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Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik zaprasza na gminne uroczystoœci
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, które rozpoczn¹ siê 11 listopada 2014 roku
w koœciele pw. MB Czêstochowskiej w Siedliszczu o godz. 10:30.
Program œwiêta obejmuje z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem poleg³ych i przemarsz
do Domu Kultury w Siedliszczu na patriotyczn¹ inscenizacjê przygotowan¹
przez uczniów ZS im. H. Sienkiewicza.

Do¿ynki Gminno - Parafialne

P

ierwsza niedziela wrzeœnia, to czas dziêkowania za
plony w naszej gminie. Uroczystoœci rozpoczê³y siê o
godz. 12.00 msz¹ œwiêt¹ w Amfiteatrze przy Zespole
Szkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu. W jej trakcie z³o¿ono
dary, poszczególne delegacje zaprezentowa³y wieñce
do¿ynkowe. Zaszczytne funkcje starostów do¿ynek pe³nili Pani
Beata Przychodzka z Chojeñca oraz Pan Tomasz Zaj¹c z
Anusina.
Pani Beata od lat ³¹czy obowi¹zki zawodowe,
prowadzenie domu z ciê¿k¹ prac¹ na roli. Jej gospodarstwo
liczy ponad 30 ha i specjalizuje siê w produkcji roœlinnej. We
wszystkim dzielnie jej pomagaj¹ m¹¿ Jacek i syn Piotr.
Pan Tomasz Zaj¹c wraz z ¿on¹ Katarzyn¹ prowadz¹
ponad 40-hektarowe gospodarstwo nastawione g³ównie na
produkcjê roœlinn¹. Wychowuj¹ trójkê dzieci Patryka,
Dominikê i Marcela. Obie rodziny ³¹czy pasja muzykowania.
Dziêki przepiêknej pogodzie mieszkañcy naszej gminy
oraz goœcie mogli bez przeszkód uczestniczyæ we mszy œw., a
póŸniej czêœci artystycznej, któr¹ zapocz¹tkowa³ wystêp
Orkiestry Dêtej z Rejowca. Na scenie nie mog³o zabrakn¹æ
wystêpów ludowych. Tradycyjnie zaprezentowa³y siê „K³osy”

oraz „Siedliszczanie znad Wieprza”. Goœciliœmy równie¿
zespó³ „Podzamcze” z Me³gwi.
Gry i zabawy dla dzieci prowadzone by³y przez ekipê
z Fabryczki Marzeñ. Dzieci mog³y m.in. na œwie¿ym powietrzu
tworzyæ budowle z klocków czy graæ w gigantyczne warcaby.
Tradycyjne przysmaki prezentowa³y Panie z Kó³ Gospodyñ
Wiejskich z Mogilnicy, Kulika oraz Marynina. Rozstrzygniête
zosta³y tradycyjne konkursy do¿ynkowe – na wieniec, chleb
oraz ciasto.
Kabaretow¹ gwiazd¹ imprezy by³ Tadeusz Drozda.
Szerszej publicznoœci znany z takich programów jak –
„Dy¿urny Satyryk Kraju”, „Œmiechu Warte” czy „Herbatka
u Tadka”. Wieczorem na siedliskiej scenie zaprezentowa³a siê
gwiazda z gatunku disco polo –ETNA.
Wszyscy, którzy wype³nili ankietê brali udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród, m.in.: skutera ufundowanego
przez Gminê Siedliszcze. Najwytrwalsi mogli, a¿ do pó³nocy
bawiæ siê na dyskotece z zespo³em WIFI.
Dziêkujemy za udzia³ w do¿ynkach mieszkañcom,
goœciom i sponsorom, a tak¿e gratulujemy laureatom
konkursów i nagrodzonym w losowaniach.
GOK
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Czêœc IV

Zespó³ dworsko – parkowy w Kuliku

D

wór w Kuliku zbudowany przez Henryka Za³uskiego
i jego ¿onê Michalinê Salomeê z Sieroszewskich w 1884
roku jest przyk³adem typowej rezydencji ziemiañskiej
z koñca XIX w. w stylu klasycystycznym z elementami
eklektycznymi. Budynek jest parterowy, murowany, o elewacji
asymetrycznej z oran¿eri¹, tarasem i czterokolumnowym
portykiem w ryzalicie œrodkowym. Obiekt jest przykryty
wielospadowym dachem.
Pierwsze informacje o dworze i folwarku w Kuliku pochodz¹
z 1724 roku, kiedy maj¹tek nale¿a³ do Józefa S³uguckiego–
podczaszego che³mskiego. W drugiej po³owie XVIII w. przesz³y w
rêce Wojciecha Józefa Longina Wêgleñskiego kasztelana
che³mskiego i w³aœciciela maj¹tku Siedliszcze. Kolejna zmiana
w³aœcicieli Kulika nastêpuje w 1830 roku, na drodze kontraktu
miêdzy Tekl¹ i Adamem Wêgliñskimi a Walerianem Piotrowskim.
Nastêpnie Piotrowski dokonuje zamiany czêœci ziemi przyleg³ych,
nale¿¹cych do cerkwi na inne ziemie ze swoich dóbr. Granica
cerkiewnej ziemi przesuniêta zosta³a na zachód. Wyznacznikiem
jej pierwotnego po³o¿enia s¹ obecnie najstarsze drzewa w parku,
rosn¹ce we wschodnim pasie zadrzewienia - na pó³nocny –
wschód od dworu. Po Walerianie Piotrowskim maj¹tek obejmuje
jego syn B³a¿ej z ¿on¹ Dominik¹, którzy maj¹tek wydzier¿awili
Walentemu ¯aczkowskiemu. W 1850 roku po B³a¿eju
Piotrowskim maj¹tek przejmuje jego syn Walerian (imiê po
dziadku), który w 1856 roku sprzedaje go za sumê 190,750 z³
(28,612 rubli) Kalikstowi £askiemu. W latach 1864–1869
dzier¿awc¹ Kulika by³ Antoni Domañski, a od 1869 r. Piotr Za³uski
(ziêæ Kaliksta £askiego), który w 1870 sta³ siê prawowitym
w³aœcicielem maj¹tku. Wed³ug opisu z 1870 roku dom mieszkalny
w³aœciciela by³ drewniany, na podmurówce, kryty gontem i
stanowi³ centrum za³o¿enia dworsko – folwarcznego. Wjazd i
wejœcie g³ówne znajdowa³o siê od pó³nocy. Czêœæ budynków
gospodarczych usytuowana by³a w ogrodzie od strony
po³udniowo – wschodniej. By³y to: dom z drzewa tartego, chlew i
kurnik, szopa z drzewa tartego, piwnica z facjat¹ i szyj¹ z ceg³y w
ziemiê wpuszczon¹. Po lewej stronie ulicy prowadz¹cej do wsi
znajdowa³y siê: lodownia murowana murowan¹ w ogród
warzywny wpuszczon¹, ogród warzywny, spichlerz, go³êbnik,
stajnia z wozowni¹, szopa, stodo³a, obora oraz studnia

Dwór w Kuliku, elewacja wschodnia, zdjêcie z lat 30 XXw.

Mieszkañcy Dworu, lata 30 XXw.

cembrowana z ¿urawiem, nieco dalej: czworak drewniany z
chlewikiem oraz kilka dwojaków z chlewikami, karczma i kuŸnia.
W opisie maj¹tku z 1928 roku zapisano: ,,Gospodarstwo rolne w
Kuliku nastawione by³o na hodowlê byd³a i koni. Dobra Kulik
obejmuj¹ wieœ i folwark w Kuliku oraz folwark Terenin. Przy
budynkach znajdowa³ siê ogród owocowy o pow. 6,1436 ha z
drzewami szlachetnymi o owocach przewa¿nie zimowych. Od
strony po³udniowej zabudowañ ci¹gnê³y siê ogrody warzywne o
pow. 4,4603ha.” Od 1929 r. istnia³a w Kuliku plantacja tytoniu i
nowa cegielnia, w zwi¹zku z czym pojawi³y siê na terenie
folwarku nowe budynki gospodarcze, które zachowa³y siê do tej
pory.

Zdjêcie dworu z lat 30 XXw. - fragment portyku od strony wschodniej

Wzorowo prowadzone przez Helenê Za³usk¹ gospodarstwo rolne zosta³o zwolnione od obowi¹zku parcelacji decyzj¹
Ministra Reformy Rolnej z 1932 roku.
Rodzina Za³uskich ca³y okres okupacji spêdzi³a w Kuliku.
14 listopada 1946 roku odebrano Za³uskim maj¹tek, który sta³ siê
w³asnoœci¹ pañstwa, a 7 lutego 1947 roku dokonano ca³kowitej
parcelacji maj¹tku. Budynek dworu bez w³aœciciela by³ okradany
i dewastowany. W tym okresie doszczêtnie zniszczono budynek
oficyny oraz wiele zabudowañ gospodarczych. A¿ do 1996 roku w
dworze mieœci³a siê szko³a podstawowa. Pod koniec lat 90. dwór
wraz z otaczaj¹cym go parkiem powróci³ w rêce prawowitych
w³aœcicieli.
Na terenie zespo³u dworsko – parkowego w Kuliku
zachowa³o siê 21 gatunków drzew i krzewów pochodz¹cych
z nasadzeñ z prze³omu XVIII i XIX w. oraz póŸniejszych
uzupe³nieñ. Dominuj¹: grab pospolity i kasztanowiec oraz: klon
jawor, lipa drobnolistna, d¹b szypu³kowy, jesion wynios³y, œwierk
pospolity, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, topola bia³a
i wierzba.
A. Zawiaczyñski
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adencja Rady Gminy Siedliszcze 2010-2014 tak jak
i poprzednie, to czas, gdy wszyscy wspólnie zmienialiœmy
nasz¹ gminê w dobrym tego s³owa znaczeniu. Dziêki
zaufaniu mieszkañców mia³em honor i zaszczyt pe³niæ funkcjê
wójta gminy, s³uchaæ uwa¿nie mieszkañców i pracowaæ dla naszej
wspólnoty samorz¹dowej. Wykonaliœmy wiele inwestycji
i przedsiêwziêæ, korzystaj¹c w mo¿liwie najlepszy sposób
z funduszy zewnêtrznych, w tym z funduszy unijnych, chcia³bym
przedstawiæ zwiêŸle te najwiêksze.
Pozyskaliœmy œrodki finansowe nie tylko na inwestycje
infrastrukturalne (drogi, chodniki, wodoci¹gi, kanalizacje,
oczyszczalnie œcieków, place zabaw, remonty œwietlic itd.),
korzystaliœmy ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(EFS) na integracjê spo³eczn¹, na projekty z zakresu oœwiaty
(ponad 1 mln z³.), na walkê z wykluczeniem cyfrowym
(zakupionych zosta³o 150 szt. zestawów komputerowych dla
mieszkañców). Korzystaliœmy ze œrodków EFS na szkolenia dla
mieszkañców: „Oddolna inicjatywa w gminie Siedliszcze”,
„Warsztaty kulinarne”. Ze œrodków POKL realizowaliœmy projekty
zwi¹zane z podniesieniem jakoœci nauczania w szkole
podstawowej i gimnazjum: „Przyjazne Gimnazjum”, „Gmina
stawia na edukacjê” oraz na oddzia³y przedszkolne. Rozpoczêta
zosta³a wspólna inwestycja z Urzêdem Marsza³kowskim –
budowa sieci szerokopasmowego internetu dla mieszkañców min.
naszej gminy.

Gmina Siedliszcze posiada rozproszon¹ zabudowê
i rozleg³¹ sieæ dróg gminnych, ka¿dego roku w miarê naszych
mo¿liwoœci wykonujemy inwestycje drogowe, dofinansowujemy
inwestycje w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich.
W czasie tej kadencji wykonane zosta³y nastêpuj¹ce inwestycje
drogowe.
Budowa dróg gminnych w miejscowoœciach: Wola
Korybutowa Druga (dofinansowanie z NPPDL), Adolfin
(dofinansowanie z FOGR z Urzêdu Marsza³kowskiego), Kulik,
Kamionka, Chojeniec (dofinansowanie z NPPDL), Bezek Kolonia,
Chojno Nowe Drugie, Chojno Stare, Majdan Zahorodyñski i
Mogilnica.
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Wspólnie z powiatem che³mskim wybudowaliœmy i modernizowaliœmy drogi w: Bezku, Wojciechowie, Chojnie Nowym
i Brzezinach z mostem.

Dofinansowaliœmy budowê chodników: przy drodze
wojewódzkiej w Siedliszczu wraz z oœwietleniem oraz przy
drodze powiatowej w Woli Korybutowej. Starostwo Powiatowe w
Che³mie wykona³o scalenie w miejscowoœciach Anusin i Stasin
Dolny, w ramach tego zosta³y zmodernizowane drogi w tych
miejscowoœciach, powsta³o nowe rozwi¹zanie – po³¹czenie
miêdzy Anusinem i Siedliszczem.
Korzystaj¹c z funduszy PROW zmieniliœmy centrum
Siedliszcza, przebudowuj¹c rynek.

Wybudowaliœmy place zabaw w: Bezku, Bezku Kolonii,
Brzezinach, Siedliszczu

8

oraz Centrum Rekreacyjno Sportowe w Anusinie, ponadto ze
œrodków POKL plac zabaw przy szkole w Siedliszczu.
W nastêpnych latach nale¿y wybudowaæ place zabaw w innych
miejscowoœciach na terenie naszej gminy.
Korzystaj¹c ze œrodków PROW wyremontowaliœmy
œwietlice wiejskie w: Chojeñcu, Nowym Chojnie, Anusinie,
Kuliku. Wybudowany zosta³ z dofinansowaniem ze œrodków PROW nowy budynek Domu Kultury w Siedliszczu,

z tych samych œrodków przebudowane zosta³o boisko LKS
w Siedliszczu, wybudowane boisko wielofunkcyjne ze sztuczn¹
nawierzchni¹ przy szkole w Bezku.
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Starostwo Powiatowe wybudowa³o boisko wielofunkcyjne
przy LO w Siedliszczu. Przebudowane zosta³y przepompownie
œcieków w Siedliszczu, wraz z odcinkiem wodoci¹gu i kanalizacji
na nowym osiedlu domków jednorodzinnych, tutaj tak¿e
otrzymaliœmy dofinansowanie ze œrodków PROW. Wybudowaliœmy altanê przy zalewie w Majdanie Zahorodyñskim,
buduje siê te¿ altanka w parku w Siedliszczu. Mamy pozwolenie
na budowê wodoci¹gu w miejscowoœciach Brzeziny, Kamionka,
Wola Korybutowa, oraz na budowê przepompowni w Chojnie
Starym, by zasiliæ wodoci¹g w Chojnie Nowym z naszego ujêcia i
nie korzystaæ w przysz³oœci z wody, z Wólki Kañskiej. Na to
przedsiêwziêcie z³o¿yliœmy wniosek o dofinansowanie do Urzêdu
Marsza³kowskiego, wniosek jest na wysokiej pozycji na liœcie
rankingowej i otrzymamy dofinansowanie. Obecnie og³osiliœmy
przetarg na realizacjê tej inwestycji. Wykonujemy jeszcze
dokumentacjê odcinka wodoci¹gu w Lechówce i Kamionce, tak by
zasiliæ w wodê mieszkañców tych miejscowoœci i po³¹czyæ
z wodoci¹giem w Maryninie. Bêdzie to ostatnia inwestycja
z zakresu wodoci¹gowania w naszej gminie.
W nastêpnych latach, nale¿y skupiæ siê przede wszystkim
na inwestycjach drogowych. Potrzeb w tym zakresie jest jeszcze
du¿o, mimo budowy i modernizacji kolejnych dróg wykonywanych ka¿dego roku. W 2014r. podjêliœmy na wniosek
mieszkañców pierwsze kroki w celu uzyskania (przywrócenia)
praw miejskich dla Siedliszcza. Jednym z g³ównych argumentów
przemawiaj¹cym za uzyskaniem praw miejskich obok konsultacji
spo³ecznych, jest funkcjonowanie w Siedliszczu instytucji
o dzia³aniu ponad gminnym: szpitala, szko³y œredniej i Domu
Dziecka. Odby³y siê konsultacje we wszystkich miejscowoœciach
na terenie naszej gminy. Procedura sk³adania wniosku o uzyskanie
praw miejskich jest okreœlona w prawie. Najwa¿niejszym krokiem
s¹ konsultacje, podczas których zdecydowana wiêkszoœæ ponad
90 procent naszych mieszkañców wyrazi³a zgodê na starania siê o
odzyskanie praw miejskich. Postêpujemy zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹, która przewiduje, ¿e powinny odbyæ siê konsultacje.
Sposób konsultacji okreœlony zosta³ w uchwale Rady Gminy,
a nastêpnie Zarz¹dzeniu Wójta Gminy. Nie próbowaliœmy robiæ
niczego nowego, podobny sposób konsultacji, by³ stosowany
przez gminy, które w ostatnich latach sk³ada³y wnioski
o otrzymanie praw miejskich. Procedura jest akceptowana prze
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które podejmie ostateczn¹
decyzjê w tej sprawie, w 2015r.
Mamy te¿ przygotowane projekty inwestycji i przedsiêwziêæ na nastêpne lata, czekamy na og³aszanie naborów ze
œrodków unijnych w nowej perspektywie finansowej.
Mamy nadziejê, ¿e budowa kopalni wêgla kamiennego w naszej,
czy s¹siedniej gminie bêdzie realna. Robimy wszystko, by tak siê
sta³o. Obecnie spó³ka PDCO otrzyma³a zgodê na dodatkowe
wiercenia nie w celach poszukiwañ z³ó¿ wêgla, a ustalenia
warunków geologicznych pod lokalizacjê kopalni. Tym sposobem
inicjatywa ta staje siê naprawdê realna. Nale¿y zaznaczyæ, ze
dotychczasowy szum medialny nie mia³ ¿adnego zwi¹zku
z poczynaniami spó³ki PDCO. Spó³ka z kapita³em z Australii bez
konferencji prasowych, szumnych obietnic stara siê zrealizowaæ
swoje zamierzenia, w czym w³adze gminy staraj¹ siê w ka¿dy
mo¿liwy sposób pomagaæ. W najbli¿szym czasie przyst¹pimy do
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
uwzglêdniaj¹c w nim budowê kopalni. W dniu 16 paŸdziernika
br. rozmawialiœmy o tym z przedstawicielami spó³ki PDCO.
W naszej gminie buduje siê coraz wiêcej domów, dziêki
przeznaczeniu w PZP terenów na cele budowlane. Coraz wiêcej
osób tak¿e spoza naszej gminy kupuje dzia³ki budowlane
w Siedliszczu, tak od gminy, jak te¿ od osób prywatnych.
Powodzeniem ciesz¹ siê na razie dzia³ki w samym Siedliszczu,
poniewa¿ maj¹ w pobli¿u uzbrojenie techniczne (kanalizacja
sanitarna, wodoci¹g), a tak¿e wiele sklepów, przedszkole, szko³y:
podstawow¹, gimnazjum i szko³ê œredni¹. Wydaliœmy
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z dofinansowaniem z PROW monografiê Siedliszcza, obecnie s¹
w opracowaniu dwie kolejne ksi¹¿ki obejmuj¹ce okres
miêdzywojenny i powojenny do wspó³czesnoœci.
Jak widaæ w przedstawionym w skrócie zestawieniu,
kolejna kadencja samorz¹du w naszej gminie to czas dobrze
wykorzystany. Nie jesteœmy bogat¹ gmin¹ jakie mamy obok,
posiadaj¹ce olbrzymie dochody np. z kopalni. Jednak, gdy siê
chce mo¿na jak widaæ zrobiæ wiele. Problemem jest brak miejsc
pracy i ni¿ demograficzny, ale to problem nie nasz lokalny tylko
ogólnopolski. Nadziejê daje nam korzystne po³o¿enie naszej
gminy, mo¿liwoœæ powstania kopalni. Jako wójt gminy zrobiê

wszystko, by w dalszym ci¹gu zmieniaæ gminê na lepsze. Wa¿ne,
¿e w tej kadencji by³a bardzo dobra wspó³praca
z samorz¹dem powiatu, w du¿ej mierze dziêki temu, ¿e funkcjê
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Che³mskiego pe³ni³ sekretarz
gminy Tomasz Szczepaniak i mieliœmy drugiego radnego z naszej
gminy Pana Józefa Lekana.
Zgoda buduje. Dziêki zrozumieniu, ¿e funkcje jakie
powierza nam spo³eczeñstwo s¹ misj¹, s³u¿b¹. Tak na szczeblu
powiatu jak i gminy mogliœmy zrobiæ tak wiele dla naszych
mieszkañców.
Wójt Gminy Siedliszcze
Hieronim Zonik

Podsumowanie Rady Gminy

W

dniu 27 paŸdziernika 2014 r. odby³a siê XL sesja
Rady Gminy Siedliszcze, ostatnia ju¿ sesja
VI kadencji Rady Gminy.
Podczas obrad radni zostali poinformowani o
wykonaniu bud¿etu gminy za I pó³rocze 2014 r., a tak¿e podjêli
uchwa³y w sprawach:
- zmian w bud¿ecie gminy za 2014 r.,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- d³ugoterminowej po¿yczki dla Gminnego Oœrodka Kultury,
- szczegó³owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych maj¹cych charakter cywilnoprawny, przypadaj¹cych Gminie Siedliszcze i jej jednostkom
podleg³ym, warunkach dopuszczalnoœci pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowiæ bêdzie pomoc
publiczn¹ oraz wskazania organ uprawnionego do udzielania
tych ulg,
- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Siedliszcze na lata 2014-2018.
Radni RG Siedliszcze VI kadencji w sk³adzie:
przewodnicz¹cy – Wies³aw Pra¿nowski,
wiceprzewodnicz¹cy – El¿bieta Wojcieszek i Zenon
Macioszek,
oraz: Ireneusz Czmuda, Zbigniew Droñ, Pawe³ Dudek, Micha³
Drzazga, Andrzej Dzierba, Tomasz Klin, Zbigniew Kocot,
Marian Kowalczyk, El¿bieta Koz³owska, Leszek £ukaszewski,
Grzegorz Patra, Danuta Szwedziñska podczas obrad sesji VI
kadencji Rady Gminy (pocz¹wszy od 6 grudnia 2010 r.) podjêli
271 uchwa³ dot. m.in.: bud¿etu gminy, stawek podatków i op³at
lokalnych, zbycia, nabycia i dzier¿awy mienia komunalnego,
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a tak¿e
zwi¹zanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
gminy (Gminnego Oœrodka Kultury, Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, Szkó³ podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola
Gminnego).

Radni podejmowali tak¿e decyzje w innych, wa¿nych
dla mieszkañców sprawach,
np. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie koniecznym
dla lokalizacji ropoci¹gu
przesy³owego (sesja IX w dn.
20.09.2011 r.). Natomiast
podczas obrad XXXIX sesji w
dn. 10.09.2014 r. radni zajêli
stanowisko w sprawie poparcia budowy kopalni wêgla
kamiennego na terenie powiatu che³mskiego. S¹ to
decyzje o du¿ym znaczeniu
dla rozwoju naszego regionu.
B. Iskierka
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Podsumowanie kadencji Rady Powiatu

S

zanowni mieszkañcy. Przed czteroma laty rozpocz¹³em pracê jako radny rady powiatu w Che³mie, by³a to druga
moja kadencja w Radzie. Z woli Pañstwa i Radnych Powiatu zosta³em Przewodnicz¹cym Rady. Nadchodzi czas
zakoñczenia obecnej kadencji i z tej okazji pragnê podsumowaæ ostatnie czterolecie pe³nienia przeze mnie
wymagaj¹cej i zaszczytnej funkcji.
By³a to kadencja inwestycji i rozwoju powiatu, uda³o siê zrealizowaæ d³ugo oczekiwane inwestycje tj:
- przebudowano drogê gruntow¹ i po³o¿ono dywanik asfaltowy o d³ugoœci ponad 900 metrów w miejscowoœci Bezek,
- przebudowano most w Brzezinach, dodatkowo u³o¿ono 1900 metrów nowego asfaltu,
- wybudowano drogê powiatow¹ w miejscowoœciach Wojciechów, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie
z Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówek” to ponad 2 km nowej drogi,
- po³o¿ono w I etapie po³o¿ono 500 metrów nawierzchni asfaltowej w miejscowoœci Kulik-Kolonia,
- Wola Korybutowa wybudowano chodnik wraz z zatok¹ postojow¹ przy cmentarzu parafialnym,
- przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu wybudowano wielofunkcyjne boisko szkolne wraz z budowa
odwodnienia,
- w Siedliszczu wykonano modernizacjê obrêbów geodezyjnych,
- w Stasinie Dolnym I Anusinie wykonano scalenie gruntów, obecnie kolejny etap to zagospodarowanie poscaleniowe –
realizacja 15 dróg w tym 5 dróg utwardzonych t³uczniem ró¿nej frakcji.
- frezowanie poboczy drogi z Siedliszcza do Woli Korybutowej i Chojeñca,
- odkrzaczenia poboczy na terenie ca³ej gminy,
- w Bezku trwa budowa chodnika od zatoki przystankowej do szko³y.
Wszystkie inwestycje obecnej kadencji kosztowa³y powiat ponad 7 mln z³otych, porównuj¹c to do poprzednich
kadencji skok milowy, a raczej milionowy. Cieszy fakt, ¿e wiêkszoœæ inwestycji wykonywana jest przy wspó³udziale
œrodków finansowych zewnêtrznych w tym z UE. Pomimo tak wielu inwestycji zdajê sobie sprawê, ¿e opóŸnieñ
i zaleg³oœci lat poprzednich nie da siê nadrobiæ w ci¹gu jednej kadencji. Na terenie gminy mamy jeszcze drogi
powiatowe, których stan nale¿y poprawiæ min. w Kuliku, Krowicy, Bezku, Chojeñcu, Woli Korybutowej i Majdanie
Zahorodyñskim. Du¿o za nami ale jeszcze wiêcej pracy przed kolejn¹ Rad¹ Powiatu. Inwestycje infrastrukturalne to nie
wszystko, od dwóch lat realizujê projekt bezp³atnych podrêczników dla klas I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu.
Zale¿y mi aby szko³a z tradycjami i kilkoma tysi¹cami absolwentów nadal funkcjonowa³a w œrodowisku. Od nowego roku
szkolnego w szkole zaczyna funkcjonowaæ fundusz stypendialny na najlepszych uczniów. W przygotowaniu mamy
bud¿et na 2015 rok, a w nim kolejne inwestycje m.in. budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Siedliszczu,
kolejne inwestycje drogowe.
Sk³adaj¹c na Pañstwa rêce to swoiste sprawozdanie z koñcz¹cej siê kadencji pragnê jeszcze raz podziêkowaæ za
wyrozumia³oœæ i wspó³pracê. Dziêki Wam, drodzy Mieszkañcy mogê uznaæ te cztery lata mojej pracy za wartoœciowe
i udane, co pozwala mi z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ, która z pewnoœci¹ przyniesie kolejne sukcesy. Dziêkujê za
owocn¹ wspó³pracê Hieronimowi Zonikowi – Wójtowi Gminy, Wies³awowi Pra¿nowskiemu - Przewodnicz¹cemu Rady
Gminy Siedliszcze i ca³ej radzie gminy, Józefowi Lekanowi, który wspiera³ nasze inwestycje powiatowe. Pozostaje mi
jedynie prosiæ Pañstwa o sumienn¹ ocenê i weryfikacjê mojej czteroletniej s³u¿by na rzecz dobra Powiatu Che³mskiego
i Gminy Siedliszcze.
Tomasz Szczepaniak
Staram siê robiæ jak najwiêcej dla mieszkañców Gminy Siedliszcze.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Che³mie
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Co dalej z planami kopalni?

W

ywiad z Januszem Jakimowiczem, Prezesem
Zarz¹du PD Co, polsko-australijskiej firmy, która
zamierza wybudowaæ na terenie powiatu
che³mskiego now¹ kopalniê wêgla kamiennego.
Panie Prezesie, Pana firma jest obecna w naszej gminie
ponad 2 lata. Co uda³o siê zrobiæ do tej pory?
- Na terenie Siedliszcza oraz s¹siaduj¹cych gmin rozci¹gaj¹ siê
4 koncesje rozpoznawcze PDCO. By wype³niæ wymogi
koncesji musieliœmy wykonaæ 7 odwiertów oraz program
skomplikowanych badañ. Te zadania uda³o siê zakoñczyæ
z sukcesem – odwierty uzyska³y wymagany uzysk rdzenia,
a przeprowadzane badania pokaza³y, ¿e na terenie naszych
koncesji znajduje siê wêgiel o bardzo dobrych parametrach.
Jest to bardzo kaloryczny wêgiel, o niskiej zawartoœci siarki i
popio³u, który z powodzeniem stanie siê œwietnym produktem
eksportowym. Wyniki badañ trochê nas zaskoczy³y, bo
znacznie odbiega³y od informacji historycznych,
pochodz¹cych z jeszcze z lat 60-tych i 70-tych.
A jakie s¹ plany PDCO na przysz³oœæ?
- Koñczymy prace nad dokumentacj¹ geologiczn¹, któr¹
niebawem przeka¿emy do Ministerstwa Œrodowiska.
Równolegle trwaj¹ prace nad decyzj¹ œrodowiskow¹ oraz
innymi zgodami. Konsekwentnie wykonujemy planowane
zadanie, których celem jest uzyskanie koncesji wydobywczej.
Niebawem chcemy równie¿ rozpocz¹æ proces konsultacji
spo³ecznych. Bardzo zale¿y nam poznaniu pomys³ów i opinii
mieszkañców terenów objêtych inwestycj¹. Informacja
o konsultacjach zostanie przekazana i chcielibyœmy by jak
najwiêcej osób przedstawi³o swoje zdanie, zastrze¿enia
i pomys³y.
Gdzie zatem stanie nowa kopalnia?
- Lokalizacja budynków naziemnych jest uzale¿niona od
badañ in¿ynierów górnictwa. Du¿o zale¿y te¿ od kwestii
œrodowiskowych – w okolicy znajduj¹ siê np. obszary
NATURA 2000, których nie mo¿emy naruszyæ. Nie bez
znaczenie jest kwestia pod³¹czenia do istniej¹cych linii
energetycznych i kolejowych. To naprawdê z³o¿ony proces.
Dziœ ju¿ wiemy, ¿e najlepsze warunki oferuj¹ tereny gmin
Siedliszcze i Wierzbica. Ostateczna decyzja w tej sprawie
powinna zapaœæ w pierwszej po³owie 2015 r.
Kiedy zatem powstanie nowa kopalnia?
- Wszystko zale¿y od uzyskania koncesji wydobywczej
i decyzji œrodowiskowej. Dlatego nie mogê wskazaæ
konkretnego dnia. Generalnie budowa kopalni powinna zaj¹æ
nie wiêcej ni¿ 5 lat licz¹c od dnia uzyskania koncesji
wydobywczej. Budow¹ bêd¹ siê zajmowali profesjonaliœci –
górnicy, konstruktorzy i specjaliœci od transportu, energetyki
itp. Ale to w³aœnie proces eksploracji jest najistotniejszy.
Doœwiadczenie pokazuje, ¿e kopalnie budowane bez

porz¹dnego rozpoznania napotyka³y na ró¿ne problemy.
Wystarczy spojrzeæ na historie Bogdanki, która straci³a swój
pierwszy szyb w³aœnie przez b³êdy w poznaniu geologii i
warunków hydrogeologicznych z³o¿a. My nie mo¿emy sobie
pozwoliæ na takie b³êdy – od tego zale¿y bezpieczeñstwo
ludzi.
W gminie Siedliszcze znajduje siê naturalna, dziewicza
przyroda. Czy kopalnia nie zepsuje œrodowiska?
- Do kwestii œrodowiskowych przyk³adamy wielk¹ uwagê.
Nasza inwestycja jest prowadzona wed³ug najwy¿szych
standardów œrodowiskowych, korzystamy z pomocy
najlepszych specjalistów z Lublina oraz doœwiadczeñ firmy WS
Atkins, która obs³ugiwa³a najwiêksze inwestycje na œwiecie,
czuwaj¹c na zapewnieniem bezpieczeñstwa dla œrodowiska
naturalnego. Prowadzimy wiele badañ, których wyniki wska¿¹
najlepsze miejsce dla lokalizacji szybu i innej infrastruktury,
bez istotnej ingerencji w przyrodê. Na przyk³ad, ostatnio
przeprowadziliœmy badania zwyczajów ptaków korzystaj¹c
z radaru umieszczonego w samolocie, który przesy³a dane do
programu komputerowego wskazuj¹cego ³¹ki zapewniaj¹ce
po¿ywienie, miejsca tworzenia gniazd, ale te¿ naturalne
wodopoje zwierz¹t. Takie badania zapewniaj¹ nie tylko
zgodnoœæ z polskimi przepisami, ale równie¿ zmniejszaj¹
póŸniejsze ryzyko inwestycji.
Jakie zmiany mo¿e przynieœæ inwestycja mieszkañcom
gminy?
- Oczywiœcie wzrasta poziom zamo¿noœci – praca
w górnictwie, choæ ciê¿ka, jest dobrze p³atna. Ale nie to jest
najwa¿niejsze. Zawsze powtarzam, ¿e kopalni nie da siê
przenieœæ, to nie sklep lub fabryka komputerów. Nasza
kopalnia zapewni 2 000 nowych miejsc pracy w zak³adzie
i oko³o 8 000 w sektorach towarzysz¹cych. W sumie 10 000
osób zyska pewne, stabilne zatrudnienie. To naprawdê wa¿ne,
bo gdy ludzie nie boj¹ siê o swoj¹ przysz³oœæ to chêtniej
zak³adaj¹ rodziny, buduj¹ domy i posy³aj¹ dzieci do szkó³.
Zmniejsza siê przestêpczoœæ, zacofanie. Inaczej mówi¹c
spo³eczeñstwo siê rozwija – to jest moim zdaniem
najwa¿niejszy pozytywny skutek jaki mo¿e przynieœæ
inwestycja PDCO.
Jak ocenia Pan dotychczasow¹ wspó³pracê z w³adzami
gminy?
- Jestem pozytywnie zaskoczony proinwestycyjnym
podejœciem w³adz gminy Siedliszcze. Widaæ, ¿e wójt, jak i ca³y
urz¹d d¹¿¹ do pozyskania nowych przedsiêbiorstw, rozwoju
miejsc pracy, a to jest najlepsza mo¿liwa wiadomoœæ dla
ka¿dego inwestora, nie wa¿ne czy du¿ego czy ma³ego. Jestem
równie¿ wdziêczny za poparcie dla naszej inwestycji – rada
gminy podjê³a specjaln¹ uchwa³ê, a Pan Wójt zabiega³
w naszej sprawie w Warszawie u Ministra Œrodowiska. Cieszy
wywiad przeprowadzi³
nas to partnerskie podejœcie.
T. Szczepaniak
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Nowa infrastruktura do kopalni…

P

race projektowe bêd¹ce zacz¹tkiem budowy kopalni na
terenie gminy Siedliszcze nabieraj¹ odpowiedniego
tempa. 21 paŸdziernika 2014 r. dosz³o do spotkania
w Starostwie Powiatowym w Che³mie przedstawicieli „PDCO”,
Polskiej Grupy Energetycznej, przedstawicieli samorz¹du
gminy Siedliszcze i powiatu che³mskiego. Rozmowy
przebiega³y w bardzo dobrej atmosferze. Reprezentant
„PDCO” Artur Kluczny przedstawi³ wymogi zaopatrzenia
przysz³y zak³ad górniczy w energiê elektryczn¹. Wed³ug
przyjêtych szacunków zapotrzebowanie kszta³towaæ siê bêdzie
na poziomie 50-80 MWh. Najprawdopodobniej dystrybucja
energii prowadzona by³aby ze stacji rozrz¹dowej w Rejowcu
Fabrycznym.
Kolejne spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego samorz¹du odby³o siê 27 paŸdziernika
w Delegaturze Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Lubelskiego w Che³mie, któremu przewodniczy³
Wicemarsza³ek Krzysztof Grabczuk. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele „PDCO” - prezes Janusz Jakimowicz wraz ze

Œwiêto Ryby

S

etki mi³oœników wêdkowania, aktywnego wypoczynku
nad wod¹ oraz smakoszy potraw z ryb odwiedzi³y 29
czerwca 2014 r. teren przy zbiorniku w Majdanie
Zahorodyñskim, by skorzystaæ z atrakcji przygotowanych na
Œwiêto Ryby. Impreza zosta³a zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Che³mie i Urz¹d Gminy Siedliszcze.
- Ubieg³oroczne Œwiêto Ryby spotka³o siê z bardzo
dobrym odbiorem mieszkañców powiatu. W tym roku
wyszliœmy z kolejnymi pomys³ami, wzbogaciliœmy program
artystyczny, a w kiermaszu potraw z ryb wziê³y udzia³ ko³a
gospodyñ wiejskich z gmin z terenu powiatu. Cieszê siê, ¿e

wspó³pracownikami, jak równie¿ b. wiceminister infrastruktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz, przedstawiciele Kompanii
Wêglowej ze Œl¹ska, przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych,
w³adze samorz¹dowe z Siedliszcza, Rejowca Fabrycznego i
Wierzbicy. Spotkanie mia³o na celu zdiagnozowaæ potrzeby
przedstawicieli firm chc¹cych budowaæ kopalnie, dotycz¹ce
linii kolejowych do transportu wêgla. Z rozmów wynika, i¿
w³adze województwa z nowej perspektywy unijnej 2014-2020
mog¹ sfinansowaæ budowê torów kolejowych do transportu
wêgla ale równie¿ zadbaæ o potrzeby komunikacyjne tj.
przewóz pasa¿erów. W³aœnie ten ostatni aspekt jest bardzo
istotny dla mieszkañców naszej gminy, w obliczu braku
bezpoœredniego po³¹czenia autobusowego z Lublinem, do
Siedliszcza móg³by zaje¿d¿aæ szynobus. Ponadto nowe szlaki
komunikacyjne dzia³aj¹ rozwojowo na obszary, przez które
przebiegaj¹. Prace nad budow¹ linii energetycznej i torów
kolejowych mia³yby potrwaæ 2-3 lata.
W dalszym ci¹gu wspieramy dzia³ania firm, które chc¹
tworzyæ miejsca pracy i daæ impuls innym przedsiêbiorcom do
inwestowania u nas.
T. Szczepaniak
dziêki imprezie wiele osób odkry³o uroki Majdanu
Zahorodyñskiego – powiedzia³ starosta che³mski Pawe³
Ciechan.
Podczas imprezy og³oszono wyniki zawodów
wêdkarskich, które rozegrano przy zbiorniku. Nad
przebiegiem wêdkarskiej rywalizacji czuwa³ sêdzia Jerzy
Wojtan. Udzia³ w zawodach wziê³y trzy dru¿yny
reprezentuj¹ce powiat che³mski, dwie z gminy Siedliszcze i
jedna z gminy Dorohusk. Zespó³ z Dorohuska w sk³adzie Artur
Dzieñkowski, Jerzy Bernacki, Pawe³ Szymonik zdoby³ I
miejsce, na drugim uplasowa³a siê dru¿yna z Siedliszcza w
sk³adzie Edward Budner, Jerzy Pasternak, Stanis³aw Paw³owski,
zaœ trzeci wynik zdobyli wêdkarze reprezentuj¹cy Warsztat
Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim: Mariusz
S³owacki, Marek Dziubek, Pawe³ Langiewicz. W kategorii
„najwiêksza ryba” pierwsze miejsce ex ¿quo zdobyli Kamil
Kondraciuk i Mieczysùaw Kondraciuk reprezentujàcy powiat
cheùmski.
- Jednym z celów imprezy jest promocja wêdkarstwa
i aktywnych form wypoczynku. Wêdkarze chwal¹ sobie to
miejsce, ciszê i spokój. Chêtnie wracaj¹ nad zbiornik
w Majdanie Zahorodyñskim – mówi Tomasz Szczepaniak,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Che³mie.
Nie zabrak³o wra¿eñ artystycznych, na scenie wyst¹pili:
zespó³ Jarzêbina z Czu³czyc, Andrzej Sobolewski z Sawina,
Halina Mysakowska z Dorohuska, kapela Siedliszczanie znad
Wieprza oraz uczestnicy I Powiatowego Przegl¹du Piosenki
Biesiadnej. Laureatami Przegl¹du zostali: Eliza Korneluk, Anna
Ostrowska i Pawe³ Okoñ.
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Podczas Œwiêta Ryby o miano najlepszych gospodyñ w
powiecie rywalizowa³y panie startuj¹ce w II Powiatowym
Konkursie Kulinarnym "Z³ota rybka". Komisja konkursowa
przyzna³a nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
Kategoria przek¹ski
I miejsce – Edyta Stañkowska z WTZ Majdan Zahorodyñski
II miejsce – Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Maryninie
III miejsce – Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Kuliku
Wyró¿nienia: Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Ryzykantki”,
Renata B³aziak z WTZ Majdan Zahorodyñski, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich Majdan Zahorodyñski, Agnieszka Myszka z
Czu³czyc
Kategoria zupy
I miejsce – Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Maryninie
II Miejsce – Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Majdanie
Zahorodyñskim
III Miejsce – Agnieszka Kazimierak z Czu³czyc
Wyró¿nienia: Renata B³aziak z WTZ Majdan Zahorodyñski,
Edyta Stañkowska z WTZ Majdan Zahorodyñski
Kategoria dania g³ówne
I miejsce – Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Majdanie
Zahorodyñskim
II miejsce – Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Kuliku
III miejsce – Renata B³aziak z WTZ w Majdanie Zahorodyñskim
Wyró¿nienia: Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Maryninie, Edyta
Stañkowska z WTZ Majdan Zahorodyñski, Iwona Krzywicka
z Czu³czyc.

Z³ote Gody
Marszem Mendelssohna rozpoczê³a siê 12 lipca 2014 r.
ceremonia wrêczenia medali za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie. Uroczystoœæ mia³a wyj¹tkowy charakter, poniewa¿
medalami zosta³y odznaczone osoby, które zawiera³y zwi¹zki
ma³¿eñskie w roku 1949, 1955, 1959 oraz 1964.
Prezydent RP Bronis³aw Komorowski odznaczy³ 13 par,
byli wœród nich Pañstwo: Janina i Stefan Brzuszek, Wanda i
W³adys³aw Dudek, Irena i Czes³aw Grzeszczuk, Alfreda i Jan
Humieniuk, Krystyna i Kazimierz JóŸwiak, Anna i Antoni
Koperscy, Zofia i Tadeusz Kurda, Mieczys³awa i Czes³aw
Marczuk, Stefania i Jan Michalak, Zdzis³awa i Mieczys³aw
Mocny, Stanis³awa i Marian S³aby, Lucyna i Tadeusz Szulc,
Zofia i Stanis³aw ¯elechowscy.
Aktu dekoracji dokona³ Wójt Gminy Hieronim Zonik wraz
z Przewodnicz¹cym Rady Gminy Wies³awem Pra¿nowskim.
Na uroczystoœci obecni równie¿ byli przedstawiciele w³adz
powiatu che³mskiego: Pani Maria Patra - wicestarosta oraz
radny powiatowy Józef Longin Lekan. Spotkanie odby³o siê
w sympatycznej atmosferze. By³y gratulacje, kwiaty,
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Dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostê Che³mskiego wrêczy³ Pawe³ Ciechan i Hieronim Zonik.
Najm³odsi wziêli udzia³ w zabawie „wêdka szczêœcia”,
czyli ³owieniu nagród na wêdkê, a odwa¿ni ³owili rêkoma ryby
w basenie stra¿ackim.
Atrakcj¹ ostatniej niedzieli w Majdanie Zahorodyñskim
okaza³y siê tak¿e zawody stra¿ackie oldbojów OSP rozegrane
z udzia³em 110 stra¿aków nad zbiornikiem wodnym.
- Zapraszam do Majdanu Zahorodyñskiego mieszkañców powiatu i ca³ego regionu, by przekonali siê, ¿e w tym
urokliwym miejscu mo¿na odpocz¹æ i pooddychaæ œwie¿ym
powietrzem – zachêca wójt Gminy Siedliszcze Hieronim
Zonik.
Red.

pami¹tkowe dyplomy, oraz tradycyjna lampka szampana. Po
czêœci oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez
Wójta Gminy na wspólny poczêstunek oraz chwilê
wspomnieñ. Uroczystoœci uœwietni³ wystêp zespo³u Kapsel.
Wszystkim parom ¿yczymy kolejnych lat w zdrowiu
i harmonii oraz radoœci i satysfakcji z tego, co przez te pó³
wieku zbudowali trwaj¹c przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radoœci
w bogactwie i w biedzie...
Pary obchodz¹ce Z³ote Gody w roku 2015 i chc¹ce
otrzymaæ medale proszone s¹ o kontakt z Urzêdem Stanu
Cywilnego – osobiœcie lub telefonicznie pod nr 82 569 22 91
J. Lipczak
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Krzy¿e Zas³ugi
dla Siedliszczan znad Wieprza

W

dniu 2 paŸdziernika 2014 roku cz³onkowie zespo³u
ludowego „Siedliszczanie znad Wieprza” otrzymali
z r¹k Wicewojewody Lubelskiego Pana Mariana
Starownika – Srebrne i Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi.
To odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta RP za
zas³ugi przekraczaj¹ce zwyk³y zakres obowi¹zków, a przynosz¹ce korzyœæ Pañstwu i obywatelom. W przypadku zespo³u
„Siedliszczanie znad Wieprza” chodzi o spo³eczn¹ pracê na

rzecz upowszechniania i ochrony od zapomnienia kultury
ludowej. Zespó³ od 10 lat wykonuje tradycyjne pieœni
i przyœpiewki ludowe charakterystyczne dla naszego regionu.
Srebrne Krzy¿e Zas³ugi otrzymali: Stanis³awa Duda,
Janina Golan, W³adys³awa Œmigielska, Maria Szulc, Zenon
Macioszek, Roman Œliwiñski.
Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi otrzymali: Lilianna Czmuda,
Gra¿yna Jêdruszak, Jolanta Jêdruszak, Anna Matu³a, Daniel
Macioszek
Wszystkim odznaczonym gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.
Red.

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Zespole Szkó³ w Siedliszczu

D

nia 3 paŸdziernika o godzinie 10.30 rozpoczê³o siê
uroczyste otwarcie placu zabaw pod nazw¹
„Magiczny ogród” przy Zespole Szkó³ w Siedliszczu.
Uroczystoœæ otwarcia placu zabaw zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹:
Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik, Ks. Proboszcz dr
Jacek Brogowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminny Siedliszcze
Wies³aw Pra¿nowski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
che³mskiego Tomasz Szczepaniak.
Na pocz¹tku g³os zabra³a Dyrektor Szko³y Bernarda
Pra¿nowska, która powita³a przyby³ych goœci, rodziców,
uczniów i nauczycieli. Pani Dyrektor podziêkowa³a Wójtowi
Gminy Siedliszcze za pozyskane fundusze na realizacjê tego
wspania³ego zadania. Nadmieni³a, ¿e w tym dniu spe³ni³o siê
marzenie najm³odszej spo³ecznoœci szkolnej.
Nastêpnie dyrektor szko³y, wójt, ksi¹dz, uczennica kl. I
dokonali przeciêcia symbolicznej wstêgi. Ksi¹dz proboszcz
poœwiêci³ plac zabaw, aby Opatrznoœæ czuwa³a nad
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korzystaj¹cymi z niego u¿ytkownikami. Dzieci w dowód
wdziêcznoœci za piêkny plac zabaw wyrecytowa³y wiersz, a
Bartosz zaprosi³ œpiewem do aktywnoœci fizycznej w piosence
„Ruch, ruch”.
Uczennica klasy III z³o¿y³a s³owa podziêkowania w
imieniu najm³odszych na rêce pana Wójta oraz wrêczy³a
Dyplom upamiêtniaj¹cy tê niecodzienn¹ chwile.
Nadszed³ d³ugo oczekiwany moment za zabawê. Panie
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z klas 0-III przygotowa³y szerok¹ gamê rozrywek: zabawy
muzyczno – ruchowe, zabawy z chust¹ animacyjn¹,
plastyczne oraz mecz pi³ki no¿nej, któremu towarzyszy³ taniec
cheerleaderek. Do zabaw dzieci w³¹czyli siê doroœli, w trakcie
trwania imprezy, najm³odsi otrzymywali kolorowe balony,
które podkreœli³y charakter uroczystoœci.
By³o radoœnie i weso³o, dopisywa³a piêkna pogoda
i wspania³y humor.
A. Zduñczuk – Pêkala

Inauguracja
roku szkolnego 2014/2015

P

Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia dyrektor szko³y
¿yczy³ wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom
satysfakcji i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do wytyczonych celów
w rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym 2014/2015.
LO

o raz 66 Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu zainaugurowa³o nowy rok szkolny. 1 wrzeœnia 2014r. po Mszy
Œw. w koœciele Parafialnym w Siedliszczu, uczniowie,
nauczyciele i rodzice zebrali siê w sali gimnastycznej liceum.
Uroczystoœæ otworzy³ i wyg³osi³ przemówienie dyrektor szko³y
Wies³aw Pra¿nowski.
Nowoœci¹ w tym roku szkolnym bêdzie wprowadzona
innowacja pedagogiczna zwi¹zana z realizacj¹ projektu
z bezpieczeñstwa publicznego w klasie pierwszej i klasie
drugiej.

Dzieñ Edukacji Narodowej 2014

D

zieñ Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem
Nauczyciela obchodzony jest corocznie w ca³ym
kraju 14 paŸdziernika.
Uroczystoœci gminne w Siedliszczu odby³y siê w tym
roku 10 paŸdziernika w Gminnym Oœrodku Kultury. Dyrektor
Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza Bernarda Pra¿nowska
powita³a nauczycieli i nauczycieli - emerytów z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu,
Szko³y Podstawowej w Bezku i Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu

oraz goœci:
ks. dr Jacka Brogowskiego - proboszcza parafii Siedliszcze,
ks. Stanis³awa Kopronia - proboszcza parafii Wola Korybutowa,
Hieronima Zonika - Wójta Gminy Siedliszcze, Tomasza
Szczepaniaka - Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Che³mskiego
- sekretarza Gminy Siedliszcze, Józefa Lekana - radnego
Powiatu Che³mskiego, Wies³awa Pra¿nowskiego - dyrektora
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu, Przewodnicz¹cego Rady Gminy Siedliszcze.
Po wystêpie artystycznym m³odzie¿y Zespo³u Szkó³
Wójt Gminy Siedliszcze wrêczy³ nagrody wójta nauczycielom
z terenu gminy. Nastêpnie nagrody wrêczyli dyrektorzy szkó³.
Wójt Gminy Siedliszcze przyzna³ Nagrody Wójta nastêpuj¹cym nauczycielom:
1.
Bernarda Pra¿nowska
2.
Damian Osoba
3.
Hanna Michalak
4.
Jerzy Wojtan
5.
Jolanta Jêdruszak
6.
Krystyna Grzesiuk
7.
Ma³gorzata Posturzyñska
8.
Marta Chomacka
9.
Marzanna Frydrych
10. Urszula Dziedzic
11. Urszula Pawlak
12.
Zofia Skoczylas
Dyrektor Zespo³u Szkó³ przyzna³a nagrody nastêpuj¹cym nauczycielom:
1.
Adach Ewa
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2.
Boguszewska Renata
3.
Branewski Piotr
4.
Braniewska Krystyna
5.
Dudek Aneta
6.
Dyszewski Krzysztof
7.
Ga³ka Beata
8.
Gregier Joanna
9.
Ho³ub Monika
10. Jakubczak Magdalena
11. Kiejda Teresa
12. Kowiñski Mariusz
13. Lekan-Poliszuk Ma³gorzata
14. Nowakowska Julita
15. Skrzypek Alicja
16. Stebnicka Bo¿ena
17. Wa¿ny Patrycja
18. Wnuk Renata
19. Wojtkiewicz Gra¿yna
20. ¯o³nacz Joanna
21. ¯o³nacz Sylwia
Nagrody dyrektora liceum otrzymali:
1.
Ma³gorzata Starko-Golonka

Lekcja historii na Majdanku

W

iêkszoœæ osób gdy s³yszy s³owo Lublin to pierwsze,
co przychodzi im na myœl to Katolicki Uniwersytet
Lubelski i Majdanek. Ale nie ka¿dy wie, ¿e
Majdanek to zwyczajowa nazwa obozu, który wiêŸniowie
i mieszkañcy Lublina wziêli od pobliskiego osiedla Majdanu
Tatarskiego. W oficjalnych dokumentach niemieckich widnia³a
nazwa KL Lublin. Budowa obozu ruszy³a w 1941 roku.
Funkcjonowa³ w latach 1941-1944. Mia³ byæ obozem dla
wiêŸniów- taniej si³y roboczej dla niemieckich przedsiêbiorstw
dzia³aj¹cych w Lublinie i na LubelszczyŸnie. Obóz budowali
sami wiêŸniowie. Sk³ada³ siê z czêœci wiêŸniarskiej i koszar SS.
Do dziœ zachowa³a siê tylko czêœæ zabudowañ z budz¹cym
grozê budynkiem ³aŸni z komorami gazowymi oraz
krematorium. W KL Lublin œmieræ ponios³o oko³o 78 tysiêcy
ludzi!
Tradycj¹ naszego gimnazjum, do której powróciliœmy
w tym roku sta³y siê wycieczki klas trzecich do Pañstwowego
Muzeum na Majdanku. Wyjazd uczniów nauczyciele historii
poprzedzili przekazem odpowiedniego zasobu wiedzy,
potrzebnego do w³aœciwego odbioru treœci przekazywanych
przez przewodnika. Zwrócili równie¿ uwagê na stosowne
zachowanie w tym szczególnym miejscu.
24 wrzeœnia 2014 roku w piêkny, s³oneczny dzieñ
rozpoczêliœmy podró¿ w przesz³oœæ do czasów II wojny
œwiatowej. Uczniowie klasy: IIIa, IIIb i IIIc uczestniczyli
w niezwyk³ej lekcji historii, której celem by³o zapoznanie
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2.
3.
4.
5.

Agnieszka Grzesiuk
Janina Chrzaniuk
Jacek Pawlak
Wojciech Iwaniuk
Nagrodê starosty Che³mskiego otrzyma³ dyrektor liceum
Wies³aw Pra¿nowski. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej goœcie
i nauczyciele zostali poczêstowani tortem i lampk¹ wina.
Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkiego najlepszego
naszym wychowawcom i nauczycielom.
W. Pra¿nowski

z histori¹ obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz okupacj¹
niemieck¹ na LubelszczyŸnie.
Zwiedzanie w dwu grupach pod opiek¹ przewodników
zaczêliœmy od wizyty przy olbrzymim pomniku- obelisku. To
pomnik Walki i Mêczeñstwa narodu Polskiego i innych
Narodów , ods³oniêty w 1969 roku. Spod pomnika udaliœmy siê
na œcis³y teren obozu. Minêliœmy wie¿ê stra¿nicz¹, która nawet
dzisiaj pusta robi wra¿enie i zatrzymaliœmy siê na ,, Placu Ró¿”
tu¿ obok drewnianego budynku ³aŸni. Tam nadzy i pozbawieni swoich rzeczy wiêŸniowie pêdzeni byli na k¹piel
a póŸniej do komór gazowych. Uczniowie zobaczyli dawne
prysznice i kamienne wanny i oczami wyobraŸni ujrzeli, co siê
tam dzia³o. Przemierzaj¹c œcie¿kê historyczn¹ ,,Konzentrationslager Lublin 1941-1944''mijaliœmy szereg drewnianych
budynków. To dawne warsztaty, magazyny i baraki w których
przebywali wiêŸniowie. Przewodnicy opowiadali uczniom
o tym, jak wiêŸniowie byli odzierani z godnoœci, imienia, jak
stawali siê obozowym numerem, umierali na skutek trudnych
warunków bytowych, ginêli w egzekucjach, mordowani
w komorach gazowych. Dziœ we wnêtrzach baraków
gospodarczych urz¹dzone s¹ wystawy poœwiêcone historii
obozu. Mogliœmy wejœæ do niektórych. Ogl¹daliœmy
przedmioty wykonane przez wiêŸniów, ,,pasiaki,” ale te¿
czytaliœmy wiersze przez nich napisane. Zwiedziliœmy
wystawê ,,Majdanek” , która prezentuje fotografie SS-manów
i wiêŸniów, relikty obozowe i dokumenty. Ogromne emocje

17
u uczniów wzbudzi³y niezliczone iloœci butów, szczególnie
dzieciêcych w jednym z baraków oraz budynek krematorium.
Ostatnim miejscem, które zwiedziliœmy by³o Mauzoleum,
gdzie znajduj¹ siê prochy pomordowanych. S³owa napisu
umieszczonego na tym pomniku „Los nasz dla Was przestrog¹''
pobudzi³y wszystkich do g³êbokiej refleksji. Chwil¹ ciszy
uczciliœmy pamiêæ pomordowanych.
Dla naszych uczniów wycieczka by³a niezwyk³¹
i niezapomnian¹ lekcj¹ historii. Byli bardzo poruszeni wiedz¹
jak¹ zdobyli, a po opuszczeniu muzeum dzielili siê swoimi
odczuciami. Ich emocje oddaj¹ s³owa jednej z uczennic-

Natalii: ,,Uwa¿am, ¿e dzisiejsza wycieczka uœwiadomi³a nam
choæ trochê, jak okrutne by³o ¿ycie w obozie. Myœlê, ¿e
ka¿dym z nas wstrz¹sn¹³ barak z butami i dzieciêce g³osy
s³yszane na wystawie…Mogliœmy siê cofn¹æ w czasie i znaleŸæ
siê w realiach ¿ycia obozowego…”.
Uzupe³nieniem wiadomoœci o II wojnie œwiatowej by³
bardzo poruszaj¹cy film ,,Miasto 44” w Cinema Plaza.
Wycieczkê uczniów zorganizowali: wychowawczynie:
Renata Boguszewska, Aneta ¯o³nacz, Ireneusz Boguszewski
i nauczycielka historii Urszula Dziedzic.

Przy grobie strzelca Kazimierza Mazurczaka

Formacji Granicznych Waldemarem Bocheñskim. Do Trzcinicy
przyjecha³a rodzina strzelca Kazimierza Mazurczaka wraz
z delegacj¹ z Gminy Siedliszcze na czele z wójtem Gminy
Hieronimem Zonikiem, Przewodnicz¹cym Rady Gminy
Wies³awem Pra¿nowskim i sekretarzem Gminy Tomaszem
Szczepaniakiem.
Wizyta przy grobie naszego rodaka w przededniu Œwiêta
Zmar³ych przez nauczycieli mia³a wymiar symboliczny. To my
wychowujemy polskie dzieci i m³odzie¿. Jak pisze kpt. Rez. In¿.
Józef Bocheñski w uzasadnieniu do wniosku o nadanie mostowi
na rzece Ropa w m. Topoliny k./ Jas³a imienia strzelca Kazimierza
Mazurczaka: Kanclerz Jam Zamoyski mawia³: „Takie bêd¹
Rzeczypospolite, jakie Jej m³odzie¿y wychowanie”. Kiedyœ, gdy
Polska odzyska niepodleg³oœæ po 123 latach niewoli – potrafiono
uczyæ mi³oœci Ojczyzny, a¿ do oddania dla Niej ¿ycia. Dzisiaj nie
potrzeba uczyæ oddawania ¿ycia dla Ojczyzny, ale trzeba uczyæ
m³odzie¿ pamiêci o Tych, którzy walczyli o moje ¿ycie, Pañstwa
¿ycie i o ¿ycie tych jeszcze dzieci, m³odzie¿y i m³odych ludzi
rozpoczynaj¹cych ¿ycie. Walczyli, a¿eby ani germanie, ani
bolszewicy nie porywali Polaków do niewolniczej pracy we
wschodnich ³agrach i w œnie¿nych ostêpach, ani w zachodnich KLlagrach. Aby polskie dzieci nie koñczy³y ¿ycia w kub³ach z wod¹,
dziewczyny w ¿o³dackich domach uciech, a ich matki jako
„króliki doœwiadczalne” hitlerowskiej medycyny. Walczyli, aby
polscy ch³opcy w wolnoœci uczyli siê i uczynili ziemiê poddan¹
ludziom ¿yj¹cym w pokoju, aby mieli rodziny i byli szczêœliwi tyle
dni, ile Bóg im przeznaczy³, a nie ró¿ni „übermensch'e” – opêtani
walk¹ rasow¹ lub walk¹ klas.
Na cmentarzu w Trzcinicy delegacja w sk³adzie: Wies³aw
Pra¿nowski – dyrektor LO, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Siedliszcze, Teresa Kocot – Skarbnik Gminy, Andrzej Wnuk –
przedstawiciel Stra¿y Granicznej w obecnoœci Wojta Gminy Jas³o
Stanis³awa Pankiewicza oraz nauczycieli i uczestników wycieczki
z³o¿y³a wi¹zankê i zapali³a znicz na grobie Kazimierza
Mazurczaka. Na pami¹tkê z r¹k Wójta Gminy Jas³o otrzymaliœmy
pami¹tkowe albumy i wyruszyliœmy dalej zwiedzaæ przepiêkne o
tej porze roku Bieszczady. A ¿e pogoda i humory dopisa³y wyjazd
mo¿na oceniæ jako bardzo udany.
Nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oœwiaty
z gminy Siedliszcze wszystkiego najlepszego z okazji ich œwiêta.

N

auczyciele z gminy Siedliszcze z okazji swojego œwiêta
zorganizowali w dniach 18-19 paŸdziernika 2014r.
wycieczkê w Bieszczady. Program zosta³ tak
zaplanowany, ¿e odwiedziliœmy grób naszego rodaka Kazimierza
Mazurczaka na cmentarzu w Trzcinicy w gminie Jas³o. Na ³amach
G³osu Siedliszcza (Nr 1/2012) przestawiana by³a ju¿ sylwetka
strzelca Kazimierza Mazurczaka. Dla przypomnienia:
Strzelec Kazimierz Mazurczak urodzi³ siê 26.02.1915r.
w miejscowoœci Chojno Stare, gmina Siedliszcze, powiat Che³m
Lubelski, by³ ¿o³nierzem Korpusu Ochrony Pogranicza,
z przydzia³em do 4 kompanii „Sto³pce” w 1batalionie „Skole”
1 pu³ku piechoty KOP „Karpaty”, który to batalion zosta³
transportem kolejowym przerzucony w dniach 4-5 wrzeœnia
z miejscem postoju Skole wraz z 2 batalionem „Delatyn”
z miejscem postoju Delatyn, wed³ug planu w okolice Grybowa,
gdzie wprost z transportu kolejowego wszed³ do walki 5 wrzeœnia
1939r.
8 Wrzeœnia 1939r. zosta³o zatrzymane natarcie na Jas³o
niemieckich strzelców górskich, posuwaj¹cych siê szos¹ przez
przysió³ek Topoliny w Trzcinicy. Natarcie niemieckiej tyraliery
I rzutu, maj¹cej opanowaæ most – zatrzyma³ na 3 godziny (do ok.
13.00) samotny rkm. Po kolejnym ostrzelaniu stanowiska
ogniowego rkmu, patrol strzelców górskich odkry³ stanowisko
rkmu i poleg³ego strzelca Kazimierza Mazurczaka.
Stanowisko rkm zosta³o ustawione dla obrony mostu,
którym wycofywali siê m. in. ¯o³nierze 1 pu³ku piechoty KOP
„Karpaty”. Strzelec Kazimierz Mazurczak ze wzglêdu na to, i¿ by³
na stanowisku móg³ w ci¹gu 3 godzin wycofaæ siê jednak tego nie
zrobi³ i walczy³ do koñca. Strzelec Kazimierz Mazurczak wykona³
rozkaz i poniós³ najwiêksz¹ ofiarê. Zosta³ pochowany na
cmentarzu parafialnym w Trzcinicy.
22 wrzeœnia 2010r. w 71 rocznicê walk wrzeœniowych
odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia mostowi na rzece Ropie w
miejscowoœci Trzcinica w ci¹gu drogi krajowej nr 28 strzelca
Kazimierza Mazurczaka. Rada Gminy Jas³o na wniosek kapitu³y
podjê³a Uchwa³ê w dniu 2 czerwca 2010r. o nadaniu nazwy
mostowi.
Uroczystoœæ zorganizowa³ Wójt Gminy Jas³o Stanis³aw
Pankiewicz wraz z Prezesem Stowarzyszenia Weteranów Polskich

U. Dziedzic

W. Pra¿nowski
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Sprz¹tanie œwiata 2014

W

dniu 19 wrzeœnia 2014r. w naszym liceum odby³a
siê akcja "Sprz¹tanie œwiata" pod has³em "Turysto
szanuj œrodowisko".
Pani J. Chrzaniuk - koordynator akcji wyznaczy³a teren do
porz¹dkowania klasom I, II i III. Klasa I z wych. J. Pawlakiem
sprz¹tanie zakoñczy³a wspólnym ogniskiem.
Zebrano 30 worków nieczystoœci, które zosta³y uprz¹tniête
przez UG w Siedliszczu.
LO

M³odzi artyœci wœród nas

U

czniowie klasy IIIA Publicznego Gimnazjum w
Siedliszczu w roku szkolnym 2013/14 brali udzia³ w
XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM im. Jana Bu³haka „Pejza¿e wokó³ mojego miasta”.
Celem konkursu by³o prezentowanie i promocja twórczoœci
fotograficznej m³odzie¿y szkó³ z ca³ego kraju.
Organizatorem konkursu by³ Pa³ac M³odzie¿y im.

Pêdzlem i d³utem...

J

est ju¿ prawie tradycj¹, ¿e w pierwszej po³owie lipca
Siedliszcze odwiedzaj¹ artyœci. Tegoroczny Miêdzynarodowy Plener Malarsko - RzeŸbiarski by³ ju¿ dziewi¹tym
z kolei i trwa³ od 9 do 18 lipca.
Udzia³ w nim wziêli: Ewa i Kazimierz
Kud³acikowie z Warszawy, Anna Dobrowolska
tak¿e z Warszawy, Maria Bobrowska
z Tarnobrzega, Stanis³aw Wójcik z Che³ma,
Wies³aw Grendus z Piaseczna, Ryszard
Dalkiewicz z Grodna, Alicja Oleszczuk
z Che³ma, Bo¿ena Dziedzic z Lublina,
Aleksandra Borowiec z Che³ma, Maria Kie³basa
z Siennicy Ró¿anej, Antoni Omiotek
z Zamoœcia, Katarzyna Szlachta z Lublina,
Agnieszka Biernacka z Adamowa, Urszula
Bydliñska z Woli Korybutowej, Halina Tymoszczuk z Kulika, Magda Po³ajdowicz
z Bezku, Monika Czmuda z Siedliszcza, Artur
Szczypik z Siedliszcza, Józef Marczyñski
z Krymu oraz Adam Biliñski z Nêdzy.
Wiêkszoœæ artystów ju¿ u nas goœci³a, tylko Agnieszka,
Antek i Józek przyjechali do Siedliszcza po raz pierwszy. Ale
i oni bardzo szybko zaklimatyzowali siê u nas i zaprzyjaŸnili
z pozosta³ymi uczestnikami warsztatów. Przez dziewiêæ
gor¹cych, lipcowych dni przy pomocy pêdzla, a nieliczni d³uta

Juliana Tuwima w £odzi. Ka¿dy z uczestników móg³
przedstawiæ 4 prace w wersji analogowej i elektronicznej.
Prace naszych dwóch (z piêciu) gimnazjalistów zosta³y wysoko
ocenione: Klaudia Iskierka zajê³a III miejsce, a Patryk Szaba³a
otrzyma³ wyró¿nienie.
Uroczyste otwarcie wystawy oraz wrêczenie nagród
i wyró¿nieñ odby³o siê w dniu 11 paŸdziernika 2014 r.
w galerii „Klatka po klatce” Pa³acu M³odzie¿y im. Juliana
Tuwima w £odzi.

starali siê jak mogli najlepiej przedstawiæ w swoich pracach
piêkno naszej gminy. Mimo tak krótkiego czasu powsta³o ca³e
mnóstwo doskona³ych prac.
W malarstwie dominuj¹cym tematem by³ oczywiœcie
pejza¿ i architektura, ale nie brakowa³o te¿ martwej natury,
scen rodzajowych i portretów. Spod d³uta mistrzów Adama
i Józka wysz³y postacie anio³ów, i ¿eby nie by³o
za bardzo „anielsko” g³owy diabelskie. Jeden
z moich kolegów malarzy ¿artobliwie mawia,
¿e: „Malarz to artysta i tworzy obraz, a rzeŸbiarz
to nic nie tworzy, tylko z materia³u (w tym
przypadku klocka drewna) wyrzuca zbêdn¹
jego czeœæ w postaci wiórów. Coœ tam zostawi
i mówi, ¿e to rzeŸba”.
Doskona³e humory wszystkim dopisywa³y
bez wyj¹tku. Jak ka¿dego roku, tak i teraz
poœród artystów panowa³a bardzo przyjazna
i iœcie rodzinna atmosfera. Wszyscy zgodnie
twierdzili, ¿e to zas³uga tego „magicznego”
miejsca oraz bardzo goœcinnych i ¿yczliwych
gospodarzy. Coœ w tym jest, ale prawda te¿ jest
taka, ¿e tacy ludzie s¹ wyj¹tkowi. Oni ¿yj¹
swoj¹ pasj¹. Potrafi¹ cieszyæ siê ze wszystkiego, radoœci¹ t¹
dziel¹ siê z innymi. A przecie¿ ka¿dy z nich ma swoje prywatne
¿ycie, swoje ,,noce i dni,,. To w³aœnie oni potrafi¹ dostrzegaæ
piêkno, któro nas otacza, a którego my sami czêsto nie
zauwa¿amy. Od nich to uczmy siê cieszyæ chwil¹
i otaczaj¹cym nas piêknem.
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przepiêknych prac. Zwiedzaj¹cy wystawê mieli mo¿liwoœæ
porozmawiania osobiœcie z artystami, a nawet za niewielkie
pieni¹dze nabyæ ,,coœ,, przez siebie upatrzonego. Warsztaty
takie s¹ doskona³¹ promocj¹ walorów przyrodniczo turystycznych gminy Siedliszcze. Ponadto daj¹ mo¿liwoœæ
osobom zainteresowanym tym tematem do obcowania ze
sztuk¹, do poznawania nowych technik malarskich i œledzenia
kolejnych etapów powstawania prac. Do czego serdecznie
wszystkich zachêcam, a zw³aszcza artystycznie uzdolnion¹
m³odzie¿.
A. Zawiaczyñski

Z utêsknieniem czekamy do kolejnego lipcowego
spotkania. Szkoda tylko, ¿e nie zawsze jest mo¿noœæ spotkania
siê ze wszystkimi, oczywiœcie spowodowane to jest pewnymi
ograniczeniami w iloœci uczestników pleneru.
Wernisa¿ poplenerowy odby³ siê 18 lipca w naszym
Domu Kultury. By³a to jedna z lepszych wystaw
poplenerowych w Siedliszczu, na której znalaz³o siê mnóstwo

Zespó³ Szkó³ im. H Sienkiewicza w Siedliszczu jest dumny ze swoich uczniów

R

ok szkolny 2013/2014 przyniós³ szkole
w Siedliszczu wiele nagród i wyró¿nieñ
na wysokim szczeblu. Nasi uczniowie
odnieœli sukces na XXII Ogólnopolskim Zlocie
Szkó³ Sienkiewiczowskich w Bydgoszczy.
Nagrody i wyró¿nienia otrzymali: w Konkursie
literacko- plastycznym, ,,20 LAT MINÊ£O...''Kronika 22 Ogólnopolskich Zlotów Szkó³ im.
H.Sienkiewicza, I miejsce zajê³a Julia Posturzyñska, uczennica klasy II gimnazju
w Konkursie literackim II nagrodê otrzyma³a
Iwetta ¯elaznowska - uczennica klasy.
III gimnazjum, w konkursie plastycznym
II miejsce zaj¹³ Bartosz Gogu³ka, uczeñ klasy
I szko³y podstawowej, III miejsce Paulina
Pra¿nowska - uczennica klasy V, a wyró¿nienie
otrzyma³a Wiktoria Przybylska - uczennica
klasy VI. Równie¿ w konkursie komputerowym
„Mural z Sienkiewicza wziêty” wyró¿nieni
zostali uczniowie klasy III naszego gimnazjum:
Bernada Gruszka i Krystian Mocny. Cenne
nagrody odbiera³ z r¹k Juliusza Sienkiewicza,
wnuka noblisty, nasz przedstawiciel na
bydgoskim zlocie- Emil Kosz, laureat kuratoryjnego konkursu z jêzyka angielskiego.
Wspaniale nasz¹ szko³ê reprezentuje
Dawid Dziewulski, uczeñ klasy II gimnazjum,
zarówno na niwie artystycznej, jak i sportowej.
Dawid zaj¹³ I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Stefan Kardyna³
Wyszyñski- Prymas Tysi¹clecia „W s³u¿bie
Polsce i Koœcio³owi”. Na zawodach w Pu³awach zosta³ wicemistrzem w biegu na 1000
m. w Wojewódzkiej Gimnazjadzie M³odzie¿y
Szkolnej. Bardzo wysokie wyniki sportowe
osi¹ga Emilia Poliszuk z kl. II gim. Na tych
samych zawodach, w konkurencji bieg na 600
m. ukoñczy³a rywalizacjê z III lokat¹
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Osi¹gniêcia sportowe dziewcz¹t:
» Wojewódzka liga lekkoatletyczna (dru¿ynowa) - VIII miejsce
» Wojewódzka liga lekkoatletyczna (indywidualna) - III miejsce
Poliszuk Emilia – bieg na 600m.
» Rejonowa liga lekkoatletyczna (indywidualna)
I miejsce-Poliszuk Emilia - bieg na 600m.
I miejsce -Krzyœ Magdalena - rzut oszczepem
III miejsce-Mazurek Dominika - bieg na 300m.
» Rejonowa liga lekkoatletyczna (dru¿ynowa) - II miejsce
» Powiatowa liga lekkoatletyczna (dru¿ynowa)
» Powiatowa liga lekkoatletyczna (indywidualna)
I miejsce - Krzyœ Magdalena - rzut oszczepem
I miejsce - Ho³ub Natalia - skok w dal
I miejsce - Rutkowska Natalia - bieg na 1000m.
I miejsce - Poliszuk Emilia - bieg na 600m.
I miejsce - Mazurek Dominika - bieg na 300m.
I miejsce - Iwaniuk Martyna - bieg na 100m.
II miejsce - Krzyœ Anna - rzut oszczepem
II miejsce - Grzesiuk Patrycja - bieg na 600m.
II miejsce - Skrok Kamila - bieg na 300m.
III miejsce - Magryta Agnieszka - skok w dal
III miejsce - Bodzak Ewelina - bieg na 600m.
Powiatowe prze³ajowe biegi sztafetowe – II miejsce, Rejonowe
prze³ajowe biegi sztafetowe – II miejsce
Wojewódzkie sztafetowe biegi prze³ajowe – VI miejsce
Powiatowa Sztafeta Szwedzka – I miejsce
Rejonowa Sztafeta Szwedzka – III miejsce
Powiatowa Sztafeta 4x100m. – II miejsce

Uczniowie gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali wysokie wyniki w nauce
Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów kolejnych latach.

klasa

Imiê i nazwisko

Œrednia ocen

Zachowanie

Ia

Marta Duda

4,64

wzorowe

Ib

Julia Szczepaniak
Kamila Grzeszczuk

4,78
4,71

wzorowe
wzorowe

Ic

Natalia Miszczuk
Dominika Osypowicz

4,86
4,79

wzorowe
wzorowe

IIa

Rafa³ Wójcik
Dawid Dziewulski

5,25
4,5

wzorowe
wzorowe

IIb

Agnieszka Magryta
Kamila Skrok

5,31
4,81

wzorowe
wzorowe

IIc

Dawid Wójcik

5,0

wzorowe

IIIa

Weronika Reszka
Patrycja Karpiuk
Aleksandra Wójtowicz
Klaudia Iskierka

4,94
4,77
4,72
4,61

bardzo dobre
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe

IIIc

Magdalena Krzyœ
Natalia Kulisz

5,05
4,61

wzorowe
wzorowe

Osi¹gniêcia sportowe ch³opców:
» Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe w Wojs³awicach – I
miejsce
» Rejonowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe w Cycowie – V
miejsce
» I miejsce w Miko³ajkowym Turnieju Tenisa Sto³owego o
Puchar Dyrektora LO w Siedliszczu
» Powiatowa Gimnazjada w Pi³ce Rêcznej w Siedliszczu – IV
miejsce
» Miêdzygminne Zawody w Pi³ce Siatkowej w Siedliszczu – II
miejsce
» Wiosenny Turniej Pi³ki No¿nej klas I gimnazjum w Rejowcu
Fabrycznym – I miejsce
» Miêdzygminna Gimnazjada w pi³ce no¿nej w Wierzbicy – II
miejsce
» Powiatowa Liga Lekkoatletyczna w Rejowcu Fabrycznym – I
miejsce
» Rejonowa Liga LA w Rejowcu Fabrycznym – I miejsce
» Wojewódzka Liga LA w Pu³awach – IV miejsce
» Rejonowa Liga Lekkoatletyczna (indywidualna):
I miejsce – Dziewulski Dawid – 1000m.
I miejsce – Lipczak Piotr – 2000m.
III miejsce – Roczon Jakub 300m.
» Wojewódzka Liga LA w Pu³awach:
II miejsce – Dziewulski Dawid – 1000m.
IV miejsce – Lipczak Piotr – 2000m.
Uczniowie ze 100% frekwencj¹:
Wiktoria Kita, klasa Ia
Natalia Lewandowska, klasa Ia
Weronika Œlepaczuk, klasa Ia
Patrycja Tomaszewska, klasa IIa
Nikodem Kiciniski, klasa IIc
Maksymilian Kiciñski, klasa IIIb
Karolina Szaba³a, klasa IIIb
Jakub Œliwiñski, klasa IIIb
Krzysztof Poliszuk, klasa IVa
Kinga Muszyñska, klasa IVa
Julia Repczyñska, klasa IVb
Patrycja JóŸwiak, klasa Va
Patryk Jêdruszak, klasa VIa
Aleksandra Oleksy, klasa VIa

Uczniowie Szko³y Podstawowej uzyskali tak¿e wysok¹ œredni¹
Klasa
Imiê i nazwisko
Œrednia ocen
Zachowanie
IV a
Kinga Muszyñska
5,0
Wzorowe
Elwira Darnia
4,8
Wzorowe
IV b
Roksana Czerniak
5,09
Wzorowe
Zuzanna Kuras
5,36
Wzorowe
Jagoda Mazurek
4,90
Wzorowe
Julia Repczyñska
5,0
Wzorowe
Aleksandra Rusin
4,90
Wzorowe
Martyna Wnuk
5,18
Wzorowe
Va
Patrycja JóŸwiak
5,09
Wzorowe
Martyna Poleszak
5,18
Wzorowe
Vb
Weronika Jêdruszak
5,18
Wzorowe
Angelika £ucka
4,81
Wzorowe
Krystian Mysak
4,90
Bardzo dobre
Martyna Patra
5,09
Wzorowe
Maja Pêkala
5,0
Wzorowe
Zuzanna Pigiel
4,90
Wzorowe
Paulina Pra¿nowska
5,0
Wzorowe
Nikodem Prus
4,90
Wzorowe
VI a
Julia Adach
5,0
Wzorowe
Kacper Jêdruszak
5,1
Wzorowe
Wiktoria Przybylska
5,1
Wzorowe
VI b
Emil Kosz
4,8
Bardzo dobre
Agnieszka Osypowicz
4,8
Bardzo dobre
Klaudia Œwierczek
4,8
Wzorowe
Marta Szelest
4,9
Wzorowe

M. Lekan-Poliszuk
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Nowe Siedliskie Stowarzyszenie

S

towarzyszenie Siedliskie Towarzystwo Regionalne jest
organizacj¹ pozarz¹dow¹, za³o¿on¹ 16 lutego 2014
roku. Rejestracja mia³a miejsce 26 czerwca 2014 roku
przez S¹d Rejonowy Lublin – Wschód z siedzib¹
w Œwidniku.
W chwili obecnej Stowarzyszenie wyst¹pi³o
z projektem ,,Ty te¿ mo¿esz zostaæ przyrodnikiem” –
skierowanym do osób niepe³nosprawnych Gminy
Siedliszcze i uczestniczy w konkursie grantowym . O jego
wynikach bêdziemy informowaæ na bie¿¹co. W
najbli¿szym czasie stowarzyszenie bêdzie pracowaæ nad
projektami do programu „Równaæ szanse”, ,,Tu mieszkam tu zmieniam”. Jednoczeœnie podejmujemy dzia³ania
zmierzaj¹ce do rozwoju samego stowarzyszenia.
Opracowujemy logo a tak¿e podjêliœmy dzia³ania nad
prowadzeniem strony internetowej. O jej uruchomieniu
poinformujemy na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
Jednym z zamiarów stowarzyszenia bêdzie te¿
wsparcie ¿ywnoœciowe mieszkañców Gminy Siedliszcze,

AKTUALNOŒCI ROLNICZE
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P³atnoœci bezpoœrednie w 2015 roku

W

dniu 23 paŸdziernika 2014 r. w sali GOK
w Siedliszczu odby³o siê szkolenie prowadzone
przez pracowników LODR w Koñskowoli,
Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Che³mie Pani¹ Annê
Szustak.
Tematem szkolenia by³y nowe zasady systemu dop³at
bezpoœrednich oraz funduszy w ramach PROW 2014-2020.
W spotkaniu udzia³ wziê³o ponad 60 rolników z terenu
naszej gminy. Szkolenie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem i uzgodniono, ¿e kolejne spotkania odbêd¹ siê
w miesi¹cach styczeñ - marzec o czym wczeœniej
poinformujemy naszych mieszkañców.
Tematyka szkolenia sprowadza³a siê g³ównie do
przedstawienia nowych projektów i stawek p³atnoœci
proponowanych na lata 2014 – 2020. Z tych te¿ wzglêdów
pozwoli³em sobie przedstawiæ Pañstwu opracowanie Pani
Doroty Fr¹cek – pracownika Doradztwa Rolniczego
w Che³mie celem szerszego zapoznania siê ze zmianami
zaproponowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa:
Proponowane przez resort rolnictwa za³o¿enia zak³adaj¹
du¿e zmiany w systemie dop³at bezpoœrednich, które bêd¹
obowi¹zywa³y od 2015 roku. Proponowane stawki
p³atnoœci s¹ ni¿sze ni¿ obecnie. I tak podstawowa p³atnoœæ
JPO ma wynosiæ 110 EUR/ha. P³atnoœci te maj¹ byæ
uzupe³niane kwot¹ 74 EUR/ha tzw. p³atnoœci¹ na
zazielenienie i dop³atami zwi¹zanymi z produkcj¹.
Nowy system p³atnoœci bezpoœrednich jest
kontynuacj¹ uproszczonego systemu dop³at bezpoœrednich
(SAPS) i sk³ada siê z dwóch komponentów:
a) obowi¹zkowego
- jednolita p³atnoœæ obszarowa,
- p³atnoœæ na zazielenienie,

tote¿ ju¿ podjedliœmy dzia³ania w celu nawi¹zania
wspó³pracy z Bankiem ¯ywnoœci. Mamy g³owy pe³ne
pomys³ów, jednak liczymy na to ¿e sami mieszkañcy bêd¹
siê do nas zg³aszaæ, proponowaæ uczestnictwo i pomoc
w dzia³aniach na rzecz spo³ecznoœci Gminy Siedliszcze.
Liczymy na wasze inspiracje.
W. Iwaniuk
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- p³atnoœæ dla m³odych rolników,
b) dobrowolnego
- p³atnoœci dla ma³ych gospodarstw,
- p³atnoœci zwi¹zane z produkcj¹,
- p³atnoœci dodatkowe,
- przejœciowe wsparcie krajowe.
1. Elementy obowi¹zkowe w systemie p³atnoœci
a) Jednolita p³atnoœæ obszarowa - przys³ugiwaæ bêdzie do
ka¿dego „kwalifikuj¹cego siê hektara”.
b) P³atnoœæ na zazielenienie - Aby uzyskaæ 30% wiêksze
dop³aty bezpoœrednie rolnicy bêd¹ musieli wprowadziæ
w swoim gospodarstwie nastêpuj¹ce praktyki:
- dywersyfikacja upraw - bêdzie dotyczyæ gospodarstw
o pow. wiêkszej ni¿ 10 ha gruntów ornych. Gospodarstwa
o powierzchni 10-30 ha musz¹ wprowadziæ do swojego
p³odozmianu 2 uprawy, natomiast powy¿ej 30 ha gruntów
ornych 3 uprawy;
- utrzymanie trwa³ych u¿ytków zielonych (TUZ);
- utrzymanie obszarów proekologicznych (tzw. EFA) udzia³ obszarów EFA w gospodarstwie od 2015 roku ma byæ
utrzymany na poziomie 5% gruntów ornych, a od 2017 r. na
poziomie 7%. Gospodarstwa o powierzchni do 15 ha GO,
bêd¹ wy³¹czone z obowi¹zku realizacji praktyki utrzymania
obszarów proekologicznych (EFA). Ponadto proponuje siê
umo¿liwienie wspólnego rozliczania siê z praktyki EFA
rolnikom, których gospodarstwa znajduj¹ce siê w bliskiej
odleg³oœci (w promieniu 15 km; max 10 rolników).
c) P³atnoœæ dla m³odych rolników. M³odzi rolnicy bêd¹
mogli skorzystaæ z dwóch Ÿróde³ finansowania z PROW
2014-2020 w formie bezzwrotnej premii 100 tys.
i z wy¿szych p³atnoœci bezpoœrednich. Rolnicy
gospodaruj¹cy na swoich gruntach nie d³u¿ej jak 5 lat
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i nie ukoñczyli 40 roku ¿ycia bêd¹ mogli
skorzystaæ z wy¿szych p³atnoœci bezpoœrednich o 25% (ok. 62 EUR/ha wiêcej)
i maksymalnie do powierzchni 50 ha.
2. Elementy dobrowolne w systemie p³atnoœci
a) P³atnoœci dla ma³ych gospodarstw. Ma³e
gospodarstwa bêd¹ mog³y skorzystaæ z bezzwrotnej pomocy 60 tys. z³ na restrukturyzacjê gospodarstwa w ramach
PROW 2014-2020, lub zaprzestaæ swojej
dzia³alnoœci rolniczej poprzez sprzedanie, lub
trwa³e przekazanie gruntów rolnych innemu
rolnikowi na powiêkszenie gospodarstwa.
Wówczas do 2020 roku bêd¹ otrzymywaæ
dop³aty w wysokoœci 120% rocznej p³atnoœci.
b) P³atnoœci zwi¹zane z produkcj¹. Proponuje siê
zastosowanie p³atnoœci zwi¹zanych z produkcj¹
w nastêpuj¹cych sektorach:
- wsparcie do byd³a:
- do zwierz¹t obojga p³ci (byki i ja³ówki),
- p³atnoœæ dla rolników posiadaj¹cych minimum 3 sztuki
m³odego byd³a w wieku do 24 miesiêcy,
- p³atnoœæ przys³uguje do zwierz¹t z przedzia³u od 1-szej do
30-tej sztuki w stadzie, maksymalnie 2 razy w ci¹gu ¿ycia
zwierzêcia.
Proponowana stawka: 70 EUR/szt.
- wsparcie do krów:
- niezale¿nie od kierunku produkcji (miêsny, mleczny),
- p³atnoœæ dla rolników posiadaj¹cych minimum 3 krowy
w wieku od 24 miesiêcy,
- p³atnoœæ przys³uguje do zwierz¹t z przedzia³u od 1-szej do
30-tej sztuki w stadzie.
Proponowana stawka: 70 EUR/szt.
- wsparcie do owiec:
- p³atnoœæ przys³uguje rolnikowi, który posiada co najmniej
10 szt. samic owczych w wieku od 12 miesiêcy,
- p³atnoœæ przys³uguje do zwierz¹t od 1-szej sztuki
w stadzie.
Proponowana stawka: 25 EUR/szt.
- wsparcie do kóz:
- p³atnoœæ przys³uguje rolnikowi, który posiada co najmniej
5 samic kóz w wieku od 12 miesiêcy,
- p³atnoœæ przys³uguje do zwierz¹t od 1-szej sztuki
w stadzie.
Stawka proponowana: 15 EUR/szt.

BHP w Rolnictwie

W

spotkaniu wziê³a udzia³ równie¿ Pani Katarzyna
Górska – pracownik Oddzia³u KRUS
w Che³mie, zajmuj¹ca siê tematyk¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy w rolnictwie.
Po omówieniu najczêœciej pope³nianych b³êdów i
wypadków w rolnictwie s³uchacze mogli zapoznaæ siê ze
zmianami jakie ostatnio mia³y miejsce w ubezpieczeniach
rolników, jak równie¿ otrzymaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce

Wszystkie zwierzêta musz¹ spe³niaæ wymogi w zakresie
identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.
- wsparcie do roœlin wysokobia³kowych:
- proponuje siê ustalenie wysokoœci wsparcia na poziomie
326 EUR/ha.
- wprowadzone zostan¹ degresywne stawki pomocy - limit
pomocy do 150 ha.
Proponuje siê, aby stawki p³atnoœci mia³y formê p³atnoœci do
uprawianej powierzchni danej roœliny a nie do nabytych
historycznie uprawnieñ, i tak:
- skrobia ziemniaczana - 400 EUR/ha,
- burak cukrowy - 400 EUR/ha,
- pomidory - 400 EUR/ha,
- owoce miêkkie (malina i truskawka) - 250 EUR/ha,
- len i konopie w³ókniste - 200 EUR/ha,
- chmiel - 480 EUR/ha.
c) P³atnoœci dodatkowe – przys³ugiwaæ bêd¹ do
maksymalnej liczby hektarów w przedziale od 3,01 do 30
ha tym rolnikom, którzy nie podzielili (w sposób sztuczny)
gospodarstwa po 18.10.2011 r. w celu uzyskania tej
p³atnoœci. Szacowana stawka rocznej p³atnoœci dodatkowej
wyniesie 41 EUR/ha.
d) Przejœciowe wsparcie krajowe - w 2015 r. ARiMR bêdzie
realizowa³a przejœciowe wsparcie krajowe w sektorze
tytoniu w formie p³atnoœci niezwi¹zanej z produkcj¹.
Po szczegó³owe informacje zapraszamy do Zespo³u
Doradztwa Rolniczego w Che³mie.
G. Jêdruszak

ich pytania.
Na koniec spotkania Pani Katarzyna zorganizowa³a
konkurs wiedzy o BHP w rolnictwie z atrakcyjnymi
nagrodami.
Zapraszam równie¿ wszystkich rolników z naszej gminy do
wziêcia udzia³u w corocznym konkursie „Bezpieczne
Gospodarstwo”, organizowanym przez KRUS, w którym
mo¿na wygraæ wiele atrakcyjnych nagród miêdzy innymi
nowoczesny ci¹gnik rolniczy.
G. Jêdruszak
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Jesieñ jest wyj¹tkowo pogodna

N

ad wod¹ panuj¹ prawie letnie warunki do
wêdkowania. Drapie¿niki jeszcze nie ¿eruj¹
intensywnie, ale niektórzy ³owi¹ okaza³e okonie,
szczupaki i sandacze zdarzaj¹ siê rzadziej. Wci¹¿ bior¹ karpie,
karasie i wszelki bia³oryb.
Wiêcej dzia³o siê w lecie. Odby³a siê II Zasiadka
Karpiowa z SCT. Patronowali jej Wójt Gminy Siedliszcze i
nasze ko³o PZW. W zasiadce wziê³y udzia³ dwie nasze
dru¿yny (K. Kiedrzynek i P. ¯ukowski, M. Domañski i R.
Opaliñski, stratowa³ te¿ W. Wójcik z koleg¹). W zawodach
udzia³ wziê³o 17 dwuosobowych dru¿yn z ca³ej polski.
Klasyfikacja koñcowa wygl¹da³o nastêpuj¹co: I miejsce
Ryszard Iwañski i Dariusz Pietrzyk Radomski Klub Karpiowy,
z³owiony jeden karp o wadze 9,6 kg, II miejsce Micha³ Solecki i
Mariusz Runowski Radomski Klub Karpiowy, III miejsce Rafa³
Lewkowicz i Piotr ¯ak Centrum Wêdkarskie ANTEK £êczna.
Wiêcej informacji na:
http://swingercarpteammotycz.cba.pl/aktualnosci.html
W miêdzy czasie odby³y siê nasze zawody wêdkarskie
wyniki poni¿ej:
- Puchar Wójta Gminy - E. Budner, K.Lipczak,
K. Dyszewski,
- Gruntowe Mistrzostwa Ko³a- E.Budner, A Wdowiak,
M. Pasternak

- Spinningowy Puchar Prezesa Ko³a- J.Wojtan, S. Paw³owski, P.
¯ukowski
- Zawody nocne - S.Watrak, R. Wnuk, J. Pasternak
Okrêg lubelski przeprowadzi³ prace konserwacyjne
(koszenie wa³ów i konserwacja rowu opaskowego). Odby³y siê
pierwsze jesienne zarybienia. Do wody trafi³o 1050 kg karpia,
200 kg linów i karasi z³otych. Pañstwowa Stra¿ Rybacka
przeprowadzi³a kilka kontroli.
Ustalono termin Walnego Zebrania Cz³onków Ko³a
PZW Siedliszcze. Zebranie odbêdzie siê 7 grudnia 2014 r.
o godz. 12.00 w Domu Kultury przy ulicy Aleksandra Ba³asza
10.
J. Wojtan, T. Szczepaniak
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LKS Siedliszcze

L

udowy Klub Sportowy „Spó³dzielca” w Siedliszczu
w sezonie rozgrywkowym 2014/2015 prowadzi zajêcia
z dzieæmi i m³odzie¿¹ w czterech grupach wiekowych tj.
M³odzicy, Trampkarze, Juniorzy i Seniorzy, w sumie
w zajêciach uczestniczy ok. 80 osób.
Treningi prowadzone s¹ przez dwóch trenerów

Tabela klasy „A” Seniorzy
Lp.

Zespó³

PRZEGL¥D SPORTOWY

z licencjami LZPN. Trener Tomasz Bielecki prowadzi zespó³
seniorów, natomiast dru¿ynami juniorów, trampkarzy i
m³odzików zajmuje siê Damian Osoba. Wielk¹ pomoc¹ i
zaanga¿owaniem w organizacjê i prowadzenie treningów oraz
prowadzenie dru¿yn podczas meczu jest równie¿ wsparcie
Wojciecha Iwaniuka.
Dru¿yny trampkarzy i m³odzików wystêpuj¹
w rozgrywkach „Che³mskiej Ligi Trampkarzy i M³odzików –
Grupa Pó³nocna”. M³odzi zawodnicy w rozgrywkach ligowych
radz¹ sobie bardzo dobrze. Trampkarze s¹ na 1 miejscu,

MECZE

WYGRAN

REMIS

PORA¯KA

BRAMKI

PUNKTY

1

EKO Ró¿anka

9

8

1

0

48-9

25

2

Spó³dzielca Siedliszcze

9

7

1

1

35-12

22

3

Vojs³awia Wojs³awice

9

5

1

3

26-20

16

4

Hutnik Dubeczno

9

5

1

3

17-19

16

5

Agros Suchawa

9

5

0

4

15-18

15

6

Vitrum Wola Uhruska

9

4

2

3

14-9

14

7

Orze³ Srebrzyszcze

9

4

1

4

20-15

13

8

Astra Leœniowice

9

3

1

5

14-23

10

9

Leszkopol Bezek

9

2

2

5

15-30

8

10

Bug Hanna

9

1

0

8

8-31

3

11

Zryw Gorzków

10

1

0

9

15-41

3

MECZE

WYGRAN

REMIS

PORA¯KA

BRAMKI

PUNKTY

Trampkarze Che³mska liga trampkarzy
Lp.

DRU¯YNY

1

Spó³dzielca
Siedliszcze

9

8

1

0

92:6

25

2

W³odawianka
W³odawa

9

7

0

2

71:22

21

3

Ogniwo Wierzbica

9

6

2

1

72:15

20

4

Victoria ¯mudŸ

8

6

0

2

50:15

18

5

KS "POLESIE"
URSZULIN

9

4

1

4

54:37

13

6

P³awanice Kamieñ

8

4

1

3

36:37

13

7

Sawena Sawin

9

4

0

5

42:69

12

8

NiedŸwiadek II
Che³m

8

2

1

5

25:42

7

9

Hutnik Dubeczno

8

1

2

5

19:51

5

10

Hutnik Ruda-Huta

10

1

1

8

10:107

4

11

Granica Dorohusk

8

0

0

8

5:76

0

25
wyniki po 12-0 nie nale¿¹ do rzadkoœci raz nawet by³ wynik 240, natomiast m³odzicy s¹ na 6 miejscu.
Dru¿yna seniorów i juniorów po spadku z Ligi
Okrêgowej wystêpuje w Che³mskiej Klasie „A”. Zmiana
trenera która nast¹pi³a po spadku spowodowa³a ¿e w dru¿ynê
wst¹pi³y nowe si³y i pewnoœæ siebie , kibice to doceniaj¹ i
t³umnie przychodz¹ na mecz „swojej” dru¿yny. W tabeli
Seniorzy s¹ obecnie na 2 miejscu z jednym meczem
przegranym, a juniorzy s¹ na 1 miejscu, co jest dobrym
prognostykiem i daje nadzieje na powrót do klasy okrêgowej.
W dniu 5 pa¿dziernika na boisku w Siedliszczu odby³a
siê mi³a uroczystoœæ wrêczenia pucharu i medali dla
trampkarzy dru¿yny „Spó³dzielcy” za zajêcie 1 miejsca w II
Lidze Trampkarzy CHOZPN . Wyró¿nieni zostali Patryk
Kupracz, Daniel Szokaluk, Daniel Or³owski, Micha³ Pastuszak,
Kondrat Nazarewicz, Eryk Maik, Marek Stefañczuk , Damian
Dziewulski, Adrian Osoba, Rados³aw Grzesiuk, Jakub Roczan,
Bartosz Okoñ, Karol Klik, Maciej £awicki i Pawe³ Koczn.
Dodatkowe wyró¿nienie otrzyma³ Marek Stefañczuk za
zdobycie Króla Strzelców.
W bie¿¹cym roku zgodnie z zapowiedziami Pana Wójta
poprawiliœmy komfort ogl¹dania meczów przez kibiców,
ustawiono trybunê tzw. zachodni¹ z 56 miejscami do
siedzenia. Zmodernizowano tak¿e boisko dla m³odzików:
ustawiono sta³e bramki o wymiarach 5x2, pi³kochwyty za
bramkami, ustawiono ma³¹ trybunie przy „ma³ym” boisku oraz

Nasi mistrzowie w biegach prze³ajowych

W

dniu 25.09.2014 r. w Wierzbicy odby³y siê
Powiatowe zawody w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych dziewcz¹t i ch³opców gimnazjum
i szkó³ podstawowych. Uczniowie naszej szko³y zajêli
I miejsce i awansowali do zawodów rejonowych.
W dniu 02.10.2014r. nasza szko³a wziê³a udzia³
z du¿ym powodzeniem w Rejonowych Sztafetowych

zainstalowano monitoring. Prace by³y finansowane przez
Gminê Siedliszcze przy wsparciu finansowym z UE
z programu PROW 2007-2014.
Dziêkuje Panu Wójtowi Hieronimowi Zonikowi oraz
Sekretarzowi Gminy Tomaszowi Szczepaniakowi za wszelk¹
pomoc udzielan¹ przez Gminê naszemu klubowi, wsparcie
finansowe i rzeczowe oraz profesjonalne utrzymanie boisk
pi³karskich.
Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ Panu dr Krzysztofowi
Bojarskiemu Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w £êcznej,
lekarzowi specjaliœcie medycyny sportowej oraz Przychodni
UNIMED w Siedliszczu za sprawowanie opieki medycznej nad
naszymi zawodnikami.
Prezes LKS „Spó³dzielca”
ZbigniewDroñ

Biegach Prze³ajowych w Cycowie dziewczêta z SP zajê³y
II miejsce, ch³opcy VII miejsce a dziewczêta jak i ch³opcy
z gimnazjum zdobyli I miejsce z du¿¹ przewag¹ nad
pozosta³ymi dziesiêcioma dru¿ynami co daje du¿e nadzieje
w Wojewódzkich Biegach Prze³ajowych które odbêd¹ siê
w Lubartowie.
W dniu 15.10.2014 r. dru¿yny dziewcz¹t
i ch³opców z naszej szko³y wziê³y udzia³ w Wojewódzkich
Sztafetowych Biegach Prze³ajowych w Lubartowie. Spoœród
12 najlepszych szkó³ województwa lubelskiego nasza
szko³a zajê³a IV miejsce w kategorii dziewcz¹t
i ch³opców szkó³ gimnazjalnych, a dziewczêta
ze szko³y podstawowej VII.
W dniu 07.10.2014 r. reprezentacja naszej
szko³y startowa³a w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Prze³ajowych w Adamowie na dystansach:
dziewczêta - 1000m i 1500m
ch³opcy- 2000m
Spoœród 120 uczestników w ka¿dej kategorii
nasi uczniowie zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
II miejsce - Dawid Dziewulski
VII miejsce - Karolina Jaworska
IX miejsce - Emilia Poliszuk
XVII miejsce - Olga WoŸniak
Red.
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DRODZY CZYTELNICY
Redakcja zaprasza wszystkich chêtnych do nadsy³ania
i podzielenia siê swoimi przepisami kulinarnymi.
Przepisy zosta³y przygotowane przez Warsztaty Terapii Zajêciowej
w Majdanie Zahorodyñskim

Placuszki z buraków

Sa³atka ziemniaczana

Sk³adniki:
- 800 g buraków
- 3 jajka
- 4 ³y¿ki m¹ki
- 4 ³y¿ki bu³ki tartej
- sól,
- pieprz
- ³y¿eczka chrzanu
- 3 ³y¿ki majonezu
Przygotowanie:
Buraki myjemy, obieramy, œcieramy na tarce o
grubych oczkach. Mieszamy z jajkiem, m¹k¹,
bu³k¹ tart¹. Przyprawiamy sol¹ i pieprzem do
smaku. Na patelni rozgrzewamy olej i
sma¿ymy placuszki na œrednim ogniu.
Mieszamy chrzan z majonezem. Podajemy
razem z placuszkami. Danie mo¿na podawaæ
zarówno na zimno jak i ciep³o.

Sk³adniki:
- 12 œrednich, ugotowanych i ostudzonych
ziemniaków
- 3 marchewki, ugotowane i ostudzone
- 6-7 ogórków kiszonych
- 1 cebula
- pó³ opakowania groszku konserwowego
- pó³ pêczka koperku
- 1 ³y¿ka musztardy
- 1 ³y¿ka œmietany 18%
- 2 ³y¿ki majonezu
- sól, pieprz
Przygotowanie:
1. Ziemniaki, ogórki i cebulê oraz marchew
pokroiæ w kostkê, a koperek drobno posiekaæ.
2. Sos: musztardê, œmietanê i majonez
po³¹czyæ ze sob¹. Sól i pieprz dodajemy do
smaku.
3. Wszystkie sk³adniki wymieszaæ ze sob¹.
Sa³atkê sch³odziæ w lodówce przed podaniem.
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Zupa krem z dyni z grzankami
Zupa sk³adniki:
- Dynia oko³o 1,5 kg
- Mleko 200 ml
- Bulion warzywny 200 ml
- Œmietanka kremówka 200 ml
- Czosnek 4 z¹bki
- Ga³ka muszkato³owa do dekoracji
- Sól, pieprz
- Natka pietruszki do dekoracji
Grzanki sposób wykonania: Chleb pokroiæ w
niedu¿¹ kostkê. Wrzuciæ na patelniê
z rozgrzanym t³uszczem i dodaæ przyprawy
jarzynka do smaku.
Zupa sposób przygotowania: Obraæ i pokroiæ
w kostkê dyniê. Zalaæ mlekiem i bulionem.
Posoliæ. Gotowaæ do miêkkoœci (ok 15 minut
w zale¿noœci od gatunku dyni). Dodaæ
rozdrobniony czosnek i gotowaæ jeszcze
5 minut. Rozdrobniæ malakserem. Dodaæ
œmietankê. Podgrzaæ, nie gotuj¹c. Doprawiæ
œwie¿o start¹ ga³k¹ i pieprzem. Podawaæ
z grzankami. Uwaga: warto eksperymentowaæ
z ró¿nymi gatunkami dyni – ka¿dy daje zupê
o nieco innym smaku.

Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y:
Rozpoznaæ minimum trzy osoby ze pzdjêcia
z lat 60, które przedstawia zawodników
dawnego Ludowego Zespo³u Sportowego.
Odpowiedzi wraz z danymi autora
i nr telefonu nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
Urzêdu Gminy Siedliszcze b¹dŸ przes³aæ na
adres: glos@siedliszcze.pl do dnia 30 listopada 2014 r.
Do wygrania 100,00 z³

Konkurs polega³ na udzieleniu prawid³owej odpowiedzi na pytanie:
W którym roku odby³y siê do¿ynki wojewódzkie przedstawione
na zdjêciu. OdpowiedŸ to: Rok 1998.
Redakcja niestety nie otrzyma³a prawid³owej odpowiedzi
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Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy przyczynili siê do wspania³ej zabawy
podczas tegorocznych do¿ynek
Organizatorzy

Sponsorzy tegorocznych Do¿ynek:
PDCO Sp. z o.o.
Siemczuk Marian Us³ugi Transportowe
Bo¿ena i Ryszard Œwieca
Wiktor Stanis³aw- roboty ziemne
Pawe³ W³odarczyk Paw-Kop
Ma³gorzata i Jacek W³odarczyk Gospodarstwo Warzywne
Krzysztof Okoñ- zak³ad stolarski
Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska
Zbigniew Kopeæ P.H.U Prima
Dariusz Dudek Sklep Lewiatan
Jaros³aw Szelest- us³ugi transportowe
MOSSO Kwaœniewscy Sp.j
Wies³aw Adamiak- przewóz osób
Spó³dzielnia Us³ug Rolnych
Nawin sp. z o.o.
Zbigniew Bajko
Delikatesy Centrum
G&G System Gruszka
Barbara Gruszka Bud- ROI
Nowizal Grzegorz Nowacki
Inter-Plus Artur Krawczyk
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUW
PKS Che³m
El¿bieta Mazurek
WBS Che³m
Patrycja Ocysek „Zajazd Wiejskie Przysmaki”

