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B

udowa Domu Kultury w Siedliszczu zosta³a zrealizowana
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013, dzia³anie Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju – operacje
kwalifikuj¹ce siê do wsparcia
w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi”
Cel operacji: „Stworzenie
nowej, lepszej jakoœci ¿ycia
kulturalnego dla mieszkañców gminy
Siedliszcze poprzez budowê i wyposa¿enie Domu Kultury w Siedliszczu”.
Zakres wykonanych prac:
budowa kompletnego budynku
u¿ytecznoœci publicznej – Dom
Kultury wraz z przy³¹czami: wodoci¹gowym, kanalizacyjnym, energetycznym. Budynek czêœciowo
podpiwniczony, wolnostoj¹cy, dwukondygnacyjny, kryty dachem
³amanym, czterospadowym. Budynek murowany w technologii tradycyjnej.
Powierzchnia zabudowy 299,9
m2, powierzchnia u¿ytkowa 460,4
m2, piwnica 76,4 m2, parter 205,4 m2,
poddasze 178,6 m 2, kubatura 1740
m3 + 190 m3 podpiwniczenie.
Wyposa¿enie Domu Kultury (zaplecze kuchenne oraz œwietlica) – sprzêt
RTV, meble, stroje ludowe, sprzêt
kuchenny. Wartoœæ inwestycji:
999.178,09 z³, kwota dofinansowania: 500.000,00 z³.
Tomasz Dyszewski
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A on by³ z Chojna Starego - o strzelcu Kazimierzu Mazurczaku

U

rodzi³ siê 26 lutego 1915
roku w Chojnie Starym.
Jeszcze przed wojn¹ zostañ
powo³any do zaszczytnej
s³u¿by w Korpusie Ochrony Pogranicza - elitarnej formacji WP powo³anej uchwa³¹ Rady Ministrów
w 1924 r. do ochrony najtrudniejszego odcinka granicy II RP wschodniej granicy ze Zwi¹zkiem
Sowieckim. W tym czasie na
wschodnim pograniczu szerzy³ siê
bezkarny bandytyzm, dywersja
sowiecka i na szeroka skalê przemyt. Przygraniczne wsie i
miasteczka by³y napadane przez zorganizowane i dobrze
uzbrojone bandy rabunkowe. Placówki nowo powsta³ej
formacji szybko jednak uspokoi³y gor¹c¹ granicê m³odego
Pañstwa Polskiego i zaprowadzi³y spokój. Nasta³ pamiêtny
rok 1939 i granica wschodnia znowu zap³onê³a, znowu
rozleg³y siê strza³y. Nadci¹ga³a od wschodu potê¿na
sowiecka nawa³a. Wszystkie stra¿nice i placówki KOP-u
natychmiast podjê³y nierówna walkê z przera¿aj¹cym
liczbowo i uzbrojeniem agresorem. 24 - letniego strzelca
Kazimierza Mazurczaka wcielono do nowo powsta³ego
1 pu³ku piechoty KOP „Karpaty", 4- tej kompanii „Sto³pce",
1 batalionu „Skale" dowodzonego przez mjr. Jerzego
Dêbowskiego. Ju¿ w dniach 4-5 wrzeœnia bataliony „Skale"
i „Delatyn" transportem kolejowym zosta³y przerzucone
w okolice Grybowa , gdzie wprost z transportu wesz³y do
walki. 8 wrzeœnia strzelec Mazurczak wraz z dwoma innymi
¿o³nierzami otrzyma³ rozkaz obrony mostu w przysió³ku
Topolin na rzece Ropa w miejscowoœci Trzcinica maj¹cy na
celu bezpieczny odwrót naszych wojsk, a miêdzy innymi
¿o³nierzy z 1 p.p KOP „Karpaty" przed nacieraj¹ca na Jas³o
niemieck¹ dywizj¹ strzelców górskich. D³ugie serie
z kopowskiego RKM-u po³o¿y³y na ziemiê niemieck¹
tyralierê. Jednak kopiœci widz¹c, ¿e nie maj¹ ¿adnych szans
postanowili siê wycofaæ i ratowaæ w³asne ¿ycie. Tylko
strzelec Kazio zosta³ sam na wyznaczonym posterunku
i dzielnie broni³ mostu. Przez trzy godziny odpiera³ atak
wyborowej niemieckiej formacji do czasu jak jego RKM
zamilk³. Odda³ swoje m³ode ¿ycie, ¿eby uratowaæ wielu
swoich kolegów. Strzelec Mazurczak rzetelnie wykonywa³
swoje obowi¹zki w czasie pokoju, kiedy trzeba by³o
w ciê¿kim trudzie i ¿o³nierskim znoju nara¿aj¹c swe ¿yciebroni³ nienaruszalnoœci granic i suwerennoœci Pañstwa
Polskiego, daj¹c tym bezprzyk³adny wyraz patriotyzmu
i umi³owania Ziemi Ojczystej. W pe³nej chwale i z honorem
odszed³ na „ Wieczn¹ Wartê". Poœmiertnie odznaczony
wieloma odznaczeniami pañstwowymi a w tym: Medalem
Za Ratowanie Gin¹cych, Krzy¿em Walecznych oraz
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Na
pami¹tkê tamtych wydarzeñ we wrzeœniu 2011 r. most na
rzece Ropa w Trzcinicy otrzyma³ imiê swojego obroñcy.
W uroczystoœci obok w³adz lokalnych wziêli udzia³
cz³onkowie rodziny Kazimierza Mazurczaka oraz Wójt
Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik. O bohaterskim
¿o³nierzu przypomina symboliczna tablica na moœcie,
pomnik na cmentarzu w Trzcinicy oraz Izba Pamiêci
utworzona przy Zespole Szkó³ w Trzcinicy.
Arkadiusz Zawiaczyñski
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Z kroniki USC

W

okresie od 1 stycznia do
26 czerwca 2012 r.
urodzi³o siê 25 dzieci
w tym: 13 dziewczynek i 12
ch³opców, 23 mieszkañców gminy
zawar³o zwi¹zki ma³¿eñskie. Zmar³o
45 osób. Odpowiednio w roku 2011
urodzi³o siê: 78 dzieci, w tym 30
dziewcz¹t i 48 ch³opców, zmar³o 96
osób. 55 mieszkañców wst¹pi³o
w zwi¹zki ma³¿eñskie.
Szczególnie piêkna uroczystoœæ

odbêdzie siê 30 czerwca 2012 r.
w miejscowym Domu Kultury Jubileusz 50-lecia Po¿ycia Ma³¿eñskiego. W tym roku uroczystoœæ
bêdzie mia³a wyj¹tkowy charakter,
poniewa¿ medalami zostan¹
odznaczone osoby, które zawiera³y
zwi¹zki ma³¿eñskie w roku 1960,
1961 i 1962.
Prezydent RP Bronis³aw Komorowski odznaczy³ 19 par, s¹ wœród
nich Pañstwo: Czes³awa i Ryszard
Okapiñscy, Karol i Honorata
Ciep³owscy, Krystyna i Czes³aw
Iwaniukowie, Marianna i Aleksander

Koszowscy, Czes³awa i Józef
Krzysiakowie, Lucyna i Kazimierz
Remiœ, Marianna i Kazimierz
Rudnikowie, Zdzis³awa i Józef
Stepczukowie, Jadwiga i Jan
Szulcowie, Stanis³awa i Boles³aw
Wójcikowie oraz Alicja i Henryk
Dudkowie, Marianna i Henryk
Iwaniukowie, Halina i Edward
Janiukowie, Krystyna i Jan Makarczukowie, Stanis³awa i Edward
Nakielscy, Danuta i Józef Oziemczukowie, Mieczys³awa i Jan Oziemczukowie, Danuta i Zdzis³aw
Watrakowie, Marianna i Jan Zuzaniukowie.
Joanna Lipczak

fot. Waldemar Ko³odziejczyk

Zestawianie iloœci mieszkañców zameldowanych
na pobyt sta³y w Gminie Siedliszcze w poszczególnych latach
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Powiat dla Gminy

R

ada Powiatu w Che³mie
uchwalaj¹c bud¿et na 2012
rok przewidzia³a do realizacji
dwa zadania inwestycyjne na terenie
Gminy Siedliszcze tj. budowa
kompleksu boisk sportowych przy
Zespole Szkó³ im. Romualda Traugutta i Domu Dziecka.
Boisko bêdzie posiada³o tzw.
sztuczn¹ trawê, boiska do koszykówki, pi³ki rêcznej, pi³ki no¿nej.
Dofinansowanie na budowê przyzna³
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Lubelskiego w kwocie 100 000,00 z³,
obecnie wniosek czeka na rozpat-

rzenie w Ministerstwie Sportu. Po
uzyskaniu ostatecznej kwoty dofinansowania realizacja i rozliczenie
inwestycji powinno nast¹piæ do 30
grudnia br.
Druga inwestycja oczekiwana
i obiecywana od wielu lat to budowa
drogi powiatowej nr 1807L w miejscowoœci Bezek. Jest to wspólna
inwestycja Starosty Che³mskiego
i Wójta Gminy Siedliszcze, którzy
dok³adaj¹ po 50% wartoœci inwestycji. Kwota za jak¹ zostanie wybudowana droga wynosi 940 000,00 z³.
W ostatnim czasie pojawi³a siê
szansa na drogê powiatow¹ asfaltow¹
po³o¿on¹ w miejscowoœciach i Wojciechów i Nowe Chojno Pierwsze

Rada Gminy obraduje

W

dniu 6 czerwca 2012 r. w
Domu Kultury w Siedliszczu odby³a siê ju¿
XVI sesja szóstej kadencji Rady
Gminy Siedliszcze. W obradach
udzia³ wziê³o 15 radnych Rady
Gminy oraz Pan Hieronim Zonik –
Wójt Gminy i Pani Teresa Kocot –
skarbnik Gminy, a tak¿e radni
powiatowi: Pan Józef Longin Lekan i
Pan Tomasz Szcze-paniak. Obradom
przys³uchiwa³a siê równie¿
przedstawicielka prasy.
G³ównym tematem obrad sesji
by³o rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta Gminy
Siedliszcze z wykonania bud¿etu
gminy za 2011 r. oraz udzielenie
absolutorium Wójtowi z tytu³u
wykonania bud¿etu za 2011 r.

Sprawozdania te zosta³y pozytywnie
zaopiniowane przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹ w Lublinie, a tak¿e
przez Komisjê Rewizyjn¹ Rady
Gminy, która wyst¹pi³a z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy.
Radni w g³osowaniu jawnym
jednog³oœnie zag³osowali nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy, co œwiadczy o prawid³owym
wykonywaniu uchwa³y bud¿etowej i
pe³nym zaufaniu dla Wójta i pracowników Urzêdu Gminy.
Podczas obrad podjêto równie¿
uchwa³y dotycz¹ce:
- zmian w bud¿ecie gminy i w
prognozie finansowej na 2012 r.,
- ustalenia planu sieci publicznych
szkó³ podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminê Siedlisz-
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i Drugie. Obecnie zbieramy podpisy
mieszkañców na wyra¿enie zgody na
dysponowanie nieruchomoœci¹ na
cele budowlane. W poŸniejszym
terminie zostanie dokonany podzia³
nieruchomoœci i przekazanie czêœci
dzia³ki zajêtej pod drogê powiatowi.
Wniosek na dofinansowanie ma
szansê byæ z³o¿ony w miesi¹cu
wrzeœniu do Wojewody Lubelskiego
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw.
Schetynówki.
Obecnie w Radzie Powiatu
Che³mskiego zasiada dwóch przedstawicieli naszej gminy Józef Longin
Lekan i Tomasz Szczepaniak.
Tomasz Szczepaniak
cze oraz okreœlenia granic ich
obwodów,
- porozumieñ: z Wojewod¹ Lubelskim w sprawie utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych na terenie gminy Siedliszcze, a tak¿e powierzenia
Miastu Che³m zadania publicznego
w zakresie oœwiaty,
- nadania drodze gminnej w Siedliszczu nazwy ulicy Dzia³ki,
- zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia œrodków finansowych
w bud¿ecie gminy Siedliszcze w
2012 r. na realizacjê przez Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Siedliszczu
projektu systemowego „Nowe perspektywy” w ramach PO Kapita³
Ludzki, a tak¿e przyjêcie oceny
zasobów pomocy spo³ecznej na rok
2012 w gminie Siedliszcze.
Na zakoñczenie obrad sesji radni
zg³aszali wnioski, a dotyczy³y one
m.inn. naprawy dróg gminnych
i powiatowych.
Bo¿ena Iskierka

8

GMINNE SPRAWY

„Nowe perspektywy”

O

œrodek Pomocy Spo³ecznej
w Siedliszczu bêdzie realizowa³ projekt systemowy
w ramach priorytetu VII „ Promocja
integracji spo³ecznej,” Dzia³anie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Podzia³anie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej.
Projekt jest wspó³finansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, w projekcie wsparciem
objêtych zostanie 22 uczestników
(kobiet), z którymi zostan¹ podpisane
kontrakty socjalne,
jako spisan¹
umow¹ okreœlaj¹c¹ zobowi¹zania
obydwu stron. Dziêki zastosowaniu
narzêdzia w postaci kontraktów
socjalnych, bêdziemy mogli skutecznie monitorowaæ dzia³ania uczestniczek projektu oraz motywowaæ do
zmian.

Poczytaj mi tato,
poczytaj mi mamo!

P

rzed nami sezon wakacji,
urlopów, bêdziemy mieæ
wiêcej czasu na zabawê na
œwie¿ym powietrzu. Warto pamiêtaæ
by wyje¿d¿aj¹c na upragniony
wypoczynek zabraæ ciekaw¹ lekturê
dla naszych pociech. Mo¿e w³aœnie
teraz znajdziemy wiele œwietnych
okazji do poczytania dziecku.
Ju¿ od 10 lat trwa kampania
spo³eczna „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Liczne spoty reklamowe,
plakaty, dzia³ania promocyjne
i edukacyjne maj¹ uœwiadomiæ rodzicom, ¿e codzienne czytanie dzieciom
wspomaga ich wszechstronny rozwój, wzmacnia wiêzi rodzinne
i poczucie bezpieczeñstwa. Jest
naprawdê m¹drym sposobem
spêdzenie czasu z dzieckiem.
Myœlê, ¿e ta kampania i towarzysz¹ce jej dzia³ania odnios³y
sukces. Z perspektywy swojej pracy
w bibliotece widzê wyraŸny wzrost
czytelnictwa wœród dzieci, a zw³aszcza tych najm³odszych. Nie jest
rzadkoœci¹ widok w naszej bibliotece
dwu, trzy- latków, które razem
z mam¹ czy tat¹ przychodz¹ po
ksi¹¿ki. Nas bibliotekarzy takie
widoki napawaj¹ optymizmem. Taki
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Praca socjalna na rzecz 22
uczestniczek projektu bêdzie
prowadzona i dokumentowana
w oparciu o zawierane kontrakty
socjalne i bêdzie mia³a na celu pomoc
osobom i rodzinom w ró¿nych
sferach ¿ycia spo³ecznego i zawodowego.
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
zawodowych, 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.
Osoby zainteresowane udzia³em
w projekcie systemowym „Nowe
perspektywy” przechodz¹ proces
kwalifikacji prowadzony przez
pracownika socjalnego i koordynatora. Uczestnicy przystêpuj¹cy do
projektu musz¹ spe³niæ nastêpuj¹ce
kryteria:
1. zamieszkanie na terenie gminy
Siedliszcze,
2. zagro¿enie wykluczeniem spo³ecznym,
3. w wieku aktywnoœci zawodowej
(15-64 r. ¿.),
4. korzystanie ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej,
5. pozostawanie bez zatrudnieniaweryf: oœwiadczenie BO lub
zaœwiadczenie PUP,
Anna ¯ybura

kilkuletni u¿ytkownik z pewnoœci¹
pozostanie wiernym czytelnikiem. Ze
swej strony staramy siê stale uatrakcyjniaæ ksiêgozbiór dla maluchów.
Obok klasycznych bajek i baœni
kupujemy ksi¹¿kowe adaptacje
kinowych hitów, a tak¿e liczne
ksi¹¿ki- zabawki (dŸwiêkowe, z
ruchomymi elementami, trójwymiarowe, itp.) Jesteœmy w stanie sprostaæ
gustom najbardziej wymagaj¹cych

kom, kilkulatkom. Czytanie uczy wra¿liwoœci, pomaga zrozumieæ œwiat,
rozwija wyobraŸniê, wzbogaca s³ownictwo. W ksi¹¿kach dla maluchów
zawsze zwyciê¿a dobro, problemy s¹
szczêœliwie rozwi¹zywane, a z³e charaktery spotyka kara.
Nie sposób wymieniæ wszystkich korzyœci p³yn¹cych z codziennego czytania dzieciom. Na pewno
jest to najlepsza inwestycja w przysz³oœæ naszych milusiñskich.
JAK CZYTAÆ DZIECKU?
Czytaæ codziennie, co najmniej 20
minut, chodzi o wypracowanie
codziennego rytua³u czytania, najlepiej wieczorem przed snem.
Czytanie ma byæ radoœci¹, a nie
przymusem! Wybieraæ pozycje ciekawe, atrakcyjne i wartoœciowe. Je¿eli
dziecko chce, mo¿na czytaæ tê sam¹
ksi¹¿kê wiele razy. Zawsze nale¿y
pozwoliæ dziecku na zadanie pytañ,
obejrzenie ilustracji czy powrót do
poprzedniej strony.
Zachêcamy do czytania i zapraszamy do naszej biblioteki. S³u¿ymy
zawsze rad¹ przy wyborze lektur.
Szczególnie polecamy serie ksi¹¿eczek dla najm³odszych, które pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu dzieciêcych
problemów takich jak: pierwszy
dzieñ w przedszkolu, wizyta u dentysty, wyjazd mamy.
Dorota Orysz

ma³ych czytelników. W naszych
zbiorach maluch znajdzie wiersze
Brzechwy, bajki o Smerfach, ¿ó³wiku
Franklinie, opowiadania o wró¿kach
oraz wiele innych tytu³ów.
Drogi Rodzicu pamiêtaj, ¿e
jesteœ najlepszym lektorem dla swojej
pociechy. Nie ma dolnej granicy
wieku, mo¿emy czytaæ dziecku w
tzw. wieku prenatalnym, niemowla-
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warsztaty tematyczne,
Nowoczesna szko³a z tradycjami angielskiego,
treningi psychologiczne oraz doradz-

Z

espó³ Szkó³ w Siedliszczu to
nowoczesna szko³a z tradycjami.
Szko³a powsta³a 1 wrzeœnia
2003 roku na bazie istniej¹cego od
1948 r. Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Obecnie w murach Zespo³u Szkó³
funkcjonuje 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Szko³a Policealna,
a tak¿e Technikum Turystyczne i Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych.
Szko³a posiada swój œrodowiskowy charakter, mi³¹ i kole¿eñsk¹
atmosferê. Dba o wszechstronny
rozwój uczniów, prowadz¹c klasy
z rozszerzonym programem naucza-

nia takich przedmiotów jak: informatyka, matematyka, geografia, jêzyk
polski, historia, jêzyk angielski, wychowanie fizyczne, biologia, przysposobienie obronne. Rozwój ten
zapewnia
wysoko kwalifikowana
kadra nauczycieli i wychowawców
oraz bogato wyposa¿one klasopracownie.
Uczniowie bior¹ udzia³ w ciekawych projektach edukacyjnych
m.in.: „KuŸnia pokoleñ” – zajêcia
wyrównawcze, dodatkowe z jêzyka
polskiego, matematyki, jêzyka

two zawodowe.
„M³odzie¿owe Uniwersytety
Matematyczne” – zajêcia z matematyki przygotowuj¹ce do egzaminu
maturalnego, warsztaty, konkursy
oraz letnie obozy matematyczne.
„Express Your Knowlegde” –
warsztaty w jêzyku angielskim prowadzone przez studentów pochodz¹cych z ró¿nych krajów.
„Talk to Me” – alternatywne
zajêcia z jêzyka angielskiego, zajêcia
warsztatowe z dziennikarstwa, tañca
towarzyskiego oraz wycieczki.
Dla uczniów zamiejscowych
szko³a zapewnia miejsce w internacie
z ca³odziennym wy¿ywieniem oraz
opiek¹, b¹dŸ dojazd autobusem
szkolnym. Warto podkreœliæ, ¿e
oko³o 80% uczniów po skoñczeniu
szko³y kontynuuje naukê na studiach
wy¿szych.
Oprócz zajêæ lekcyjnych m³odzie¿
ma czas na wspólny wypoczynek
Wies³aw Pra¿nowski
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WIELKA MAJÓWKA

3 - go maja 2012 roku. odby³y siê w
Siedliszczu uroczyste obchody z
okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Jak co roku obchody rozpoczê³y siê
msza œwiêt¹ odprawion¹ w amfiteatrze przy Zespole Szkó³ im. H.
Sienkiewicza.
Po nabo¿eñstwie nast¹pi³o oficjalne powitanie mieszkañców przez
Wójta Gminy Siedliszcze Pana Hiero-

nima Zonika.
Uczniowie z klas V a i V b z
Zespo³u Szkó³ im. H. Sienkiewicza
zaprezentowali inscenizacjê patriotyczn¹ przygotowan¹ pod kierunkiem
opiekunów – Pani Moniki Ho³ub,
Pani Magdaleny Jakubczak oraz Pana
Jerzego Wojtana. Inscenizacji towarzyszy³a czêœæ muzyczna w wykonaniu Zespo³u Wokalnego OMNI
MODO pod kierunkiem Pani Jolanty
Jêdraszak.
Nastêpnie na scenie zaprezentowa³y siê dobrze znane siedliskie
zespo³y ludowe „K³osy” oraz
„Siedliszczanie znad Wieprza”.
Najm³odsi uczestnicy Majówki
œwietnie bawili siê razem z Cyrkiem
Fokus, który da³ pokaz nauki ¿on-

spotkanie autorskie z Pani¹ Edyt¹
Zarêbsk¹.
Pani Edyta to literatka, bajkozesnastego maja 2012 roku
w Gminnej Bibliotece Publicz- pisarka, ilustratorka ksi¹¿ek, laureatka
nej w Siedliszczu odby³o siê Konkursu Literackiego im. Astrid
Lindgren. Dzieciom znana jest
pod pseudonimem Babcia Grunia.
W spotkaniu wziê³y udzia³
dzieci z klasy pierwszej. Autorka
w piêknym przebraniu wró¿ki
opowiada³a dzieciom o pasji
pisania, swoich dzieciêcych marzeniach, etapach powstawania
ksi¹¿ki. Spotkanie z pisark¹
wype³ni³y opowieœci o przygodach myszek, gry, zabawy
i wspólne œpiewanie. Dzieci

Babcia Grunia w Bibliotece

S

glerki., akrobacji i iluzji. Najwiêksze
emocje wœród dzieci wzbudzi³
legwan, którego mo¿na by³o nawet
pog³askaæ.
Nie mniejsze emocje wzbudzi³
konkurs KARAOKE. Wielu œmia³ków
zdecydowa³o siê stan¹æ do muzycznych zawodów. Bezkonkurencyjna
okaza³a siê Anna Ostrowska, która
wykona³a piosenkê „Narcyz” z repertuaru zespo³u „ £zy”.
Gwiazd¹ wieczoru by³ Andrzej
D¹browski, znany z takich przebojów
jak „Do zakochania jeden krok”, „Jej
portret” czy „Zielono mi”.
Najbardziej wytrwali bawili siê
do pó³nocy razem z zespo³em Forte.
Dziêkujemy wszystkim za przybycie na Majówkê, czekamy na
sugestie i propozycje co do organizacji Wielkiej Majówki Siedliszcze
2013.
Dorota Orysz

chêtnie w³¹czy³y siê do rozmów
z autork¹, do zabaw rysunkowych
i muzycznych. Na koniec zaœpiewa³y
piosenkê pt. „M¹dra rzeka”, która
zosta³a napisana specjalnie dla
Bibliotek i o Bibliotekach.
Dorota Orysz
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Mamo ¿yj sto lat!!!
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ARLEKIN, która dzia³a w Domu
Kultury od lutego bie¿¹cego roku.
Grupa zaprezentowa³a sztukê kabaretow¹ pod tytu³em" Adam i Ewa"rajskie klimaty. Grupê teatraln¹
prowadzi instruktor kó³ka teatralnegoAnna Kowalczuk. W sk³ad tej grupy
wchodz¹: Monika Czmuda, Monika
Pyc, Micha³ Pyc, Robert Pyc. Grupa
stale siê powiêksza.
Kolejna czêœæ koncertu mia³a
formê poetyck¹. Dzieci z kl. III b
szko³y podstawowej w Siedliszczu
zaprezentowa³y wiersze dla mam, a
klasê do wystêpu przygotowa³a pani
wychowawczyni Anna Go³êbiowska.
Po czêœci poetyckiej nast¹pi³a
czêœæ artystyczno - muzyczna. Dzieci
œpiewa³y piosenki, które dostarczy³y
rodzicom, bo byli i tatusiowie, wiele

emocji i wzruszeñ. Pomiêdzy kolejnymi piosenkami odczytywane by³y
¿yczenia, które dzieci pisa³y dla
swoich mam przez ca³y tydzieñ
poprzedzaj¹cy imprezê. Nad aran¿acj¹ i podk³adami do piosenek
pracowa³ Piotr Przebiorowski. Za
sk³ad, prowadzenie i ca³¹ czêœæ
muzyczno-artystyczn¹ odpowiada³a
Anna Kowalczuk.
Ukoronowaniem tej uroczystoœci
by³ wspólny poczêstunek przygotowany przez pracowników GOKu.
Wszyscy mogli posiliæ siê kie³baskami z grilla i s³odkoœciami. Mamy
nadziejê, ¿e za rok spotkamy siê w
jeszcze wiêkszym gronie i z jeszcze
lepszymi atrakcjami.

Pokaz tworzenia papieru czerpanego

Udzia³ w niej wziêli uczniowie klas
trzecich szko³y podstawowej pod
opiek¹ wychowawców - p. Anny
Go³êbiowskiej oraz p. Renaty Krysy.
Dzieci w³asnorêcznie wykona³y
papierowe kartki, ozdobi³y je wed³ug
w³asnego pomys³u. Pokaz poprowadzili Pañstwo Zofia i Sebastian
Koz³owscy. Spotkanie odby³o siê
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
Dorota Orysz

D

nia 25 maja 2012 roku
w nowym Domu Kultury
w Siedliszczu odby³ siê
uroczy Koncert ¯yczeñ z okazji Dnia
Matki przygotowany przez dzieci
i m³odzie¿ ze szko³y podstawowej
i gimnazjum w Siedliszczu. Organizatorzy imprezy czyli Gminny
Oœrodek Kultury w Siedliszczu spodziewali siê du¿ej iloœci goœci
i frekwencja ich nie zawiod³a. Nawet
pogoda by³a wspania³a.
Koncert by³ bardzo udany. Na
pocz¹tku wyst¹pi³a grupa teatralna

J

ak powsta³y pierwsze ksi¹¿ki, sk¹d
wzi¹³ siê papier, jak dzia³a XIX
wieczna maszyna introligatorska,
kto w œredniowieczu potrafi³ czytaæ i
pisaæ?

Na te wszystkie pytania mo¿na
by³o znaleŸæ odpowiedŸ podczas
niecodziennej lekcji historii, która
odby³a siê 11 maja w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Siedliszczu.

Anna Kowalczuk
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Festiwal Talentów

P

ierwszego czerwca 2012 roku
w amfiteatrze przy Zespole
Szkó³ im. H. Sienkiewicza
odby³ siê koncert talentów szkolnych.
By³a to ju¿ druga edycja tej imprezy.
Wspó³organizatorem tego wydarzenia kulturalnego by³ GOK oraz
Zespó³ Szkó³ im. H. Sienkiwicza
w Siedliszczu. W imprezie uczestniczyli licznie zgromadzeni rodzice,
spo³ecznoœæ szkolna oraz
mieszkañcy naszej gminy.
Na koncert uzdolnionych
arty-stycznie uczniów przybyli
równie¿: pan wójt Hieronim
Zonik, pani dyrektor Zespo³u
Szkó³ im. H. Sienkiewicza Bernarda Pra¿nowska, pan
dyrektor Zespo³u Szkó³ im. R.
Traugutta - Wies³aw Pra¿nowski, pani kierownik GOK Dorota Orysz.
W koncercie wyst¹pili
przed-stawiciele przedszkola,
szko³y podstawowej, gimnazjum oraz m³odzie¿ z LO
w Siedliszczu. Mogliœmy ogl¹daæ wykonawców w ró¿nych
kategoriach. Byli to: soliœci,
instrumentaliœci, zespo³y
i duety wokalne, zespó³
ludowy, oraz zespó³ instrumentalno-wokalny, liczne zespo³y taneczne. W Koncercie
wyst¹pi³a grupa teatralna
i kabaret. Obejrzeæ mo¿na by³o
równie¿ widowisko muzyczne
oraz sztukê w jêzyku angielskim. Ogó³em w koncercie talentów muzycznych wyst¹pi³o
ponad 130 wykonawców.
W imprezê t¹ zaanga¿owa³o
siê wielu nauczycieli, którzy
przygotowali m³odych artystów do wystêpów. By³y to
panie: Renata Krysa, Ma³gorzata Kania, Bo¿ena Stebnicka,
Beata Ga³ka, Gra¿yna Wojtkiewicz, Anna Szelest, Agnieszka Grzesiuk, Izabela Skiba,
Jolanta Jêdraszak oraz Anna
Kowalczuk. Prezentacjom artystycznym towarzyszy³a ekspozycja prac dzieci i m³odzie¿y
przygotowana pod fachow¹
opiek¹ nauczycielki plastyki
pani Renaty Boguszewskiej.
Nad ca³oœci¹ organizacyjn¹

G£OS SIEDLISZCZA
imprezy czuwa³y panie Jolanta Jêdruszak i Sylwia ¯o³nach. Wszyscy artyœci
dostali tradycyjnie pami¹tkowe dyplomy i s³odkie upominki.
Efektem zorganizowania wymienionej imprezy muzycznej by³a
integracja uzdolnionych artystycznie uczniów, promocja talentów w
œrodowisku lokalnym, ukazana ró¿norodnoœæ form aktywnoœci artystycznej
uczniów, wyjœcie na przeciw potrzebom kulturalnym spo³ecz-noœci lokalnej.
I
mpreza na dobre wpisa³a
siê w kalendarz wydarzeñ artystycznych naszego œrodowiska.
Zapraszamy za rok.
Jolanta Jêdruszak
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By³ taki czas…
Wystawa broni palnej i broni bia³ej

N

a pocz¹tku czerwca br.
W miejscowym Domu
Kultury mo¿na by³o ogl¹daæ
wystawê p. t „By³ taki czas, kiedy
broni³a nas”. By³a to wystawa broni
palnej i bia³ej pochodz¹cej z mojej
prywatnej kolekcji. Wystawiana broñ
dzieli³a siê na: paln¹ krótk¹ i d³ug¹,
d³ug¹ bia³¹ – szable oraz drzewcow¹
– lance u³añskie. Wszystkie prezentowane egzemplarze broni by³y w
u¿yciu naszych formacji zbrojnych na
prze³omie wieków. Wystawi³em broñ
z czasów powstania Koœciuszkowskiego do wojny obronnej
w 1939 r. Wiêkszoœæ prezentowanej
broni zosta³ wyprodukowana za
granic¹. W czasach zaborów, czy
nawet zaraz po odzyskaniu niepodleg³oœci nie posiadaliœmy zak³adów
zbrojenio-wych tak jak inne pañstwa i
dlatego nowo formowane formacje
wojsko-we by³y wyposa¿one w broñ
obc¹, najczêœciej pañstw zaborczych
takich jak Austria, Niemcy czy Rosja.
Wyj¹tkiem utaj by³a broñ z zakupów
rz¹dowych z Francji jak i broñ
belgijska sprowadzona przez kupców

i sprzedawana polskim oddzia³om
powstañczym zw³aszcza w okresie
Powstania Styczniowego. To by³y
takie czasy, ¿e ka¿da broñ nadaj¹ca
siê do u¿ytku nie le¿a³a bezczynnie.
Szable ju¿ wtedy czêsto zabytkowe,
zdobi¹ce œciany dworków szlacheckich wyrusza³y wraz z ich w³aœcicielami do walki. Lufy myœliwskich
sztucerów, strzelb i nawet przestarza³ych flowerów zosta³y skierowane
nie jak zawsze w stronê zwierza, ale
przeciwko zaborcy. Bez namys³u
pozostawione przytulne domostwa,
ca³y maj¹tek i rodziny. Zabierano
tylko broñ i ze s³owami „Dulce et
decorum est pro Patria Mori” („S³odko
i zaszczytnie jest umieraæ za
ojczyznê” )na ustach wyruszano biæ
siê za Ojczyznê. Zw³aszcza w 1863
roku w styczniu, uciek³a Polska do
lasów, pod opiekê oœnie¿onych
drzew lasów i borów. Ostrzeliwa³a
siê zza drzew, broni³a kosami, go³ymi
rêkami. Broni³a siê jeszcze raz
przeciw niewoli.
Na wystawie dominowa³y
szable. Szabla ma w Polsce bardzo
bogat¹ historiê i zrobi³a ogromn¹
karierê jak¹ na prze³omie wieków nie
mo¿e siê pochwaliæ ¿aden inny
rodzaj broni. Pamiêtajmy jednak, ¿e
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szabla to obcy przybysz z dalekiego
Wschodu, który znalaz³ u nas drug¹
ojczyznê. Mijaj¹cy czas dodawa³ jej
coraz wiêkszego znaczenia i sentymentu. Z coraz wiêksz¹ estym¹ by³a
i jest przecie¿ nadal brana do rêki i to
nie tylko jako przedmiot orê¿ny. By³a
ona przede wszystkim znakiem
stanowej przynale¿noœci szlacheckiej, symbolem polskiej potêcji
militarnej i polskoœci w epoce
zaborów. Wspomnienie dawnej
œwietnoœci i jako symbol przetrwa³a
do dzisiaj. Szabla by³a te¿ instrumentem nauki ¿o³nierskiego rzemios³a – szermierki i jednoczeœnie
œrodkiem obywatelskiego wychowania, narzêdziem rozstrzygania sejmikowych i zjazdowych zwad oraz
pojedynków. By³a ona przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Zawsze
by³a i jest po dzieñ dzisiejszy droga
sercu pami¹tkê, z dum¹ i etencj¹
wieszan¹ na œcianach mieszkañ.
Celem wystawy by³o zapoznanie
zw³aszcza m³odzie¿y szkolnej \z
histori¹ orê¿a polskiego oraz zachêcenie do kolekcjonerstwa.
Arkadiusz Zawiaczyñski
Instruktor GOK w Siedliszczu
oraz skarbnik Che³mskiego Klubu
Kolekcjonerów
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Rolnik mo¿e byæ ukarany za podanie nieprawdy we wniosku o dop³aty

P

s¹d okrêgowy, do którego Bonda
wniós³ apelacjê. S¹d okrêgowy
stwierdzi³, ¿e postêpowanie karne
jest niedopuszczalne, poniewa¿
Bondzie wymierzono ju¿ sankcjê o
charakterze administracyjnym za ten
sam czyn.
Gdy sprawa trafi³a do S¹du
Najwy¿szego, ten zwróci³ siê do
Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE z
pytaniem, czy pozbawienie rolnika
mo¿liwoœci ubiegania siê o unijn¹
pomoc ma charakter karny i czy
przeciw takiemu rolnikowi mo¿na
dodatkowo jeszcze wszcz¹æ postêpowanie karne. W¹tpliwoœci polskiego
s¹du zrodzi³y siê na tle obowi¹zuj¹cego w polskim kodeksie postêpowania karnego zakazu ponownego s¹dzenia za ten sam czyn.
We wtorek (sygn. C-489/10) unijny
Trybuna³ Sprawiedliwoœci stwierdzi³,
¿e œrodki polegaj¹ce na wykluczeniu
rolnika z pomocy nie s¹ uwa¿ane w
prawie Unii Europejskiej za œrodki
karne. Trybuna³ wyjaœni³, ¿e ich

celem jest czasowe wykluczenie
beneficjenta, który z³o¿y³ nieprawdziwe oœwiadczenie, a tak¿e ¿e s¹
one stosowane tylko do podmiotów
gospodarczych, które korzystaj¹
z danego systemu pomocy. Nie s¹ to
te¿ œrodki represyjne - stwierdzi³
Trybuna³. Przeciw uznaniu ich za
represyjne przemawia - zdaniem
Trybuna³u - to, ¿e zmniejszenie kwoty
pomocy, która mo¿e zostaæ wyp³acona rolnikowi za lata nastêpne,
zale¿y od z³o¿enia wniosku na te lata.
Na tej podstawie Trybuna³ doszed³ do
wniosku, ¿e wykluczenie rolnika
z dop³at rolnych z powodu
zg³oszenia nieprawdziwego area³u
gospodar-stwa nie jest sankcj¹ o
charakterze karnym. Ma to charakter
admini-stracyjny i "nie wyklucza
na³o¿enia sankcji karnej w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego" - orzek³ TS.

Straty w uprawach wyrz¹dzone przez dzikie zwierzêta

3. ,,Sokó³'' Ko³o £owieckie nr 4
ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin
Adres do korespondencji: Prawiedniki 6b, 20-515 Lublin, tel. (082) 56917-59
4. ,,Szóstak'' Ko³o £owieckie nr 12
ul. Junoszy 14/11, 20-058 Lublin
tel. 695-807-001
5. ,,Przepiórka” Ko³o £owieckie nr 36
21-070 Cyców , tel. 602-553-316
Grzegorz Jêdruszak

olski s¹d mo¿e skazaæ rolnika,
który poda³ nieprawdê ubiegaj¹c siê o unijne dop³aty bezpoœrednie - wynika z wtorkowego
wyroku Trybuna³u Sprawiedliwoœci
UE. Wykluczenie z pomocy unijnej
nie jest sankcj¹ karn¹ i dlatego nie
wyklucza skazania rolnika przez s¹d.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE (zwany
potocznie Europejskim Trybuna³em
Sprawiedliwoœci) rozpatrywa³ sprawê
polskiego rolnika £ukasza Bondy,
który w 2005 r. z³o¿y³ niezgodny z
prawd¹ wniosek o przyznanie dop³at
rolnych z UE.
Bonda zadeklarowa³ wiêksz¹ ni¿
rzeczywista powierzchniê u¿ytkow¹
gruntu, co uprawnia³o do wy¿szej
dop³aty. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa odrzuci³a
jego wniosek i pozbawi³a Bondê
prawa do starania siê o dop³aty UE.
Potem s¹d rejonowy skaza³ go za
poœwiadczenie nieprawdy na karê
pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu i grzywnê. Wyrok ten uchyli³

N

ie tylko w naszej gminie ale
w ca³ym kraju mo¿na
zaobserwowaæ zwiêkszenie
populacji dzikiej zwierzyny które
drêcz¹ naszych rolników poprzez
niszczenie upraw.
W zwi¹zku z powy¿szym przedstawiamy Pañstwu granice Kó³
£owieckich dzia³aj¹cych na terenie
naszej gminy oraz ich dane adresowe
niezbêdne do zg³oszenia szkody.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e
szkody zg³asza siê na odpowiednio

do tego przygotowanych formularzach, które mo¿na pobraæ nie tylko u
osoby odpowiedzialnej za ich przyjêcie ale tak¿e w Urzêdzie Gminy
Siedliszcze lub mo¿na je pobraæ ze
strony internetowej
www.siedliszcze.pl
1.,,Jeleñ'' Ko³o £owieckie nr 3
ul. Nowy Œwiat 32/213, 20-418
Lublin, tel. 600-119-362
2. ,,D¹browa'' Ko³o £owieckie nr 5
ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
tel. 600-232-178

Grzegorz Jêdruszak
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Tak powstawa³
Szpital w Siedliszczu
edakcja w tym numerze a tak¿e w kolejnych przewidzia³a cykl ciekawostek
dotycz¹cych naszej gminy. Tutaj mo¿emy zobaczyæ niektóre dokumenty w sprawie
Szpitala w Siedliszczu.
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OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
Zawody Sportowo - Po¿arnicze
W dniu 20 maja 2012 roku w miejscowoœci Siedliszcze ( boisko zespo³u
szkó³ w Siedliszczu) odby³y siê
miêdzygminne zawody sportowo po¿arnicze o puchar Wójta Gminy
Siedliszcze. Udzia³ bra³y jednostki
OSP z Gmin: Rejowiec, Rejowiec
Fabryczny i Siedliszcze, razem 7
jednostek:
1. OSP Rejowiec,
2. OSP Kanie,
3. OSP Wólka Kañska,
4. OSP Wola Korybutowa,
5. OSP Majdan Zahorodyñski,
6. OSP Kulik,
7. OSP Siedliszcze.
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy Wójtowie gmin, Burmistrz miasta
Rejowiec Fabryczny, Prezes Zarz¹du
Gminnego OSP RP oraz radni gminy

Siedliszcze.
W klasyfikacji generalnej zawodów pierwsze miejsce OSP Rejowiec, drugie OSP Kulik, trze-cie
OSP Sie-dliszcze, czwar-te OSP
Kanie, pi¹te OSP Maj-dan Zahorodyñski, szóste OSP Wola Korybutowa, siódme OSP Wólka Kañska.
W klasyfikacji gminnej w sztafecie
bojowej i sztafecie po¿arniczej OSP
Kulik zaj¹³ pierwsze miejsce,
nadmieniê, ¿e dru¿yna ta od lat
zdobywa puchar, drugie miejsce OSP
Siedliszcze, trzecie miejsce OSP
Majdan Zahorodyñski, czwarte
miejsce OSP Wola Korybutowa. Za
trzy miejsca Wójt Gminy ufundowa³
nagrody rzeczowe dla zawodników.
Spotkanie by³o okazja do wrêczenia
druhom odznak Stra¿ak Wzorowy dla
najbardziej wyró¿niaj¹cych siê
stra¿aków z jednostek OSP
Siedliszcze, OSP Wola Korybutowa,
OSP Majdan Zahorodyñski i OSP
Kulik.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³
Brygadier Marek Mazurek.

scowoœci Rejowiec odby³ siê drugi
turniej oldbojów w powiecie che³mskim Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z ternu powiatu che³mskiego
o puchar Wójta Gminy Rejowiec.
Udzia³ mog³y braæ zawodnicy którzy
ukoñczyli 40 lat. Pierwszy taki turniej
zosta³ zorganizowany w gminie
Siedliszcze w 2011 roku.
Siedliszcze reprezentowa³a dru¿yna 10 zawodników na czele
z Komendantem Gminnym Henrykiem Piglem. £¹czny wiek zawodników to 475 lat.
W zawodach bra³o udzia³ 11
dru¿yn z powiatu che³mskiego. Dla
uczestników turniej by³ okazj¹ do
spotkania siê po latach i wspomnieñ
zwi¹zanych z udzia³em w akcjach
ratowniczo-gaœniczych i zawodach.
Krzysztof Krukowski

Zawody Oldbojów
W dniu 03 maja 2012 r. w miejzwyciê¿y³:
Wiadomoœci Wêdkarskie junior
Sylwester Watrak a

W

roku 2012 ko³o PZW
Siedliszcze liczy 131
cz³onków. W tym roku
odby³y siê zawody wêdkarskie dla
cz³onków ko³a:
- Podlodowe Mistrzostwa Ko³a,
- Sp³awikowe Mistrzostwa Ko³a,
- Otwarcie sezonu wêdkarskiego,
- Spiningowe Mistrzostwa Ko³a,
- Puchar Wójta Gminy Siedliszcze,
- Dzieñ Dziecka z Wêdk¹.
Sp³awikowy Puchar
Wójta
Gminy Siedliszcze zgromadzi³ 30
zawodników. Prawo startu mieli
cz³onkowie ko³a i niezrzeszeni
mieszkañcy gminy. W kategorii

kategorii junior Szymon Szawroñski.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w obu kategoriach otrzymali dyplomy, puchary, upominki wêdkarskie.
Mimo narzekañ wêdkarzy na
brak ryb, w zalewie ³owione s¹ od lat
rekordowe okazy.
Janusz Nowakiewicz z karpiem
12,05kg i 82 cm, Andrzej Lekan z
sumem: 13,00 kg i 133 cm, Adam
Walczuk ze szczupakiem 10,50 kg i
120 cm d³ugoœci.
Wêdkarze z naszego ko³a coraz

aktywniej uczestnicz¹ w pracach na
rzecz œrodowiska. W sprz¹taniu
zalewu uczestniczy³o 19 wêdkarzy.
Nad zalewem stoi utrzymana w
rustykalnym stylu wiata wêdkarska w
ca³oœci wykonana
w w³asnego
materia³u i rêkami siedliskich
wêdkarzy. Zawsze mo¿na liczyæ na
pomoc przy przygotowaniu terenu
pod zawody wêdkarskie.
£owione s¹ ju¿ pierwsze wêgorze.
Proszê uwa¿aæ
na gatunki
inwazyjne: na terenie naszej gminy
coraz licznej wystêpuj¹ trawianki.
Tomasz Szczepaniak,
Jerzy Wojtan
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