inwestycja Powiatu Che³mskiego 
zamknê³a siê kwot¹ 431 tys. z³. z czego 100 tys. z³. 
dofinansowa³ Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Minis-
terstwa Sportu i Turystyki.

W. Pra¿nowski



9G£OS SIEDLISZCZA

16 wrzeœnia po¿egnaliœmy Hen-
ryka Pigla, Komendanta Gmin-
nego OSP w Siedliszczu, pocz-
ciwego, bardzo skromnego 
cz³owieka. Oddanego ca³ym 
sercem spo³ecznej pracy, zawsze 
gotowego bez wzglêdu na porê 
dnia czy roku. Najczêœciej by³ 
pierwszy w stra¿nicy, gdy odez-
wa³a siê syrena alarmowa, 
uczestniczy³ do koñca mimo 
wieku i choroby w akcjach OSP. 
Nigdy nie narzeka³, pe³en 

humoru, nie liczy³ poœwiêconego dla ludzi czasu. Nie 
oczekiwa³ pochwa³, pokaza³ swoim postêpowaniem i ¿yciem, 
¿e aby byæ docenianym nie trzeba o tym mówiæ lecz 
postêpowaæ tak jak to potrafi¹ robiæ tylko wyj¹tkowi ludzie. 
Spotykam czêsto malkontentów, którym nic nigdy siê nie 
podoba, którzy mówi¹ jak im jest Ÿle, ¿e nikt ich nie docenia, ¿e 
s¹ eliminowani z ¿ycia spo³ecznego. Druh Henryk Pigiel by³ 
przeciwieñstwem, pokaza³ jak nale¿y ¿yæ, tym samym pokaza³, 

¿e najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ jest dawanie ludziom samego 
siebie.

Jak by³ postrzegany i doceniany nie tylko w naszej 
gminie niech œwiadcz¹ t³umy ludzi na pogrzebie, ¿egnaj¹cych 
Pana Henryka z wielkim smutkiem i zadum¹. Z ¿alem piszê te 
s³owa bo wiem, ¿e nie porozmawiam, nie po¿artujê na ulicy z 
Panem Henrykiem. Wiem, ¿e nie przybiegnie ju¿ na g³os 
syreny, nie otworzy stra¿nicy, ¿e nie przyjdzie, nie powie, jakie 
s¹ potrzeby stra¿aków, ¿e nie pojedziemy razem na zebranie 
jednostek OSP z terenu gminy, ¿e zabraknie osoby, która 
wros³a w tak pozytywny sposób w historiê naszej gminy. By³ 
jedn¹ z tych osób jakie spotykamy bardzo rzadko, której 
mogliœmy zawsze zaufaæ, która cechowa³a siê pracowitoœci¹, 
bezinteresownoœci¹, podbudowan¹ dobrym humorem, z któr¹ 
nietrudno znaleŸæ temat to rozmowy, na któr¹ zawsze mo¿na 
by³o liczyæ.

Piszê to z mojego punktu widzenia, na pewno wiele 
dobrego powiedzia³aby Pani prezes GS SCh w Siedliszczu, 
gdzie Pan Henryk pracowa³ 34 lata , ca³e swoje ¿ycie 
zawodowe. Wiele dobrego mog¹ powiedzieæ koledzy 
stra¿acy, s¹siedzi i mieszkañcy gminy którym pomaga³. Mo¿na 
du¿o pisaæ i podawaæ przyk³ady jakim nietuzinkowym , 
wyj¹tkowym cz³owiekiem by³ Pan Henryk. Podsumowaæ 
nale¿y z ¿alem dwoma s³owami ODCHODZ¥ NAJLEPSI.

ODCHODZ¥ NAJLEPSI

hocia¿ Oœrodek Zdrowia w Siedliszczu by³ tematem 
szeregu artyku³ów w lokalnej prasie czujê siê Cw obowi¹zku raz jeszcze poruszyæ ten temat i podzieliæ 

siê informacjami które ci¹gle jeszcze wzbudzaj¹ ¿ywe 
komentarze.

W zwi¹zku z koñcz¹ca siê umow¹ dzier¿awy Oœrodka 
Zdrowia dla dotychczasowych dzier¿awców tj. s.c. „SALUS” 
byliœmy zmuszeni zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami, do rozpisania przetargu na dzier¿awê 
pomieszczeñ w  Oœrodku i œwiadczenie przynajmniej 
podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkañców gminy. 
W przygotowanym postêpowaniu przetargowym zosta³y 
zabezpieczone interesy wszystkich stron:
- zadbano o pracowników Oœrodka, dzier¿awca bêdzie 
zobowi¹zany do przejêcia na tych samych warunkach pracy 
i p³acy wszystkich dotychczasowo zatrudnionych w Zak³adzie 
Opieki Zdrowotnej, 
- nowy dzier¿awca jest zobowi¹zany do zawarcia umowy 
najmu z podmiotami prowadz¹cymi w budynku Oœrodka 
Zdrowia gabinety stomatologiczne oraz Stacje Ratownictwa 
Medycznego,
- dzier¿awca zosta³ zobligowany do poszerzenia oferty 
bezp³atnych us³ug zdrowotnych dla ludnoœci o œwiadczenia 
z zakresu specjalistycznej opieki medycznej,
- dzier¿awca ma prawo najmu, poddzier¿awy lub u¿yczenia 
czêœci przedmiotu umowy bez potrzeby odrêbnej zgody 
Wydzier¿awiaj¹cego wy³¹cznie w przypadku gdy dotyczy to 
us³ug z zakresu ochrony zdrowia,

Do przetargu przyst¹pi³y i zosta³y zakwalifikowane 
nastêpuj¹ce oferty:
NZOZ „SALUS” S.C. Siedliszcze
NZOZ „B.D.M UNI-MED” £êczna
NZOZ „PROMED” Wysokie
„SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE” £êczna

Komisja przetargowa wybra³a najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿on¹ 
przez NZOZ „B.D.M UNI-MED” £êczna, który zadeklarowa³ 
prowadzenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie 
minimalnym œwiadczonym przez nastêpuj¹cych lekarzy 
rodzinnych: Katarzyna Gapiñska, Anna KoŸlicka, S³awomir 
Dzikowski, Agnieszka Jezierska-Kapitan, El¿bieta Koœmider 
oraz pediatrów: El¿bietê Koœmider i Ma³gorzatê Maliszewsk¹.
NZOZ „B.D.M UNI-MED” £êczna zapewni³ nastêpuj¹ce 
poradnie specjalistyczne:
1. Alergologiczna – alergolog, specjalista otolaryngologii 
El¿bieta Ciania
2. Diabetologiczna – dr n. med. specjalista chorób 
wewnêtrznych, endokrynolog Anna Cha³as
3. Kardiologiczna – dr n. med. specjalista chorób 
wewnêtrznych, kardiolog Marcin Skórski
4. Laryngologiczna – specjalista otolaryngolog El¿bieta Ciania i 
El¿bieta Koœmider
5. Ortopedyczna – dr n. med specjalista ortopeda, traumatolog 
Andrzej Jurkiewicz
6. Okulistyczna – okulista Maria Stodulska lub ginekologiczna
7. Chorób p³uc i gruŸlicy – internista, specjalista Chorób p³uc 
Piotr Dra¿kiewicz
8. Psychiatryczna i leczenia uzale¿nieñ – specjalista psychiatra 
Ma³gorzata Skórska
9. Endokrynologiczna – dr n. med. Anna Cha³as specjalista 
chorób wewnêtrznych, endokrynolog
10. Neurologiczna – specjalista neurologii Agnieszka Witusik
Ka¿da z w/w poradni specjalistycznych bêdzie przyjmowa³a 
dwa razy w miesi¹cu, jednak¿e czêstotliwoœæ pracy poradni  
zostanie uzale¿niona od potrzeb ludnoœci w konsultacji 
z lekarzami rodzinnymi.

Nowy dzier¿awca zapewnia równie¿: 
- pracowniê USG jamy brzusznej, tarczycy i narz¹du ruchu – 
dzieci i doros³ych. Badania wykonuje dr n. med. Ma³gorzata 

GABINETY SPECJALISTYCZNE W OŒRODKU ZDROWIA
Zapisy do lekarzy rodzinnych bêd¹ prowadzone od dnia 17 grudnia br. (poniedzia³ek) godz. 8.00 - 16.00 

w  Sali Posiedzeñ Urzêdu Gminy Siedliszcze. Zainteresowani proszeni s¹ o zabranie ze sob¹ dowodów osobistych

H. Zonik
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Kostrzewa specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej,
- echokardiografiê (echo serca), badania wykonuje dr n. med. 
Marcin Skórski specjalista chorób wewnêtrznych, kardiolog

Pracownia USG i pracownia echo serca bêd¹ 
pracowa³y dwa razy w miesi¹cu. NZOZ „B.D.M UNI-MED” 
£êczna planuje równie¿ otwarcie Pracowni Rentgenodiagno-
stycznej w przypadku du¿ego zapotrzebowania mieszkañców 
Gminy Siedliszcze.

Ponadto, zapewnione zostanie pobieranie badañ w 
laboratorium diagnostycznym 5 razy w tygodniu (dni robocze). 
Wyniki badañ hematologicznych, biochemicznych, 
enzymatycznych, hormonalnych i immunologicznych oraz 
cytologia, histopatologia, a tak¿e wyniki badañ alergolo-
gicznych dostêpne bêd¹ ju¿ tego samego dnia drog¹ 
elektroniczn¹.

NZOZ „B.D.M UNI-MED” posiada w³asne œrodki 
transportu wraz z pe³n¹ obsad¹ pracownicz¹ umo¿liwiaj¹c¹ 
transport chorego do szpitala, na rehabilitacjê, do poradni 

lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznej, a tak¿e transport 
chorego le¿¹cego z chorobami ruchu.

Dzier¿awca zobowi¹za³ siê do dokonania remontów 
i modernizacji obiektu Oœrodka Zdrowia.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Bo¿ego 
Narodzenia ¿yczê wszystkim Mieszkañcom naszej Gminy 
zdrowia. Jednak¿e skorzystanie z mo¿liwoœci leczenia w nowo 
powstaj¹cych gabinetach od dnia 2 stycznia 2013r. zale¿y 
tylko od nas samych. Jedyn¹ niedogodnoœci¹ powsta³¹ 
w wyniku przeprowadzonej zmiany jest koniecznoœæ zaopcjo-
wania siê do nowych lekarzy rodzinnych, którzy podpisane 
deklaracje w zakresie œwiadczenia podstawowej opieki 
zdrowotnej bêd¹ zbieraæ w budynku Urzêdu Gminy 
w miesi¹cu grudniu.

G. Jêdruszak

�ród³o Tygodnik Che³mski Nr 4, 1987r.
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zko³a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bezku - 
szeœcioklasowa. Dyrektorem jest Pani Marta Chomacka. SW szkole jest 6 oddzia³ów w klasach I-VI uczy siê 43 

uczniów, oddzia³ przedszkolny 6 uczniów. £¹cznie uczy siê w 
niej 49 uczniów . Pracuje 9 nauczycieli (w ³¹czonych klasach 
6,48 etatu pedagogicznego). W budynku szkolnym jest 7 izb 
lekcyjnych  w tym pracownia komputerowa i jedna zastêpcza 
sala gimnastyczna.

Szko³a Podstawowa im. Wac³awa Iwaniuka w Nowym 
Chojnie Pierwszym - szeœcioklasowa. Dyrektorem jest Pani 
Iwona Or³owska. W klasach I-VI uczy siê 37 uczniów w 
oddziale przedszkolnym 11. Zajêcia w klasach I-VI s¹ ³¹czone. 
W szkole zatrudnionych jest 9 nauczycieli ( etaty 6,11). W 
szkole jest 7 izb, zastêpcza sala gimnastyczna i pracownia 
komputerowa.

Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w 
Woli Korybutowej – Kolonii -szeœcioklasowa. Dyrektorem 
placówki jest Pani Beata Krzysiak. W klasach I-VI uczy siê 26

Rok szkolny zacz¹³ siê jak zwykle, ale bêdzie inny ni¿ 
poprzednie lata, bowiem od 1 stycznia 1996 roku szko³y 
podstawowe bêd¹ „przejmowane” przez Samorz¹dy gminne. 
Nasza gmina jest „bogata” w placówki oœwiatowe. Oto 
wa¿niejsze informacje o naszych szko³ach z gminy Siedliszcze.
Szko³a Podstawowa w Bezku – oœmioklasowa.

Dyrektor, Pan Waldemar Mi³osz równie¿ sprawuje 
nadzór nad Szko³¹ Filialn¹ w Adolfinie. W szkole jest 
8 oddzia³ów oraz oddzia³ przedszkolny. £¹cznie uczy siê w 
niej 180 dzieci. Pracuje 12 pe³nozatrudnionych nauczycieli 
i 3 pracowników obs³ugi. W budynku szkolnym jest 8 izb 
lekcyjnych, nie ma sali gimnastycznej.
Szko³a Filialna w Adolfinie.

Uczy siê w niej 15 dzieci. Klasy ³¹czone: oddzia³ „0” z kl. 
I, kl. II z III. Zatrudnione s¹ w pe³nym wymiarze 2 nauczy-cielki 
oraz na 1   etatu sprz¹taczka. W budynku s¹ 2 sale lekcyjne.
Szko³a Podstawowa w Chojnie Nowym – oœmioklasowa, 
podporz¹dkowana Szko³a Filialna w Anusinie. Funkcjê 
Dyrektora pe³ni Pani Iwona Or³owska. W 8 oddzia³ach i klasie 
„0” uczy siê 164 uczniów. Pracuje 11 pe³nozatrudnionych 
nauczycieli, sprz¹taczka i palacze w sezonie grzewczym. Bazê 
lokalowa stanowi 6 izb lekcyjnych, nie ma sali gimnastycznej.
Szko³a Filialna w Anusinie.

Kierownikiem jest Pani Ma³gorzata Ko³odziejczyk. 
W klasach I-III uczy siê 19 dzieci, w „0” - 7, ³¹cznie 26. Ze 
wzglêdu na ma³¹ liczbê dzieci, zajêcia w klasach II i III s¹ 
³¹czone. W szkole pracuje 3 nauczycielki w pe³nym wymiarze 
oraz katechetka – 5 godzin. W budynku szkolnym s¹ 3 izby 
lekcyjne.
Szko³a Podstawowa w Majdanie Zahorodyñskim – 
oœmioklasowa.

Funkcjê dyrektora pe³ni Pani Alicja Skrzypek. Do szko³y 
uczêszcza 93 uczniów. Nie ma oddzia³u „0” z powodu braku 
w³aœciwej iloœci dzieci z tego rocznika. Zajêcia w klasach II i III 
s¹ ³¹czone. W szkole pracuje 8 pe³nozatrudnionych  
nauczycieli oraz 2 w niepe³nym wymiarze. Bazê lokalow¹ 
stanowi 7 izb lekcyjnych, brak sali gimnastycznej.
Szko³a Podstawowa w Mogielnicy – szeœcioklasowa.

Dyrektorem szko³y jest Pan Miros³aw Wójtowicz. £¹cznie 
z klas¹ „0” uczy siê w niej 55 dzieci. Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê 
uczniów, klasy II i III oraz IV i V maj¹ zajêcia ³¹czone. 7 

Oœwiata gminna – stan aktualny
dzieci a w oddziale przedszkolnym 8. £acznie w szkole 
szeœcioklasowej wraz z oddzia³em przedszkolnym uczy siê 34 
dzieci. Ze wzglêdu ma ma³¹ iloœæ dzieci zajêcia w klasach I-VI 
s¹ ³¹czone. W szkole zatrudnionych 10 nauczycieli i jeden 
nauczyciel uzupe³niaj¹cy etat - ( 6,05 etatu). W szkole jest 9 izb 
lekcyjnych, pracownia komputerowa i zastêpcza sala 
gimnastyczna.
Zespó³ Szkó³ im. Henryka  Sienkiewicza w Siedliszcze - 
dyrektorem jest Pani Bernarda Pra¿nowska. W sk³ad zespo³u 
szkó³ wchodz¹ szko³a podstawowa i publiczne gimnazjum. 
Szko³a posiada 25 izb lekcyjnych, 2 œwietlice, 1 salê 
gimnastyczn¹, 1 si³ownie i 1 sale rekreacyjn¹.
Szko³a Podstawowa- dyrektorem jest Aneta Dudek(wice 
dyrektor zespo³u szkó³)  w klasach I-VI uczy siê 301 dzieci, w 
klasie „0” 49 dzieci – ³¹cznie 350 dzieci. W szkole 
zatrudnionych jest 27 nauczycieli co stanowi 25,76 etatu. 
Publiczne Gimnazjum –dyrektorem jest Ma³gorzata Lekan - 
Poliszuk ( wice dyrektor zespo³u szkó³).W klasach I-III 
gimnazjum uczy siê 234 uczniów. Zatrudnionych jest 29 
nauczycieli co stanowi 27,3 etatu.                     T. szczepaniak

nauczycieli pracuje w pe³nym wymiarze godzin, 1 nauczyciel 
jest niepe³nozatrudniony. Baza lokalowa jest doœæ dobra, 
uczniowie maj¹ do dyspozycji 6 izb lekcyjnych oraz zastêpcz¹ 
salê gimnastyczn¹.
Szko³a Podstawowa w Woli Korybutowej – oœmioklasowa.

Dyrektorem jest Pani Weronika Macioszek. W klasach I – 
VIII uczy siê 87 uczniów oraz 9 w klasie „0”, razem 96. Ze 
wzglêdu na ma³¹ iloœæ uczniów zajêcia s¹ ³¹czone w klasach II i 
III oraz VI i VII. Lekcje s¹ prowadzone przez 10 
pe³nozatrudnionych nauczycieli. Szko³a dysponuje najlepsz¹ 
baz¹ lokalow¹ w gminie, budynek jest nowy, mieœci siê w nim 
7 izb lekcyjnych oraz zastêpcza sala gimnastyczna.
Szko³a Podstawowa w Siedliszczu – oœmioklasowa.

Funkcjê dyrektora pe³ni Pani Bernarda Pra¿nowska. 
Dyrekcja sprawuje nadzór nad szko³ami Filialnymi  w 
Chojeñcu, Maryninie i Kuliku oraz 2 oddzia³ami 
przedszkolnymi w Siedliszczu. W klasach I – VIII uczy siê 416 
uczniów , a w oddzia³ach przedszkolnych – 32. W pe³nym 
wymiarze godzin pracuje 28 nauczycieli, 3 niepe³nozatrud-
nionych oraz 9 pracowników administracyjno-obs³ugowych. 
Szko³a zapewnia posi³ki jednodaniowe dla 110 uczniów i 13 
nauczycieli. Z uczniami klas m³odszych, oczekuj¹cymi na 
lekcje lub na odwóz, prowadzone s¹ zajêcia œwietlicowe. Baza 
lokalowa jest zbyt skromna w stosunku do potrzeb. Uczniowie 
ucz¹ siê w 14 izbach lekcyjnych, korzystaj¹ z sali 
gimnastycznej wspólnie z LO.
Szko³a Filialna w Chojeñcu.

Kierownikiem jest Pani Wac³awa Oziomek. W klasach I – 
IV uczy siê 30 dzieci, a w oddziale „0” - 13. Z powodu ma³ej 
iloœci uczniów klasy I i II oraz III i IV maj¹ zajêcia ³¹czone. W 
pe³nym wymiarze pracuje 4 nauczycielki. W budynku 
szkolnym s¹ 4 sale lekcyjne.
Szko³a Filialna w Kuliku.

Funkcjê kierownika pe³ni Pani Janina Kopczewska. Ze 
wzglêdu na zbyt ma³¹ liczbê dzieci nie ma oddzia³u „0” i klasy 
I. Do szko³y uczêszcza 28 dzieci. Zajêcia w II i IV klasie s¹ 
³¹czone. Dzieci s¹ uczone przez 3 pe³nozatrudnionych 
nauczycieli. Bazê lokalow¹ stanowi¹ 3 izby lekcyjne (w 2 
remont nie jest zakoñczony).
Szko³a Filialna w Maryninie.

Kierownikiem szko³y jest Pani Jadwiga Ko³b-Sielecka. W 
klasach I-III uczy siê 22 dzieci, w klasie „0” 7; razem 29. Zajêcia 
w klasach II i III s¹ ³¹czone. W pe³nym wymiarze godzin 
pracuj¹ 3 nauczycielki. Baza lokalowa jest dobra, do 
dyspozycji s¹ 3 izby lekcyjne.

GMINNA MAPA SZKÓ£
Mapa szkó³ z roku 1997 - �ród³o; G³os Siedliszcza Nr 42 1997r.
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 dniu 1 paŸdziernika 2012 roku Gmina Siedliszcze 
wraz z trzema innymi samorz¹dami (Ruda Huta, WSawin i Wierzbica) oraz Starostwem Powiatowym 

w Che³mie rozpoczê³a realizacjê projektu pn. ,,Lepszy Urz¹d” 
nr POKL.05.02.01-00-026/12, wspó³finansowanego przez 
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w 
ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Dzia³ania 5.2 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Planowany czas 
zakoñczenia Projektu to 31 sierpieñ 2014 roku

G³ównym celem projektu jest poprawa efektywnoœci 
zarz¹dzania oraz podniesienie jakoœci us³ug publicznych 
œwiadczonych w Urzêdzie Gminy Siedliszcze, poprzez 
wdro¿enie w okresie 24 miesiêcy dzia³añ doskonal¹cych w 
obszarach wymagaj¹cych wsparcia zdiagnozowanych za 
pomoc¹ Wspólnej Metody Oceny – CAF.

Celem projektu jest: podnoszenie jakoœci oraz 
zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug publicznych œwiadczonych 
przez Urz¹d Gminy Siedliszcze, wdra¿anie usprawnieñ 

zarz¹dczych na poziomie ca³ej organizacji, w tym w zakresie 
zarz¹dzania jakoœci¹, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 
kadr Urzêdu Gminy Siedliszcze, wzmocnienie zdolnoœci 
jednostki samorz¹du terytorialnego objêtej projektem w 
zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów 
administracyjnych poprzez zapewnienie m. in. dostêpu do 
systemów aktów prawnych, wzmocnienie zdolnoœci w 
zakresie opracowywania, wdra¿ania i ewaluacji polityki i 
strategii o zasiêgu regionalnym i lokalnym jednostki samorz¹du 
terytorialnego objêtej projektem.

Dzia³ania projektowe obejmowaæ bêd¹: opracowanie 
Ksi¹g Identyfikacji Wizualnej w Urzêdzie Gminy Siedliszcze, 
utworzenie Punktu Obs³ugi Klienta w Starostwie Powiatowym 
w Che³mie, monitoring i aktualizacja strategii rozwoju 
lokalnego, opracowanie strategii informatyzacji i rozwoju 
spo³eczeñstwa informatycznego, wsparcie pracowników 
Urzêdu Gminy Siedliszcze w opracowaniu systemu rozwoju 
kompetencji kadr – szkolenia i studia podyplomowe 
podnosz¹ce kompetencje kadry, uruchomienie us³ug na 
Elektronicznej Platformie Us³ug Administracji Publicznej 
(ePAUP) oraz zakup zintegrowanych oprogramowañ 
informatycznych wspieraj¹cych pracê na stanowiskach oraz 
zarz¹dzanie jednostk¹ samorz¹du terytorialnego.

T. Szczepaniak

ztery samorz¹dy z powiatu che³mskiego zamierzaj¹ 
wspólnie zadbaæ o rozwój gospodarczy i aktywizacjê Clokalnych spo³ecznoœci.
W tym celu przedstawiciele miasta Rejowiec 

Fabryczny, a tak¿e gmin Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze 
i Rejowiec, postanowi³y utworzyæ Uniê Gospodarcz¹ Gmin, 
uroczyste podpisanie porozumienia w tej sprawie odby³o siê 
30 listopada podczas sesji rady gminy Rejowiec. W celu 
aktywizacji gospodarczej sygnatariusze porozumienia chc¹ 
m.in. oprzeæ siê na miejscowych zasobach wêgla kamiennego, 
bazie prze³adunkowej w Zawadówce oraz gruntach 
komunalnych, po³o¿onych na terenie ich gmin. 

T. Szczepaniak

Pani Wies³awa Plewko- Sekretarz
Pani Halina Rodzeñ- Skarbik
Pan Józef Longin Lekan – cz³onek Zarz¹du.

Przez piêæ lata przy kole dzia³a komisja socjalna 
w osobach: Zofia K³os, Stanis³awa Nakielska, Zofia Jêdruszak. 
Obecnie ko³o posiada  262 cz³onków, najwy¿szy stan wynosi³ 
309 cz³onków. Dzia³alnoœæ ko³a polega na   organizowaniu 
wycieczek, imprez integracyjnych oraz rozprowadzaniu 
¿ywnoœci i tej w ci¹gu 5 lat dzia³alnoœci ogó³em wydano:8268 
kg (makaron, kasza, p³atki, m¹ka, ser, cukier itp.), 2937 szt. dañ 
gotowych i 3603 litrów mleka.

Unia Gospodarcza

obieg³a koñca 5-cio letnia kadencja dzia³alnoœci 
Zarz¹du Ko³a Gminnego Polskiego Zwi¹zku DEmerytów, Rencistów i  Inwalidów w Siedliszczu 

za³o¿onego w dniu 13.12.2007 roku. Nadszed³ wiêc czas na 
dokonanie podsumowania dzia³alnoœci w minionej kadencji, 
dokonaæ wyboru nowych w³adz Zwi¹zkowych Ko³a oraz 
wytyczyæ kierunki dzia³ania na nastêpn¹ kadencjê. Ko³o 
zosta³o za³o¿one 13.12.2007 roku. Na pierwszym posiedzeniu  
wybrano Zarz¹d Ko³a w sk³adzie:

Pan Ryszard Dziewulski- Przewodnicz¹cy
Pani Maria Poliszuk- Zastêpca Przewodnicz¹cego

5-lat dzia³alnoœci Zarz¹du Ko³a Gminnego 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedliszczu
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Zorganizowano  7 wycieczek i 13 imprez integracyjnych 
takich jak. Dzieñ Seniora, Œwiatowy Dzieñ Inwalidy. Œrodki ze 
sk³adek za lata 2007-2012 to 12507,50 z³ ,œrodki finansowe 
jakie pozyska³o ko³o z innych Ÿróde³(urz¹d gminy i PFRON) to 
kwota 38 500,00 z³.

8 listopada wybrano nowe w³adze  gminnego ko³a jak 
mo¿na by³o siê przekonaæ nasi cz³onkowie nie chcieli 
zmieniaæ zarz¹du i komisji socjalnej i we w³adzach pozosta³y 
te same osoby. Ze swojej strony chcia³bym podziêkowaæ tym, 
którzy przez  piêæ lat naszej dzia³alnoœci pomagali nam, 
¿yczliwie podchodzili do naszych pomys³ów oraz wspierali 
nasze dzia³ania a s¹ to Hieronim Zonik- Wójt Gminy, Bernarda 
i Wies³aw Pra¿nowscy-Tomasz Szczepaniak, Wojciech 
Domañski, Teresa Kocot, Dorota Orysz, Kazimierz Mazurek 
wraz z zarz¹dem okrêgowym: Pani¹ Barbarze Miko³ajczyk, 
Longin¹ Radzikowsk¹, Wandzie Skórzewskiej, Panu 
Grzgorzowi Raniewiczowi- Pos³owi na Sejm RP -mówi Ryszard 

Dziewulski Przewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a Gminnego Nr 8 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Siedliszczu.                                                  T. Szczepaniak

³¹ce. Na dany strza³ przez nasz¹ pikietê do awangardy 
moskiewskiej, w jednej krótkiej chwili ze dworu wyjecha³y 
furgony do lasu w inn¹ stronê a my uformowawszy szyk 
bojowy na polach. Ustêpowaliœmy wolnym krokiem ku lasowi, 
aby tam pod os³on¹ lasu za- j¹æ pozycjê i stan¹æ do bitwy. Gdy 
ju¿ Moskale przeszli za nami wieœ dwór Korbutow¹ Wolê 
rzucili na  nas grantami, ale te pêka³y a¿ w lesie o 1500 kroków 
za nami.

Silna kolumna moskiewska prêdzej za nami postêpowa³a 
naganiaj¹c nas do rzeki Wieprza i gdy siê do nas na strza³ 
zbli¿y³a odkryliœmy ogieñ na ca³ej linii, wolno cofaj¹c  siê ku 
lasowi, i nim pod las przyszliœmy. Trwa³a bitwa  godzinê czasu.

Na brzegu lasu oparliœmy siê w jednej pozycji i palili do 
nieprzyjaciela tak a¿ on zwolni³ za  nami swój postêp, a 
natomiast parê rot wojska pos³a³ w las na prawe nasze 
skrzyd³o, aby nam zabraæ ty³y lub nagnaæ do rzeki, zaœ z ar- 
matami podjechali tak, aby po naszej ca³ej linii rzucaæ granaty. 
Widz¹c siê byæ w ten  sposób zagro¿eni, udaliœmy siê w las ku 
Wieprzowi  ostrzeliwuj¹c siê Moskalom. Gdym przyszed³ ze 
sw¹ kompani¹ do Wieprza, ju¿ po³owa od- dzia³u przebrnê³a 
Wieprz na lew¹ jego stronê. Przekroczyliœmy, zatem Wieprz i  
stanêliœmy  chwilê za krzakami  na ³¹kach… 

Atoli Moskale œpiesznie  siê skoncentrowawszy poszli na  
£añcuchów na most, którêdy przeszli zaœ za nami zd¹¿ali. My 
siê posunêli wy¿ej, i po zachodzie s³oñca na zad za Wieprz na 
prawy  jego brzeg przebrnêliœmy gdzie oko³o 3 godzin czasu 
spoczywaliœmy.”

Dwóch mieszkañców  Siedliszcza (Piotr Jêdruszak i  Jan 
Lachowski) oœwiadczyli, ¿e dniu  9 grudnia 1863 r. po bitwie  
pod Korybutow¹ Wol¹ zabitych znaleziono 42 powstañców. 

W styczniu 2013r. mija 150-ta rocznica wybuchu 
powstania styczniowego. By³o to najwiêksze z polskich 
powstañ narodowych, og³oszone Manifestem 22 stycznia 
1863r. wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rz¹d 
Narodowy. Zasiêgiem objê³o ziemie zaboru rosyjskiego, w tym 
równie¿ Siedliszcze i okolice.

Bitwy i potyczki
Siedliszcze okresu XIX w.  wpisa³o siê na trwa³e do kart  

historii Lubelszczyzny. Tu  rozegra³o siê kilka bitew i potyczek 
z wojskami carskimi w czasie powstania styczniowego. Na 
podstawie zachowanych dokumentów, z ca³¹ pewnoœci¹ 
mo¿emy stwierdziæ, ¿e na terenie  gminy Siedliszcze do staræ 
dosz³o przynajmniej 7-8 razy. Pierwsz¹ z potyczek stoczono w 
Bezku 9 lipca 1863 r.

16 lipca w Siedliszczu zatrzyma³ siê na nocleg oddzia³ 
powstañczy  licz¹cy  4 szwadrony u³anów, 3 szwadrony 
huzarów, 5 dzia³ i 3 roty piechoty. Dowódcy wys³ali 2 huzarów 
na wozach do Che³ma po owies. W drodze powrotnej dosz³o 
do utarczki pod Bezkiem. Huzarów tych wracaj¹cych  z  ow-
sem napadli i zabrali wys³ani przez Ruckiego ¿andarmi.

Na terenie samego Siedliszcza by³y 3 bitwy: 3 listopada 
1863 r., 2 grudnia 1863 r. i 10 marca 1964 r (w Siedliskim lesie).  
2 grudnia do Siedliszcza przyby³ cofaj¹cy siê z Che³ma oddzia³ 
Koz³owskiego. Zaatakowany przez moskali Emanowa Straci³ 
39 ludzi a 33 zosta³o rannych.

O potyczce wspomina mieszkaniec Siedliszcza Jakub 
Gumieniuk. Wg niego do starcia  mia³o dojœæ w pobli¿u dworu  
Wêgleñskich przy koñcu maja 1863 r. W trakcie poœcigu za 
powstañcami mia³o zgin¹æ dwóch Kozaków.

Do wiêkszej bitwy dosz³o w  Woli Korybutowej 10 
grudnia 1863 r. Wziê³y w niej udzia³ oddzia³y Lenieckiego, 
Mareckiego i  Koz³owskiego. Powstañców by³o ok. 1800 (600 
strzelców 1200 kosynierów z oddzia³ów). Powstaniec 
Aleksander Sikora tak  relacjonuje tamte wydarzenia: 

"…zrobiliœmy marsz pewnego  niepamiêtnego mi dnia 
do wsi i dworu Korbutowej Woli. Stanêliœmy tam obozem na 
nocleg w stodo³ach ulokowali siê tam w stodo³ach, jako i w 
stoj¹cych na podwórzu stertach s³omy. Rano na  drugi dzieñ po 
skonsumowanym œniadaniu oko³o po³udnia wyruszyliœmy za 
dwór na ³¹ki do musztry. Maszerowaliœmy do godziny drugiej z 
po³udnia. W tym  nadci¹gn¹³ oddzia³ moskiewski z £êcznej w 
sile dwóch rot, dwóch sotni kawalerii i dwoma armatami 
granatówkami i zamierza³ nas okoliæ musztruj¹cych siê na tej 

Powstanie styczniowe 
w okolicach Siedliszcza
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wielokrotnie przebywa³y odzia³y moskiewskie, które wykona³y  
wiele wyroków na powstañcach.  W pamiêci ludnoœci pozosta³ 
fakt powieszenia Olanickiego. Tak  relacjonuje to wydarzenie 
dziadek Jana Nazaruka 

"…wkrótce ca³y rynek zosta³ otoczony wojskiem. Przy- 
szed³ oficer, wyj¹³ "bumagê" i zacz¹³ czytaæ wyrok. Z ust 
odczytuj¹cego us³yszeliœmy, ¿e pana Olenickiego skazano na 
œmieræ przez powieszenie za to, ¿e jest zdrajc¹ i buntuje ludzi  
przeciwko carowi.

Po odczytaniu wyroku powstañcowi za³o¿ono stryczek 
na szyjê, a nog¹ wybito sto³ek, na którym sta³. Patrzymy a tu na  
spienionym koniu wpada pos³aniec i przywozi uniewinnienie 
dla  Olanickiego od cara. SpóŸni³ siê o dwa pacierze.”

Ojciec Micha³a Wójciszyn twierdzi³, ¿e "na przeciw 
dworu siedliskiego (przy zakrêcie do Janowicy) sta³a 
szubienica, na której wieszano lub w pobli¿u której 
rozstrzeliwano  powstañców. Chowano ich w  miejscu, gdzie 
dzisiaj jest powstañcza mogi³a. Pewnego razu Moskale mieli 
rozstrzelaæ jednego ze schwytanych powstañców, spêdzili 
du¿o ludzi. Powstaniec nie by³ zwi¹zany, rzuci³ siê miêdzy 
t³um i uciek³ w stronê Janowicy do lasu i w ten sposób ocala³.”

Jeden z powstañców -  Ulanowski zosta³ z³apany w  oko-
licy "Smolarni". Wiêziony w stodole przy obecnej ulicy Choje-
nieckiej. Mia³ zostaæ powieszony na zbudowanej na  Rynku 
szubienicy. Uciek³ przez wyrwan¹ strzechê w dachu wyko-
rzystuj¹c nieuwagê stra¿nika, który zasn¹³. Stra¿nika w³adze 
carskie osadzi³y w areszcie, w którym spêdzi³ d³u¿szy wyrok.

Szpital powstañczy i opis dworu
Raporty w³adz powiatowych z  Krasnegostawu z tamtego  

okresu stwierdzaj¹ istnienie w Siedliszczu powstañczego  
szpitala. W jednym z nich zamieszczono nastêpuj¹ce  infor-
macje: "Buza na terytorium gminy Olchowiec, miêdzy  
Oddzia³em Che³mskim a powstañcami w dniu 16 lutego b.r., 
przewieziono do szpitala w Siedliszczu dwie osób rannych a  
mianowicie: Stanis³awa Bosakiewicza z Miasta Lublina 
pochodz¹cego  i Alfonsê Rylsk¹ córkê urzêdnika pocztowego z 
Miasta P³ocka, która w ubraniu  mêskim bêd¹c  znajdowa³a siê 
tak¿e w partii powstañców - tym wiêc sposobem 9 osób jest 
w Siedliszczu rannych w szpitalu bo 7-u rannych pozosta³o 
z bitwy dawniejszej, która by³a pod Wol¹ Korybutow¹ w dniu 
9 grudnia 1863 r.”

Ranni powstañcy byli troskliwie  leczeni w skryciu przed 
wrogiem w dworze Wêgleñskich w Siedliszczu. Opiekowali 
siê nimi Emilia Wêgleñska, Michalina Suchodolska, siostra 
zakonna Ewa i lekarz Wysocki. Ozdrowieñców wywo¿ono 
z Siedliszcza za kordon do Galicji. XIX-wieczny opis dworu  
œwiadczy, ¿e by³o tam dostatecznie du¿o miejsca dla 
hospitalizowania w  nim rannych powstañców. Mo¿na ich 
by³o tak¿e ukryæ przed œcigaj¹cymi ich Moskalami. Sam dwór 
by³ drewniany (jako jedyny obecnie w powiecie che³mskim 
wykonany z modrzewia). Uk³ad  wnêtrza by³ symetryczny i  
regularny z sieni¹ i salonem na osi. Po bokach usytuowano 
pokoje w dwu traktach. W  zespole  dworskim znajdowa³ siê 
wówczas obszerny, piêtrowy murowany lamus, w którym 
przechowywano zbroje husarskie. Na zabudowê gospodarcz¹ 
sk³ada³y  siê m.in. wielkie stajnie (wi¹za³o siê to ze 
stacjonowaniem w przesz³oœci chor¹gwi husarskiej). W ci¹gu  
XIX w. nastêpowa³y niewielkie zmiany i przebudowy w 
obrêbie XVIII-wiecznego dworu. Prawdopodobnie oko³o 
po³owy XIX w. wzniesiono now¹ bramê wjazdow¹.  Wygl¹d 
zewnêtrzny jest zawarty w rysunku dworu z roku 1847 r.

Miejsca pamiêci
Cmentarz przycerkiewny

(Przy obecnym koœciele parafialnym) Pochowano tu 
wielu  powstañców, poleg³ych g³ównie w  okolicy Chojna  

Wœród nich rozpoznano kilku powstañców pochodz¹cych  z 
powiatu  ³ukowskiego a nawet z Litwy. Relacjê t¹ do³¹czono do 
aktu zgonu w parafii Paw³ów.

Do staræ w gminie Siedliszcze  dosz³o równie¿ w 1864 r. 
W tekstach �ród³owych wspomina siê o starciach zbrojnych w 
Chojnie 7 i 16 marca, w Siedliskim i Korbutowskim lesie 10 
marca. Informacja ta œwiadczy o tym, ¿e w tym czasie na terenie 
gminy lasów by³o znacznie wiêcej ni¿ obecnie, same nazwy   
lasów  przesta³y funkcjonowaæ wœród mieszkañców gminy. O 
starciach zbrojnych w Chojnie œwiadczy  relacja mieszkañca 
Œlepeckiego:  

"…w czasie powstania  Moskale z armat tyle nabili 
powstañców, ¿e  le¿eli jeden obok drugiego ko³o  Siedliszcza, 
a najwiêcej tu w stronê Chojna Starego. Zabitych  powstañców  
chowano ko³o cerkwi i za dworem, tu gdzie obecnie jest 
mogi³a powstañców. Ko³o  cerkwi pochowano  ich  o  wiele 
wiêcej, rowy ci¹gnê³y siê dooko³a  cerkwi".

Do potyczki dosz³o równie¿ w pobli¿u "kapliczki" w 
czasie, której uciekaj¹cy powstaniec zabi³ jednego z goni¹cych 
go Kozaków.

Powstañcy z Siedliszcza
O zaanga¿owaniu siê w powstaniu miejscowej ludnoœci  

œwiadcz¹ liczne przekazy jego mieszkañców. Wynika z nich, 
¿e przynajmniej kilkunastu z nich czynnie bra³o udzia³ w walce 
zbrojnej. Wymieniæ tu mo¿na  Paw³a PowroŸnika, Miko³aja  
Dobosza (zm. w Rosji w czasie I  wojny œwiatowej),  Macieja 
Kwiatkowskiego, Binkowskiego,  Kuleszê (gor¹cego  patriotê i  
organizatora powstania), Miko³aja  Legê (mieszkañca Woli  
Korybutowej), Tomalê z Siedliszcza, Józefa Wiciñskiego (w 
powstaniu zosta³ ciê¿ko ranny w plecy), Józefa Okonia 
(dostarcza³ broñ powstañcom, pochowany jest na siedliskim 
cmentarzu). Na  pomniku widnieje napis - by³ powstañcem 
1863 r.), Hempla,  który utrzymywa³ kontakty z Bogdano-
wiczem z Nadrybia,  ciê¿ko raniony, wkrótce zmar³.  D³ugie 
lata ludzie opowiadali o Antoninie Kurzepie z Janowicy,  która 
¿ywi³a ukrywaj¹cych  siê w lasach  powstañców. W czasie  
powstania  zgin¹³ Andrzej Ga³ecki z Mogilnicy. Jego  rodzin¹ 
zaopiekowa³ siê dziedzic z Mogilnicy Ga³¹zkowski.

W powstaniu udzia³ wziêli równie¿ w³aœciciele 
Siedliszcza  Wêgleñscy utrzymuj¹c w swoim dworze szpital 
powstañczy.  Bardzo zaanga¿owan¹ w funkcjonowaniu 
szpitala by³a Emilia Wêgleñska (z Radwañskich).

"Dziedzic siedliski p³aci³ m³odym ch³opom po 25 rubli, 
¿eby szli walczyæ z carem Aleksandrem. Dziedzic r¿n¹³ byd³o i 
karmi³ tych ludzi. I rzeczywiœcie ch³opi ci szli  walczyæ z 
carem, ale gdy sz³y wojska carskie, to oni przed nimi kryli siê, 
chowali siê po lasach i zagajnikach. Takie to by³o wojsko:  
jeden z kos¹, drugi ze strzelb¹, trzeci z pik¹."  - wspominaj¹ 
mieszkañcy.

Jednym z dowódców powstania by³ dziedzic z Chojna 
Drzewicki. Zorganizowa³ on swój oddzia³ z³o¿ony z 
okolicznych ch³opów. Po powstaniu zosta³ zes³any na Sybir.
Po powstaniu kilku jego uczestników wyjecha³o na emigracjê 
do Ameryki.

W Siedliszczu ze swoim oddzia³em przebywa³ ks. 
Stanis³aw Brzóska - naczelny kapelan i  genera³ w powstaniu 
styczniowym, organizator powstania w £ukowie (22 I 1863 r.). 
Walczy³ do grudnia 1864 r, schwytany  przez  Moskali, 
powieszony przez nich w Soko³owie Podlaskim 23 V 1865 r. 
Ze swoim oddzia³em przebywa³ w Siedliszczu w drodze od 
Cycowa do Piask.

Akty terroru zaborcy
Reakcj¹ na udzia³ ludnoœci Siedliszcza w powstaniu by³ 

terror stosowany przez w³adze  carskie. W Siedliszczu 
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ludnoœci,  wmurowano te¿ now¹ tablicê i  postawiono 
metalowy krzy¿.  Gruntown¹ modernizacjê "przeszed³” 
Kurhan Powstañców w  2003 r. Star¹ pami¹tkow¹ tablicê 
odnowiono, postawiono te¿ nagrobek z piaskowca z napisem 
"Gloria Victis". Przed wzgórzem  u³o¿ono nowy chodnik z 
kostki brukowej.

Cmentarz grzebalny 
Znajduje siê tu nagrobek powstañca Józefa Okonia zm. w 

1910 r. Wykonany z piaskowca z wmurowan¹ tablic¹ o 
nastêpuj¹cej treœci: "By³ powstañcem 1863 r." Innych 
powstañców pochowano prawdopodobnie na  cmentarzu w 
Paw³owie, gdy¿ w Siedliszczu do 1907 r. nie by³o parafii 
rzymskokatolickiej. Prawdopodobnie powstañcy pochowani 
zostali te¿ w Chojnie Nowym. 

(z opracowania w zwi¹zku  
z nadaniem imienia Romualda Traugutta 

dla Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu w 2003 r.)

Starego. Moskale  nakazali siedliskim ch³opom by udali siê do 
Chojna  Starego pozbierali zabitych i przywieŸli  ich pod 
cerkiew. Ch³opi spe³nili rozkaz Moskali. Dooko³a cerkwi 
wykopali g³êboki rów, u³o¿yli cia³a, posypywali je wapnem i 
polewali karbolem. Moskale w tym czasie  spêdzili kobiety, by 
te poznawa³y swoich mê¿ów, braci i s¹siadów. Kobiety ba³y siê 
tam iœæ, by  unikn¹æ wywózki na Sybir. Z relacji miejscowej 
ludnoœci wynika, ¿e w pobli¿u cerkwi pochowano znacznie 
wiêcej powstañców ni¿ na "szwedzkim cmentarzu".

Kurhan Powstañców
Pochowano tu oko³o 68  powstañców. Dawniej miejsce  

to nazywano cmentarzem szwedzkim (czasami Manich¹).  Po 
powstaniu postawiono tam prawdopodobnie 3 drewniane  
krzy¿e, które z biegiem lat zniszcza³y. W 1928 r. w 10-t¹ 
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci wmurowano tam  
pami¹tkow¹ tablicê. Na kolejn¹ uroczystoœæ zwi¹zan¹ ze 
Œwiêtem Niepodleg³oœci trzeba by³o czekaæ równo 50 lat, gdy 
to w 1988 roku zorganizowano du¿¹ manifestacjê miejscowej 

Dawny dwór Wêgleñskich 
- tu mieœci³ siê szpital powstañczy

Kapliczka, tu wg miesz-
kañców dosz³o do potyczki 

z kozakami

Kurhan Powstañców

Nagrobek Józefa Okonia 
– powstañca

Najstarszy nagrobek 
na cmentarzu w Siedliszczu z 1862 r.

Pami¹tkowa tablica po renowacjiPami¹tkowa tablica przed renowacj¹
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Che³mskiego decyzja zatwierdzaj¹ca projekt scalenia. Po 
wydanej decyzji rozpoczête zostanie zagospodarowanie 
poscaleniowe, w ramach którego wykonany zostanie projekt 
oraz budowa i przebudowa dróg, zjazdów i przepustów, 
inwentaryzacja powykonawcza i nadzór inwestorski nad 
ca³oœci¹ inwestycji.

Ca³oœæ prac poscaleniowych oszacowana zosta³a na 
kwotê 1 816717,46 z³, z czego 75% dofinansuje unii 
europejska. Zagospodarowanie poscaleniowe przepro-
wadzone zostanie do koñca 2014 roku.

G³ówne za³o¿enia scalenia:
- poprawa gospodarowania gruntami poprzez stworzenie 
funkcjonalnej sieci dróg oraz zaprojektowanie kszta³tu 
poszczególnych dzia³ek w sposób pozwalaj¹cy zmniejszyæ 
nak³ady niezbêdne do prawid³owej ich uprawy,

- zmniejszenie rozdrobnienia gospodarstw poprzez 
konsolidacjê gruntów i zmniejszenie iloœci dzia³ek w 
poszczególnych gospodarstwach,

- poprawa parametrów urz¹dzeñ melioracji wodnych,
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomoœci,
- zapewnienie ka¿dej dzia³ce dostêpu do drogi publicznej,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej odpowiadaj¹cej 

wspó³czesnym standardom ,
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku 

rolnym (Dz.U.2006.136.969z póŸn. zm.) zwalnia siê od 
podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymanych w 
drodze wymiany lub scalenia-na 1 rok nastêpuj¹cy po roku ,w 
którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów. Po okresie 
zwolnienia, stosuje siê ulgê w podatku rolnym, polegaj¹c¹ na 
obni¿eniu podatku w pierwszym roku o 75%i w drugim roku o 
50%. Zwolnienia i ulgi podatkowe stosuje siê na podstawie 
decyzji wydanej na wniosek podatnika.

Prace scaleniowe maj¹ na celu poprawê roz³ogu 
gospodarstw rolnych poprzez zmniejszenie iloœci dzia³ek 
w poszczególnych gospodarstwach , dostosowanie granic tych 
dzia³ek do systemu urz¹dzeñ melioracji wodnych i rzeŸby 
terenu oraz wytyczenie i urz¹dzenie funkcjonalnej sieci dróg 
transportu rolnego, zapewniaj¹cej dojazd do ka¿dej  
poscaleniowej dzia³ki. Poprzez realizacje takich prac, objêty 
nimi obszar jednej b¹dŸ kilku wsi, stwarza mo¿liwoœci szeroko 
pojêtego ich dalszego zrównowa¿onego rozwoju.

W du¿ej mierze do intensyfikacji tych prac przyczynia siê 
zaanga¿owanie w nie œrodków wspólnotowych. Nale¿y 
podkreœliæ, ¿e od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej 
prace te wykonywane s¹ kompleksowo wraz z zagospo-
darowaniem poscaleniowym, maj¹cym miêdzy innymi na celu 
urz¹dzenie wytyczonych dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leœnych oraz dojazdowych do zabudowañ 
poszczególnych uczestników scalenia.                 G. Jêdruszak

calenie gruntów wsi Anusin i Stasin Dolny, rozpoczête 
zosta³o na mocy postanowienia Starosty Che³mskiego z Sdnia 15 czerwca 2011 roku (na wniosek 70,92% 

w³aœcicieli gruntów po³o¿onych we wsi Anusin i 72,95% 
w³aœcicieli gruntów po³o¿onych we wsi Stasin Dolny) jako 
zadanie z zakresu administracji rz¹dowej prowadzone 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 Schemat I dzia³anie 125 „Poprawianie i rozwi-
janie infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem 
rolnictwa i leœnictwa przez scalanie gruntów”. Postêpowanie 
scaleniowe prowadzone jest przez Starostê Che³mskiego na 
podstawie ustawy z dnia 26 marca 2008 r. o scalaniu i 
wymianie gruntów.

Prace geodezyjne wykonuje Biuro Geodezji w Lublinie 
Pracownia Terenowa w Zamoœciu. Scaleniem objêto grunty 
po³o¿one w granicach obu obrêbów geodezyjnych, tj. ³¹cznie 
teren o powierzchni 397,10 ha, w tym:

- rola 281.8384 ha,
- ³¹ka 47,89 ha,
- pastwisko 18,3584 ha,
- lasy 3,98 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 0,44 ha,
- sady 12,20 ha,
- tereny zabudowane 10,9165 ha,
- nieu¿ytki 10,1244 ha,
- wody 2,49 ha,
- drogi 8,86 ha.

Grunty te wchodz¹ w sk³ad 121 gospodarstw rolnych, 
sk³ada siê na nie ³¹czna liczba 1050 dzia³ek.

W ramach scalenia do dnia dzisiejszego wykonano:
- za³o¿enia do projektu scalenia wraz ze wstêpnym   

kosztorysem wykonania budowy i przebudowy  dróg,
- aktualizacjê klasyfikacji gruntów w obu obrêbach,
- wznowiono granice zewnêtrzne obu obrêbów,
- oszacowano poszczególne gospodarstwa na podstawie
- uchwa³y o zasadach szacowanie gruntów podjêtej 
przez uczestników scalenia na zebraniu zwo³anym 
przez Starostê Che³mskiego.

Do koñca listopada opracowany zostanie projekt 
rozmieszczenia dzia³ek po scaleniu, tzw. rozstawka. Projekt 
uzyska³ zapewnienie finansowania ze œrodków unii 
europejskiej. Dofinansowanie do kosztów scalenia wielkoœci 
75% wartoœci projektu to kwota 642 921,75 z³, pozosta³e 25% 
(214 307,25 z³) finansowana jest z bud¿etu pañstwa.

Scalenie zakoñczone zostanie do dnia 31 marca 2013 
roku, po tym terminie zostanie wydana przez Starostê 

Scalenie gruntów wsi 
Anusin i Stasin Dolny

URZ¥D GMINY WSPÓLNIE Z LUBELSKIM 
OŒRODKIEM DORADZTWA ROLNICZEGO  

INFORMUJE, ¯E W DNIACH 21 i 22 LUTEGO 2013r. 
ODBÊDZIE SIÊ KURS CHEMIZACYJNY W ZAKRESIE 

STOSOWANIA ŒRODKÓW OCHRONY ROŒLIN, 
KTÓRY JEST NIEZBÊDNY ROLNIKOM 

PRZY SK£ADANIU WNIOSKÓW O DOTACJE, 
ZAPISY W URZÊDZIE GMINY POK. NR 6.  

KURS CHEMIZACYJNY
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Wyniki tej konkurencji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Szko³a Podstawowa:

I. Kl. Va – Kali („W pustyni i w puszczy”)
II. Kl. IVb – Latarnik („Latarnik”)
III. Kl. VIb – Nel, Kl. VIa - Staœ  („W pustyni i w puszczy”)
Gimnazjum:  I. Kl. IIIa – Ketling („Potop”)

II. Kl. Ia – Micha³ Wo³odyjowski 
(Trylogia)

Ale gwoŸdziem programu okaza³a 
siê czêœæ artystyczna „Kocham Ciê 
Heniu” zorganizowana na wzór popular-
nego programu telewizyjnego. Na potrze-
by tego konkursu publicznoœæ zosta³a 
podzielona na dwie grupy. Dru¿ynie „Z 
Pustyni”, której kapitanem by³a p. Monika 
Ho³ub kibicowali uczniowie ubrani na 
czerwono. Dru¿ynê „Z Puszczy” pod 
kierownictwem p. Krzysztofa Dyszew-
skiego dopingowali niebiescy. Turniej 
brawurowo poprowadzi³a szkolna peda-
gog p. Magdalena Ho³ub. Oprawê 
muzyczn¹ zapewni³ zespó³ wokalny 
Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedliszczu, który, tym razem, 
poprowadzi³ p. Piotr Przebiorowski. 
Gromkimi brawami nagrodzono te¿ 
solowy wystêp Elizy £agowskiej z klasy 
IIIb gimnazjum, która zaœpiewa³a „Bal-
ladê o ma³ym rycerzu”.

Dru¿yny musia³y wykazaæ siê wie-
dz¹, refleksem, zdolnoœciami wokalnymi 
i du¿ym poczuciem humoru. Impreza 
by³a wyj¹tkowo udana, wszyscy œwietnie 
siê bawili i dopingowali swoich fawo-
rytów. Poziomy by³y wyrównane, 
chocia¿ przez ca³y turniej niewielk¹ 
przewagê utrzymywa³a dru¿yna czerwo-
nych. Ale los bywa przewrotny. Ko³o 
fortuny przechyli³o szalê na korzyœæ 
niebieskich, którzy w ostatniej chwili 
wylosowali dodatkowe 100 pkt. I to 
zadecydowa³o, ¿e ca³a dru¿yna zdoby³a 
atrakcyjn¹ nagrodê – wyjazd na basen do 
£êcznej.

Laureaci konkursów otrzymali 
nagrody z r¹k p. dyrektor Bernardy Pra¿-
nowskiej, która podziêkowa³a wszystkim 
uczniom, rodzicom i nauczycielom za 
wyj¹tkowe zaanga¿owanie w przygo-

towaniu szkolnego œwiêta.
Zachêcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, 

na której znajduje siê pe³na galeria zdjêæ i informacje na temat 
tej i pozosta³ych szkolnych imprez www.zssiedliszcze.lublin.pl .

 Zespole Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w 
Siedliszczu odbywa siê wiele imprez kulturalnych, 
ale szersza publicznoœæ ma tylko rzadkie okazje W

obejrzenia niektórych z nich np. akademii 3 Maja, konkursu 
wiedzy o Siedliszczu, albo jase³ek w na-
szym koœciele parafialnym. Dlatego warto 
co jakiœ czas przypomnieæ o tym, ¿e 
szko³y to centrum kultury – a ka¿da 
zorganizowana przez nie impreza to 
wynik solidnej pracy dzieci, m³odzie¿y 
oraz ich opiekunów. 

Niektóre imprezy na trwa³e wesz³y 
do tradycji szko³y. Jedn¹ z nich s¹ 
dzia³ania wokó³ Patrona naszej szko³y - 
(nasi przedstawiciele od pocz¹tku uczes-
tnicz¹ w ogólnopolskich zlotach szkó³ 
sienkiewiczowskich – nie opuœciliœmy 
¿adnego z 20 dotychczas zorganizo-
wanych!). 

19 listopada, jak co roku zorganizo-
waliœmy Dzieñ Patrona – Henrykalia 
2012. Z tej okazji uczniowie gromadzili 
wiedzê na temat Henryka Sienkiewicza, 
wykonywali gazetki poœwiêcone Patrono-
wi i jego twórczoœci, a po eliminacjach 
odby³ siê ogólnoszkolny konkurs 
wiedzowy „¯ycie i twórczoœæ Henryka 
Sienkiewicza”. 
Jego laureatami zostali:
Szko³a Podstawowa:
I. Dominika Osypowicz – kl. VIc
II. Patrycja Szczepañska – kl. VIc
III. Marta Duda – kl. VIb
Gimnazjum:
I. Katarzyna Rusin – kl. IIIb
II. Magdalena Krzyœ – kl. IIc
III. Patryk Szaba³a – kl. IIa

Dla klas I-III zorganizowano paradê 
postaci sienkiewiczowskich 

Zwyciêzcami zostali:
I. Noemi Michalska – Nel – kl. Ic
II. Krzysztof Poliszuk – Krzy¿ak – kl. IIIa

III. Roksana Czerniak – Jagienka – IIIb, 
Kacper Dudziak kl. IIb

Staramy siê aby nasze œwiêto wzbo-
gacaæ o nowe dzia³ania, w atrakcyjnej 
formie popularyzuj¹ce naszego Patrona. 
Nowoœci¹ by³ zorganizowany po raz pierwszy konkurs miêdzy 
klasowy na przestrzenn¹ makietê postaci bohatera z utworów 
Henryka Sienkiewicza w skali 1:1. Powsta³a imponuj¹ca 
galeria postaci.

Dzieñ Patrona - Henrykalia 2012

przywo³aæ pamiêæ wybitego papie¿a prze³omu wieków, 
zainspirowaæ m³odzie¿ i dzieci do poszukiwania w³aœciwych 
autorytetów moralnych i wzbudziæ refleksjê na temat wartoœci 
wiary w ¿yciu cz³owieka w Roku Wiary.

Nades³ano 439 prac konkursowych z 32 szkó³ powiatu 
che³mskiego i dekanatu Siedliszcze. Uczniowie mogli wyraziæ 
swoje talenty w formie literackiej, plastycznej i informatycznej.

o raz 11 w Zespole Szkó³ im. H. Sienkiewicza w 
Siedliszczu zorganizowano powiatowy konkurs Pprzywo³uj¹cy pamiêæ o wielkim Polaku Janie Pawle II. 

Konkurs adresowany by³ do dzieci i m³odzie¿y szkó³ 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Has³o przewodnie tegorocznego konkursu brzmia³o: „Jan 
Pawe³ II - dawca wiary i nadziei”. Organizatorzy pragnêli 

Podsumowanie konkursu powiatowego „Jan Pawe³ II dawca wiary i nadziei”
w Zespole Szkó³ im H. Sienkiewicza w  Siedliszczu.



- Julia £ukaszuk – Szko³a Podstawowa w Chojnie Nowym; 
opiekun p. Beata £ukaszuk
• Szko³a Podstawowa klasy IV – VI ( nades³ano 74 prace)
1. miejsce; Natalia Miœcisz - Szko³a Podstawowa w Bezku; 
opiekun p. Marzanna Frydrych
2. miejsce; Aleksandra Nowosad – Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych nr.7 w Che³mie; opiekun p. Edyta Bubi³ek- Wójcik
3. miejsce Karol Koguciuk -  Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
w Dorohusku; opiekun p. Joanna Koguciuk.
Wyró¿nienia:
Oliwia Bilik – Szko³a Podstawowa w Woli Korybutowej; 
opiekun p. Monika Ga³ka
Oliwia Go³êbiowska – Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu; opiekun p. 
Ma³gorzata Posturzyñska 
Adrian Pi¹tek – Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 7 w 
Che³mie; opiekun p. Edyta Bubi³ek-Wójcik
• Gimnazja i Szko³y Ponadgimnazjalne ( nades³ano 26 prac)
1. miejsca; nie przyznano
2. miejsce; Wioletta Litwak – Gimnazjum w Rejowcu; opiekun 
ks. Dariusz Lipski
3. miejsce; Natalia Lekan – Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu; 
opiekun p. Renata Boguszewska
wyró¿nienia:
Jakub Dobosz – Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr.7 w 
Che³mie; opiekun p. Edyta Bubi³ek-Wójcik
Ewelina Zieliñska -  Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu; opiekun p. 
Renata Boguszewska
Marta Lipczak – Zespó³  Szkó³ w Siedliszczu; opiekun p. Renata 
Boguszewska

Oceniaj¹cy prace konkursowe zauwa¿yli du¿¹ trudnoœæ 
jak¹ sprawi³o uczniom wykonanie projektu logo Roku Wiary. 
Œwiadczy o tym iloœæ prac i ich jakoœæ oraz fakt, ¿e nie 
przyznano miejsca pierwszego. 
KONKURS INFORMATYCZNY  ( nades³ano 28 prac)
• Szko³a Podstawowa
1. miejsce; Daniel Paw³owski – Zespó³  Szkó³ w Siedliszczu; 
opiekun p. Aneta Dudek
2. miejsce; Weronika Klik – Szko³a Podstawowa nr.10 
w Che³mie; opiekun p. Tomasz Hanc
3. miejsce; Norbert Prokopiuk – Szko³a Podstawowa w Bezku; 
opiekun P. Marzanna Frydrych
• Gimnazja i Szko³y Ponadgimnazjalne 
1. miejsce; Ma³gorzata Dudek – Liceum Ogólnokszta³c¹ce  
w Siedliszczu; opiekun p. Aneta Dudek
2. miejsce; Wioleta Oziemczuk – Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu; 
opiekun p. Ma³gorzata Posturzyñska
3. miejsce; Ewa Leszczyñska – Gimnazjum w Rejowcu 
Fabrycznym; opiekun p. Joanna Æwik³a
Gratulujemy wszystkim laureatom!

Podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród odby³o siê 
dn. 14.12.2012r w Zespole Szkó³ im. H. Sienkiewicza. 

Dziêkujemy za nades³anie prac i zachêcamy do 
wspó³pracy w nastêpnym roku.                     
                                                                     M.  Posturzyñska

Komisje konkursowe 3 grudnia 2012 r. oceni³y prace i wy³oni³y 
zwyciêzców:
KONKURS LITERACKI 
• Szko³a Podstawowa klasy IV – VI (nades³ano 39 prac)
1. miejsce; Kamila Gilewicz - Szko³a Podstawowa w ¯mudzi;  
opiekun: p. Ma³gorzata Pi¹tek
2. miejsce; Jan Kowalczyk - Szko³a Podstawowa im. M. Reja w 
Rejowcu Fabrycznym ; opiekun: p. Ewa Hrycaj
3. miejsce; Wiktoria Pi¹tek – Szko³a Podstawowa nr.10 im. Ks 
Jerzego Popie³uszki w Che³mie; opiekun p. Agnieszka Rejman
• Gimnazja (nades³ano 22 prace) 
1. miejsce; Klaudia Krzysztoñ -  Gimnazjum nr. 6 im. 
Sybiraków w Che³mie; opiekun p. Alicja Sienicka
2. miejsce; Agnieszka Gryglicka – Zespó³ Szkó³ w Bia³opolu; 
opiekun p. Wanda Koza
3. miejsce; Wioleta Oziemczuk – Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu; 
opiekun p. Ewa Konik

Cz³onkowie komisji podkreœlaj¹ wysoki poziom prac 
konkursowych. Zauwa¿aj¹ g³êbokie i przemyœlane refleksje na 
temat wiary i nadziei w ¿yciu m³odych ludzi. Przykry jest 
jednak fakt, ¿e nie wp³ynê³a ani jedna praca w tej kategorii ze 
szkó³ ponadgimnazjalnych.
KONKURS PLASTYCZNY
• Szko³a Podstawowa klasy 0 – III (nades³ano 250 prac)
Komisja konkursowa w tej kategorii wiekowej przyzna³a 
równorzêdne miejsca ze wzglêdu na iloœæ prac na bardzo 
wyrównanym wysokim poziomie. 
Oto nagrodzeni:
- Blanka Zagraba – Œwietlica Opiekuñczo-Wychowawcza w 
Dorohuczy; opiekun p. Joanna Panecka
- Tobiasz Marciniak – Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu; opiekun p. 
Bo¿ena Stebnicka
- Klaudia Humieniuk – Niepubliczna Szko³a w Kaniem; 
opiekun  p. Beata Wdowicz
- Karolina Grzywaczewska – Zespó³ Szkó³ w Okszowie; 
opiekun p. Marta Pamulska
- Maja Matysek – Szko³a Podstawowa nr.10 w Che³mie; 
opiekun p.Jolanta Œwiderska
- Agata KuŸma – Szko³a Podstawowa nr. 10 w Che³mie ; 
opiekun p.Jolanta Œwiderska
- Miko³aj Borowiec – Œwietlica Opiekunczo – Wychowawcza 
w Dorohuczy; opiekun p. Joanna Panecka
- Dominika Brodaczewska – Szko³a Podstawowa w Krasnem; 
opiekun p. Joanna Herman
- Hanna Betiuk – Szko³a Podstawowa nr.4 w Che³mie ; opiekun 
p. Jolanta Marciniak
- Magdalena Raniewicz – Zespó³ Szkó³ w Sto³piu; opiekun p. 
Monika Ciszak
- Jakub Go³êbiowski – Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu; opiekun p. 
Renata Krysa
- Karolina Sachadel – Szko³a Podstawowa w Okszowie; 
opiekun p. Marta Pamulska
- Katarzyna Sawosz – Szko³a Podstawowa w Bezku; opiekun p. 
Marzanna Frydrych

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.  

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 

SKRAWKI WSPOMNIEÑ
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16 stycznia 1758 roku w³aœciciel dóbr Siedliszcze hetman 
polny koronny Wac³aw Rzewuski dzia³aj¹c w swoim imieniu 
i spadkobierców  zmar³ego brata Seweryna Józefa 
Rzewuskiego sprzedaje ju¿ zad³u¿one dobra Siedliszcze z 
przyleg³ymi wioskami pu³kownikowi  Wojciechowi Józefowi 
Longinowi Wêgleñskiemu, który w tym czasie pe³ni funkcjê 
dowódcy wojsk stacjonuj¹cych w Siedliszczu. Dobra te 
wyceniono na sumê 110 tysiêcy z³otych polskich. Ju¿ dwa lata 
po nabyciu w/w maj¹tku Wêgleñski w dowód wdziêcznoœci za 
mêstwo na polu walki, zas³ugi oddane pañstwu oraz wiernoœæ 
Rzeczpospolitej otrzymuje z r¹k króla Augusta III Sasa 
przywilej na lokacjê miasta. Dokument taki spisano dnia 26 
stycznia 1760 roku w Warszawie, a który obecnie znajduje siê 
w zbiorach Archiwum Pañstwowego w Lublinie i w³aœnie na 
³amach tego numeru G³osu Siedliszcza chcemy Pañstwa 
zapoznaæ z jego treœci¹. 

„,August Trzeci z bo¿ej ³aski król Polski, wielki ksi¹¿ê 
litewski, ruski, pruski, mazowiecki, ¿mudzki, kijowski, 
wo³yñski, podlaski, smoleñski, siewierski, czernihowski, 
a dziedziczny ksi¹¿ê saski elektor. Wszem wobec i ka¿demu 
z osobna, komu o tym wiedzieæ nale¿y, tym listem 
przywilejem naszym oznajmujemy, jako chc¹c, aby na 
potemne wieku kraj pañstw naszych w miasta, ludzie zaœ i 
wierni poddani w jak najwiêkszym szczêœciu obfitowali i 
nieustaj¹ce fortun swoich brali pomno¿e cokolwiek do 
chwalebnego tego koñca byæ mo¿e sposobów za¿yæ onych nie 
opuszczamy. Wiêc tym samym koñcem urodzonemu 
Wojciechowi Józefowi Longinowi Wêgleñskiemu, podstolemu 
ziemi buskiej, d³ugolêdzkiemu staroœcie, w wojsku koronnym 
bu³awy polnej koronnej pu³kownikowi, nowo osadem miasto 
w dziedzicznych dobrach swoich we wsi Siedliszcze 
nazwanej, w województwie ruskim a ziemi che³mskiej 
le¿¹cych, zaczynaj¹cemu  tak ³askami naszymi z wielkich miar 
dopomóc chcemy, jako znaczne jego w Rzeczypospolitej 
zas³ugi i odwa¿ne przeciwko nieprzyjacielowi przy statecznej 
nam wiernoœci akcyjne potrzebuj¹, chêtnie tedy zezwoliliœmy 
daæ i pozwoliæ, jako teraŸniejszym listem naszym dajemy i 
pozwalamy onemu moc w pomienionej wsi swojej 
dziedzicznej Siedliszczu nazwanej miasto na kszta³t innych w 
Koronie miast lokowaæ, zak³adaæ, postawiæ, budowaæ, 

mieszczan, kupców, handlarzów, ró¿nych rzemieœlników, 
obywatelów, mieszczanów i jakichkolwiek kondycji ludzi 
sprowadzaæ, przyjmowaæ, przysposabiaæ, towary wszelkie 
tam¿e, zwoziæ, sk³adaæ i przedawaæ. Które to miasto takowym 
sposobem wystawione Siedliszcze mianowaæ siê bêdzie 
wiecznemi czasy. A¿eby tym osobliwszej ³aski naszej 
przerzeczone miasto dozna³o, za dozwoleniem samego 
dziedzica i naszej osobliwszej protekcyi to¿ miasto 
inkorporujemy i one glejtem naszym ka¿dego w nim bêd¹cego 
od wszelkich wiolencyi bezpiecznego byæ deklarujemy. Dla 
po¿ytku zaœ tego miasta targi tygodniowe, to jest raz w tydzieñ 
w ka¿d¹ niedzielê odprawowaæ w nim pozwalamy; jarmarków 
tak¿e cztery do roku temu¿ miastu nadajemy: pierwszy 
w dzieñ Œ. Wojciecha, drugi trzeciego dnia Zielonych Œwi¹tek 
tygodniowy, trzeci na Œ. Bart³omieja dwuniedzielny, czwarty 
w Pierwsz¹ Niedzielê Adwentow¹ tygodniowy, na które ton 
wolno bêdzie wszystkim ludziom jakiegokolwiek rodzaju, 
tytu³u, nazwiska, stanu i kondycyi, tak¿e kupcom 
i handlarzom z towarem do u¿ytku pospolitego nale¿¹cymi 

przyje¿d¿aæ i przedawaæ, towary tak¿e 
sprzedawaæ, skupowaæ i frymarczyæ rzeczy 
na rzeczy, towary za towary zamieniæ, 
byd³o, owce, tak we dni jarmarkowe, jako 
te¿ targowe, pêdziæ, zbywaæ i wprowadzaæ 
inne tak¿e rzeczy do u¿ytku ludzkiego 
potrzebnych zwoziæ, sprzedawaæ, tym 
bezpieczeñstwem jakoby ka¿dy z nich na 
jarmarku i targi pomienione id¹c, tam¿e siê 
bawi¹c i stamt¹d powracaj¹c osobliwszym 
glejtem naszym by³ ubezpieczony, ani¿eli 
pomienione miasto osi¹d¹ i nape³ni¹ ludzie 
tej cnoty i umiejêtnoœci, którym moglibyœmy 
bezpiecznie powierzyæ i w rêce oddaæ 
prawo teutoñskie czyli magdeburskie 
rzeczone, jakim siê inne w naszych miastach 
rz¹dz¹ i sprawuj¹. Tym czasem to miasto co 
do porz¹dku spraw mniejszych potocznych 
wed³ug woli i dyspozycyi urodzonego 
dziedzica  rz¹dzone i sprawowane byæ ma, 
w sprawach zaœ wiêkszych i kryminalnych 
prawu pospolitemu i zwyk³ej, która siê tam 

rozci¹ga jurysdykcyi podlegaæ ma.Aby za tym bardziej 
mieszczanie, kupcy, sukiennicy, rzemieœlnicy i inni ludzie do 
osiadania i budynkami zasadzania pomienionego miasta 
zachêceni byli, wszystkich tego miasta obywatelów 
i mieszczanów, którzykolwiek w regestrze bêd¹ i tam 
mieszkanie przyjm¹ od wszelkich kontrybucyi królewskich 
tudzie¿ województwa swego albo ziemi egzekucyi prawem 
publicznym albo uchwa³ami sejmikowymi naznaczonych, do 
czasu dwudziestu lat uwalniamy i wolnemi mieæ chcemy i 
deklarujemy, rozkazuj¹c aby przywilej ten nasz do akt 
publicznych koronnych by³ przyjêty i g³osem wo¿nego 
generalnego koronnego publikowany i do wszystkich 
nienaruszenie zachowany, prawa nasze królewskie 
Rzeczypospolitej i Koœcio³a katolickiego rzymskiego w ca³oœci 
zachowuj¹c. Na co dla wszelkiej wagi rêk¹ podpisaliœmy siê 
koronn¹ pieczêæ przycisn¹æ rozkazaliœmy. Datum 
w Warszawie die XXVII miesi¹ca stycznia roku MDCCLX, 
panowania naszego XXVII roku. Augustus Rex. Lokus sigilli. 
Przywilej na za³o¿enia miasta we wsi dziedziczney Siedliszcze 
w Województwie Ruskim a Ziemi Che³mskiey le¿¹cey 
urodzonemu Woyciechowi W¹gleñskiemu podstolemu 
buskiemu, pu³kownikowi pancernemu bu³awy polney 
koronney, dziedzicowi tey¿e wsi dany,,.         A. Zawiaczyñski

JAK TO SIEDLISZCZE 
MIASTEM ZOSTA£O
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dzier¿awiony by³ przez PZW Okrêg Che³m. Zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami Wójt Gminy Siedliszcze og³osi³ 
przetarg na dzier¿awê zbiornika. By³ to przetarg ograniczony, 
móg³ wzi¹æ w nim udzia³ jedynie Polski Zwi¹zek Wêdkarski. W 
trosce o dobro wêdkarzy postawiono nastêpuj¹ce warunki:
-pielêgnacja zbiornika: koszenie grobli skarp i konserwacja         
rowów opaskowych,
-utrzymanie czystoœci,
-utrzymanie corocznych zarybieñ na poziomie nie mniejszym 
ni¿: karp - 1100kg,karaœ - 600kg, lin - 100kg, p³oæ - 150 kg, okoñ 
- 150 kg, jaŸ - 30 kg, szczupak - 310 kg, sum - 60kg, szczupak 
narybek letni 25 tyœ szt. oraz boleñ 300szt., jesiotr 100 szt., 
wêgorz 2 kg w cyklu trzyletnim.

W dniu 4 grudnia br. odby³ siê przetarg w wyniku którego 
dzier¿awc¹ zosta³ PZW Che³m. Jednak w 
przes³anej korespondencji do urzêdu 
gminy  zrezygnowa³ z podpisania umowy 
dzier¿awy.

9 grudnia 2012 r. odby³o siê walne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na 
którym przedstawiono sprawozdanie 
z dzia³alnoœci: organizacyjnej, finanso-
wej, Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej, komisji 
rewizyjnej, s¹du kole¿eñskiego. Cz³on-
kowie ko³a udzielili absolutorium zarz¹-
dowi. Z porzadku obrad zdjêto punkt 
wybory w³adz ko³a, które zarz¹d zosta³ 
zobowi¹zany przeprowadziæ do koñca 
marca 2013r. w zwi¹zku z nieznana 
przysz³oœci¹ zbiornika Majdan Zahoro-
dyñski. W zasadzie s¹ dwa sposoby 
gospodarowania zbiornikiem, pierwszy: 
zbiornik nale¿y do PZW np. Lublin, który 
posiada doœwiadczenie, specjalistów od 
ichtiologii, stra¿ ryback¹. Drugie rozwi¹-
zanie to miejscowe stowarzyszenie, które 
musia³oby przej¹æ role gospodarza, 
uczestniczyæ w sprz¹taniu zbiornika oraz 
ochronie przed k³usownictwem. Wydaje 
siê ,¿e pierwszy sposób jest prostszy i naj-
mniej obci¹¿a³ wêdkarzy. Podczas 
zebrania rozstrzygniêto konkurs na 
najwszechstronniejszego wêdkarza ko³a 

w roku 2012 zosta³ kolega Edward Budner. Wrêczono nagrodê 
dla ³owcy okazów Jackowi Poliszukowi za z³owienie suma o 
d³ugoœci 148 cm i wadze 17,16 kg . Wœród zebranych 
rozlosowano nagrodê niespodziankê-ko³owrotek dobrej klasy, 
który w tym roku otrzyma³ kolega Grzegorz Stepczuk.

Zapowiadane wywiady z ³owcami okazów przedstawimy 
w kolejnych numerach g³osu Siedliszcza.                  J. Wojtan

T. Szczepaniak

W roku 2012 skoñczy³a siê czteroletnia kadencja obecnych 
w³adz ko³a. By³a to trzecia kadencja w historii ko³a PZW 
Siedliszcze. Dorobek tej kadencji by³ imponuj¹cy obok 
statutowych zawodów wêdkarskich przeprowadzono szereg 
towarzyskich imprez propaguj¹cych wêdkarstwo. Dwukrotnie 
odby³y siê ciesz¹ce siê  du¿ym powodzeniem zawody nocne. 
Dziêki œrodkom pozyskanym z PPWOW - Program Integracji 
Spo³ecznej  prowadzono przez 10 miesiêcy Szkó³kê 
Wêdkarsk¹, w której bra³o udzia³ 23 uczniów z terenu naszej 
gminy. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ podstawowy sprzêt 
wêdkarski, koszulkê, czapkê z logo szkó³ki. Odbywa³y siê 
zajêcia teoretyczne i zawody wêdkarskie. Z tego samego Ÿród³a 
pozyskaliœmy œrodki finansowe na 
popularyzacjê wêdkarstwa organizuj¹c 
dwa pikniki rodzinne dla wêdkuj¹cych 
rodzin. By³y nagrody, upominki, niez³a 
zabawa. Corocznie organizowaliœmy 
Dzieñ Dziecka z Wêdk¹, który czasami 
mia³ charakter imprezy integracyjnej. 
Obok œrednio stu uczniów wêdkowali 
seniorzy z WTZ w Majdanie Zahoro-
dyñskim i podopieczni DPS w Chojnie 
Nowym Pierwszym. Tu warto podziêko-
waæ za zaanga¿owanie kolegom Paw³owi 
¯ukowskiemu i Jackowi Przebierow-
skiemu, którzy zawsze s³u¿yli pomoc¹ 
zarz¹dowi ko³a. Zadania zaplanowane 
przez zarz¹d z regu³y spada³y na barki 
pomys³odawców. Przygotowanie zawo-
dów statutowych i towarzyskich wyma-
ga³o wiele wysi³ku i czasu spêdzonego 
przy przygotowaniu stanowisk, zare-
zerwowaniu terenu, czy wrêcz wyrywaniu 
zielska. Pomys³ budowy stanicy wêdkar-
skiej pojawi³  siê wczeœniej, ale dopiero 
w 2010 roku uda³o siê nam na zachodnim 
brzegu zbiornika postawiæ wiatê, z której 
korzystaj¹ wêdkarze i turyœci, a tak¿e 
miejscowi mieszkañcy. Dziêki naszej  
pracy, œrodkom w³asnym i pomocy gminy 
uda³o siê zrealizowaæ ten plan. Wszystkie 
dzia³ania naszego zarz¹du i aktywnych wêdkarzy maj¹ 
zwi¹zek ze zbiornikiem retencyjnych w Majdanie Zahoro-
dyñskim. Koledzy z Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej wielokrotnie 
patrolowali zbiornik. To ich pracy zawdziêczamy porz¹dek 
tam panuj¹cy i minimalizowanie szkód czynionych przez 
k³usowników. W ramach Tygodnia Czystoœci Wód corocznie 
odbywa³o siê sprz¹tanie  zalewu, w którym bra³ udzia³ zarz¹d 
i kilkunastu wêdkarzy – cz³onków ko³a. Do roku 2012 zalew 

L .p  G a tu n e k  I lo œ æ  k g /s z t .  

1 .  S z c z u p a k  2 8 3 7  k g  

2 .  S u m  6 8 9  k g  

3 .  S a n d a c z  5 0  k g  

4 .  K a rp  1 5 5 0 5  k g  

5 .  k a ra œ  6 3 3 5  k g  

6 .  l in  1 7 6 1  k g  

7 .  p ³o æ  1 5 0 1  k g  

8 .  le s z c z  4 1  k g  

9 .  k le ñ  2 7  k g  

1 0 .  ja Ÿ  3 3 6  k g  

1 1 .  je s io t r  3 0 0  s z t .  

1 2 .  w ê g o rz  6  k g  

1 3  
S z c z u p a k  

n a r y b e k  le tn i  
1 0 4  5 0 0  s z t .  

1 4 .  b o le ñ  4 4 0 0  s z t .  

 

Wiadomoœci wêdkarskie

RAZEM  29088 kg/109 200 szt.

Tabela zarybieñ za lata 2002-2012.
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blinie by³y to Miêdzywojewódzkie Zawody Sumo.
Najlepsze wyniki osi¹gnê³y: Patrycja Grzesiuk -  1 miejsce, 
Natalia Lepianka - 2 miejsce, Anna Dworak - 3 miejsce, Magda 
Karwat - 3 miejsce

Uczestniczy³yœmy tak¿e na Wojewódzkich Zawodach 
w Wierzbicy, które odby³y sie w listopadzie 2011 roku. 
Najlepsze osi¹gniêcia: Julita Lekan - 1 miejsce, Klaudia 
Stepczuk - 2 miejsce, Anna Dworak -  3 miejsce, Magda Karwat 
- 5 miejsce

W Kielcach we wrzeœniu 2012 roku na Miêdzywoje-
wódzkich Mistrzostwach M³odziczek w zapasach kobiet,  nie 
zdoby³yœmy medalu, a najbli¿ej podium uplasowa³y siê 

Patrycja Grzesiuk i Paulina Jêdruszak.
Bardzo dobrze zaprezentowa³yœmy 

nasze umiejêtnoœci na zawodach zapaœ-
niczych w Wierzbicy, które odby³y siê 
w listopadzie bie¿¹cego roku.
W kategorii dzieci:  Monika Dziewulska -  
1 miejsce, Joanna Grzesiuk - 2 miejsce, 
Julia Grzesiuk - 2 miejsce, Angelika £ucka - 
2 miejsce, Aleksandra Karwat - 3 miejsce, 
Martyna Patra -  3 miejsce, Elwira Darnia -  
3 miejsce, Natalia Bielecka - 3 miejsce
W kategorii m³odziczek: Patrycja Grzesiuk 

- 2 miejsce, Anna Dworak - 5 miejsce.
 W naszej gminie powstaje sekcja zapaœnicza pod nazw¹ 

Dragon Siedliszcze, trenowana przez Jerzego Krasowskiego. 
Zapraszamy mi³oœników zapasów na nasze spotkania. Mo¿e 
wœrod nas jest talent na miarê olimpijsk¹.

W tym roku jak i w poprzednich latach odbywa sie 
plebiscyt sportowy, o który mo¿emy przeczytaæ w gazecie 
Super Tydzieñ Che³mski. Wybieramy w nim najlepszego 
sportowca, trenera, debiut roku oraz dru¿ynê . Zachêcamy do 
g³osowania w kategorii sportowiec - na Annê Dworak, trenera - 
Jerzego Krasowskiego, debiut - Patrycja Grzesiuk i dru¿ynê - 
Olimpijczyk Che³m.                 
                                                          Zapaœniczka P. Grzesiuk

apasy – sport walki, polegaj¹cy na fizycznym zmaganiu 
dwóch zawodników - walka odbywa siê wrêcz przez 
stosowanie chwytów. Dyscyplina sportu polegaj¹ca na Z

walkach, zwyciêstwo uzyskuje siê przez po³o¿enie 
przeciwnika na ³opatki, na punkty lub przez dyskwalifikacjê 
rywala. 
Podstawowe style zapasów:
- klasyczny(walka grecko-rzymska, wolno stosowaæ tylko 
chwyty rêkami powy¿ej pasa) 
- wolny(chwyty rêkami i nogami, wolno atakowaæ ca³e cia³o)

Pocz¹tki tego sportu siêgaj¹ czasów 
staro¿ytnych, kiedy to zmagania zapaœ-
ników by³y jedn¹ z atrakcji igrzysk 
olimpijskich organizowanych w Grecji. 
By³y to pierwsze zmagania o charakterze 
sportowym. Zapasy jako forma bezkrwa-
wego wspó³zawodnictwa znane s¹ z okre-
sów poprzedzaj¹cych kulturê helle-
nistyczn¹. W Japonii odpowiednikiem 
zapasów s¹ zawody sumo. 

Przygodê z t¹ dyscyplin¹ sportu 
rozpoczê³yœmy w marcu 2011 roku i w tym miesi¹cu 
pojecha³yœmy na miêdzywojewódzkie zawody sumo, mimo ¿e 
odby³yœmy tylko kilka treningów, to ju¿ odnios³yœmy sukcesy.
Paulina Jêdruszak- 3 miejsce; Natalia Mazurek- 3 miejsce; 
Klaudia Iskierka- 2 miejsce; Patrycja Grzesiuk- 5 miejsce; Anna 
Dworak- 11 miejsce.

Kolejne zawody odby³y siê w Wierzbicy we wrzeœniu 
2011 roku. By³y to Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa 
M³odziczek w zapasach kobiet. 
Osi¹gniêcia: Natalia Lepianka - 2 miejsce, Magda Oleksy - 3 
miejsce, Patrycja Grzesiuk - 5 miejsce
Natalia Mazurek -5 miejsce, Klaudia Stepczuk - 5 miejsce
Magda Karwat -10 miejsce, Anna Dworak - 13 miejsce

Nastêpne zawody odby³y sie w kwietniu 2012 roku w Lu-

ZAPASY

L p  N azw a dru¿yny  M ecze  P kt. W ygrane  R em isy  P rzegrane  B ra m ki B ilans 

1 .  V ojs³aw ia W ojs³aw ice 9  22  7  1  1  33-12  +21  

2 .  S aw ena S aw in  9  20  6  2  1  23-8  +15  

3 .  S p ó³d zielca  S ied liszcze  9  18  6  0  3  26-18  +8  

4 .  L eszk op ol B ezek  9  17  5  2  2  27-20  +7  

5 .  A stra L eœn iow ice 9  14  4  2  3  17-17  +4  

6 .  H utn ik  D ubeczno  9  14  4  2  3  24-20  0  

7 .  Z ryw  G orzków  9  11  3  2  4  17-19  -2  

8 .  P ocisk /W ³odaw ianka II 
W ³odaw a 

9  9  3  0  6  31-21  +10  

9 .  A gros S uchaw a 9  2  0  2  7  5 -19  -14  

10 .  B u g H ann a 9  1  0  1  8  7 -56  -49  

 

Pi³karska Gala 2012
7 grudnia 2012r. Che³mski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej 
zorganizowa³ II Galê Pi³karsk¹ podsumowuj¹c¹ wysi³ek 
i dokonania klubów, pi³karzy, trenerów oraz dzia³aczy w 2012 
roku. Laureatów Gali wybra³a specjalnie powo³ana przez 
Zarz¹d ChOZPN Kapitu³a. Podczas tegorocznej uroczystoœci 
zosta³y uhonorowane wybitne postaci, zwi¹zane z regio-
nalnym futbolem, a tak¿e osoby zaanga¿owane na co dzieñ 
w rozwój pi³karstwa w naszym okrêgu w 24 kategoriach. 

Niezmiernie mi³¹ wiadomoœci¹ jest, ¿e tak jak w roku 
2011 tak i w tym dzia³alnoœæ osób zaanga¿owanych w „nasz¹ 
pi³ê” zosta³a zauwa¿ona i doceniona. 

W kategorii „Samorz¹dowiec 2012 roku” nagrodê otrzy-ma³ 
Hieronim Zonik – Wójt Gminy Siedliszcze

W kategorii „Dzia³acz klubowy 2012 roku” nagrodê 
otrzyma³ Zbigniew Droñ – Prezes  LKS „Spó³dzielca” Siedliszcze

W kategoriach „Najlepszy pi³karz 'A' klasy seniorów” i 
„Najlepszy napastnik 'A' klasy” zwyciê¿y³ Robert Pasternak -  
zawodnik  LKS „Spó³dzielca” Siedliszcze.
W kategorii Najlepszy trener 'A' klasy nagrodê otrzyma³ Roman 
Rossa trener KS „Leszkopol” Bezek

Wœród nominowanych w innych kategoriach byli 
równie¿: Najlepszy obroñca 'A' klasy – Micha³ Domañski 
zawodnik  LKS „Spó³dzielca” Siedliszcze - 2 miejsce, Marek 
Kozaczuk -  zawodnik KS „Leszkopol” Bezek, Najlepszy 
pomocnik 'A' klasy – Marcin Terlecki zawodnik  LKS 
„Spó³dzielca” Siedliszcze - 3 miejsce, Bart³omiej Terlecki - 

Na zakoñczonej rundy jesiennej che³mskiej A klasy seniorskie 
dru¿yny z naszej gminy zajê³y kolejno trzecie i czwarte miejsce i dzieli 
je niewielka strata do prowadz¹cej dru¿yny z Wojs³awic. 
W klasyfikacji najlepszych strzelców pierwsze miejsce zajmuj¹ ex 
aequoRobert Pasternak (Spó³dzielca) i Micha³ Mazurczak (Leszkopol), 
którzy strzelili po 10 bramek. Wiosna zapowiada siê wiêc bardzo 
ciekawie. Liczymy, ¿e w przysz³ym sezonie dru¿yny osi¹gn¹ jeszcze 
lepszy wyniki i po blisko 5 latach przerwy nasz przedstawiciel zagra w 
klasie okrêgowej. 

Na pó³metku rozgrywek m³odzie¿owych dru¿yna juniorów KS 
„Leszkopol” Bezek zajê³a 5 miejsce w swojej klasie rozgrywkowej, 
Trampkarze LKS „Spó³dzielca” Siedliszcze 11 miejsce, a M³odzicy 
„Spó³dzielcy” 4 miejsce. 

PI£KA NO¯NA

Tabela Klasa A 2012/2013 – runda jesienna
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Najwiêkszy talent rozgrywek juniorskich ligi wojewódzkiej - 
Artur Pawelczuk - zawodnik KS „Leszkopol” Bezek
Najlepszy trener 'A' klasy – Jacek P³oszaj trener LKS „Spó³-
dzielca” Siedliszcze. 

Laureatom i nominowanym serdecznie gratulujemy.

zawodnik KS „Leszkopol” Bezek.
Najlepszy napastnik 'A' klasy – £ukasz Lechowski 

zawodnik  LKS „Spó³dzielca” Siedliszcze, Micha³ Mazurczak - 
zawodnik KS „Leszkopol” Bezek
Nadzieja seniorska 'A' klasy - Marcin Terlecki zawodnik  LKS 
„Spó³dzielca” Siedliszcze - 3 miejsce

Inne Sportowe sukcesy w Siedliszczu
                  

BIEGI PRZE£AJOWE
W dniu 26.09.2012 odby³y siê Powiatowe Sztafetowe 

Biegi Prze³ajowe w Wierzbicy z udzia³em uczniów z Zespo³u 
Szkó³ w Siedliszczu. 
Ch³opcy zajêli I miejsce, dziewczêta II, obie dru¿yny 
awansowa³y do Rejonowych Biegów Sztafetowych w Cycowie 
gdzie zajêli II miejsce i uzyskali awans na Wojewódzkie 
Sztafetowe Biegi w Adamowie. Nasza dru¿yna dziewcz¹t na 
Zawodach Wojewódzkich zajê³a VI miejsce, a ch³opcy VIII.
Sk³ad dru¿yn: 
Ch³opcy: Dudek Micha³, Dudek Norbert, Iwaniuk Sylwester, 
Dziewulski Dawid, Stefañczuk Marek, Roczon Jakub, Lipczak 
Piotr, Wanarski Damian, Lekan Kamil, Wrona Dominik, Miku³a 
Damian
Dziewczêta: Poliszuk Emilia, Grzesiuk Patrycja, Bodzak 
Ewelina, Szewczyk Natalia, Karwat Magdalena, Dworak Anna, 
Kocot Monika, Lipczak Marta, Mazurek Dominika, Oleksy 
Magda.

W dniu 4 paŸdziernika 2012r. na Stadionie Miejskim 

odby³y siê ostatnie z jesiennych Czwartki Lekkoatletyczne. 

Przed rozpoczêciem zawodów dokonane zosta³o uroczyste 

podsumowanie klasyfikacji szkó³ i nauczycieli. Dla wszystkich 

szkó³ i nauczycieli przygotowano pami¹tkowe dyplomy, 

natomiast puchary otrzyma³o pierwsze 12 szkó³. Czwartki 

Lekkoatletyczne wspó³finansowane s¹ przez Urz¹d 

Marsza³kowski w Lublinie, Urz¹d Miasta Che³m.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ im.H. Sienkiewicza ze Szko³y 

Podstawowej zdobyli 7 medali z³otych, 5- medali srebrnych, 8- 

medali br¹zowych, Piêcioro z nich zakwalifikowa³o siê na 

Ogólnopolskie zawody do £odzi tj; Martyna Iwaniuk, Olga 

WoŸniak, Karolina Nadolska, Dawid Dziewulski i Konrad 

Nazarewicz- wszyscy znaleŸli siê w pierwszej 20 – stce.
We wrzeœniu 2012 r. na Stadionie Miejskim w Che³mie 

zainaugurowana zosta³a XIX Ogólnopolska Edycja Zawodów 

Dzieciêcych "Czwartki Lekkoatletyczne" z Fina³em 

Regionalnym i Ogólnopolskim. Jesieni¹ odby³y siê 3 „Czwartki 

LA” z Siedliszcza wziê³o udzia³ 22 uczniów, oczywiœcie ju¿ 

z ma³ymi sukcesami; I miejsca zajê³y Martyna Iwaniuk w biegu 

na 60m, Karolina Nadolska w biegu na 300m, Adrian Pawlak 

w biegu na300m, oraz w skoku w dal , Olga WoŸniak w biegu 

na 600m , Karolina Jaworska w biegu na 600m; II miejsce 

przypad³o Oldze WoŸniak i Karolinie Nadolskiej w skoku 

w dal. 
Kolejne „Czwartki” odbêd¹ siê w maju naszym ma³ym 

sportowcom ¿yczymy sportowych sukcesów oraz rekor-

dowych wyników w kolejnej edycji „Czwartków” 

KONKURS
Konkurs polega na rozpoznaniu miejsca przedstawionego 

na zdjêciu 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 31 stycznia 2013 r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody

ROZWI¥ZANIE KONKURSU Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Konkurs polega³ na odgadniêciu miejsca przedstawionego na 
zdjêciu, którym by³ rynek w Siedliszczu z pocz¹tku 20-go wieku.

W konkursie kolejny raz zwyciê¿y³a Pani Miszczuk Helena 
z Siedliszcza, która nie tylko rozpozna³a miejsce przedstawione na 
zdjêciu ale równie¿ poda³a bardzo dok³adn¹ charakterystykê rynku 
z okresu miêdzywojennego. Gratulujemy wygranej, zapraszamy 
równie¿ innych czytelników do uczestnictwa w kolejnych 
konkursach.
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