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 2017 roku w bud¿ecie gminy Siedliszcze 
zaplanowanych zosta³o kilka inwestycji na które Wsk³adaj¹ siê inwestycje drogowe, budowa nowych 

budynków, rozbudowa istniej¹cych oraz zakupy inwestycyjne 
urz¹dzeñ. 

Rok bie¿¹cy jest pierwszym w historii funkcjonowania 
samorz¹du, gdy przetargi by³y kilkakrotnie uniewa¿niane 
i ponownie og³aszane z powodu braku wykonawców. Taka 
sytuacja mia³a miejsce w przypadku budowy instalacji solarnych, 
trzykrotnie, bezskutecznie og³aszaliœmy przetarg. Podobnie by³o 
z rozbudow¹ ujêcia wody w Siedliszczu, dopiero drugi przetarg 
pozwoli³ nam wybraæ wykonawcê. Kolejn¹ przeszkod¹ jest d³ugi 
okres rozpatrywania i oceniania wniosków o dofinansowanie 
z³o¿onych przez LGD Promenada S12. Podobnie oczekiwanie 
na og³oszenie naboru przez instytucjê dotuj¹c¹, zmusza nas do 
przek³adania terminu rozpoczêcia inwestycji.

Z inwestycji drogowych zosta³a wybudowana droga 
w Lipówkach, ponad 2 km z dofinansowaniem od Wojewody 
Lubelskiego w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
³¹czna wartoœæ zadania wynios³a osiemset tysiêcy z³otych. 
Wybudowane zosta³y równie¿ drogi w Woli Korybutowej 
Drugiej, wartoœæ inwestycji 419944,13 z³ oraz Kuliku Kolonii, 
wartoœæ inwestycji 186 tyœ. Niestety pierwszy przetarg na 
budowê tych dróg zosta³ uniewa¿niony z powodów 
wspomnianych wy¿ej. Drugi przetarg rozstrzygniêty 18 wrzeœnia 
pozwoli³ nam wybraæ wykonawcê. W przypadku drogi w Woli 
Korybutowej Drugiej, bêdzie to pierwszy etap, drugi etap 
powinien byæ wykonany w 2018 roku.

W planie bud¿etu jest te¿ budowa drogi z Siedliszcza do 
Majdanu Zahorodyñskiego (przez Zajamie), chcemy j¹ 
wybudowaæ z dofinansowaniem z Lokalnej Grupy Dzia³ania 
(LGD). Nasza oferta jest obecnie oceniana w Urzêdzie 
Marsza³kowskim, procedury s¹ niestety d³ugie i zmuszeni 
jesteœmy z tego powodu przesun¹æ termin realizacji tej 
inwestycji, do czasu podpisania umowy na dofinansowanie. 

Podobnie jest z budow¹ altany przy placu zabaw na ulicy 
Jasnej w Siedliszczu. Altanê chcemy wybudowaæ pozyskuj¹c 
dofinansowanie w ramach ma³ych projektów z LGD przez 
skutecznie dzia³aj¹ce stowarzyszenie jakim jest „Siedliskie 
Towarzystwo Regionalne”. Inwestycje prowadzone przez 
stowarzyszenie jakim jest Siedliskie Towarzystwo Regionalne 
mog¹ otrzymaæ dofinansowanie w wysokoœci 100% wraz 
z kwalifikowanym podatkiem VAT. Samorz¹d, jakim jest gmina 
nie mo¿e otrzymaæ tak wysokiego dofinansowania, musi wnosiæ 
najczêœciej 50% wk³ad w³asny, a podatek  VAT jest najczêœciej 
nie kwalifikowany, czyli gmina musi pokryæ go z w³asnych 

œrodków. Dlatego cieszy fakt, ¿e wreszcie w gminie od kilku lat 
funkcjonuje stowarzyszenie, jakim jest „Siedliskie Towarzystwo 
Regionalne”, które skutecznie aplikuje i pozyskuje œrodki 
finansowe dla potrzeb naszej wspólnoty samorz¹dowej. W roku 
ubieg³ym zosta³y  wykonane fundamenty pod s³upy altany, 
wiêkszoœæ drewna niezbêdn¹ do budowy mamy z w³asnych 
zasobów. 

Kolejn¹ inwestycj¹ jest budowa przedszkola w Siedliszczu. 
Budowa jest rozpoczêta i powinna byæ ukoñczona do wrzeœnia 
2018 roku. Z naszej inicjatywy i przy du¿ej pomocy Pos³anki 
Pani Beaty Mazurek, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 
rozpoczê³a budowê posterunku policji w Siedliszczu. Obiekt 
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ ma byæ oddany do u¿ytku do 
koñca wrzeœnia 2018 roku. Gmina przekaza³a Policji 
nieodp³atnie dzia³kê przy ulicy Leœnej, przy Lecznicy Zwierz¹t 
w Siedliszczu, zabezpieczy³a 70 tyœ. z³ na dokumentacjê 
techniczn¹.

Modernizowane i rozbudowywane jest te¿ ujêcie wody 
w Siedliszczu. W ramach inwestycji wybudowany zostanie 
dodatkowy zbiornik retencyjny i zmodernizowane zostan¹ 
urz¹dzenia, które pomog¹ w lepszym funkcjonowaniu 
wodoci¹gu i sprawniejszym dostarczaniu wody mieszkañcom. 

Kolejny przetarg, jaki musieliœmy og³osiæ ponownie 
z powodu uniewa¿nienia pierwszego to budowa kanalizacji 
i wodoci¹gu na ulicy Malinowej. Tym razem uda³o siê wybraæ 
wykonawcê. Z t¹ inwestycj¹ zwi¹zana jest te¿ budowa parkingu 
przy tej ulicy, poniewa¿ najpierw nale¿y wykonaæ wymienione 
sieci, a dopiero póŸniej budowaæ parking.

Planujemy te¿ rozbudowê œwietlic w Kuliku i Woli 
Korybutowej. Na tê pierwsz¹ inwestycjê mamy ju¿ decyzjê na 
budowê i prace zostan¹ rozpoczête. Czekamy na pozwolenie na 
rozbudowê œwietlicy w Woli Korybutowej i chcemy rozpocz¹æ tê 
budowê jeszcze w tym roku. Zaplanowaliœmy tak¿e œrodki na 
naprawê dachu w pa³acu w Siedliszczu, na g³ównej czêœci 
dachu. W bud¿ecie zaplanowaliœmy te¿ zakupy inwestycyjne: 
kosiarkê bijakow¹ do koszenia poboczy dróg, os³ony wykopu 
oraz autobus. Oba urz¹dzenia i autobus s¹ ju¿ zakupione, dziêki 
temu nie bêdziemy wynajmowali nikogo do koszenia poboczy 
dróg gminnych, a kosiarka bijakowa jest bardzo dobrym 
urz¹dzeniem do tego celu. Autobus s³u¿y do dowozu dzieci do 
Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. Natomiast os³ona wykopu bêdzie 
stosowana przy usuwaniu awarii kanalizacji i wodoci¹gu 
w miejscach, gdzie grunt jest niestabilny. 

W bud¿ecie zaplanowana zosta³a równie¿ budowa 
infrastruktury u³atwiaj¹cej dostêp do atrakcyjnego turystycznie 
zbiornika wody w Majdanie Zahorodyñskim. Pierwszy nabór 
wniosków do którego przyst¹piliœmy, zosta³ uniewa¿niony przez 
Urz¹d Marsza³kowski. Drugi nabór zosta³ og³oszony w sierpniu 
br. na który ponownie z³o¿yliœmy swoj¹ ofertê. Czekamy na 
rozstrzygniêcie, mamy nadziejê otrzymania dofinansowania 
i wykonania tej inwestycji w przysz³ym roku.

Gminne Inwestycje

Hieronim Zonik
Burmistrz Siedliszcza
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prawa budowy kopalni wêgla kamiennego na Lubel-
szczyŸnie od pocz¹tku budzi zainteresowanie nie tylko Smieszkañców gminy Siedliszcze, ale tak¿e gmin s¹siednich. 

Budowa kopalni jest olbrzymi¹ szans¹ na rozwój ca³ego regionu. 
Budowê kopalni wspieraj¹ samorz¹dy gmin Siedliszcze, 
Wierzbica, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec i miasta Rejowiec 
Fabryczny. 

Polska wschodnia, a w szczególnoœci, Che³mszczyzna s¹ 
obszarem, gdzie brak jest du¿ych zak³adów pracy. Fun-
kcjonowanie KWK Bogdanka jest dla wszystkich przyk³adem 
zak³adu pracy daj¹cego dobre i stabilne zarobki, generuj¹cego 
rozwój s¹siednich terenów. Spó³ka PDCo jest jedn¹ z dwóch firm 
zainteresowanych budow¹ kopalni wêgla kamiennego na terenie 
wspomnianych gmin. 

Kompania Wêglowa, wykona³a prace geologiczne na z³o¿u 
„Paw³ów”,  niestety prace zosta³y zatrzymane  na tym etapie. 
Samorz¹dy obu tym firmom stara³y siê pomóc, licz¹c na 
powstanie zak³adu pracy i rozwój. Obecnie na terenie gminy 
Siedliszcze jedynie spó³ka PDCo prowadzi kolejne prace 
zmierzaj¹ce do budowy kopalni wêgla kamiennego. Zarz¹d 
spó³ki zdecydowa³ o lokalizacji KWK „Jan Karski” 
w Kuliku, gmina Siedliszcze. Zak³ad uzdatniania wêgla mia³by 
siê znaleŸæ na terenie miasta Rejowiec Fabryczny. 

Prace przygotowawcze do budowy kopalni to d³uga 
procedura, tym bardziej, ¿e od czasu wybudowania KWK 
w Bogdance nikt w Polsce nie wybudowa³ nowej kopalni. 
Miejsce w którym ma powstaæ kopalnia, powinno byæ 
w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy, oraz Miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego przeznaczone na ten cel. Procedura 
zmiany Studium i MPZP jest d³uga, wymaga zachowania 
odpowiednich procedur i terminów administracyjnych. Dziêki 

dobrej wspó³pracy PDCo i Urzêdu Miejskiego w Siedliszczu 
uda³o siê sprawnie uchwaliæ Studium gminy Siedliszcze, 
w którym teren w Kuliku zosta³ przeznaczony pod budowê 
kopalni wêgla kamiennego. Nastêpnie przyst¹piliœmy do zmiany 
MPZP i problemem sta³a siê wysoka bonitacja czêœci gleb w tym 
terenie. Przeznaczenie gleb III klasy, jakie wystêpuj¹ w miejscu 
planowanej inwestycji na inny cel ni¿ rolniczy, wymaga zgody 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gmina z³o¿y³a taki wniosek 
za poœrednictwem Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa 
Lubelskiego z pozytywn¹ opini¹ tego organu do Ministra 
Rolnictwa.  W sierpniu 2017 roku otrzymaliœmy pozytywn¹ 
decyzjê Ministra. Nale¿¹ siê tutaj s³owa podziêkowania dla Pana 
Ministra i pracowników urzêdu jakim jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za sprawne za³atwienie tej sprawy. 
W celu przyœpieszenia sprawy  zdecydowaliœmy o uchwaleniu 
zmian w MPZP w dwóch etapach. W sierpniu br., w I etapie czêœæ 
gruntów o ni¿szej bonitacji zosta³a przeznaczona w MPZP na 
budowê kopalni,  Rada Gminy podjê³a stosown¹ uchwa³ê. 
Uchwa³a ta musi zostaæ opublikowana w Dzienniku Urzêdowym 
Województwa Lubelskiego, a w 14 dni od publikacji stanie siê 
prawem miejscowym. Obecnie trwa procedura II etapu zmian 
w MPZP dotycz¹ca gruntów na które otrzymaliœmy pozytywn¹ 
decyzjê Ministra Rolnictwa.

Jednoczeœnie PDCo opracowuje Raport Oddzia³ywania na 
Œrodowisko, przeprowadza stosowne konsultacje. Po 
zatwierdzeniu Raportu bêdzie mog³a wyst¹piæ do Ministra 
Œrodowiska o koncesjê na wydobycie, póŸniej o decyzjê na 
budowê kopalni. W Studium i MPZP gminy Siedliszcze 
i Wierzbica zosta³ te¿ uwidoczniony przebieg linii energetycznej 
zasilaj¹cej kopalniê. W Studium gminy Siedliszcze znajduj¹ siê 
zapisy dotycz¹ce przebiegu linii kolejowej, któr¹ urobek by³by 
transportowany z kopalni. PóŸniej przebieg tej linii powinien 
znaleŸæ siê tak¿e w MPZP gmin przez które bêdzie ona 
przebiega³a. 

Tak w skrócie wygl¹daj¹ prace w zwi¹zku z budow¹ 
kopalni. Mieszkañcy naszej gminy ci¹gle pytaj¹ siê o budowê 
kopalni, z nadziej¹ na jej powstanie. Informacje medialne budz¹ 
emocje, raz daj¹c przekaz pesymistyczny, innym razem daj¹ 
nadziejê na przysz³oœæ. Samorz¹dy staraj¹ siê pomóc ka¿demu, 
kto chce otwieraæ, nawet najmniejsze zak³ady. Tym bardziej, gdy 
jest szansa na du¿y skok w lepsz¹ przysz³oœæ dla nas i naszych 
dzieci. Burmistrzowie i wójtowie staraj¹ siê pomagaæ w ka¿dy 
mo¿liwy sposób, a radni bez zw³oki uchwalaæ konieczne dla tej 
inwestycji uchwa³y. Liczymy na pomoc parlamentarzystów. 
Dziêkujemy Pani Pos³ance Beacie Mazurek za pomoc 
i interpelacje w sejmie w sprawie budowy Kopalni Jan Karski. 
Dziêki temu szansa powstania nowej kopalni jest bardziej realna.

Co s³ychaæ 
w sprawie Kopalni…

 dniu 17 sierpnia 2017 r. odby³a siê XXIX sesja 
siódmej kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu pod Wprzewodnictwem Pana Wies³awa Pra¿nowskiego, 

Przewodnicz¹cego Rady.
G³ównym tematem obrad by³o uchwalenie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miej-
scowoœci Kulik – etap 1. Podjêto tak¿e uchwa³y w sprawach: 
zmiany uchwa³y bud¿etowej na 2017 r. oraz wyra¿enia zgody 
na  nabycie nieruchomoœci.

W dniu 21 wrzeœnia 2017 r. odby³a siê XXX sesja siódmej 
kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu pod przewodnictwem 
Pana Wies³awa Pra¿nowskiego, Przewodnicz¹cego Rady.

Na pocz¹tku obrad œlubowanie z³o¿y³ nowo wybrany 

Sesje Rady Miejskiej 
w Siedliszczu

radny Pan Kamil Szaruga. Podczas sesji podjêto równie¿ 
uchwa³y dotycz¹ce: zmian w uchwale bud¿etowej na 2017 r., 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej, zmian w uchwale 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

B. Iskierka

Hieronim Zonik
Burmistrz Siedliszcza



4 G£OS SIEDLISZCZA

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na 
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 18,00 z³ od 1 m  
pow. u¿ytkowej,

c) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez 
podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ – 4,50 z³ od 1 m  pow. 
u¿ytkowej,

d) pozosta³ych:
letniskowych  –  3,00 z³  od 1 m  pow. u¿ytkowej,
pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 
po¿ytku publicznego – 4,50 z³ od 1 m2  pow. u¿ytkowej; 

3. od budowli – 2%  ich wartoœci.
Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, obowi¹zek podatkowy 

powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po 
miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoœci uzasadniaj¹ce 
powstanie tego obowi¹zku. Je¿eli okolicznoœci¹, od której jest 
uzale¿niony obowi¹zek podatkowy, jest istnienie budowli 
albo budynku lub ich czêœci, obowi¹zek podatkowy powstaje 
z dniem 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym 
budowa zosta³a zakoñczona albo w którym rozpoczêto 
u¿ytkowanie budowli albo budynku lub ich czêœci przed ich 
ostatecznym wykoñczeniem. Natomiast je¿eli w trakcie roku 
podatkowego zaistnia³o zdarzenie maj¹ce wp³yw na wysokoœæ 
opodatkowania w tym roku, a w szczególnoœci zmiana 
sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub 
jego czêœci, podatek ulega obni¿eniu lub podwy¿szeniu, 
poczynaj¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po 
miesi¹cu, w którym nast¹pi³o to zdarzenie.

Obowi¹zek podatkowy wygasa z up³ywem miesi¹ca, 
w którym usta³y okolicznoœci uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek. 
Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku, 
podatek za ten rok ustala siê proporcjonalnie do liczby 
miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek.

Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane z³o¿yæ w³aœciwemu 
organowi podatkowemu informacjê o nieruchomoœciach 
i obiektach budowlanych, sporz¹dzon¹ na formularzu wed³ug 
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia 
okolicznoœci uzasadniaj¹cych powstanie albo wygaœniêcie 
obowi¹zku podatkowego w zakresie podatku od 
nieruchomoœci lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Wzór informacji obowi¹zuj¹cej w gminie Siedliszcze 
ustalony jest uchwa³¹ Rady Gminy Siedliszcze Nr XXII/82/15 
z dnia 8.12.2015 r., opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym 
Województwa Lubelskiego z 2015 r. pod poz. 4971. Druk ten 
mo¿na pobraæ równie¿ ze strony BIP Urzêdu Miejskiego 
w Siedliszczu w zak³adce „Wa¿niejsze akty prawne reguluj¹ce 
pracê samorz¹du”, „Uchwa³y 2015”.

B. Iskierka

2
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rodzaju us³ugi. Eksploatacja szamb powinna byæ prowadzona 
w sposób niedopuszczaj¹cy do przepe³niania tych urz¹dzeñ 
oraz w sposób gwarantuj¹cy zachowanie czystoœci i porz¹dku 
na terenie posesji. Przyjmuje siê zasadê, ¿e iloœæ zu¿ytej wody  
na podstawie pomiarów wodomierza powinna byæ zbli¿ona do 
iloœci wytworzonych œcieków. W przypadku wykorzystywania 
wody z wodoci¹gu gminnego na potrzeby podlewania 
ogródków lub pojenia zwierz¹t gospodarskich, istnieje 
mo¿liwoœæ za³o¿enia drugiego licznika.

W³aœciciele posesji, którzy pozbywaj¹ siê z terenu nieru-
chomoœci nieczystoœci ciek³ych, zobowi¹zani s¹ do 
systematycznego ich opró¿niania oraz posiadania dowodów 
uiszczania op³at za te us³ugi, zgodnie z Regulaminem 
Utrzymania Czystoœci i Porz¹dku na Terenie Gminy 
Siedliszcze. J. Szawroñska

tosownie do przepisów art. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Sz 2016 r. poz. 716, z póŸn. zm.) podatnikami podatku od 

nieruchomoœci s¹ osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne, w tym spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoœci 
prawnej, bêd¹ce w³aœcicielami nieruchomoœci lub obiektów 
budowlanych, czyli:

1) budynków lub ich czêœci, tj. obiektów budowlanych w 
rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale zwi¹zane z 
gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomoc¹ przegród 
budowlanych oraz posiadaj¹cych fundamenty i dach; 

2) gruntów, tj. zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 
gospodarczej lub niestanowi¹cych u¿ytków rolnych;

3) budowli lub ich czêœci zwi¹zane z prowadzeniem 
dzia³alnoœci gospodarczej.

Zgodnie z art. 5 wspomnianej wy¿ej ustawy o podatkach i 
op³atach lokalnych - podatek od nieruchomoœci na rok 
podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ 
podatkowy (wójt, burmistrz) i jest on p³atny w ratach 
proporcjonalnych do czasu trwania obowi¹zku podatkowego, 
w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeœnia i 15 listo-
pada roku podatkowego. Wysokoœæ stawek podatku od 
nieruchomoœci ustala Rada w drodze uchwa³y. 

Stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce w roku 
2017 na terenie gminy Siedliszcze okreœlone s¹ uchwa³¹ Rady 
Gminy Siedliszcze  Nr XXII/81/15 z dnia 8.12.2015 r., 
opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa 
Lubelskiego z 2015 r. pod poz. 4970. Druk ten mo¿na pobraæ 
równie¿ ze strony BIP Urzêdu Miejskiego w Siedliszczu 
w zak³adce „Wa¿niejsze akty prawne reguluj¹ce pracê samo-
rz¹du”, „Uchwa³y 2015”,  i wynosz¹ one:

1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, 

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,70 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami 
powierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników sztucznych   
–  2,00 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 

2po¿ytku publicznego – 0,30 z³ od 1 m  powierzchni,
d) niezabudowanych objêtych obszarem rewitalizacji….– 

0,30 z³ od 1 m  powierzchni;
2. od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych  –  0,60 z³ od 1 m  pow. u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej 

2

2

urmistrz Siedliszcza  przypomina mieszkañcom, ¿e 
zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 Bwrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku 

w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289) w³aœciciele, których 
nieruchomoœci nie s¹ przy³¹czone do sieci kanalizacyjnej, 
zobowi¹zani s¹ do wyposa¿enia nieruchomoœci w zbiornik 
bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹  
oczyszczalniê œcieków bytowych.

Opró¿nianie zbiorników bezdop³ywowych odbywa siê 
na podstawie zamówienia w³aœciciela nieruchomoœci, 
z³o¿onego do podmiotu uprawnionego, wykonuj¹cego tego 

Obowi¹zek podatkowy 
w podatku od nieruchomoœci

PRZYPOMNIENIE



Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020
Oœ priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Dzia³anie: 12.2 Kszta³cenie ogólne
Okres realizacji projektu:  od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 
2018 r.
Beneficjent:  Gmina Siedliszcze
Wartoœæ Projektu:  821 090,76 z³
Wk³ad w³asny Gminy Siedliszcze: 52 520, 00 z³
Dofinansowanie: 768  570,76 z³

Cel g³ówny projektu zak³ada zwiêkszenie szans 
edukacyjnych uczniów Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sien-
kiewicza w Siedliszczu poprzez realizacjê w nim projektu 
edukacyjnego rozwijaj¹cego kompetencje kluczowe oraz 
redukuj¹ce niedobory spo³eczno-emocjonalne, posze-
rzaj¹cego kompetencje zawodowe, a tak¿e umo¿liwiaj¹cego 
modernizacjê zaplecza dydaktycznego.

Cel g³ówny jest zgodny z celem szczegó³owym Priorytetu 
inwestycyjnego 10i, gdy¿ realizacja projektu doprowadzi:
- do poszerzenia kompetencji kluczowych uczniów z zakresu 
jêzyka obcego, ICT i przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych,
- umo¿liwi zwiêkszenie wiedzy uczniów na temat rynku pracy, 
w³asnych predyspozycji i mocnych stron,
- pozwoli na rozwiniêcie kompetencji nauczycieli w zakresie 
sprzêtu ICT zakupionego w ramach projektu, 
- pozwoli na zwiêkszenie kompetencji nauczycieli poprzez 
udzia³ w szkoleniach dotycz¹cych nowoczesnych metod 
kszta³cenia  z wykorzystaniem narzêdzi cyfrowych,

- umo¿liwi unowoczeœnienie zaplecza dydaktycznego szkó³, 
w tym wyposa¿enia pracowni informatycznych i pracowni 
przyrodniczych, co prze³o¿y siê na zwiêkszenie efektywnoœci 
przekazywania i nabywania wiedzy w tym zakresie,

Dzia³ania w zakresie projektu bêd¹ realizowane poprzez 
organizacjê zajêæ dla uczniów:
- zajêcia rozwijaj¹ce uzdolnienia (jêzyk angielski, matematyka, 
przyroda, biologia, geografia)
- zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze (jêzyk angielski, mate-
matyka, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka)
- zajêcia specjalistyczne (logopedyczne, rewalidacyjno-
rozwojowe, terapia pedagogiczna)
- zajêcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz szkoleñ 
dla nauczycieli podnosz¹cych kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe:
- szkolenia w zakresie nowoczesnych metod kszta³cenia 
z wykorzystaniem narzêdzi cyfrowych oraz zasobów 
dydaktycznych dostêpnych w internecie,
- szkolenia z zakresu obs³ugi urz¹dzeñ cyfrowych oraz sprzêtu 
informatycznego zakupionego do szkó³ w ramach projektu,
- szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej w kierunku 
rozwijania talentów,
- szkolenia z zakresu rozpoznawania i wspomagania uczniów 
ze specyficznymi trudnoœciami w uczeniu siê,
- wykorzystania Geogebry – programu wspomagaj¹cego 
nauczanie matematyki.

Ponadto w ramach projektu wyposa¿one zostan¹: 
pracownia przyrodnicza, a tak¿e pracownia ICT, pracownia 
biologiczna, pracownia chemiczna i geograficzna oraz 
pracownia fizyczna. W ramach projektu zakupiony zostanie 
sprzêt komputerowy tj. komputery wraz z oprogramowaniem 
dla uczniów i nauczycieli prowadz¹cych zajêcia, mikroskopy 
z pod³¹czeniem do komputerów, mikroskopy optyczne 
i terenowe, wagi laboratoryjne i zestawy odczynników, a tak¿e 
zakupione zostan¹ liczne pomoce dydaktyczne  niezbêdne do 
realizacji projektu.

E. Grzesiuk

KURS NA NAUKÊ
programy rozwojowe szkó³ w Gminie Siedliszcze

24 czerwca br. w Domu Kultury w Siedliszczu odby³a siê 
uroczystoœæ wrêczenia medali za d³ugoletnie po¿ycie 

ma³¿eñskie, poprzedzi³a j¹ msza œw. w miejscowym koœciele 
parafialnym. 

Aktu dekoracji dokona³ Burmistrz – Hieronim Zonik. Na 
uroczystoœci obecni byli równie¿ wicestarosta powiatu 
che³mskiego Tomasz Szczepaniak oraz przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Wies³aw Pra¿nowski. 

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczy³ 13 par, które 

Z³ote Gody 2017



zawiera³y zwi¹zek ma³¿eñski w 1967 roku, s¹ to: Halina 
i Tadeusz Bieleccy (Kulik), Janina i Alfred Chaba (Marynin), 
Halina i Zdzis³aw Doroba (Chojeniec), Marianna i Jan Fa³dyga 
(Jankowice), Janina i Stanis³aw Ho³ub (Majdan Zahorodyñski), 
Halina i W³adys³aw Kanclerz (Julianów), Marianna i Tadeusz 
Kazalscy (Janowica), Krystyna i Stanis³aw Konikowie 
(Siedliszcze), Maria i Zygfryd Kulpiñscy (Dobromyœl), Maria 
i Stanis³aw Nakielscy (Mogilnica), Jadwiga i Lucjan Œlusarczyk 
(Lechówka), W³adys³awa i Andrzej Œwierczek (Chojno Nowe 
Drugie), Janina i Tadeusz Warchu³ (Siedliszcze).
Odznaczenie otrzymali równie¿ Pañstwo Marianna 

i Stanis³aw Jarzêbscy z Krowicy, którzy we wrzeœniu bie¿¹cego 
roku bêd¹ obchodzili 59 rocznicê œlubu.

Oprawê muzyczn¹ zapewni³y uczennice miejscowego 
Zespo³u Szkó³: Weronika Jêdruszak, Martyna Poleszak 
i Patrycja Tomaszewska przygotowane pod kierunkiem Pani 
Jolanty Jêdruszak. 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.

J. Lipczak

Jak co roku w pierwszej po³owie lipca Siedliszcze 
odwiedzili artyœci. By³ to ju¿ XII z kolei Plener Malarsko-
RzeŸbiarski. 

Wziêli w nim udzia³: Ewa i Kazimierz Kud³acikowie oraz 
Barbara Kowalska z Warszawy, Bo¿ena Dziedzic, Katarzyna 
Szlachta, Jolanta Rodak, Halina Sajewicz i Magdalena Koœka 
z Lublina, Krystyna Bileñki z Rzeszowa, Janusz Maksymiuk 
z Husinki, Jolanta Kontek z Poznania, Julia Spirowska 
z Krakowa, Dariusz Buczyñski z Piszczaca, Ewa Kurowska 
z Siedlec, Adam Bieliñski ze Œwidnika oraz Jan Paw³owski 
z W³odawy. Nie zabrak³o te¿ naszych miejscowych artystów, 
do których nale¿¹: Henryka i Urszula Bydliñskie, Halina 
Tymoszczuk, Artur Szczypik i Jan Lutostañski.

Co roku na plenerze pojawiaj¹ siê nowe twarze i w tym 
roku by³o ich a¿ szeœæ. Wiem ju¿, ¿e w przysz³ym roku bêd¹ 
kolejne. Robimy to po to, aby podnosiæ poziom artystyczny 
prac, a odpowiedni dobór uczestników ma wp³yw na atmosferê 
panuj¹c¹ w trakcie warsztatów. Robimy, co mo¿emy aby 
artyœci czuli siê jak u siebie. Doskona³e humory wszystkim 

Plenerowy Lipiec
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uczestnikom pleneru dopisywa³y i pano-
wa³a bardzo przyjazna atmosfera. To s¹ 
wyj¹tkowi ludzie, którzy ¿yj¹ swoj¹ pasj¹. 
Ka¿dy ma swoje ¿ycie, swoje problemy, ale 
w tych dniach one przechodz¹ na dalszy 
plan. Od nich mo¿emy uczyæ siê cieszyæ 
chwil¹ o piêknem nas otaczaj¹cym, którego 
na co dzieñ nie zauwa¿amy. W ci¹gu tych 
siedmiu lipcowych dni powsta³o ca³e 
mnóstwo przepiêknych prac.

Dominuj¹cym tematem w malarstwie 
by³a architektura i pejza¿ ale nie zabrak³o 
martwej natury i portretów. Janek Pa-
w³owski wyrzeŸbi³ w czasie bardzo 
krótkiego swojego pobytu na plenerze 
przepiêkn¹ postaæ ¿yda - cymbalisty, 

natomiast Adaœ Bieliñski kolejnego bajecz-
nego stwora - straszyd³o. 

Takie warsztaty daj¹ nam mo¿liwoœæ 
zapoznania siê ze sztuk¹, zobaczenia jak takie 
prace powstaj¹ oraz rozmowy bezpoœrednio z 
artystami. Jest to doskona³a promocja piêkna 
naszej „Ma³ej Ojczyzny”. Z zadowoleniem 
stwierdzam, ¿e poziom artystyczny prac 
ci¹gle siê podnosi, co mo¿na by³o zaobser-
wowaæ zwiedzaj¹c wystawê poplenerow¹. 
Cieszê siê, ¿e co roku przybywa na niej 
zwiedzaj¹cych. Raz w roku jest taka okazja, 
wiêc szczerze zachêcam wszystkich i ju¿ 
teraz zapraszam na kolejn¹ w przysz³ym roku. 
Naprawdê warto !!!.

Komisarz pleneru i wystawy 
Arkadiusz Zawiaczyñski

egoroczne Œwiêto Plonów odby³o siê 20 sierpnia 
w Amfiteatrze przy Zespole Szkó³ im. H. Sienkiewicza Tw Siedliszczu. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ 

dziêkczynn¹, podczas której z³o¿ono dary, dziêkowano za 
plony, tradycyjnie zaprezentowane zosta³y przepiêkne wieñce 
do¿ynkowe, wykonane przez spo³ecznoœci z terenu gminy 
Siedliszcze. Do¿ynkowym chlebem z mieszkañcami podzielili 
siê starostowie do¿ynek, Wicemarsza³ek Województwa 
Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Burmistrz Siedliszcza 
Hieronim Zonik, Wicestarosta Che³mski Tomasz Szczepaniak, 
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wies³aw Pra¿nowski oraz 
proboszcz parafii Siedliszcze ks. Jacek Brogowski. 

S³owa podziêkowania nale¿¹ siê niezast¹pionej Pani 
Bo¿enie Dzierbie, która corocznie piecze wyœmienite chleby, 
które mieszkañcy mog¹ kosztowaæ podczas œwiêta plonów. 
W tym roku zaszczytne funkcje starostów pe³nili: Barbara S³aby 
z Chojeñca wraz z Tadeuszem Gugu³k¹ z Kulika. 

Pani Basia wraz z mê¿em prowadz¹ 25 ha gospodarstwo  

ukierunkowane na produkcjê mleka. Wolny czas lubi spêdzaæ 
przy dobrej ksi¹¿ce, jej pasj¹ jest ogrodnictwo.
Pan Tadeusz - ojciec trzech doros³ych synów wraz z ¿on¹ 
prowadzi od 1985 roku gospodarstwo o pow. 87 ha. 
Specjalizuje siê w produkcji roœlinnej, g³ównie rzepak i 
pszenica. Interesuje siê sportem i motoryzacj¹. 
Na scenie nie zabrak³o ludowej muzyki. Dzieciêcy zespó³ 
„K³osy” oraz „Siedliszczanie znad Wieprza” zaprezentowali 
najpiêkniejsze utwory ze swojego repertuaru, a tak¿e nowe 
piosenki przygotowane specjalnie na ten dzieñ. Sportowe 
umiejêtnoœci zaprezentowa³y w widowiskowy sposób 
zawodniczki UKS Dragon, który w tym roku obchodzi³ swój 5 
jubileusz. Na scenie zagoœcili laureaci III Przegl¹du 
Muzykuj¹cych Rodzin - Jolanta i Weronika Jêdruszak oraz 
zespó³ rodzinny Wilgosów „Nie na jeden raz” z Bia³opola. 
Publicznoœæ mia³a okazjê obserwowaæ rywalizacjê dru¿yn 
stra¿ackich, a potem nie tylko obejrzeæ, ale równie¿ aktywnie 
braæ udzia³ w show w wykonaniu Magika Marcusa. Na scenie 

Do¿ynki Gminno – Parafialne Siedliszcze 2017



5. So³ectwo Lipówki
6. So³ectwo Anusin
7. Warsztaty Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahoro-dyñskim
8. Mieszkañcy Wsi Marynin
9. So³ectwo Chojeniec Kolonia
10. Mieszkañcy Chojna Nowego, Wojciechowa i Romanówki
11. Dom Pomocy Spo³ecznej w Chojnie Nowym 
Konkurs na Tradycyjny Chleb Do¿ynkowy:
 I miejsce - Ilona Jargi³o
II miejsce - Agnieszka Okoñ
III miejsce - Magdalena Oleszczuk
 Wyró¿nienia:
1. Wioletta Lekan
2. Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Anusinie
3. Sylwia Myœliwiec
Konkurs na Tradycyjne Ciasto Dro¿d¿owe:
 I miejsce - Urszula Pawlak
II miejsce - Julia Szwedziñska
III miejsce - Alicja Grzeszczuk
Konkurs „Siedliska Nalewka”
 Kategoria nalewka s³odka:
 I miejsce - Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Woli Korybutowej
II miejsce - Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Anusinie
III miejsce - Urszula Lekan

Kategoria nalewka wytrawna:
 I miejsce - Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Siedliszczu
 II miejsce - Stanis³aw Iwaniuk
III miejsce - Gra¿yna Dyszewska

8 G£OS SIEDLISZCZA

zaprezentowa³ ciekawe triki i efekty iluzjonistyczne. Gwiazd¹ 
wieczoru na tegorocznych do¿ynkach by³ Kabaret Rewers. To 
doœæ nowa grupa, w sk³ad której wchodz¹: Janusz Rewers, 
Andrzej K³os, Anna Olechnowicz i Maciej Wojciechowski. 
Nasza publicznoœæ kojarzy kabaret z takich programów i 
wydarzeñ jak P³ocka Noc Kabaretowa, Kabaretobranie z 
Polsatem czy Lataj¹cy Klub Dwójki. 
Jak zawsze rozstrzygniêto do¿ynkowe konkursy. Spoœród 14 
wieñców najpiêkniejszy okaza³ siê ten w wykonaniu Ko³a 
Gospodyñ z Siedliszcza, najlepszy chleb upiek³a Pani Ilona 
Jargi³o. Tradycyjne ciasto dro¿d¿owe okaza³o siê najlepsze w 
wykonaniu Urszuli Pawlak. S³odk¹ nalewkê najlepiej zamówiæ 
w Kole Gospodyñ Wiejskich w Woli Korybutowej, a wytrawn¹ 
w Kole Gospodyñ w Siedliszczu. Uczestnicy do¿ynek mogli 
jak zawsze poczêstowaæ siê wyœmienit¹ grochówk¹, swoimi 
specja³ami czêstowa³y Panie z Ko³a Gospodyñ z Anusina.
Organizatorzy gor¹co dziêkuj¹ wszystkim uczestnikom, 
goœciom, artystom oraz sponsorom tegorocznych do¿ynek.
GOK

Do¿ynki Gminno-Parafialne Siedliszcze 2017
Wyniki konkursów

Konkurs na Naj³adniejszy Wieniec Do¿ynkowy: 
 I miejsce - Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Siedliszczu
II miejsce - Mieszkañcy Majdanu Zahorodyñskiego
III miejsce - Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bezku
Nagrody za udzia³:
1. Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Anusinie
2. Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Woli Korybutowej
3. Urszula Lekan
4. Ilona Jargi³o
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ominika S³aby ma 21 lat, mieszkanka Lipówek w Gminie 
Siedliszcze w kwietniu br. zdoby³a tytu³ I wicemiss w konkursie D„Lubelska Miss Studentek” i otrzyma³a tzw. „zielon¹ kartê” czyli 

przepustkê do æwieræfina³owych zmagañ o tytu³ najpiêkniejszej polki. 
Podczas pó³fina³ów w kozienickim amfiteatrze okaza³o siê, ¿e jej 

uroda równie¿ zosta³a doceniona, dziêki temu Dominika zakwali-
fikowa³a siê do fina³u „Miss Polski” do którego przesz³y tylko 
dwadzieœcia cztery kobiety z ca³ego kraju.

Dominika jest piêkn¹, siln¹ i ambitn¹ osob¹. Do tej pory nie mia³a 
w ¿yciu lekko, mimo swojego m³odego wieku ju¿ osi¹gnê³a bardzo 
wiele. By³a absolwentka II LO w Che³mie, obecnie mieszka i studiuje 
w Lublinie. Wybra³a kierunek filologii s³owiañskiej na Katolickim  
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kszta³ci siê w dwóch specjalizacjach: 
komunikacja biznesowa i pedagogika w jêzyku rosyjskim. Jej motto 
¿yciowe którym siê kieruje brzmi: „Dzisiaj zrób to czego inni zrobiæ nie 
chc¹, a jutro osi¹gniesz to o czym inni tylko marz¹”. Te s³owa dodaj¹ jej 
si³y i uparcia w d¹¿eniu do wyznaczonych  celów.

Przygodê z konkursem piêknoœci Dominika zaczê³a niespo-
dziewanie. Na casting posz³a z ciekawoœci i chêci poznania nowych 
ludzi z pasj¹. Nie s¹dzi³a jednak, ¿e to dopiero pocz¹tek przygody.

Ju¿ niebawem w serwisie internetowym „WP Kobieta” zostan¹ 
zaprezentowane 24 finalistki. Wyboru najpiêkniejszej bêdzie mo¿na 
dokonaæ na stronie plebiscytu: www.kobieta.wp.pl, klikaj¹c w zdjêcie 
faworytki. Zwyciê¿czyniê, która otrzyma oficjalny tytu³ „Miss Polski 
Wirtualnej Polski 2017”, bêdzie mo¿na typowaæ do gali fina³owej, która 
odbêdzie siê trzeciego grudnia w Krynicy-Zdroju. Transmisjê z tego 
wydarzenia bêdzie mo¿na ogl¹daæ na antenie telewizji Polsat.  Nasza 
faworytka startuje z numerem 16. Z³¹czmy si³y i wspierajmy nasz¹ 
Dominikê S³aby !!!              Red.

„Nasza” Dominika 
w Finale Miss Polski !!!

21 maja br. w Domu Kultury w Siedliszczu odby³a siê 
X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W. 
Iwaniuka, podczas której dokonano podsumowania konkursu.
Tegoroczn¹ laureatk¹ zosta³a Pani Beata Nicoœ-Dziopa 
z Torunia za zestaw wierszy pt. „Studnia”. Nades³ane do 
konkursu utwory wierszy by³y oceniane przez Danutê 
Makaruk, Mariana Kawa³ko, Waldemara Taurogiñskiego oraz 
Henryka Radeja, który przewodniczy³ pracom. W protokole 
komisji czytamy: Poetka jest mistrzyni¹ mieszania 
niespodziewanych skojarzeñ, krzy¿owania z nimi motywów 
poetyckich, co objawi³o siê w wierszu „Wariacje na pi³ê i inne 
instrumenty strunowe”. Czego tu nie ma? S¹ zwroty 
frazeologiczne, nawi¹zania do pieœni i popularnych piosenek, 
do „Balladyny” S³owackiego, do ludowych pieœni i legend. 
Uwieñczeniem stylu jest wiersz wzorowany na klasycznej, 
w³oskiej vilanelli - formy dla amatorów powtórzeñ, któr¹ 
czasami stosowa³ Barañczak i poeci anglojêzyczni.

Pani Beata zosta³a nagrodzona pami¹tkowym medalem 
z wizerunkiem patrona konkursu oraz druk zwyciêskiego 
tomiku.

Podczas spotkania Pan Henryk Radej przybli¿y³ sylwetkê 
Wac³awa Iwaniuka - opowiada³ o kontaktach z poet¹, jego 
wizycie w Polsce, okolicznoœciach sprowadzenia prochów do 
kraju i pochówku na siedliskim cmentarzu. Zaprezentowane 
zosta³y zdjêcia oraz archiwalne nagrania g³osu Iwaniuka. 
W zwi¹zku z jubileuszow¹ 10-t¹ edycj¹ konkursu zosta³a 
wydana antologia „Miêdzy Lublinem a Che³mem” - 
zawieraj¹ca wybór wierszy laureatów i wyró¿nionych w 
konkursie w latach 2006-2016. 

Podczas Biesiady odby³a siê tak¿e promocja najnowszej 
ksi¹¿ki Grzegorza Figla „Siedliszcze. Stan badañ, Ÿród³a 

archiwalne i ikonograficzne dotycz¹ce dziejów miasta 
i gminy”.

Muzycznym akcentem tegorocznego spotkania by³ 
wystêp Weroniki Jêdruszak z Siedliszcza oraz Marka 
Miszczuka - che³mskiego Barda.            GOK

„Siedliska Biesiada Literacka”



u¿ po raz trzeci Siedliskie Towarzystwo regionalne wraz z 
Gminnym Oœrodkiem Kultury w Siedliszczu zorganizowa³o Jprzegl¹d, którego g³ównym celem jest popularyzowanie 

tradycji rodzinnego muzykowania. W tym roku impreza ta 
odby³a siê 10 czerwca przy siedliskim Skansenie.

Do muzycznej realizacji przyst¹pi³o dziewiêæ rodzin:
? Rodzina Przebiorowskich z Siedliszcza
? Rodzina Macioszków z Woli Korybutowej
? Kapela Rodzinna Olejanki z Wólki Kañskiej
? Zespó³ Naturalni z Siedliszcza
? Zespó³ Nie Na Jeden Raz z Bia³opola
? Rodzina Jêdruszaków z Majdanu Zahorodyñskiego
? Duet rodzinny- Weronika i Jolanta Jêdruszak z Siedliszcza
? Zespó³ Hanbend z Majdanu Leœniowskiego
? Kapela Wójtowicz z Pniówna

Warunkiem uczestnictwa by³o wykonanie 2 utworów 
przez grupê sk³adaj¹ce siê z minimum 2 muzyków, po³¹-
czonych wiêzami pokrewieñstwa. W tym roku przyznano 3 
g³ówne nagrody:

I miejsce - Weronika i Jolanta Jêdruszak z Siedliszcza
II miejsce - Zespó³ Nie Na Jeden Raz z Bia³opola
III miejsce - Kapela Rodzinna Olejanki z Wólki Kañskiej
Dziêki wsparciu finansowemu ze strony Starostwa Powia-

towego w Che³mie dla wszystkich uczestników czeka³y 
atrakcyjne nagrody. Podsumowania przegl¹du i oceny 
wystêpów dokona³a Pani Eliza Nowosad - prezenterka radiowa 
BON TON, autorka audycji radiowych.

Tego dnia uczestnicy i publicznoœæ przegl¹du mia³a 
okazjê kosztowaæ wyœmienitych dañ przygotowanych przez 
Ko³o Gospodyñ z Marynina, wystawê swoich prac przygotowa³ 
Warsztat Terapii Zajêciowej z Majdanu Zahorodyñskiego. 

Laureaci Przegl¹du Muzykuj¹cych Rodzin - Weronika 
i Jolanta Jêdruszak oraz zespó³ „Nie na jeden raz” przypomnieli 
siê siedliskiej publicznoœci  podczas tegorocznych do¿ynek.

GOK
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III Przegl¹d Muzykuj¹cych Rodzin

onad 30-tka dzieci uczestniczy³a w wakacyjnych 
zajêciach zorganizowanych przez Gminny Oœrodek PKultury w Siedliszczu. Zajêcia odbywa³y siê w sierpniu 

w Domu Kultury i na terenie przy Skansenie. Dla uczestników 
zosta³y przygotowane ró¿norodne gry, zabawy, warsztaty 
i animacje, dostosowane do pogody, wieku i mo¿liwoœci 
dzieci. Mi³oœnicy rêkodzie³a mogli spróbowaæ swoich si³ 
podczas warsztatów filcowania i decupage. Dziêki wspó³pracy 

z Galeri¹ Pokusa dzieci mia³y okazjê do zbaw piaskiem 
kinetycznym, play doh, gra³y w ciekawe i popularne gry: 
G³odny Prosiak, Jenga, Zombie, bawi³y siê gigantycznymi 
klockami. Specjalnie dla uczestników naszych wakacji 
przyjecha³ z Krakowa teatr URWIS z przedstawieniem „Król 
Zwierz¹t” Wiele animacji i gier odby³o siê na œwie¿ym 
powietrzu, np. tworzenie olbrzymich baniek mydlanych, 
zabawy z chust¹ animacyjn¹, dzieci mia³y do dyspozycji pi³ki, 
krêgle, bumerangi, dyski.

Podsumowaniem wspólnie spêdzonego czasu by³ wyjazd 
do Farmy Iluzji - tam dzieci korzysta³y z wielu atrakcji. Te dwa 
tygodnie wakacyjnych spotkañ by³y pe³ne radoœci, beztroski, 
dzieci lepiej pozna³y swoich kolegów, zawi¹za³y nowe 
znajomoœci. Za rok GOK Siedliszcze wystartuje z now¹ ofert¹ 
wakacyjn¹, ju¿ teraz gor¹co zapraszamy wszystkie dzieci.

GOK

Wakacje z GOK Siedliszcze
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akoñczenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkó³ 
im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu by³o okazj¹ do 
podsumowania ca³orocznej pracy spo³ecznoœci Z

szkolnej, ale tak¿e do podziêkowañ odchodz¹cej na emeryturê 
d³ugoletniej nauczycielki i Dyrektora Zespo³u Szkó³ Pani 
Bernardy Pra¿nowskiej. 

Odchodz¹ca Pani Dyrektor ze szko³¹ w 
Siedliszczu zwi¹zana by³a od pocz¹tku swojej 
pracy zawodowej, na pocz¹tku jako 
nauczyciel jêzyka polskiego i wychowawca 
uczniów. Od roku 1991 pe³ni³a funkcjê 
zastêpcy dyrektora Szko³y Podstawowej, a od 
roku 1989 by³a Dyrektorem Szko³y 
Podstawowej, by po trzech latach obj¹æ 
stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³, które 
pe³ni³a do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Z osob¹ Pani Bernardy Pra¿nowskiej ³¹cz¹ siê 
wa¿ne dla placówki zmiany i wydarzenia. W 
okresie tym szko³a prze¿ywa³a wiele imprez, 
konkursów, jubileuszy, m.in. rozszerzono 
imiê Henryka Sienkiewicza na ca³y Zespó³ 
Szkó³, zorganizowano Powiatowy, z czasem 
przekszta³cono go w Diecezjalny Konkurs o 
Janie Pawle II, dzieci z ca³ego województwa 
spotyka³y siê w naszej szkole na Przegl¹dach 
Tanecznych, przedszkolaki prezentowa³y swoje zdolnoœci 
podczas Przegl¹dów Piosenki Przedszkolnej, Choinka 
œrodowiskowa organizowana w okresie karnawa³u i wiele 
innych skierowanych do uczniów i spo³ecznoœci lokalnej. Na 
d³ugie lata zapamiêtamy roczystoœæ z okazji setnej rocznicy 
powstania polskiej szko³y w Siedliszczu zorganizowan¹ pod Jej 
kierunkiem. Wspomnienia uzupe³ni piêkna monografia szko³y 
i medal pami¹tkowy wydany przy tej okazji. We wspó³pracy z 
organem prowadz¹cym Pani Dyrektor unowoczeœni³a i 
doposa¿y³a bazê szko³y, wprowadzi³a wiele szkolnych 
tradycji, zrealizowa³a szereg projektów rz¹dowych i unijnych. 
Do u¿ytku oddana zosta³a sala gimnastyczna, wielofunkcyjne 
boisko sportowe, plac zabaw. Praca placówki by³a wysoko 
oceniana przez organ nadzoruj¹cy, prowadz¹cy oraz 
spo³ecznoœæ szkolna i lokalna. 

Powierzone zadania nauczyciela, wychowawcy i dyrek-
tora wykonywa³a z ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹ i zaanga-
¿owaniem kieruj¹c siê zawsze dobrem ucznia. Jej otwartoœæ na 
ludzi skupia³a wokó³ szko³y rodziców i licznych partnerów. 

Przez lata zarz¹dzania placówk¹ Pani Bernarda da³a siê poznaæ 
jako osoba kompetentna, wymagaj¹ca od siebie i swoich 
pracowników zaanga¿owania w pracê. Wykazywa³a 
jednoczeœnie takt i zrozumienie dla wspó³pracowników. 
Zawsze gotowa do pomocy dodawa³a otuchy i pomaga³a 
znaleŸæ optymalne rozwi¹zania trudnych sytuacji. 
Za trud pracy nauczycielskiej oraz wieloletnie zarz¹dzanie 

placówk¹ swojej Pani Dyrektor spo³ecznoœæ 
szkolna z³o¿y³a wyrazy wdziêcznoœci w 
czerwcu podczas zakoñczenia roku 
szkolnego. By³y kwiaty i ¿yczenia wszelkiej 
pomyœlnoœci. Podziêkowania za d³ugoletni¹ 
wspó³pracê przekazali tak¿e obecni na 
uroczystoœci Burmistrz Siedliszcza Hieronim 
Zonik, Sekretarz Gminy Jolanta Szawroñska 
oraz Przewodnicza Rady Rodziców Dorota 
Orysz. Pani Dyrektor nie kry³a wzruszenia. 
Podziêkowa³a wszystkim za ¿yczenia i wiele 
wspólnych lat pracy zapewniaj¹c, ¿e zawsze 
bêdzie uto¿samia³a siê z nasz¹ szko³¹.
Podczas spotkania rady pedagogicznej w 
dniu 29 sierpnia 2017 r. swojej Pani Dyrektor 
podziêkowali nauczyciele i dotychczasowa 
wicedyrektor Zespo³u Szkó³. By³ to bardzo 
wzruszaj¹cy moment, ³zy same cisnê³y siê do 
oczu, a s³owa wiêz³y w gardle. Niezwykle 

emocjonalnym akcentem by³o wyst¹pienie Pani Dyrektor. 
Przywo³a³a w nim najwa¿niejsze chwile spêdzone w szkole. 
Swoim wspó³pracownikom i zastêpczyni ¿yczy³a dalszych 
sukcesów nie tylko zawodowych, ale tak¿e osobistych. 

Jako d³ugoletni wicedyrektor i nastêpczyni Pani Dyrektor, 
mia³am szczêœcie spotkaæ na swojej drodze wyj¹tkowego, 
oddanego ludziom cz³owieka. Dane mi by³o wspó³pracowaæ z 
osob¹, która jest dla mnie wzorem i przyk³adem 
profesjonalizmu i odpowiedzialnoœci. Czas ten by³ dla mnie 
niezwyk³ym doœwiadczeniem i przyjemnoœci¹. 

W dniu przejœcia na emeryturê ¿yczymy drogiej naszej 
Pani Dyrektor aby w pe³ni odda³a siê od³o¿onym wczeœniej na 
drugi plan zadaniom i projektom, odpoczynku w gronie 
rodziny, zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci. Droga Pani 
Dyrektor, pragniemy zapewniæ, ¿e zawsze z wielk¹ radoœci¹ 
bêdziemy witaæ Pani¹ w „naszej” szkole. Jest ona w dalszym 
ci¹gu Pani placówk¹. Za wszystko z ca³ego serca DZIÊKUJEMY!

Nie mówimy ¯egnaj, 
ale DO ZOBACZENIA! 

Aneta Dudek
Dyrektor ZS Siedliszcze
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14 czerwca 2017 r. odby³ siê IV Regionalny Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej ,,Siedliskie nutki 2017”. G³ówn¹ ide¹ 
festiwalu by³o stworzenie uzdolnionym muzycznie dzieciom 
szansy pierwszego kontaktu ze scen¹. Celem te¿ by³a 
prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespo³ów 
wokalnych, wymiana pomys³ów i doœwiadczeñ, rozbu-
dowanie uczucia radoœci i zabawy oraz zami³owania do 
œpiewu.

Dzieci maj¹ naturaln¹ potrzebê popisywania siê i czyni¹ 
to z ogromn¹ radoœci¹. Festiwal stwarza im mo¿liwoœæ 
zaprezentowania tego, czego ju¿ siê nauczy³y w przedszkolu, 
a trzeba przyznaæ, ¿e œpiewa³y piêknie z prawdziw¹ naturaln¹, 
charakterystyczn¹ dla swojego wieku ekspresj¹. By³a to dla 
nich niezwykle przyjemna przygoda muzyczna.

Z roku na rok festiwal zdobywa wiêksz¹ popularnoœæ, 
a jego uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ popularyzacji swojego 
dorobku wokalnego. W tym roku w przegl¹dzie wziê³o udzia³ 
12 zespo³ów dzieciêcych z okolicznych przedszkoli. M³odzi 
artyœci zaprezentowali swój kunszt wokalny nie tylko przed 
jury, ale tak¿e przed przyby³¹ widowni¹, która ciep³o 
przyjmowa³a ka¿de wykonanie. Jury z³o¿ona ze specjalistów: 

wicedyrektor Aneta Dudek, Jolanta Jêdraszak oraz Bo¿ena 
Stebnicka oceni³o wystêpy dzieci zwracaj¹c uwagê na dobór 
repertuaru dostosowany do wieku i mo¿liwoœci wokalnych, 
poprawnoœæ jêzykow¹, technikê wykonania, walory g³osowe 
oraz ogólny wyraz artystyczny.

Przes³uchania konkursowe odbywa³y siê z podzia³em na 
dwie kategorie wiekowe: 3-4 latków oraz 5-6 latków. 
Laureatami piosenki przedszkolnej zostali:

Kategoria wiekowa 3-4 lat:
I miejsce - Przedszkole Samorz¹dowe w Siedliszczu - utwór 
,,Motylki”.
II miejsce - Niepubliczna Szko³a Podstawowa w Kaniem – 
utwór ,,Popatrzcie na jamniczka”.
III miejsce - Szko³a Filialna w Wólce Kañskiej - utwór 
,,Popatrzcie na jamniczka”.

Kategoria wiekowa 5-6 lat:
I miejsce - Gminne Przedszkole w Rejowcu - utwór 

,,Gitara dla komara” oraz Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu - utwór 
,,Jedziemy na wycieczkê”. II miejsce - Zespó³ Szkó³ w 
Wierzbicy – utwór ,,D¿ungla” oraz Przedszkole Samorz¹dowe 
w Cycowie – utwór ,,Czerwone jab³uszko”. III miejsce - Przed-
szkole Samorz¹dowe w Siedliszczu - utwór ,,Do przedszkola 
wpad³y nutki”.

Zwyciêzcy otrzymali statuetki, a wszyscy uczestnicy 
dyplomy oraz upominki w postaci gier, puzzli, pi³ek itp. 
Impreza przedszkolna przebieg³a w mi³ej, przyjaznej, 
serdecznej atmosferze. Dzieci z okolicznych przedszkoli 
zapraszamy na kolejn¹ edycjê festiwalu.

E. Adach

23 czerwca br. uroczyœcie zakoñczyliœmy kolejny rok 
nauki i pracy. W uroczystoœci uczestniczyli zaproszeni 
goœcie: ks. Jacek Brogowski, Burmistrz Hieronim Zonik, 
Sekretarz UM Jolanta Szwroñska, Przewodnicz¹ca Rady 
Rodziców Dorota Orysz oraz rodzice, nauczyciele, 
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. Dyrektor Zespo³u 
Szkó³ w Siedliszczu Bernarda Pra¿nowska podsumowa³a 
pracê spo³ecznoœci szkolnej w minionym roku szkolnym.
Do 6 oddzia³ów wychowania przedszkolnego uczêszcza³o 
134 dzieci w tym 75 - trzy, cztero i piêciolatków. 
Nauczyciele prowadz¹cy oddzia³y „0” ocenili dojrza³oœæ 
szkoln¹ wychowanków. Wszystkie dzieci z „0” s¹ gotowe 
do podjêcia nauki w pierwszej klasie.

W Zespole Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Sie-
dliszczu by³o zapisanych i sklasyfikowanych uczniów: 
- w klasach I – III – 186 uczniów, promowano 184, bêdzie 
powtarzaæ klasê 2,
- w klasach IV-VI – 175 uczniów, promowano 174, 1 uczeñ 
mia³ egzamin poprawkowy,
- w klasach gimnazjalnych – 170 uczniów, promowano 169, 
1 uczeñ powtarza klasê.

Za wysokie wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre 
zachowanie Rada Pedagogiczna wyró¿ni³a w klasach 
edukacji wczesnoszkolnej 43 uczniów, 6 za 100% 
frekwencjê; w klasach IV-VI 33 uczniów – 13 za 100% 
frekwencjê; w gimnazjum – 20 uczniów – 5 za 100% 
frekwencjê. S¹ to uczniowie:
Szko³a Podstawowa

Siedliskie Nutki 2017

Jaki by³ rok szkolny 2016/2017 w ZS im. H. Sienkiewicza?
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W bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie klas III SP pisali 
ogólnopolski sprawdzian trzecioklasisty. Nasza szko³a 
wypad³a bardzo dobrze, wyniki s¹ satysfakcjonuj¹ce, powy¿ej 
œredniej wojewódzkiej i krajowej.

W zwi¹zku z reform¹ ustroju szkolnego sprawdzianu nie 
pisali szóstoklasiœci. Nie koñcz¹ oni szko³y podstawowej, bêd¹ 
dalej jej uczniami w klasie VII i dopiero w VIII klasie zostan¹ 
ocenione ich umiejêtnoœci i kompetencje w formie 
ogólnopolskiego egzaminu. 

Wszyscy gimnazjaliœci z klas III przyst¹pili do egzaminu 
na koniec nauki w gimnazjum. Najwy¿szy wynik w skali 
staninowej osi¹gnêli z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie, 
nastêpnie z jêzyka polskiego, matematyki, przedmiotów 

przyrodniczych, jêzyka angielskiego i rosyjskiego. W szkole ze 
wszystkich czêœci egzaminu najlepiej wypadli uczniowie: 
Kacper Jêdruszak, Emil Kosz, Norbert Baranowski, Julia Adach, 
Olaf Machaj, £ukasz Wójcik, Mateusz £agowski, Klaudia 
Œwierczek.

Dla trzech pierwszych uczniów dyrektor zespo³u szkó³ 
ufundowa³ nagrody pieniê¿ne i wrêczy³ je podczas 
zakoñczenia roku szkolnego. Gimnazjum ukoñczy³o 59 
absolwentów.

W mijaj¹cym roku szkolnym nasi uczniowie odnieœli 
szereg sukcesów w konkursach o zasiêgu ogólnopolskim, 
wojewódzkim, rejonowym, powiatowym, miêdzyszkolnym. 
Nale¿y wymieniæ konkursy: plastyczne, muzyczne, literackie, 
sportowe, teatralne. Osi¹gniêcia laureatów i zwyciêzców 
zosta³o odnotowane na œwiadectwach promocyjnych, 
umieszczono je równie¿ na stronie internetowej szko³y. 
Szczególnym sukcesem by³o uzyskanie tytu³u laureata z jêzyka 
angielskiego w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym przez 
Emila Kosza, ucznia klasy III gimnazjum. Emila do konkursu 
przygotowywa³ nauczyciel Piotr Branewski. Sukces ucznia to 
zawsze powód do radoœci dla przygotowuj¹cego go 
nauczyciela i wspieraj¹cych rozwój dziecka rodziców. 
Gratulujê osi¹gniêæ.

Dziêkujê za wsparcie w realizacji zadañ oœwiatowych 
Burmistrzowi Hieronimowi Zonikowi. Mamy komfortowe 
warunki do pracy, mo¿emy skupiæ siê na nauczaniu 
i rozwijaniu uczniowskich talentów. Podjêliœmy wiele dzia³añ, 
które ukaza³y, ¿e jako spo³ecznoœæ szkolna umiemy 
organizowaæ du¿e imprezy, uczyæ siê poprzez aktywne w nich 
uczestnictwo, doœwiadczaæ pozytywnych emocji, radoœci ze 
wspólnej pracy. Szko³a to ludzie, którzy w odpowiedzialnych
 i twórczy sposób ze sob¹ wspó³pracuj¹ dla realizacji wa¿nego 
celu – nauczania.     Bernarda Pra¿nowska

 dniach 10-21 lipca 2017 roku 120 uczniów ze 
szko³y podstawowej i gimnazjum w Siedliszczu Wuczestniczy³o w wypoczynku letnim. G³ównym 

celem pó³kolonii  by³o wskazanie im alternatywnych form 
spêdzania wolnego czasu, wyrabianie tê¿yzny fizycznej, 
kszta³towanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach 
publicznych i wspó³pracy w grupie oraz wskazywanie piêkna i 
walorów przyrodniczych regionu.

W czasie realizacji zadañ dzieci i m³odzie¿ mia³y 
mo¿liwoœæ obejrzenia filmów „Gru, Dru i Minionki” oraz 
„Rock dog” w technologii 3D w kinie w Cinema City 
w Lublinie. Bardzo chêtnie bra³y udzia³ w zajêciach plastyczno 

– technicznych. Odby³y siê warsztaty, na których poruszono 
temat zdrowego trybu ¿ycia oraz szkodliwoœci palenia tytoniu i 
wp³ywu biernego palenia na osoby przebywaj¹ce w otoczeniu 
palacza. Jako podsumowanie spotkania dzieci wykonywa³y 
odznaki i plakaty  promuj¹ce zdrowy tryb ¿ycia. Kolejne 
zajêcia mia³y na celu ukazanie bezpiecznego i aktywnego 
sposobu na spêdzanie czasu wolnego w czasie wakacji. Dziêki 
sprzyjaj¹cej aurze dzieci mog³y wyjechaæ dwukrotnie nad 
Zalew ¯ó³tañce. Tam, pod opiek¹ ratowników i 
wychowawców, doskonali³y technikê p³ywania, bra³y udzia³ w 
grach zespo³owych na przygotowanych boiskach oraz 
korzysta³y z k¹pieli s³onecznych. Niebywa³¹ rozrywk¹ by³a 
zabawa w Parku Wodnym w Che³mie. Sauny i zje¿d¿alnie 
cieszy³y siê ogromnym powodzeniem. Uczestnicy pó³kolonii 

S³oneczne lato 2017 w ZS



zwiedzili zamek, oran¿eriê oraz wozowniê w £añcucie. W 
Wiosce Indiañskiej Topa i strzelali z ³uków, proc, robili 
pióropusze, poznali kulturê i zwyczaje Indian. Szczególne 
wra¿enie zrobi³y na nich tipi oraz ich wyposa¿enie. W celu 
wyrabiania tê¿yzny fizycznej i zdrowej rywalizacji 
zorganizowaliœmy ,,Spartakiadê”. Konkurencje by³y dostoso-
wane do wieku i mo¿liwoœci uczniów. Nie by³o przegranych – 

wszyscy otrzymali upominki i gor¹ce brawa. 
Ka¿dego dnia dzieci mia³y zapewniony gor¹cy posi³ek. 

Nad bezpieczeñstwem czuwa³a doœwiadczona kadra 
nauczycieli z Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. Wszyscy 
uczestnicy pó³kolonii wyœmienicie siê bawi, otrzymali 
dyplomy i maj¹ nadziejê, ¿e za rok bêd¹ mieli szansê wzi¹æ 
udzia³ w podobnych spotkaniach.               ZS
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ocz¹tek wrzeœnia, to wyj¹tkowy czas w ¿yciu ka¿dego 
ucznia. Po wakacyjnej przerwie uœmiechniêtych, Popalonych i wypoczêtych czeka powrót do szko³y. 

W Zespole Szkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu w strugach 
padaj¹cego deszczu 4 wrzeœnia uroczyœcie rozpoczêliœmy nowy 
rok szkolny 2017/2018.

W intencji uczniów, rodziców i nauczycieli mszê œwiêt¹ 
w koœciele parafialnym odprawi³ ks. dr Jacek Brogowski. 
Nastêpnie w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ rozpoczê³a siê 
uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Zebranych 
powita³a Dyrektor Zespo³u Szkó³ A. Dudek. ¯yczy³a wszystkim 
uczniom, aby szko³a by³a dla nich miejscem przyjaznym 
i bezpiecznym, gdzie bêd¹ mogli rozwijaæ swoje 
zainteresowania i pasje. Aby ich praca i wysi³ek wk³adany 
w zdobywanie wiedzy przek³ada³y siê na bardzo dobre oceny 
oraz wysokie lokaty w konkursach artystycznych i sportowych. 
Szczególnie ciep³e s³owa skierowa³a do pierwszoklasistów oraz 
uczniów klas czwartych, a tak¿e dzieci nowoprzyjêtych. 
Wkraczaj¹c w nowy okres w swoim ¿yciu najm³odsi uczniowie 
rozpoczynaj¹ fascynuj¹c¹ przygodê z nauk¹. Czwartoklasistów 
czeka zmiana przedmiotów, nauczycieli, sal lekcyjnych. 
W przezwyciê¿aniu lêków i obaw wszyscy mog¹ liczyæ na 
wsparcie wychowawców, nauczycieli, szkolnych pedagoga 
i psychologa oraz dyrekcji.

Nauczycielom i pracownikom szko³y p. Dyrektor ¿yczy³a, 
aby by³ to rok spokojnej pracy, daj¹cej satysfakcjê osobist¹ i 
uznanie otoczenia. Rodzicom zaœ dumy ze swoich dzieci, dobrej 
wspó³pracy ze szko³¹, z nauczycielami, wychowawcami oraz 
dyrekcj¹.

Rok szkolny 2017/2018  to czas zmian zarówno w ca³ej 
oœwiacie, jak i w naszej szkole. Reforma oœwiaty wprowadzi³a 
oœmioklasow¹ szko³ê podstawow¹. Przez dwa kolejne lata bêd¹ 
pracowa³y jeszcze sukcesywnie wygaszane klasy gimnazjum. 
Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej w Siedliszczu 
rozpoczyna 48 dzieci w dwóch oddzia³ach „zerówki”, 154 
dzieci w 8 klasach edukacji wczesnoszkolnej,  289 uczniów 
w 13 oddzia³ach klas IV – VII oraz 109 uczniów w klasach 
drugich i trzecich gimnazjum.  W sk³ad Zespo³u Szkó³ wchodzi 
równie¿ Samorz¹dowe Przedszkole, do którego uczêszcza 100 
dzieci w wieku od trzech do szeœciu lat. Nowoœci¹ w obecnym 
roku szkolnym jest oddzia³ sportowy, gdzie 24 uczniów klasy 
czwartej bêdzie rozwija³o swoje zainteresowania i zdolnoœci 
w sekcjach pi³ki rêcznej i no¿nej. Wzorem lat poprzednich 
w szkole funkcjonuje œwietlica zapewniaj¹ca opiekê wszystkim 
chêtnym dzieciom przed rozpoczêciem i po zakoñczeniu zajêæ 
dydaktycznych. Dla dzieci z klas 0 – 4, których droga do szko³y 
przekracza trzy kilometry oraz z klas 5 – 7 i z oddzia³ów 
gimnazjalnych zamieszka³e powy¿ej czterech kilometrów od 
placówki zorganizowano bezp³atny dowóz na zajêcia lekcyjne. 
Obowi¹zek dowozu dzieci przedszkolnych w dalszym ci¹gu 
spoczywa na rodzicach. W zwi¹zku z organizacj¹ dowo¿enia 
opracowano harmonogram oraz nowy rozk³ad tras zapewniaj¹cy 
wiêksze bezpieczeñstwo dzieci i obejmuj¹cy swoim zasiêgiem 
uczniów z terenu Bezku. Szczegó³owy rozk³ad odjazdów 
autobusów znajduje siê na stronie internetowej szko³y oraz na 
tablicy og³oszeñ w korytarzu szkolnym. Codziennie na trasy 
wyje¿d¿a cztery autobusy szkolne, którymi pod opiek¹ 
wychowawców doje¿d¿aj¹ dzieci ze szko³y podstawowej. 
Uczniowie oddzia³ów gimnazjalnych podobnie jak w latach 
poprzednich doje¿d¿aj¹ na zajêcia autobusami PKS. 

Przez okres wakacji przygotowano budynek Zespo³u Szkó³ 
na przyjêcie dzieci. W salach lekcyjnych wymieniono 
najbardziej zniszczone okna, na korytarzu prowadz¹cym do sto-
³ówki po³o¿ono terakotê, wykonano niezbêdne podmalowania.

W ci¹gu roku szkolnego realizowane bêd¹ w Zespole Szkó³ 
dwa projekty edukacyjne.  Przy wspó³pracy Polskiego 
Czerwonego Krzy¿a i Duñskiego Czerwonego Krzy¿a rusza po 
raz kolejny œwietlica œrodowiskowa „Okno na œwiat”. Zapewni 
ona chêtnym dzieciom czynny odpoczynek i opiekê po lekcjach, 
a tak¿e dodatkowe zajêcia z jêzyka polskiego i obcego, 
z matematyki oraz informatyki. 

Powitanie roku szkolnego 2017/2018 

w Zespole Szkó³ 
im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Powitanie roku szkolnego 2017/2018 

w Zespole Szkó³ 
im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
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17 marca br. podobnie jak w roku ubieg³ym wziêliœmy 
udzia³ w konkursie recytatorskim poœwiêconym pamiêci 
o ¿yciu i twórczoœci Lucyny Lipiñskiej – poetki z pobliskiego 
Paw³owa. II edycja konkursu by³a objêta honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny, Wójta 
Gminy Rejowiec Fabryczny i Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie.

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu 
ufundowali: Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wójt Gminy 
Rejowiec Fabryczny oraz Stowarzyszenie Przyjació³ Paw³owa. 
Fundatorem nagrody specjalnej by³ Pan Stanis³aw Lipiñski, 
m¹¿ zmar³ej poetki.

Nasze liceum reprezentowa³o 7 recytatorów i recytatorek 
z klas II i III (Natalia Lekan, Daniel Or³owski, Adrian Osoba, 
Natalia Rutkowska, Karolina Stopa, Natalia Oleszczuk, 
Dagmara Tybur), pod opiek¹ Pana Daniela Piotra Œliwiñskiego. 
Zaprezentowali oni w trakcie konkursu wiersze poetki 
pochodz¹ce z jej 4 tomików poetyckich: „W Ÿrenicach 
metafor”, „Okolona wolnoœæ”, „Sp³oszona cisza”, „Drzwi 
zamkniête wierszem”.

Maj¹c jeszcze w pamiêci przebieg ubieg³orocznego 
konkursu (bardzo dla nas owocnego w nagrody i wyró¿nienia), 
z przyjemnoœci¹ zauwa¿yliœmy wzrost zainteresowania 
udzia³em w nim. W tegorocznej rywalizacji pojawili siê po raz 
pierwszy uczniowie reprezentuj¹cy licea z Krasnegostawu 
i W³odawy. W sumie w konkursie udzia³ wziê³o blisko 30 
uczniów szkó³: podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Co prawda nie uda³o siê nam zdobyæ 
najwy¿szych laurów, ale i tak z dum¹ informujemy, ¿e Natalia 
Rutkowska otrzyma³a III nagrodê, a Natalia Lekan – 
wyró¿nienie. 

Pe³na lista laureatów w kategorii szkó³ ponadgim-
nazjalnych prezentuje siê nastêpuj¹co: I miejsce - Ma³gorzata 
Filipowicz, I LO im. T. Koœciuszki we W³odawie
II miejsce Julia Gleñ, I LO im. W. Jagie³³y w Krasnymstawie
III miejsce Natalia Rutkowska, LO im. R. Traugutta 
w Siedliszczu

Wyró¿nienia: Natalia Lekan LO im. R. Traugutta 
w Siedliszczu Agnieszka Górna, I LO im. W. Jagie³³y 
w Krasnymstawie Nagrody specjalne: Julia Gleñ, I LO im. W. 
Jagie³³y w Krasnymstawie.

Drobny niedosyt, którego doœwiadczamy, sk³ania nas do 
z³o¿enia œmia³ej deklaracji, ¿e w przysz³ym roku ponownie 
weŸmiemy udzia³ w konkursie i nie spoczniemy póki nie 
poprawimy tegorocznego wyniku.                                        ZS

Drugi projekt pt. „Kurs na naukê – programy rozwojowe 
szkó³ w Gminie Siedliszcze” zak³ada  zwiêkszenie szans 
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y oraz rozwój kompetencji 
kluczowych poprzez dodatkowe zajêcia rozwijaj¹ce i wyrów-
nawcze. Dziêki pozyskanym przez organ prowadz¹cy na ten cel 
unijnym funduszom mo¿liwe bêdzie równie¿ wyposa¿enie 
placówki w dwie nowoczesne pracownie komputerowe oraz 
pracownie przyrodnicze i matematyczne, a tak¿e zakup pomocy 
dydaktycznych niezbêdnych do realizacji podstawy 
programowej. Ca³kowity koszt projektu to ponad 821 tysiêcy z³.

W obecnym roku szkolnym w Zespole Szkó³ im. 
H. Sienkiewicza w Siedliszczu nast¹pi³a zmiana na stanowisku 
Dyrektora. Wieloletnia Pani Dyrektor Bernarda Pra¿nowska 
z dniem 31 sierpnia 2017 r. przesz³a na emeryturê. W drodze 
konkursu, który odby³ siê w lipcu, na stanowisko dyrektora 
wy³oniono Anetê Dudek, funkcjê wicedyrektora pe³niæ bêdzie 
Ma³gorzata Lekan – Poliszuk. Na rozpoczynaj¹cy siê nowy rok 
szkolny 2017/2018 ¿yczê wszystkim wytrwa³oœci, sukcesów 
i zadowolenia z wykonywanych zadañ.                 A. Dudek

Konkurs recytatorski 
poœwiêcony Lucynie Lipiñskiej

26 kwietnia 2017r. Siedliskie liceum otworzy³o swoje 
drzwi dla potencjalnych kandydatów do klas pierwszych.

Program przewidywa³ mnóstwo atrakcji, ka¿dy móg³ 
znaleŸæ coœ dla siebie. Gimnazjalistów z Siedliszcza, 
Wierzbicy, Cycowa, Paw³owa, Rejowca i Liszna przywita³ 
Dyrektor Szko³y Wies³aw Pra¿nowski. Na pocz¹tku licealiœci 
zaprezentowali siê w programie teatralno -artystycznym. 
Nastêpnie klasa mundurowa, pod czujnym okiem instruktora 
Roberta Jarszaka pokaza³a jak wygl¹daj¹ zajêcia z samoobrony 
Krav Maga.

Po atrakcjach w sali gimnastycznej przysz³a kolej na 
zwiedzanie szko³y. Gimnazjaliœci mogli wzi¹æ udzia³ 
w turnieju CS, zrobiæ sobie zdjêcie w szkolnej foto budce, 
sprawdziæ siê w znajomoœci jêzyka angielskiego, dowiedzieæ 
siê wiêcej na temat oferty szko³y, zaœpiewaæ w konkursie 
karaoke oraz wpisaæ siê kreatywnie do „ksiêgi goœci”.

Dla osób szczególnie zainteresowanych klas¹ mundu-
row¹ zorganizowany zosta³ turniej z bezpieczeñstwa 
publicznego i s³u¿b mundurowych.

Niepokonani w CS-a okazali siê uczniowie liceum - lata 
praktyki robi¹ swoje (Hubert Syroka, Patryk Darnia, Damian 
Dziewulski, Radek Grzesiuk, Bartek Okoñ). Sytuacja 
powtórzy³a siê na turnieju z bezpieczeñstwa publicznego i 
s³u¿b mundurowych gdzie ponownie triumfowali licealiœci 
(Marek Stefañczuk, Angelika Chudzik, Kuba Roczon, Kamila 
Mordak).

Tradycyjnie wœród gimnazjalistów wylosowaliœmy tablet 
a przewodnicz¹cy SU Adrian Osoba wrêczy³ nagrodê Patrycji 
Paw³owskiej. Na zakoñczenie poczêstowaliœmy gimna-
zjalistów kie³bask¹ z grilla, popcornem, pysznymi ciastkami 
i piankami marshmallows. Dzieñ Otwarty zdecydowanie 
zaliczamy do udanych.  ZS

Dzieñ Otwarty Szko³y
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roczyste po¿egnanie absolwentów Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu 
odby³o siê 23 kwietnia 2017r.U

Po Mszy œw. w koœciele parafialnym w Siedliszczu 
odprawionej przez ksiê¿y Jacka Brogowskiego i Andrzeja 
Jachimka, uroczyste po¿egnanie odby³o siê w sali 
gimnastycznej liceum. Otwarcia dokona³ dyrektor szko³y 
Wies³aw Pra¿nowski, który przywita³ abiturientów, uczniów, 
nauczycieli, rodziców oraz Jolantê Ryszkiewicz - dyrektora 
Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiatowego w Che³mie.

W dalszej czêœci uroczystoœci wyg³oszono przemówienie 
okolicznoœciowe, wrêczono nagrody i listy gratulacyjne, 
a uczniowie z najwy¿sz¹ œredni¹ ocen otrzymali œwiadectwa 
z wyró¿nieniem. Nale¿¹ do nich: Brzozowiec Anita - 5.20, 
Wójtowicz Aleksandra - 5.05, Kulisz Natalia - 4.83, Kasperek 
Katarzyna - 4.78, Poliszuk Natalia - 4.78, Rutkowska Natalia - 
4.78.

Po czêœci oficjalnej uczniowie klasy II pod kierunkiem 
Wojciecha Iwaniuka przygotowali czêœæ artystyczn¹. 

A oto list po¿egnalny absolwentów:
Szanowny Panie Dyrektorze. 

Drodzy nauczyciele. Kole¿anki i kole-
dzy! Nadesz³a w³aœnie chwila, kiedy 
przysz³o nam siê po¿egnaæ. Dla nas, 
absolwentów, jest to moment szcze-
gólny, bo kiedy w nowym roku szkolnym 
zadzwoni pierwszy dzwonek, nas ju¿ 
tutaj nie bêdzie. Nie jest ³atwo wyraziæ 
to, co odda³oby nasz¹ wdziêcznoœæ za 
cierpliwoœæ, ¿yczliwoœæ i zaanga-
¿owanie. S³owa wdziêcznoœci, które 
kierujemy w tym ostatnim dniu naszej 
nauki niech bêd¹, chocia¿ namiastk¹ 
naszych odczuæ i wyra¿¹ nasz g³êboki 
szacunek. Podziêkowania w równym 
stopniu nale¿¹ siê naszemu wycho-
wawcy, jak i ca³emu gronu peda-
gogicznemu oraz wszystkim pracow-
nikom tej szko³y. Ka¿dy, bowiem nauczyciel z pewnoœci¹, 
do³o¿y³ swoj¹ cegie³kê w procesie budowania naszego 
wewnêtrznego rozwoju. To w³aœnie nauczyciele podejmowali 
siê zadañ najbardziej wymagaj¹cych i nie³atwych. Pragniemy, 
zatem dziœ wszystkim podziêkowaæ za ogromne poœwiêcenie, 
zaufanie i oddanie. Za to, ¿e byliœcie w chwilach naszego 

zagubienia, czasem nawet osamotnienia. Dziêkujemy za 
chwile wsparcia, podtrzymania na duchu, a przede wszystkim 
za mobilizacjê, która czêsto gdzieœ zanika³a w nieznanych 
nikomu okolicznoœciach. Nieraz przysz³o nam wspólnie 
dzieliæ chwile radosne, pe³ne uœmiechu oraz smutne, pe³ne 
rozgoryczenia i rozczarowania. Najwa¿niejszy jest fakt, ¿e 
zawsze mogliœmy liczyæ na pomoc grona pedagogicznego, 

które przygotowa³o nas do dalszej drogi 
¿yciowej, do udanego startu w przy-
sz³oœæ. Nasza trzyletnia podró¿ dobiega 
koñca, dlatego sk³adamy podziêkowanie 
za to, ¿e to w³aœnie Wy nauczyliœcie nas, 
jak ¿yæ i wykorzystywaæ w³asne 
zdolnoœci. Dzisiaj zaczynamy kolejny 
etap swojego ¿ycia, a ka¿dy z nas 
wybiera w³asn¹ drogê. Od dziœ ka¿dy 
z osobna, nie ogl¹daj¹c siê na innych, 
staje przed koniecznoœci¹ wytyczenia 
sobie celów doros³oœci .  Jestem 
przekonana, ¿e jesteœmy przygotowani 
do tego by samodzielnie kreowaæ swoj¹ 
przysz³oœæ

Po podziêkowaniach nadszed³ czas 
na po¿egnanie Dyrektora, nauczycieli 
oraz m³odszych przyjació³ i kolegów. 

Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj 
spêdzone bêdziemy chcieli ocaliæ od zapomnienia. Zabieramy 
ze sob¹ baga¿ doœwiadczeñ oraz wspomnieñ i wyruszamy 
w dalsz¹ drogê. Teraz mo¿emy powtórzyæ s³owa Winstona 
Churchilla: To nie jest koniec, to nawet nie jest pocz¹tek koñca, 
to dopiero koniec pocz¹tku.                                                 ZS

Po¿egnanie Absolwentów 2017

in¹³ kolejny rok szkolny. Rok wytê¿onej pracy 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Przyszed³ wiêc Mczas na podsumowanie ca³orocznej pracy, 

wrêczenie nagród i œwiadectw promocyjnych.
23 czerwca 2017r. po Mszy œw. odprawionej o godz. 8.00 w 
koœciele parafialnym w Siedliszczu, spo³ecznoœæ szkolna 
zgromadzi³a siê w sali gimnastycznej liceum. Po 
wprowadzeniu sztandaru i odœpiewaniu hymnu pañstwowego 
otwarcia uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego dokona³ 
dyrektor szko³y Wies³aw Pra¿nowski. Powita³ on wszystkich 
przyby³ych na uroczystoœæ, a w szczególnoœci Tomasza 
Szczepaniaka - wicestarostê che³mskiego.
Koniec roku szkolnego to tradycyjnie podsumowanie i ocena 
pracy szko³y, nauczycieli i uczniów. W mijaj¹cym roku 
szkolnym 2016/2017 do 3 oddzia³ów liceum uczêszcza³o 95 

uczniów, do Rzemieœlniczej Szko³y Zawodowej do 2 
oddzia³ów 25 uczniów i do niepublicznego Liceum dla 
doros³ych 28 s³uchaczy. Razem w szkole uczy³o siê 148 
uczniów i s³uchaczy.

Zakoñczenie Roku Szkolnego 2016/2017
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Szko³ê ukoñczy³o 22 uczniów klasy III, z czego do egzaminu 
maturalnego przyst¹pi³o 19 absolwentów. Wyniki matury bêd¹ 
znane 30 czerwca. Miejmy nadziejê, ¿e jak co roku bêd¹ one 
wysokie i porównywalne z wynikami w kraju i województwie.
Œrednia ocen w liceum wynios³a 3.66 a w szkole zawodowej 
3.21.

Najwy¿sz¹ œredni¹ ocen w liceum otrzymali: Brzozowiec 
Anita kl. III - 5.20, Wójcik Rafa³ kl. II - 5.20, Wójtowicz 
Aleksandra kl. III - 5.05, Ilkiv Andrzej kl. II - 5.0, Lekan Natalia 
kl. II - 4.90, Kulisz Natalia kl. III - 4.83, Kasperek Katarzyna kl. III 
- 4.78, Poliszuk Natalia kl. III - 4.78, Rutkowska Natalia kl. III - 
4.78, £uczkiewicz Bartosz kl. I - 4.65. 

Dziewiêciu uczniów z klas I i II otrzyma³o stypendia za 

wyniki w nauce, a czterech za osi¹gniêcia sportowe 
(zawodnicy w "Spó³dzielcy Siedliszcze").

W szkole zawodowej najlepsze wyniki w nauce uzyskali: 
Szponar Anna - 4.88, Domañska Beata - 4.50, Szokaluk Daniel - 
4.17, Podlipny Jaros³aw - 3.7.

Wszyscy uczniowie Rzemieœlniczej Szko³y Zawodowej 
otrzymali stypendia w wysokoœci uzale¿nionej od wyników 
z przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, przedmiotów zawo-
dowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Po czêœci artystycznej przygotowanej przez uczniów 
klasy I pod kierunkiem Daniela Œliwiñskiego, uczniowie 
rozeszli siê do klas na spotkanie z wychowawcami, gdzie 
otrzymali œwiadectwa promocyjne.                     ZS

zybko up³ynê³y wakacje i 4 wrzeœnia 2017 r. rozpocz¹³ 
siê nowy rok szkolny 2017/2018 w Liceum SOgólnokszta³c¹cym im. Romualda Traugutta w Sie-

dliszczu.
Po Mszy œw. odprawionej w koœciele parafialnym 

w Siedliszczu m³odzie¿ szkolna zgromadzi³a siê w sali 
gimnastycznej liceum. Uroczystoœæ otworzy³ dyrektor szko³y 
Wies³aw Pra¿nowski, który przywita³ nauczycieli, pracow-
ników szko³y, rodziców oraz uczniów. W nowym roku 
szkolnym w zespole szkó³ uczyæ siê bêdzie 133 uczniów 
Liceum i Bran¿owej Szko³y Rzemieœlniczej I Stopnia. 

Najwa¿niejsze zadania na nowy rok szkolny to 
przygotowanie absolwentów do egzaminu maturalnego przez 

wprowadzenie nowej reformy oœwiatowej. Po uroczystoœci 
uczniowie rozeszli siê do klas na spotkanie z wycho-
wawcami.                                          ZS

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 ostatnich latach coraz czêœciej s³yszymy o 
przeprowadzanych rekonstrukcjach historycznych Wwydarzeñ, a najczêœciej bitew. 

Takie wydarzenia, mo¿emy osobiœcie obejrzeæ równie¿ 
na „LubelszczyŸnie”, a mianowicie zawsze pod koniec 
miesi¹ca sierpnia w miejscowoœci Komarów za Zamoœciem 
oraz w drugiej po³owie wrzeœnia w D¹browie Tomaszowskiej 
Ko³o Tomaszowa Lubelskiego. 

27 sierpnia br. na polach Komarowskich odby³a siê ju¿ 
VIII rekonstrukcja wydarzeñ, które mia³y tu miejsce 97 lat temu. 
Tam w³aœnie odby³a siê najwiêksza bitwa oddzia³ów kawalerii 
XX wieku w Europie. Dok³adnie na tych polach 31 sierpnia 
1920 roku star³y siê I Armia Konna dowodzona przez Siemiona 
Budionnego w sile 6000 ¿o³nierzy, 350 ckm-ów i 50 dzia³, 
przeciwko której stanê³a Polska I Dywizja Jazdy w sk³ad której 
wesz³y: IV Brygada Jazdy p³k. Konstantego Plisowskiego oraz 
VII Brygada Jazdy p³k. Henryka Brzozowskiego o ³¹cznej sile 
1500 szabli,70 ckm i 16 dzia³.

Mimo tak du¿ej ró¿nicy w liczebnoœci wojska i uzbrojenia 
Polska jazda rozgromi³a wojska Budionnego. 
Pod Tomaszowem po latach równie¿ rozbrzmia³y wystrza³y.

17 wrzeœnia br. na terenie stadniny koni w D¹browie 
Tomaszowskiej odby³a siê ju¿ IX z kolei rekonstrukcja Bitew 
Tomaszowskich, które rozegra³y siê w tych okolicach we 

wrzeœniu 1939 roku. Pierwsza w dniach 17-20 wrzeœnia, druga 
trwa³a od 22 do 27 wrzeœnia.  

Na takie rekonstrukcje zje¿d¿aj¹ ca³e rzesze rekon-
struktorów - pasjonatów, którzy poœwiêcaj¹ swój czas i na-
prawdê du¿e pieni¹dze, które potrzebne s¹ na zakup 
wyposa¿enia i odpowiedniego umundurowania. Coraz liczniej 
przybywaj¹ na takie wydarzenia. Licznie pojawiaj¹ siê tam 
konie, wozy bojowe, artyleria, czo³gi a nawet samoloty. 
Niektórzy z³oœliwie mówi¹ o nich „¿e nie maj¹ co robiæ i bawi¹ 
siê w wojnê jak dzieci” to nie prawda. Ka¿dy ma swoje zajêcia, 
swoj¹ pracê, a jednak znajduj¹ czas na tak¹ „zabawê”. To nie 
jest przypadkowa i chaotyczna „strzelanka”, tam s¹ odgrywane 
konkretne epizody historyczne zgodnie z przygotowanym 
wczeœniej scenariuszem. Taka rekonstrukcja wymaga wielkich 
przygotowañ, wielogodzinnych æwiczeñ po³¹czonych grup, 
które przyje¿d¿aj¹ z ró¿nych zak¹tków kraju, a nie rzadko zza 
granicy. Wymaga to wielkiego poœwiêcenia i wysi³ku 
fizycznego tych ludzi, a nagrod¹ za ich trud jest nasza obecnoœæ
na tego typu wydarzeniach. 

¯ywa lekcja historii...¯ywa lekcja historii...
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Serdecznie wszystkich zachêcam do brania udzia³u w takich 
wydarzeniach, to nic nie kosztuje. Wstêp jest zawsze wolny, 
wra¿enia niesamowite. Zachêcam nauczycieli historii, aby 
organizowali takie wyjazdy dla m³odzie¿y i dzieci. ¯adna 
lekcja ani wyk³ad tego nie zast¹pi¹. W czasie rekonstrukcji jest 
zawsze komentator (naprawdê fachowiec),  który na bie¿¹co 

opowiada nam co siê dzieje na planie. Mówi o stosunkach si³, 
o dowódcach umundurowani, uzbrojeniu i dos³ownie 
o wszystkim co przed sob¹ w danym momencie widzimy. Jest 
to niepowtarzalna ¿ywa lekcja historii na któr¹ jeszcze raz 
wszystkich serdecznie namawiam.          A. Zawiaczyñski

AKTUALNOŒCI  ROLNICZE AKTUALNOŒCI  ROLNICZE AKTUALNOŒCI  ROLNICZE AKTUALNOŒCI  ROLNICZE

Zasady obowi¹zuj¹ce gospodarstwa utrzymuj¹ce trzodê 
chlewn¹ w obszarze ochronnym to:

NAKAZ:
Utrzymywania œwiñ w gospodarstwie w sposób 

wykluczaj¹cy kontakt z dzikami oraz zwierzêtami domowymi 
(psy, koty) w odrêbnych zamkniêtych pomieszczeniach, w których 
utrzymywane s¹ tylko œwinie (oddzielne wejœcie, brak 
bezpoœredniego przejœcia do pomieszczeñ gdzie utrzymywane s¹ 
inne zwierzêta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
Sporz¹dzenie przez posiadaczy œwiñ spisu posiadanych œwiñ, z 
podzia³em na prosiêta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i 
knurki. Karmienie œwiñ pasz¹ zabezpieczon¹ przed dostêpem 
zwierz¹t wolno ¿yj¹cych.

Wy³o¿enie mat dezynfekcyjnych przed:
a) wejœciami i wyjœciami do budynków i pomieszczeñ w których 
utrzymywane s¹ œwinie oraz przed wejœciami i wyjœciami do 
gospodarstwa o szerokoœci nie mniejszej ni¿ szerokoœæ danego 
wejœcia d³ugoœæ nie mniejsza ni¿ 1 metr;

b) wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokoœci nie 
mniejszej ni¿ szerokoœæ wjazdu d³ugoœæ nie mniejsza ni¿ obwód 
najwiêkszego ko³a pojazdu wje¿d¿aj¹cego do gospodarstwa;

c) sta³e utrzymywanie mat w stanie zapewniaj¹cym skuteczne 
dzia³anie œrodka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat 
œrodkiem dezynfekcyjnym);

Wykonywanie obs³ugi œwiñ wy³¹cznie przez osoby, które 
wykonuj¹ tê czynnoœæ w danym gospodarstwie. Mycie i odka¿anie 
r¹k przed i po obs³udze œwiñ, u¿ywanie odzie¿y ochronnej oraz 
obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz 
sprzêtu do obs³ugi œwiñ.

Prowadzenie rejestru œrodków transportu do przewozu œwiñ 
wje¿d¿aj¹cych na teren gospodarstwa oraz rejestru wejœæ osób do 
pomieszczeñ, w których utrzymywane s¹ œwinie.
Zg³aszanie do ARiMR ka¿dego zwiêkszenia lub zmniejszenia 
liczebnoœci stada (urodzenie, kupno, sprzeda¿, padniêcie, ubój na 
potrzeby w³asne) w ci¹gu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
Zg³aszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii ka¿dego 
przypadku padniêcia œwini w gospodarstwie.

ZAKAZ:
Karmienia œwiñ zielonk¹ lub ziarnem pochodz¹c¹ z obszaru 

objêtego ograniczeniami lub obszaru zagro¿enia, chyba ¿e zosta³y 
poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub 
sk³adowano w miejscu niedostêpnym dla dzików co najmniej 30 
dni. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których 
utrzymywane s¹ œwinie s³omy pochodz¹cej z obszaru objêtego 
ograniczeniami lub obszaru zagro¿enia, chyba ¿e s³omê tê 

UWAGA  ASF
poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub 
sk³adowano w miejscu niedostêpnym dla dzików co najmniej 90 
dni.

Uboju na w³asny u¿ytek œwiñ innych ni¿ utrzymywane w 
gospodarstwie. Na terenie obszaru ochronnego obowi¹zuje 
pisemne zg³oszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co 
najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody 
chlewnej w celu produkcji miêsa przeznaczonego na u¿ytek 
w³asny.

Opisane powy¿ej zakazy i nakazy dotycz¹ zarówno 
gospodarstw utrzymuj¹cych œwinie wy³¹cznie na w³asne potrzeby 
jak i ferm komercyjnych. Obszarem ochronnym objête s¹ gminy: 
Dorohusk, Kamieñ, Che³m, Wierzbica, Sawin, Ruda-Huta i miasto 
Che³m.

Uwaga: Ka¿dy przypadek pad³ego dzika bez wzglêdu na 
okolicznoœci prosimy zg³aszaæ do Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Che³mie pod nr tel. 825655058 lub do UM 
w Siedliszczu – tel. 825692201, 512123875                   G. Jêruszak

1 wrzeœnia 2017 r. stosownie do ustawy z dnia 10 lutego 
2017 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Oœrodku 
Wsparcia Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczyna dzia³alnoœæ 
Krajowy Oœrodek Wsparcia Rolnictwa. 

KOWR przejmie wszystkie zadania realizowane 
dotychczas przez ANR oraz czêœæ zadañ jakie realizuje 
obecnie ARR. 

KOWR wykonywaæ bêdzie równie¿ zadania wynikaj¹ce z 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju 
rolnego, maj¹ce na celu poprawê struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych, przeciwdzia³anie nadmiernej 
koncentracji nieruchomoœci rolnych, a tak¿e zapewnienie 
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w gospodarstwach rolnych 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 

W naszym regionie OT Lublin bêdzie siê mieœci³ na ul. 
Kar³owicza 4, 20-027 Lublin Filie/Sekcje Zamiejscowe: 
Andrzejów Osada 2, 22-234 Urszulin. Wiêcej informacji na ten 
temat mo¿na znaleŸæ na stronie: www.kowr.gov.pl.

G. Jêdruszak

Krajowy Oœrodek Wspierania Rolnictwa
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 zwi¹zku ze zbli¿aniem siê okresu wzmo¿onej 
migracji ptactwa dzikiego w okresie jesiennym, Winformujemy o zagro¿eniach zwi¹zanych z mo-

¿liwoœci¹ wyst¹pienia grypy ptaków oraz o koniecznoœci 
stosowania œrodków bioasekuracyjnych w celu zapobiegania 
wyst¹pienia ogniskom tej choroby na terenie kraju.

Od dnia 06 kwietnia 2017 r. wesz³o w ¿ycie nowe 
rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 04.04.2017r (Dz. U. z 2017 poz. 722), które ustala 
nastêpuj¹ce:
Zakazy:

- pojenia drobiu i ptactwa wod¹ ze zbiorników, do których 
maj¹ dostêp dzikie ptaki,

- wnoszenia i wwo¿enia na teren gospodarstwa, w którym 
utrzymywany jest drób – zw³ok dzikich ptaków lub tusz 
ptaków ³ownych.
Nakazy:

- utrzymywania drobiu w sposób ograniczaj¹cy jego kontakt z 
dzikimi ptakami – oznacza to zabezpieczenie wybiegu dla 
drobiu wypuszczonego poprzez np. siatkê, zadaszenie, 
odstraszacze ultradŸwiêkowe,

- zg³aszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, 
w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki,

- utrzymywania drobiu bez dostêpu do zbiorników wodnych,

- zabezpieczania paszy przed dostêpem z dzikimi ptakami oraz 

ich odchodami,

- karmienia i pojenia w sposób zabezpieczaj¹cy przed 
dostêpem dzikich ptaków i ich odchodami,

- stosowania przez osoby wykonuj¹ce czynnoœci zwi¹zane 
z obs³ug¹ drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie r¹k 
przed wejœciem do budynków inwentarskich,

- oczyszczania i odka¿ania sprzêtu i narzêdzi u¿ywanych do 
obs³ugi drobiu przed ka¿dym ich u¿yciem,

- powstrzymania siê przez osoby, które w ci¹gu ostatnich 72 
godzin uczestniczy³y w polowaniu na ptaki ³owne, od 
wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ drobiu,

- dokonywania codziennego przegl¹du st¹d drobiu wraz 
z prowadzeniem dokumentacji zawieraj¹cej w szczególnoœci 
informacje na temat liczby pad³ych ptaków, spadku pobierania 
paszy lub nieœnoœci.

Ponadto posiadacze drobiu s¹ zobowi¹zani do 
informowania Inspekcji Weterynaryjnej lub miejscowego 
lekarza weterynarii o:

- zwiêkszonej œmiertelnoœci;

- znacz¹cego spadku pobierania paszy i wody;

- objawów nerwowych takich jak: drgawki, skrêty szyi, parali¿ 
nóg i skrzyde³, niezbornoœæ ruchów;

- dusznoœci;

- sinicy i wybroczyn;

- biegunki;

- nag³ego spadku nieœnoœci.                                      G. Jêdruszak

„Ptasia grypa”

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

ru¿yna seniorów Spó³dzielcy Siedliszcze rozpoczê³a 
kolejny sezon 2017/2018 w che³mskiej klasie Dokrêgowej. 

Sezon rozpoczêliœmy bardzo dobrze od dwóch wygra-
nych  z beniaminkami w meczach z Or³em Srebrzyszcze - 3:1 i 
Hutnikiem Ruda Huta - 7:1. W nastêpnym meczu na wyjeŸdzie 
przegraliœmy - 2:1 z Uni¹ Bia³opole. Mecz z wy¿ej notowan¹ 
Granica Dorohusk zremisowaliœmy - 1:1, nastêpnie wygraliœmy 
na wyjeŸdzie z Ogniwem Wierzbica - 2:1. w szóstej kolejce na 
wyjeŸdzie zremisowaliœmy - 3:3 z Hetman ¯ó³kiewka, który 
ma aspiracje IV ligowe. Po szeœciu kolejkach zajmujemy pi¹te 
miejsce 11 pkt. Strzelcy bramek dla Spó³dzielcy: Stefañczuk 
Marek 8, Lechowski £ukasz 6, po jednej bramce zdobyli 
Or³owski Damian, Pasternak Robert, Osoba Damian.

SK£AD DRU¯YNY SENIORÓW: ¯ukowski Pawe³, Borek 
Szymon, Braniewski Robert, Droñ Pawe³, Grzesiuk Rados³aw, 
Iwaniuk Mateusz, Jêdruszak Konrad, Jêdruszak Patryk, Jop Jan, 

Kiedrzynek Krzysztof, Kosowski Miros³aw, £aska Krzysztof, 
£awicki Maciej, Lechowski £ukasz, Lekan Dawid, 
Moniakowski Jakub, Mroczek Krzysztof, Or³owski Damian, 
Or³owski Daniel, Or³owski Dawid, Osoba Damian, Pasternak 
Robert, Pawlak Przemys³aw, Pawlak Pawe³, Roczon Jakub, 
Siczek Karol, Stefañczuk Marek, Wawruszak Kamil, Wójcik 
Robert, Wójciszyn Patryk.

Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim zawodnikom za 
bardzo du¿e zaanga¿owanie i ducha walki w ka¿dym meczu. 
Nie bêdê na razie nikogo wyró¿nia³ na to przyjdzie czas po 
zakoñczeniu rundy jesiennej. Pragnê podkreœliæ, ¿e w 
Spó³dzielcy Siedliszcze nie mamy obcych zawodników. 
Oprócz bramkarza wychowanka Che³mianki wszyscy 
zawodnicy s¹ wychowankami Spó³dzielcy Siedliszcze b¹dŸ 
urodzili siê w gminie Siedliszcze. Trenerem zespo³u 
Spó³dzielcy jest Miros³aw Kosowski ma bardzo du¿e 
doœwiadczenie trenerskie. Jest trenerem który po³¹czy³ na 
boisku m³odoœæ z doœwiadczeniem, na razie bardzo dobrze to 
wychodzi.

Krótko o siedliskiej pi³ce no¿nej
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Dodam jeszcze kilka s³ów o pozosta³ych dru¿ynach 

Spó³dzielcy. W rozgrywkach CHOZPN uczestnicz¹ dru¿yny 
juniorów, trampkarzy, m³odzików oraz orlików. Orlicy nie 
rozpoczêli jeszcze sezonu.

Juniorzy po reorganizacji rozgrywek wystêpuj¹ w grupie 
pó³nocnej razem z dziewiêcioma innymi zespo³ami. Pierwszy 
mecz przegraliœmy - 2:1 z Vitrum Wola Uhruska, drugi mecz 
juniorzy wygrali z Agrosem Suchawa, trzeci z P³awanicami 
Kamieñ - 11:2. Juniorzy po trzech kolejkach  plasuj¹ siê na 4 
miejscu. Bramki 19:5 zdobyli w sumie 6 pkt.

KADRA ZESPO£U JUNIORÓW: Banaszek Kacper, 
Baranowski Norbert, Darnia Patryk, Duda Micha³, Dudek 
Marcin, Filipczuk Dawid, Gacki Oskar, Gêba Gabriel, Gregier 
Mateusz, Gruszka Mateusz, Grzesiuk Rados³aw, Jêdruszak 
Patryk, Karwat Oskar, Kazalski Dawid, Koczan Pawe³, 
Kowalczyk Pawe³, Kulisz Maciej Kuntski Micha³, Kupracz 
Patryk, £awicki Maciej, Maik Eryk, Matwiejewski Sylwester, 
M³ynarczyk Jakub, M³ynarski Marcin, Moniakowski, Okoñ 
Bartosz, Okoñ £ukasz, Or³owski Damian, Or³owski Daniel, 
Pieczykolan Marek, Poliszuk Krzysztof, Roczon Jakub, Sawicki 
Micha³, Œmigielski Mateusz, Stefañczuk Marek, Szokaluk 
Daniel, Szokaluk Miko³aj, Szymañski Mateusz, Troczyñski 
Jakub, Wêgorek Bart³omiej, Wójcik £ukasz, Wójciszyn Patryk, 
Wo³oszyn Norbert.

Trampkarze Spó³dzielcy rozegrali trzy mecze i wygrali 
jeden mecz z Olimpia Wyryki, dwa pozosta³e mecze przegrali 
ale do koñca rundy pozosta³o jeszcze osiem kolejek i bêdzie 
lepiej.

KADRA DRU¯YNY TRAMPKARZY: B³aziak Adrian, 
Danieluk £ukasz, Dudziak Kacper, Filipczuk Dawid, Gruszka 
Eryk, Gruszka Konrad, Gruszka Mateusz, Guzowski Dawid, 
Jaworski £ukasz, Karwat Oskar, Karwat Piotr, Klik Oliwier, 
Kruczyñski Adrian, Kulisz Maciej, Matwiejewski Sylwester, 

Mazurek Bart³omiej, Mielniczuk Mateusz, M³ynarczyk Jakub, 
Mróz Kewin, Okoñ £ukasz, Or³owski Dominik, Poliszuk 
Krzysztof, Przebiorowski Jakub, Przebiorowski Karol, Rudnik 
Kamil, Œliwiñski Jakub, Stasiñski Pawe³, Szymañski Igor, 
Wo³oszyn Eryk.

M³odzicy rozegrali dwa mecze, który wygrali 5:0 z Vitrum 
Wola Uhruska i 3-0 z Astr¹ Leœniowice.

KADRA M£ODZIKÓW: Baranowski Dawid, B³aziak 
Adrian, Braniewski Bart³omiej, Dejnek Przemys³aw, Dzwonnik 
Patryk, Gogu³ka Bart³omiej, Gruszka Eryk, Gruszka Konrad, 
Karwat Piotr, Klin Maksymilian, Kruk Kacper, Madejek Norbert, 
Mielniczuk Mateusz, Mróz Kewin, Or³owski Dominik, 
Pasternak Joanna, Poleszak Krystian, Przebiorowski Jakub, 
Przebiorowski Karol, Stepczuk Karol, Szemro Bartosz, 
Szymañski Igor, Zuzaniuk Bartosz.

Trenerem dru¿yn juniorów i m³odzie¿owych jest Damian 
Osoba. Klub Spó³dzielcy prowadzi szkolenia w piêciu grupach 
wiekowych. Na 27 zespo³ów seniorskich uczestnicz¹cych w 
rozgrywkach prowadzonych przez CHOZPN tylko kilka 
dru¿yn posiada zespo³y m³odzie¿owe we wszystkich grupach 
wiekowych tak jak Spó³dzielca Siedliszcze. Efekty szkolenia 
m³odzie¿y przez Damiana Osobê jest ju¿ widaæ w dru¿ynie 
seniorów.

Dziêkujemy kibicom ¿e tak licznie przychodz¹ na mecze 
naszej dru¿yny. 

Zachêcamy lokalnych przedsiêbiorców o sponsorowanie 
naszego klubu w zamian mo¿emy umieœciæ logo Pañstwa firmy 
na naszych strojach pi³karskich i lub umieszczenie banerów  
reklamowych na ogrodzeniu boiska przy ul. Sportowej. 
Kontakt w tej sprawie z przedstawicielami klubu.

Zbigniew Droñ
Prezes LKS Spó³dzielca Siedliszcze

rogi Czytelniku. Jedn¹ ze stron G³osu Siedliszcza postanowiliœmy poœwiêciæ starym dokumentom dotycz¹cych oczywiœcie 
Siedliszcza, jak i ca³ej naszej gminy. Wiele ciekawych dokumentów uda³o siê ju¿ zgromadziæ i w³aœnie na ³amach G³osu DSiedliszcza chcemy Pañstwa zapoznaæ z t¹ wielk¹ histori¹ naszej Ma³ej Ojczyzny zapisan¹ na po¿ó³k³ych kartkach papieru. 

Za spraw¹ takich w³aœnie drobiazgów poznajemy nasz¹ przesz³oœæ - historiê. S¹ to wspania³e materia³y, które bêd¹ przydatne do 
ró¿nych publikacji i prac naukowych. 

Zachêcam Pañstwa do "poszperania" w swoich szufladach, czy babcinych kuferkach i zwrócenie uwagi na wszelkie stare 
dokumenty, mapy czy fotografie. Je¿eli coœ takiego znajdziemy, to bardzo proszê takich rzeczy nie wyrzucaæ tylko przekazaæ do 
Urzêdu Miejskiego, b¹dŸ wypo¿yczyæ do zeskanowania. Liczymy na Pañstwa wspó³pracê.                                                          Red.SK
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¯niwa to trudny okres dla rolników nie tylko z terenu naszej gminy. Anomalie pogodowe i wahania cen na 
skupach nierzadko przyprawiaj¹ gospodarzy o zawrót g³owy. 
A jak to by³o kiedyœ?. Niektórzy z nas pamiêtaj¹ inni zaœ nawet tych czasów nie znaj¹. Specjalnie dla Pañstwa 
dokopaliœmy siê do „Tygodnika Che³mskiego” z 1985 roku, w którym opisano ¿niwa u naszych mieszkañców. 
Treœæ artyku³u: „¯niwa to nie kataklizm - tak pisaliœmy po jednym ze ¿niwnych rajdów po województwie w 
po³owie sierpnia tego roku. Ale pisanie o nie skoszonym zbo¿u pod koniec wrzeœnia co prawda o kataklizmie 
jeszcze nie œwiadczy ale daje do myœlenia. Bo czy¿ wszystko mo¿na zgoniæ na nie sprzyjaj¹c¹ aurê? Przejazd 
jakiego dokonaliœmy 24 wrzeœnia br. Po trasie lubelskiej potwierdzi³, ¿e nie wszystko zale¿y od czynników 
obiektywnych.Pierwszy przypadek mo¿na nazwaæ losowym. W Adolfinie na polu 65 letniej KAZIMIERY 
………….. dwa kombajny zbieraj¹ jêczmieñ i pszenicê. – Przedp³aty w SUR Bezeku dokona³am jeszcze przed 
¿niwami. Na pocz¹tku zbo¿a nie mog³am skosiæ, bo nie mia³am gdzie suszyæ. PóŸniej chodzi³am do SUR w 
Bezku dwukrotnie i dopiero dziœ dosta³am przyczepy i kombajny. - To gospodarstwo nale¿a³o do przoduj¹cych, 
- twierdzi naczelnik gminy w Siedliszczu. Ale syn, który prowadzi³ z matk¹ gospodarstwo wyjecha³ na Zachód  i 
do tej pory nie powróci³. Kobieta zosta³a sama. To zbo¿e na pewno siê nie zmarnujê. 
Mamy jednak jeszcze kilku opiesza³ych rolników, którzy do dziœ nie zebrali zbo¿a. S¹  to miêdzy innymi PIOTR 
…… z Lipówek i MARIAN …… z Chojna Nowego. Maj¹ po kilka hektarów nie zebranego zbo¿a.
Kierownik punktu us³ugowego SUR w Anusinie JÓZEF ……. informuje, ¿e Piotr ………… dopiero 23 wrzeœnia 
dokona³ przedp³aty na wykonanie us³ugi wiêc dzisiaj przyst¹pimy do koszenia. Kierownik s³u¿by rolnej w 
Siedliszczu TADEUSZ …… wraca w³aœnie od Mariana Pastuszaka, którego jednak nie zasta³ w domu. - Tak czy 
inaczej – mówi WALDEMAR …… z Wydzia³u Rolnictwa UW – zbo¿e musi byæ zebrane. Powinniœcie jeszcze 
dzisiaj byæ z nakazami od naczelnika i sprzêtem u wszystkich opiesza³ych. Przypadków podobnych jak te, 
które zastaliœmy w gminie Siedliszcze jest w województwie wiêcej. Dziwni to rolnicy, których do zbioru zbó¿ 
trzeba zmuszaæ decyzjami administracyjnymi. A swoj¹ drog¹ sporo by³o w tym roku uwag do instytucji  
odpowiedzialnych za organizacjê prac ¿niwnych”.

Ze wzglêdu na ochronê danych osobowych nie ujawniamy nazwisk.                                                  Red.

Z 1985 roku – „… Przymusowe ¿niwa”
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iedy w 1985 roku, zaraz po studiach rolniczych, przybyliœmy 
z mê¿em do Bezku, rozpocz¹æ pracê w Rolniczym Zak³adzie KDoœwiadczalnym AR w Lublinie, niedzielna msza œw. 

odbywa³a siê w budynku cerkwi. Œwi¹tynia mia³a œciany, œwie¿o 
po³o¿ony dach z blachy, otwory na okna i jedne drzwi wejœciowe. 
W czasie mszy, do wnêtrza czasami wpada³y ptaki, a kolana, po 
wstaniu z klêczek, by³y ubielone wapnem. Z zewn¹trz budynek 
wygl¹da³ urokliwie, biel¹c siê poœród starego, lipowo-jesionowego 
drzewostanu. Przed nim znajdowa³y siê groby przykryte kamieniami 
nagrobnymi z danymi zmar³ych wypisanymi cyrylic¹, otoczone 
kutymi ogrodzeniami. Przypomina³y, ¿e w tym miejscu ju¿ bardzo 
dawno temu, toczy³o siê ¿ycie religijne. ¯e jesteœmy kontynuatorami 
wiary i tradycji chrzeœcijañskiej.Jak wygl¹da³a historia tego miejsca? 
Spróbowa³am tego dociec. Oto co opowiedzia³y mi dostêpne 
dokumenty.

Obecna rzymsko-katolicka kaplica p/w œw. Anny, jest 
budynkiem u¿ytkowanym pierwotnie przez Koœció³ Wschod-
ni.Legenda mówi, ¿e pierwsza cerkiew w Bezku sp³onê³a od 
uderzenia pioruna a wraz z ni¹ wszystkie dokumenty. Dlatego 
niemo¿liwe jest dok³adne okreœlenie czasu za³o¿enia parafii i budowy 
cerkwi. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 3 kwietnia 1503 
roku. Jest to akt nadania cerkwi u¿ytków rolnych z posiad³oœci 
miejscowego pana. Jednak parafia musia³a istnieæ wczeœniej - 
przyjmuje siê, ¿e od po³owy XIV wieku. Wywodzi³ siê z niej nawet 
jeden z che³mskich biskupów: Hrycko Okuszkowicz z Bezka  
(niekiedy zwany Beskim), który przyj¹³ imiê Herasym, powo³any na to 
stanowisko po œmierci  biskupa Sawy w 1471 roku. 

Pierwotnie cerkiew nosi³a wezwanie œw. Anny i œw. Dymitra 
So³uñskiego. W nastêpnych latach by³ to sam œw. Dymitr lub sama œw. 
Anna, wizytacja z 1793 wymienia obydwoje. Po 1596 roku, kiedy do 
Unii Brzeskiej ³¹cz¹cej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów Koœció³ 
prawos³awny i ³aciñski, przyst¹pi³a równie¿ diecezja che³mska, 
cerkiew w Bezku zaczê³a funkcjonowaæ jako unicka. Koœció³ ten uzna³ 
prymat papie¿a, ale zachowa³ obrz¹dek wschodni.

Kiedy pierwsza cerkiew uleg³a ruinie w latach 1680 – 1687 
zosta³a wybudowana nowa, tak¿e drewniana przez cieœlê Jacentego 
ze Lwowa. Postarali siê o to proboszcz  Eliasz Wo³osowicz 
z parafianami oraz dziedzice czêœci Bezku Jan i Marianna I³owiccy. 
Cerkiew mia³a uk³ad pomieszczeñ taki jak obecna, tj. prezbiterium, 
nawê i kruchtê zwan¹ babiñcem. Nad babiñcem wznosi³a siê 
dzwonnica. Dach pokryty by³ gontem, pod³oga z desek, by³o szeœæ 
okien i dwoje drzwi.

Oko³o 1793 r. w cerkwi zosta³o zaprowadzone przez 
ówczesnego proboszcza Bractwo Nauki Chrzeœcijañskiej. By³o to sto-
warzyszenie ludzi œwieckich, nastawionych na konkretne pobo¿ne 
dzia³ania, jak gor¹cy kult swego œwiêtego patrona czy te¿ dzia³alnoœæ 
dobroczynn¹. W tym¿e roku, cerkiew sp³onê³a w po¿arze 
i postawiono kolejn¹ tak¿e drewnian¹. W 1840 roku i ten budynek 
sp³on¹³. Ponoæ od podpalenia bo w ci¹gu tygodnia spali³y siê cerkiew, 
dom duchownego i budynki parafialne. Parafianie za w³asne œrodki, 
wybudowali wtedy tymczasow¹ kaplicê p/w œw. Dymitra i w niej 
modlili siê do 1867r., to jest do czasu wybudowania cerkwi 
murowanej, ze œrodków pañstwowych. Nowa œwi¹tynia, mieszcz¹ca 
300 osób, zbudowana zosta³a z bia³ego kamienia i ceg³y  œciany by³y 
otynkowane. Pokryta by³a blach¹ z ¿elaza, kopu³a blach¹ 
ocynkowan¹. Wygl¹da³a trochê inaczej ni¿ obecnie. Zbudowana by³a 
na planie krzy¿a. Ramiê pionowe, na linii wschód - zachód, to 
prezbiterium, nawa i babiniec. Boczne ramiona krzy¿a to dwa ganki, 
od stron pó³nocnej i po³udniowej, sk³adaj¹ce siê z podestu, trzech 
kamiennych stopni, dwóch kolumn i dwóch pó³kolumn, po³¹czonych 
¿eliwnymi kratami. Z ganków do cerkwi prowadzi³y drzwi boczne, 
dwuskrzyd³owe. W œcianie  pó³nocnej o³tarza, na zewn¹trz 
wprawiona by³a p³yta kamienna z wyrytym, poz³acanym napisem: 
„Z woli i ³aski Imperatora Wszechrosyjskiego Aleksandra II œwi¹tynia 
ta zosta³a za³o¿ona w 1867 roku.”

Trzeba dodaæ, ¿e wczeœniejsze cerkwie drewniane, by³y 
posadowione na wzniesieniu, po przeciwnej stronie drogi, ni¿ 
obecnie stoi cerkiew murowana– gdzieœ za domami pañstwa Mrozów 
i pani Koz³owskiej.

Nowa cerkiew zosta³a poœwiêcona 26 listopada 1869 roku przez 
biskupa che³mskiego Micha³a Kuziemskiego. By³a nadal cerkwi¹ 
obrz¹dku grekokatolickiego. Z powodu niedostatecznej 
wytrzyma³oœci gruntu, przesi¹kniêtego wodami gruntowymi, 
rozpoczê³o siê zauwa¿alne osiadanie gruntów i w niektórych 
miejscach budynku pojawi³y siê niebezpieczne pêkniêcia. Dlatego w 

1889 roku poddano cerkiew kapitalnemu remontowi, ze œrodków 
rz¹dowych. Wzmocniono i rozszerzono fundamenty, na nowo 
zbudowano z ceg³y czêœæ prezbiterium i œcianê frontow¹, zrobiono 
now¹ posadzkê, po³o¿ono nowy dach. Parafianie z w³asnych œrodków 
i w³asnymi si³ami, zbudowali kamienne ogrodzenie. 26 listopada 
1889 r., odœwie¿ona cerkiew zosta³a poœwiêcona przez biskupa 
lubelskiego, Flawiana.

W 1875 r. car wyda³ nakaz likwidacji Koœcio³a Greko-
katolickiego w Królestwie Polskim i wprowadzi³ prawos³awie, 
a w 1896r. powstaje w Bezku parafia prawos³awna. Kiedy w ramach 
polonizacji terenów pomiêdzy Wieprzem, a Bugiem od maja do lipca 
1938 roku na Podlasiu i Che³mszczyŸnie niszczono cerkwie 
prawos³awne, zlikwidowano w okolicy wszystkie cerkwie. Pozosta³a 
tylko jedna w Bezku. Co j¹ uratowa³o? Pytanie pozostaje, na razie bez 
odpowiedzi.

W 1947 r. mia³a miejsce akcja „Wis³a”, wysiedlania ludnoœci 
ukraiñskiej. Parafia prawos³awna w Bezku wyludni³a siê. W latach 
1958-1962 budynek by³ dzier¿awiony przez Koœció³ Narodowy. 
Mieszkañcy Bezku wspominaj¹, ¿e jeszcze pod koniec lat 
szeœædziesi¹tych funkcjonowa³a cerkiew i istnia³a „plebania” 
prawos³awna, na któr¹ czêsto, jako dzieci byli zapraszani i czêstowani 
ciastem przez ¿onê kap³ana prawos³awnego. Wygl¹da na to, ¿e ów 
kap³an z rodzin¹ opuœci³ Bezek w latach siedemdziesi¹tych i parafia 
przesta³a istnieæ. Nastêpne lata budynek niszcza³ W latach 
siedemdziesi¹tych i pocz¹tku osiemdziesi¹tych, aby u³atwiæ wiernym 
rzymskokatolickim korzystanie z praktyk religijnych, msze œw. 
odbywa³y siê w niedziele, w domach pañstwa Stasiñskich, potem 
pañstwa Czarneckich. Postanowiono wiêc wydzier¿awiæ budynek 
cerkwi i utworzyæ filiê Koœcio³a Parafialnego w Olchowcu. 

Cerkiew zosta³a przejêta w stanie prawie ruiny: bez dachu, 
okien, pod³óg. Remont przeprowadzono w latach 1984-1986. 
Pierwsze msze œw. zaczê³y odbywaæ siê w niej oko³o 1985 roku, po 
nakryciu murów dachem, ale bez okien i pod³óg. Z biegiem czasu 
zosta³a kompletnie odremontowana i ogrodzona, ze œrodków 
i staraniem parafian. W czasie remontu, zlikwidowane zosta³y drzwi 
boczne w œcianie po³udniowej  i pó³nocnej oraz ganki przed nimi, 
przez co cerkiew straci³a plan krzy¿a. Wnêtrze wy³o¿ono boazeri¹ 
i wyposa¿ono zgodnie w wymogami liturgii rzymsko-katolickiej. 
W o³tarzu umieszczono obraz œw. Anny, patronki kaplicy. Na 
zewn¹trz, na metalowych wspornikach zawieszono dzwon, o imieniu 
œw. Anna.

W ca³ej tej historii zastanawia mnie, co sta³o siê z wiernymi 
prawos³awnymi, którzy po Unii Brzeskiej, nie zgodzili siê z decyzj¹ 
biskupów che³mskich i nie chcieli byæ unitami. Gdzie odprawiali 
swoje nabo¿eñstwa? Czy mo¿e postawili swoj¹ cerkiew? Czy w Bezku 
by³y dwa oœrodki religijne? Bo wiek XVII nosi³ cechy wojny religijnej, 
nast¹pi³o sk³ócenie i rozdarcie miêdzy prawos³awnymi, a unitami. 
W dokumentach zachowa³ siê taki zapis: „Prawos³awni mieszkañcy 
wsi Bezek napadli na duchownego unickiego: wpad³szy na cmentarz 
gwa³townie wy¿ey mianowanego (duchownego, rêkoma mu w³osy 
targaj¹c, piêœciami t³uk¹c i kyimi, zbili i skrwawili...(..) zabiæ go 
umyœlnie chc¹c.” Bo, ¿e istnia³a w Bezku parafia grekokatolicka to 
pewne.

I tak toczy³y siê losy naszej œwi¹tyni. Modlili siê w niej wierni 
koœcio³a wschodniego, grekokatolickiego, polskiego narodowego 
teraz rzymskiego. Miejmy nadziejê, ¿e to miejsce nigdy nie 
opustoszeje i nie zacznie pe³niæ jakiœ innych funkcji. Zale¿y to od nas, 
chrzeœcijan z Bezku.           Marzenna Frydrych

„Nasza kaplica w cerkwi” 
z dziejów kaplicy p/w œw. Anny w Bezku
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Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y: rozpoznaæ osoby 

przedstawione na zdjêciu.

Odpowiedzi wraz z danymi autora i nr telefonu nale¿y 

sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Siedliszczu 

b¹dŸ przes³aæ na adres: glos@siedliszcze.pl do dnia 13 

listopada 2017 r.

         Do wygrania 100,00 z³

   KONKURS

Rozwi¹zanie konkursu z poprzedniego numeru

Konkurs polega³ na odgadniêciu i opisaniu miejsca 

przedstawionego na zdjêciu.

OdpowiedŸ: przedstawiony na zdjêciu 

m³yn znajdowa³ siê przy ulicy Chojenieckiej 

w Siedliszczu, a w³aœcicielem jego by³ Hersz Ho-

chman. 

Z poœród osób które udzieli³y prawid³owej 

odpowiedzi wylosowana zosta³a Pani Paulina 

Mataczyñska wygrywaj¹c 100,00 z³.

K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY

Drodzy Czytelnicy.
Redakcja zaprasza wszystkich chêtnych do nadsy³ania i podzielenia siê swoimi przepisami kulinarnymi. 

Tym razem przepisy zosta³y przekazane przez Warsztaty Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim.
Liczymy na Pañstwa zainteresowanie

SK£ADNIKI (48 sztuk): 1 kostka margaryny 
tortowej, 5 dag dro¿d¿y œwie¿ych, 1/4 szklanki 
ciep³ego mleka, 4 ³y¿ki cukru, 3 szklanki m¹ki, 
szczypta soli, 2 ca³e jajka
Dodatkowo: nadzienie np. gêsty d¿em, 
czekolada (ja u¿y³am 3 jab³ek) 
WYKONANIE:
1. Margarynê podgrzewam tak, aby by³a 
p³ynna (odrobinê studzimy, ma pozostaæ 
ciep³a).
2. Dro¿d¿e wkruszam do mleka, dodajê cukier 
i mieszam do rozpuszczenia sk³adników.
3. Do miski wsypujê przesian¹ m¹kê, sól, 
wbijam jajka, wlewam przygotowane wczeœ-
niej mleko z dro¿d¿ami i cukrem oraz stopion¹ 
margarynê. Mieszam ³y¿k¹ do po³¹czenia 
sk³adników na miêkkie, g³adkie ciasto. Trwa to 
nie d³u¿ej ni¿ 2 minutki i kiedy ciasto jest 
gotowe przykrywam miskê talerzem, na-
stêpnie wstawiam do wyroœniêcia do lodówki 
na 1h.
4. Po tym czasie wyjmujê ciasto z lodówki – 
powinno byæ nie tylko wyroœniête, ale 
i miêkkie oraz ju¿ nieco sztywniejsze (od 
zimna), a przez to ³atwiejsze do obróbki. Od 
razu rozgrzewam piekarnik do 180 st. C
5. Dzielê ciasto na czêœci (na 4 czêœci) i ka¿d¹ 

z nich po kolei rozwa³kowujê w ko³o i dzielê 
na trójk¹ty (jak pizzê), nak³adam jab³ka/d¿em i 
z ka¿dego trójk¹ta formujê rogalik.
6. Rogaliki uk³adam na wy³o¿onej papierem 
do pieczenia blasze, zachowuj¹c miêdzy 
nimi odstêpy, bo bêd¹ jeszcze ros³y w czasie 
pieczenia. Nastêpnie smarujê za pomoc¹ 
pêdzelka mlekiem.
7. Piekê w 180 st. C przez 15 minut. Czas 
pieczenia zale¿y od piekarnika. Powinny byæ 
³adnie zrumienione. Gotowe rogaliki 
wyjmujê i wyk³adam na kratkê-ruszt, ¿eby 
wystyg³y.
8. Kiedy s¹ ju¿ gotowe mo¿na przygotowaæ 
lukier: cukier puder z mlekiem, mleko 
wlewaæ stopniowo. Lukier powinien byæ 
gêsty lub posypaæ samym cukrem pudrem 
kiedy wystygn¹.

SK£ADNIKI: Ciasto dro¿d¿owe - 30 dag m¹ki, 
3 dag dro¿d¿y, 2/3 szklanki mleka, 3 ¿ó³tka, 
8 dag cukru, 5 dag mas³a, odrobina soli, 
1 ³y¿eczka aromatu œmietankowego. 
Ser:  25 dag sera pó³t³ustego, 1 ¿ó³tko, 1 
³y¿eczka cukru, 3 ³y¿eczki cukru waniliowego 
(lub mniej), 1 ³y¿eczka aromatu œmietanko-
wego
Kruszonka: 3 dag mas³a, 5 dag m¹ki, 5 dag 

cukru (lub mniej), 1 bia³ko do posmarowania 
ciasta
WYKONANIE:
Przepis na ciasto dro¿d¿owe: W miseczce (lub 
du¿ym kubeczku) pokruszyæ dro¿d¿e, dodaæ 
³y¿kê cukru i ³y¿kê m¹ki oraz pó³ szklanki 
ciep³ego mleka. Wszystko dok³adnie rozetrzeæ 
i wymieszaæ. Odstawiæ do wyroœniêcia. Do 
miski wsypaæ pozosta³¹ m¹kê, cukier, szczyptê 
soli, dodaæ ¿ó³tka, stopione i ostudzone mas³o, 
resztê mleka i wyroœniêty rozczyn. Wyrabiaæ 
ciasto do chwili jak bêdzie odchodzi³o od rêki i 
œcianek miski (ciasto jest doœæ klej¹ce ale takie 
ma byæ, po dok³adnym wyrobieniu bez 
problemu odchodzi od rêki). Przykryæ 
œciereczk¹ i odstawiæ w ciep³e miejsce do 
wyroœniêcia.
Przepis na ser: Ser, ¿ó³tko, cukier i cukier 
waniliowy zmiksowaæ. Dodaæ aromat i wy-
mieszaæ.

Przepis na kruszonkê: Zimne mas³o 
pokroiæ w kostkê, dodaæ m¹kê i cukier, 
dok³adnie rozetrzeæ, a¿ powstan¹ grudki 
ciasta, czyli kruszonka.

Pieczenie ciasta dro¿d¿owego z se-rem: 
Pod³u¿n¹ foremkê 9x17 cm (zmierzone dno 
foremki) wy³o¿yæ papierem do pieczenia. Gdy 
ciasto dwukrotnie zwiêkszy swoj¹ objêtoœæ, 
prze³o¿yæ na wysypan¹ m¹k¹ stolnicê 
i uformowaæ rêk¹ cienki prostok¹t. Na ciasto 
posmarowaæ ser, zwin¹æ jak roladê i prze³o¿yæ 
do foremki. Wierzch ciasta posmarowaæ 
roztrzepanym bia³kiem i posypaæ kruszonk¹. 
Ciasto ponownie przykryæ œciereczk¹ i po-
zostawiæ do wyroœniêcia. Piec w nagrzanym 
piekarniku do 170 stopni C przez 1 godzinê 
(lub trochê krócej).

B£YSKAWICZNE 
ROGALE DRO¯D¯OWE 

Z NADZIENIEM

B£YSKAWICZNE 
ROGALE DRO¯D¯OWE 

Z NADZIENIEM

CIASTO 
DRO¯D¯OWE 

Z SEREM

CIASTO 
DRO¯D¯OWE 

Z SEREM
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