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Pozostaje tylko ¿al  z rozstania…

W dniu 27 lutego 2017 roku po¿egnaliœmy 

Annê Przybylsk¹. Osobê, która w swoim ¿yciu wiele zrobi³a 

dla spo³ecznoœci Gminy Siedliszcze. 

Pani Anna by³a radn¹ IV kadencji Rady Gminy Siedliszcze 

i obecnie so³tysem so³ectwa Lipówki. Ci¹gle zaanga¿owana 

w rozwi¹zywanie problemów mieszkañców, 

mimo choroby z któr¹ zmaga³a siê od pewnego czasu. 

Pozostanie w naszych sercach, wspomnieniach jako osoba 

¿yj¹ca dla innych, ciep³a, aktywna, przedsiêbiorcza, 

a jednoczeœnie silna i stanowcza. 

Wspominaj¹c Annê Przybylsk¹  mo¿na przytoczyæ s³owa 

Jana Paw³a II: „Cz³owiek jest wielki nie przez to co ma, nie 

przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli siê z innymi”.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamiêci.

Hieronim Zonik

Œ.P. 

Anna Przybylska
21.VII.1957 - 27.II.2017
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mi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie 
Gminy Siedliszcze w  2017 r.;

6) zmian w statucie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Sie-
dliszczu;

7) przyjêcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2017 – 2020.

8) wyra¿enia zgody na zamianê, nabycie i zbycie nieru-
chomoœci gminnych.

Radni przyjêli równie¿ informacje z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narko-
manii w 2016 r.  oraz sprawozdania za rok 2016 dotycz¹ce:

- realizacji programu wspó³pracy gminy Siedliszcze z orga-
nizacjami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie,

- dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Siedliszczu, 
- realizacji Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Ro-

dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gmi-
nie Siedliszcze, 

- realizacji zadañ z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastêpczej.

Red. 

 dniu 28 marca 2017 r. odby³a siê XXV sesja siódmej 
kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu pod Wprzewodnictwem Pana Wies³awa Pra¿nowskiego, 

Przewodnicz¹cego Rady.
G³ównym tematem obrad by³o uchwalenie Studium 

uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
dla Gminy Siedliszcze. 

Podczas sesji podjêto tak¿e uchwa³y w sprawach:
1) zmian w bud¿ecie gminy na 2017 r. oraz w wieloletniej 

prognozie finansowej;           
2) dostosowania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego;
3) dostosowania sieci publicznych przedszkoli i oddzia³ów 

przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminê Siedliszcze;

4) okreœlenia kryteriów rekrutacji do pierwszej klasy szko³y 
podstawowej oraz okreœlenia kryteriów obowi¹zuj¹-
cych na drugim etapie postêpowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola i oddzia³ów przedszkolnych 
w publicznych szko³ach podstawowych;

5) przyjêcia programu opieki nad zwierzêtami bezdomny-

GMINNA STATYSTYKA
Liczba ludnoœci w gminie Siedliszcze na koniec 2016 r.

XXV sesja Rady Miejskiej

Redaktor: Panie Starosto, I kwarta³ 2017 r. za nami - dla 
powiatu rozpoczyna siê intensywny sezon kulturalno-
sportowy. Z jakiej oferty wydarzeñ i imprez bêd¹ mogli 
skorzystaæ mieszkañcy Siedliszcza? 

Tomasz Szczepaniak: Zarz¹d Powiatu w Che³mie 
uchwali³ w styczniu kalendarz powiatowych imprez 
kulturalnych i sportowych, co by³o poprzedzone spotkaniem 
konsultacyjnym z przedstawicielami gminnych oœrodków 
kultury oraz pracownikami urzêdów gmin z terenu powiatu. 
Poznaliœmy pomys³y i sugestie osób odpowiedzialnych za 
kulturê i sport, które zosta³y uwzglêdnione w kalendarzu. Tak 
naprawdê sezon kulturalno-sportowy trwa od pocz¹tku 
stycznia, a rozpocz¹³ go Powiatowy Przegl¹d Widowisk 
Kolêdniczych w Rejowcu, podczas którego zaprezentowa³a siê 
grupa teatralna „Arlekin” z Gminnego Oœrodka Kultury 
w Siedliszczu. Nastêpnie, równie¿ w Rejowcu, odby³ siê 
Regionalny Przegl¹d Piosenki i Przyœpiewki Ludowej, z którego 
„Siedliszczanie znad Wieprza” przywieŸli I miejsce w kategorii 
zespo³y œpiewacze z akompaniamentem. Styczniowe sukcesy 
naszych zespo³ów dobrze wró¿¹ na ca³y rok.

Red.: Co w najbli¿szym czasie wydarzy siê w kulturze?
T.S.: Lada moment poznamy laureatów Powiatowego 

Konkursu „Palmy i pisanki wielkanocne”, który co roku cieszy 
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem zarówno dzieci jak 

i doros³ych. Mieszkañcy naszej gminy kultywuj¹ tradycje 
wielkanocne - w konkursie wziê³a udzia³ liczna siedliska 
reprezentacja z palmami i tradycyjnymi pisankami, skro-
banymi i pisanymi woskiem, m³odzie¿ szkolna przygotowa³a 
pisanki wspó³czesne, czerpi¹c inspiracjê z bogactwa 
tradycyjnych wzorów. 21 maja Siedliszcze stan¹ siê 
powiatow¹ stolic¹ autentycznej muzyki ludowej, za spraw¹ 
Powiatowego Przegl¹du Zespo³ów Œpiewaczych, Kapel i Œpie-
waków Ludowych. Planujemy, ¿e w naszym amfiteatrze 
zaprezentuje siê ponad 150 artystów. Najlepsi soliœci i zespo³y 
bêd¹ reprezentowaæ powiat che³mski na Wojewódzkim 
Przegl¹dzie Kapel i Œpiewaków Ludowych w Lublinie, a lau-
reaci wy³onieni na szczeblu wojewódzkim zostan¹ zakwa-
lifikowani do udzia³u w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Œpie-
waków Ludowych w Kazimierzu. Muzycznych emocji 
dostarczy nam tak¿e Powiatowy Przegl¹d Muzykuj¹cych Ro-
dzin. Dotacjê na realizacjê tego wydarzenia otrzyma³o 
Siedliskie Towarzystwo Regionalne w ramach otwartego 
konkursu ofert og³oszonego przez Zarz¹d Powiatu na 
wspieranie przez powiat che³mski wykonania zadañ 
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
w 2017 r. Warto wspomnieæ, ¿e do kalendarza imprez kul-
turalnych wpisano równie¿ imprezy, ciesz¹ce siê du¿ym 
zainteresowaniem, realizowane w Siedliszczu: Powiatowy 
Konkurs o œw. Janie Pawle II, Konkurs Poetycki im. Wac³awa 
Iwaniuka oraz Œwiêto Ryby w Majdanie Zahorodyñskim. 

Sezon na kulturê w Powiecie
Rozmowa z  wicestarost¹ Tomaszem Szczepaniakiem 

spoza

Statystyka za I kwarta³ 2017 r.

Liczba ludnoœci ogó³em: 7001 
w tym na pobyt sta³y: 6836, 
na pobyt czasowy: 165

Zameldowania na pobyt sta³y osób spoza gminy: 9
Przemeldowania w obrêbie gminy: 9
Zameldowania na pobyt czasowy: 17
Liczba zgonów: 26
Liczba urodzeñ: 22
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Red.: Panie starosto, jakie imprezy zaplanowano w 
kalendarzu sportowym?

T.S.: Przede wszystkim s¹ to imprezy aktywizuj¹ce dzieci 
i m³odzie¿. Siedliskie szko³y podstawowe, gimnazjalne 
i liceum bior¹ udzia³ w tzw. igrzyskach, gimnazjadach 
i licealiadach w kilku dyscyplinach sportowych, takich jak 
koszykówka, siatkówka, pi³ka rêczna, pi³ka no¿na, tenis 
sto³owy, lekkoatletyka. Oprócz tego nasi zawodnicy mog¹ 
rywalizowaæ w wielu powiatowych zawodach i turniejach 
rozgrywanych w poszczególnych gminach. Ka¿dy kto uprawia 
sport i lubi aktywnie spêdzaæ czas, bez trudu znajdzie coœ dla 
siebie – od rozgrywek w szachach, przez pi³kê no¿n¹, po 
zawody wêdkarskie. W marcu zosta³ rozstrzygniêty Plebiscyt 
Sportowy, podczas którego wybrano najlepszych 
zawodników, trenerów oraz dru¿yny sportowe w 2016 r. 
Uczniowski Klub Sportowy Dragon Siedliszcze zdoby³ tytu³ 
dru¿yny roku, najlepszym debiutem roku okaza³ siê Rados³aw 
Grzesiuk ze „Spó³dzielcy Siedliszcze”, zaœ zawodniczka 
Dragona Siedliszcze Angelika £ucka znalaz³a siê w czo³ówce 
najlepszych sportowców do 16 roku ¿ycia. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujê sukcesu! Jak widaæ Siedliszcze sportem 
stoj¹.

Red.: Zgodzi siê pan, ¿e wydarzenia kulturalne i spor-
towe umo¿liwiaj¹ rozwijanie talentów, promocjê uzdolnionej 

m³odzie¿y, aktywizacjê œrodowisk wiejskich, ale tak¿e 
integruj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ.

T.S.: Otó¿ to, oprócz realizacji wa¿nego zadania, jakim 
jest dba³oœæ o dziedzictwo kulturalne, promowanie bogatej 
tradycji ziemi che³mskiej oraz krzewienie kultury fizycznej, 
rol¹ powiatu jest wspieranie lokalnych wiêzi i integracja 
poprzez organizacjê imprez, przegl¹dów, zawodów czy 
konkursów. Doskona³ym tego przyk³adem by³ tegoroczny 
Powiatowy Dzieñ Kobiet, na który zaprosiliœmy przed-
stawicielki ka¿dej gminy i miasta. Panie podkreœla³y, ¿e takie 
spotkania s¹ potrzebne, poniewa¿ integruj¹, mobilizuj¹ 
i inspiruj¹ do podejmowania wielu nowych aktywnoœci. Cieszê 
siê, ¿e na nasze zaproszenie na Dzieñ Kobiet odpowiedzia³y 
panie z Siedliszcza! Bardzo pozytywnie oceniam równie¿ takie 
inicjatywy jak Plebiscyt So³tys 2017, którego wspó³orga-
nizatorem by³ powiat che³mski. Najlepszych so³tysów wybrali 
sami mieszkañcy, maj¹cy z nimi bezpoœredni kontakt. 
Najwiêksze uznanie w naszej gminie uzyska³ so³tys Kulika pan 
Janusz Wielgus. Przed nami jeszcze wiele imprez, na które 
serdecznie zapraszam. Na stronie internetowej powiatu 
zamieszczony jest kalendarz imprez na 2017 r. – zachêcam do 
zapoznania siê i skorzystania z naszej oferty. 

Red. Dziêkujê za rozmowê.

 poniedzia³ek 13 marca br. Wojewoda Lubelski 
Przemys³aw Czarnek oraz Wicewojewoda Lubelski WRobert Gmitruczuk wrêczyli samorz¹dowcom 

umowy dotycz¹ce udzielenia dotacji na realizacjê 55 zadañ 
z których 15 dotyczy dróg powiatowych o d³ugoœci 98,3 km, 
a 40 dróg gminnych licz¹cych 52,3 km. £¹cznie przebu-
dowanych zostanie 150,6 km dróg na terenie woj. lubelskiego.

Jednym z samorz¹dowców którzy otrzymali takie umowy 
w ramach: „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, by³ równie¿ 
Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik.

Wojewoda na warunkach niniejszej umowy udziela 
Gminie Siedliszcze dotacji w wysokoœci: 330 806,00 z³., która 
zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 104564L w m. Anusin – 
Lipówki”, zgodnie z zakresem rzeczowym okreœlonym we 

wniosku nr 61/G/2017 Beneficjenta o dofinansowanie zadania.
£¹czny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi 661 
613,80 z³.

Red.

Pozyskane œrodki 
na drogê gminn¹ w Lipówkach

8 marca w Zespole Szkó³ im. Henryka 

Sienkiewicza w Siedliszczu odby³o siê 

uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 

wziê³o w nim udzia³ ponad sto pañ z Sie-

dliszcza i okolic. Wœród zaproszonych znalaz³y 

siê przedstawicielki ró¿nych instytucji, 

zak³adów pracy, kó³ gospodyñ, gminnego ko³a 

emerytów, zespo³u ludowego i rad so³eckich. 
Panowie - Burmistrz Siedliszcza Hie-

ronim Zonik, Wicestarosta Che³mski Tomasz 

Szczepaniak, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Wies³aw Pra¿nowski oraz Zastêpca Burmistrza 

Grzegorz Jêdruszak z³o¿yli Paniom najser-

deczniejsze ¿yczenia - zdrowia, wytrwa³oœci oraz wszelkiej 

pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym i zawodowym. Dzieñ Kobiet



Dodatkiem do ¿yczeñ by³ symboliczny tulipan. Bardzo 

zabawna, pe³na humoru by³a czêœæ artystyczna przygotowana 

przez dzieci i m³odzie¿ z ZS. Nie zabrak³o typowych scenek 

rodzajowych z ¿ycia kobiety i mê¿czyzny oraz muzycznych 

przebojów. Wystêp zosta³ nagrodzony gromkimi brawami.
GOK



erdecznie zapraszamy na Siedlisk¹ Biesiadê Literack¹, 
podczas której nast¹pi podsumowanie jubileuszowej SX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

im. Wac³awa Iwaniuka oraz promocja najnowszej monografii 
z dziejów Siedliszcza autorstwa Grzegorza Figla „Siedliszcze. 
Stan badañ, Ÿród³a archiwalne i ikonograficzne dotycz¹ce 
dziejów miasta i gminy”.  

Wydarzenie odbêdzie siê 20 maja 2017 roku w Domu 
Kultury w Siedliszczu. Ju¿ teraz zapraszamy mieszkañców, 
mi³oœników poezji, wszystkich zainteresowanych histori¹ 
swojego regionu.            GOK

Zbli¿a siê biesiada literacka

3 marca w Domu Kultury 
w Siedliszczu odby³o siê spotkanie 
z podró¿nikiem i fotografem  Panem 
Robertem Gondkiem. 

M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ im. 
Henryka Sienkiewicza zosta³a za-
brana w piêkn¹ podró¿ do Afryki. 
Pan Robert to prawdziwy mi³oœnik 
Czarnego L¹du, odwiedzi³ ju¿ 18 
afrykañskich krajów, w ka¿dym 
wspina³ siê na najwy¿szy szczyt. 
Swoje relacje z podró¿y publikuje 
na ³amach takich magazynów jak: 
„Poznaj Œwiat”, „Podró¿e”, „All 
Inclusive”. 

Pan Robert opowiada³ w bar-
dzo ciekawy sposób o swojej 
fascynacji Afryk¹, jej mieszkañcami, kultur¹ i przyrod¹, zdradzi³ jak 
przygotowuje siê do wypraw. Odwiedza równie¿ te najbardziej niebezpieczne 
miejsca w Afryce, gdzie tl¹ siê jeszcze konflikty zbrojne, wybuchaj¹ nowe 
ogniska cholery. Pana Roberta interesuje to oblicze Afryki, które nie zosta³o 
ska¿one masow¹ turystyk¹. 

Spotkanie by³o niezwykle interesuj¹ce, wzbogacone pokazem zdjêæ, 
slajdów, afrykañsk¹ muzyk¹. Pan Robert podj¹³ równie¿ próbê nauki m³odzie¿y 
jêzyka suahili. Okaza³o siê, ¿e dziêki bajce „Król Lew” wszyscy ju¿ znaj¹ sporo 
zwrotów. Nie brakowa³o wielu pytañ do naszego goœcia. M³odzi ludzie mieli 
okazjê poznaæ cz³owieka, który nie boi siê realizowaæ swoich marzeñ, 
udowadniaj¹c, ¿e pasja mo¿e byæ te¿ sposobem na ¿ycie.

GOK

Spotkanie z Robertem Gondkiem
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prowadzana reforma edukacji ma charakter 
d³ugofalowy. Proces zmian rozpocznie siê od W1 wrzeœnia 2017 r.,  a zakoñczy w roku szkolnym 

2022/2023. Zgodnie z za³o¿eniami do 31 marca br. 
zobligowano samorz¹dy do ustalenia na swoich terenach sieci 
szkó³ dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. 

W gminie Siedliszcze na najbli¿sze lata ustalono, ¿e 
tworzyæ j¹ bêdzie OŒMIOKLASOWA SZKO£A POD-
STAWOWA Z ODDZIA£AMI GIMNAZJALNYMI oraz 
PRZEDSZKOLE SAMORZ¥DOWE W SIEDLISZCZU.

Zgodnie z za³o¿eniami reformy edukacji wygaszane 
bêdzie gimnazjum. Po ukoñczeniu klasy szóstej, uczniowie 
bêd¹ kontynuowali naukê w klasie siódmej szko³y 
podstawowej. 

W roku szkolnym 2017/2018 przy szkole podstawowej 
planowane s¹ dwa oddzia³y przedszkolne, do których bêd¹ 
uczêszcza³y dzieci urodzone w roku 2011, klasy I – VII  oraz 
klasy II – III gimnazjum.

Wprowadzany system edukacji zak³ada realizacjê nowej 
podstawy programowej w oddzia³ach przedszkolnych, klasach 
I, IV i VII w oparciu o nowe podrêczniki dostosowane do 
zmienionych treœci. Wzorem lat poprzednich rodzice nie bêd¹ 

ponosili kosztów zakupu podrêczników, które zostan¹ 
wypo¿yczone uczniom na dany rok szkolny. Dotychczasowa 
podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla szkó³ 
podstawowych bêdzie obowi¹zywa³a w klasach II, III, V i VI w 
roku szkolnym 2017/2018, a nastêpnie w klasach III i VI w roku 
szkolnym 2018/2019.

Stopniowo bêd¹ wprowadzane nowe przedmioty 
nauczania: geografia i biologia – od klasy pi¹tej, chemia i fizyka 
– od klasy siódmej, drugi jêzyk obcy nowo¿ytny oraz 
doradztwo zawodowe – tak¿e od klasy siódmej.

Na zakoñczenie nauki w klasie ósmej przeprowadzony 
zostanie egzamin z trzech obowi¹zkowych przedmiotów: 
jêzyka polskiego, matematyki i jêzyka obcego. 

Dzia³alnoœæ wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ szko³y okreœli 
nowy program wychowawczo – profilaktyczny. Zmianie 
ulegnie tak¿e Statut, który reguluje pracê szko³y zgodnie ze 
zmienionymi przepisami prawa oœwiatowego. 

Wszystkie szko³y bêd¹ pracowaæ w oparciu o nowe akty 
prawne:  Prawo oœwiatowe – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
oraz Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – prawo oœwiatowe – 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

B. Pra¿nowska

Reforma edukacji w gminie Siedliszcze

a¿dy uczeñ zna ten moment, kiedy chcia³oby siê zrobiæ 
tysi¹c innych rzeczy, a nauka nie mo¿e d³u¿ej czekaæ... 
Nag³e polecenia mamy „wynieœ œmieci”, „posprz¹taj K
pokój” staj¹ siê cudown¹ i wyczekiwan¹ wymówk¹. 

Niestety, nie dane nam jest korzystaæ z nich na okr¹g³o. 
Rodzice doœæ szybko zauwa¿aj¹ nag³¹, niczym nieuzasadnion¹ 
uczynnoœæ na przestrzeni ostat-
nich dni. Co mamy jednak zrobiæ, 
kiedy nawet wycieranie kurzy 
zdaje siê nam ciekawsze od roz-
wi¹zywania równañ kwadra-
towych albo pisania kolejnej 
rozprawki? 

O dobr¹ motywacjê jest 
naprawdê trudno. Argumenty 
dotycz¹ce studiów, przysz³ej 
kariery nie zawsze zdaj¹ egzamin. 
Nie dotycz¹ nas bezpoœrednio 
w danym momencie, przez co s¹ 
lekcewa¿one, zdaj¹ siê nieistotne i 
ma³o groŸne. Niektóre szko³y 
znalaz³y idealny sposób, aby 
przeciwstawiæ siê temu zjawisku. Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
im. Romualda Traugutta w Siedliszczu nale¿y do ich grona. 

2 lutego bie¿¹cego roku odby³o siê u nas wrêczenie 
stypendiów. W obecnoœci rodziców, uczniowie otrzymywali 
z r¹k Pana Dyrektora imienny dyplom oraz pewn¹ kwotê 
pieniê¿n¹ maj¹c¹ nagrodziæ za sukcesy w nauce w I semestrze. 
Wysokoœæ tej sumy zale¿y od wyników, st¹d mo¿na by³o 
otrzymaæ od 100 z³otych, przez 200, 300, 400, a¿ do 500 
z³otych. Uprzywilejowani s¹ nie tylko uczniowie ze œredni¹ 
powy¿ej 4.75, poniewa¿ aby za³apaæ siê chocia¿by na 
najni¿szy próg, potrzebna jest œrednia równa co najmniej 4.10. 
W ten oto sposób w naszym liceum nagrodzonych zosta³o 
dwadzieœcia trzy osoby, chocia¿ nie nale¿ymy do 
najwiêkszych placówek. 

Raczej ¿aden ze stypendystów nie bêdzie mia³ problemu 
z wydaniem ca³ej kwoty. Zapewne i tak nie starczy mu na 
wszystko, w co chcia³by zainwestowaæ. Jedne wydatki bêd¹ 
bardziej przemyœlane, inne mniej... Mimo wszystko zostan¹ 

zrealizowane dziêki poprzedzaj¹cej je kilkumiesiêcznej pracy. 
Zwykle w zamian za ni¹ zyskujemy jedynie prywatn¹ 
satysfakcjê i wysokie oceny na œwiadectwie. Oczywiœcie nie 
nale¿y patrzeæ na wszystko przez pryzmat finansów, ale, nie 
oszukujmy siê, wp³ywa to na poziom motywacji. Dodatkowo 
nie ma skutków ubocznych. Troszkê wiêcej czasu spêdzonego 

nad ksi¹¿kami jeszcze nikomu nie 
zaszkodzi³o, a zdobyta w ten 
sposób wiedza ju¿ z nami zostaje. 
„Praca pop³aca”, chocia¿ z drugiej 
strony „jaka praca, taka p³aca”, 
powtarzaj¹c za polskimi przys³o-
wiami. To od nas zale¿y, jak 
bardzo siê postaramy. 

Niektórzy nie musz¹ po-
œwiêciæ nauce wiele czasu, aby 
osi¹gn¹æ zadowalaj¹ce wyniki, 
ale przecie¿ nikt nie jest wszech-
wiedz¹cy. Nie nauczylibyœmy siê 
wiele, gdyby nie nasi wspaniali 
nauczyciele. W ka¿dej sprawie 
mo¿emy liczyæ na ich indy-

widualne podejœcie i pomoc, dodatkowe materia³y, jeœli tylko 
wyrazimy chêæ zg³êbienia jakiegoœ tematu lub czujemy, ¿e 
musimy jeszcze trochê poæwiczyæ. W takich warunkach 
wystarczy po prostu chcieæ. Bez tego nawet najwiêksze 
lubelskie liceum w niczym nie pomo¿e, nie zdzia³a cudów. 

Mo¿e i nasza szko³a jest ma³a, ale dziêki temu wszyscy siê 
znaj¹, s¹ do siebie przyjaŸnie nastawieni. Pojedynczych 
roczników nie dzieli tak wielka bariera, czemu pomaga 
chocia¿by internat, w którym uczniowie spêdzaj¹ ze sob¹ 
mnóstwo czasu. 

„Nie taki wilk straszny, jak go maluj¹”. Tak samo nie 
zawsze sukces gwarantuje uczêszczanie do liceum w wielkim 
mieœcie. To uczniowie tworz¹ szko³ê jako swego rodzaju grupê 
spo³eczn¹. Czêsto to w³aœnie relacje z kolegami decyduj¹ o 
nastawieniu do lekcji, chêci nauki. A poziom?  Kto móg³by 
lepiej o nim zaœwiadczyæ ni¿ stypendyœci? Jesteœmy najlepszym 
dowodem na to, ¿e u nas naprawdê warto siê uczyæ !!!

Anita Brzozowiec, uczennica kl. III LO

W Siedliskim Liceum naprawdê warto siê uczyæ – stypendia 2017



zaszczyt prze¿yæ w siedliskim liceum. A wszelkie konflikty 
zakoñczy³y siê dzisiejszego magicznego wieczoru. Zawi¹za³y 
siê tu na pewno liczne przyjaŸnie, a chwile spêdzane w gronie 
z rówieœnikami pozostan¹ na d³ugo w waszej pamiêci. Nasze 
liczne wyjazdy do kina, pielgrzymka maturzystów do 
Czêstochowy oraz zwiedzenie Krakowa i Auschwitz to 
wszystko zawdziêczamy Naszemu Panu Dyrektorowi 
Wies³awowi Pra¿nowskiemu. Dziêkujemy Panie Dyrektorze 
za okazane nam wsparcie i mo¿liwoœæ nauki w tej szkole.

Szko³a, to przecie¿ nie budynek, w którym zakuwa siê 
regu³ki, twierdzenia… To atmosfera, ciep³o, drugi dom… Tak 
jest i w tym przypadku. Tak jest i z nasza szko³¹. Z tego miejsca 
pragn¹³bym podziêkowaæ naszemu Panu Dyrektorowi, 
Wychowawcy i Profesorom, którzy stworzyli nam tutaj 
rodzinn¹ atmosferê. Dziêkujemy za ka¿de 45 minut które 
z nami spêdziliœcie, za ka¿dy poprawiony sprawdzian i za 
ka¿d¹.. no mo¿e nie ka¿d¹ - ocenê wpisan¹ do dziennika. 
D³ugo by wyra¿aæ nasze podziêkowania, dlatego zakoñczê je 
krótkim DZIÊKUJEMY i prosimy Was Drogie Grono 
Pedagogiczne o przyjêcie tych skromnych kwiatów jako 
symbol wdziêcznoœci.

Studniówka ta nie mog³aby siê oczywiœcie odbyæ bez 
pomocy naszych kochanych i niestrudzonych rodziców. 
Dziêkujemy Wam wszystkim, bez Was nie tylko studniówka 
nie mia³aby miejsca ale tak¿e i my sami nie moglibyœmy bez 
Was istnieæ. Nie mo¿emy równie¿ zapomnieæ o pracownikach 
socjalnych szko³y: Pani Danusi i Pani Todzi, które cierpliwie 
spe³nia³y nasze proœby, panu Andrzejowi, który zawsze nam 
pomaga³ w sprawach dostêpu do Wi-Fi – a ile to wczeœniej 
musia³ siê nagadaæ :D. Paniom woŸnym, które dzielnie znosi³y 
nasze nierzadko osobliwe pomys³y czy przejœcie po œwie¿o 
umytej pod³odze. Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak 
¿yczyæ wszystkim wspania³ej zabawy, bo przecie¿ „nic dwa 
razy siê nie zdarza i nie zdarzy”.      ZS
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adesz³a d³ugo wyczekiwana przez nas noc. Noc, na 
któr¹ ka¿dy z nas czeka³ 3 lata. Ju¿ tylko symboliczne N100 dni dzieli nas od przyst¹pienia do jak¿e wa¿nego 

dla nas egzaminu maturalnego. Czas mija nieub³aganie. Na 
myœl przychodzi nam pierwszy dzieñ w tej szkole, niektórych z 
nas ogarnia³ strach i niepewnoœæ, innych - zdenerwowanie, ¿e 
to ju¿ koniec wakacji. Jednak ka¿dy czeka³ z niecierpliwoœci¹ 
na og³oszenie, kto zostanie naszym wychowawc¹. Choæ 
wczeœniej dostawaliœmy sygna³y kto jest faworytem, woleliœmy 
byæ pewni. I tak od 3 lat wspólnej drogi w tych murach 
towarzyszy nam nasz wychowawca „Sor” Jacek Pawlak - Panie 
Dyrektorze to by³ dobry wybór!

Potem przyszed³ czas na poznanie nauczycieli, nie od 
razu wszyscy przypadli Nam do gustu. Wtedy te¿ najchêtniej 
zmienilibyœmy system nauczania, albo chocia¿ zmniejszyli 
liczbê godzin. Naszym pierwszym zadaniem by³ opis naszej 
klasy do Szkolnej Gazetki „Sfinks”, jednak nie wywi¹zaliœmy 
siê z tego. Dziœ jest chyba odpowiedni moment, aby po tych 3 
latach i proœbach „Sora” Œliwiñskiego przedstawiæ wszystkim tu 
zgromadzonym nasz¹ historiê. Jak sami Pañstwo widzicie, 
jesteœmy ma³¹ klas¹, znaliœmy siê z wczeœniejszych lat. Gdy 
niektórzy z nas patrzyli na listê przyjêtych, nie byli 
zachwyceni. Czêœæ klasy z czasów gimnazjum nie darzy³a siê 
sympati¹, albo nie mia³a w ogóle stanowiska. Wiêc sam 
pocz¹tek zapowiada³ siê byæ trudny. Jednak prze³amaliœmy 
lody. Do tej pory czasami trudno uwierzyæ, ¿e w tej szkole 
nasze stosunki uleg³y takiej zmianie. Choæ nasza klasa dzieli siê 
na grupki, gdzie ka¿dy mo¿e znaleŸæ wsparcie i swoje bratnie 
dusze to jednak zawsze gdy by³y jakieœ wa¿ne uroczystoœci 
tworzyliœmy jednoœæ. 

Nie zawsze mogliœmy znaleŸæ niæ porozumienia, czêsto 
zdarza³y siê nam ciche dni. Ale w koñcu szko³a to nasz drugi 
dom, a klasa to rodzina. Przecie¿ w ka¿dej rodzinie zdarzaj¹ siê 
sprzeczki. Gdy jednak tylko na celowniku by³y jakieœ 
przedstawienia braliœmy je w ciemno. Ka¿dego z nas cechuje 
kreatywnoœæ i ogromne poczucie humoru wiec zdarza³o siê 
nam, ¿e niekiedy niektóre szczegó³y zmienialiœmy tu¿ przed 
wystêpem. Oczywiœcie nasze role i skecze nie by³y tak dobre 
jak filmy Andrzeja Wajdy, ale nasz zapa³ i myœl, ¿e min¹³ nam 
lekcje powodowa³a w nas wulkan energii i tysi¹ce pomys³ów. 
A jak przysta³o na cele brytów i w naszych szeregach spotkaæ 
mo¿na wiele gwiazdeczek. 

Dziêki tym wystêpom, próbom coraz bardziej zaciera³y 
siê nasze ró¿nice. Choæ mieliœmy za sob¹ trudny okres, to po 
raz kolejny udowadniamy, ¿e zawsze jest szansa na 
odbudowanie wzajemnych relacji. Te 3 lata powinniœmy 
zakoñczyæ z uœmiechem na twarzach, i tak byœmy wracaj¹c 
wspomnieniami pamiêtali same dobre rzeczy, jakie by³o nam 

STUDNIÓWKA 2017STUDNIÓWKA 2017
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bchodzimy w tym roku 154 rocznicê wybuchu 
powstania styczniowego. Uroczystoœci z tym Ozwi¹zane zorganizowano w Liceum Ogólno-

kszta³c¹cym im. Romualda Traugutta w Siedliszczu w dniu 21 
lutego 2017r.

Powstanie styczniowe, które by³o najwiêkszym polskim 
powstaniem narodowym, og³oszono w Warszawie 22 stycznia 
1863r. Tragicznym zakoñczeniem powstania by³o stracenie 
jego dyktatora Romualda Traugutta na stokach Cytadeli 
Warszawskiej.

Spo³eczeñstwo Siedliszcza oraz m³odzie¿ naszego 
liceum, które nosi imiê Romualda Traugutta, co roku czci 
pamiêæ bohaterów powstania styczniowego sp³acaj¹c d³ug 
wdziêcznoœci wobec wielu pokoleñ Polaków walcz¹cych 
o wolnoœæ ojczyzny.

Na uroczystoœci zwi¹zanej ze 154 rocznic¹ powstania 
styczniowego przyby³a do sali gimnastycznej m³odzie¿ liceum, 
gimnazjum z Siedliszcza oraz goœcie: Hieronim Zonik - 
Burmistrz Siedliszcza, Jolanta Ryszkiewicz - dyrektor Wydzia³u 
Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Che³mie.

Po wprowadzeniu sztandarów i odœpiewaniu hymnu 
pañstwowego uroczystoœæ otworzy³ i przywita³ goœci dyrektor 
szko³y Wies³aw Pra¿nowski. Nastêpnie m³odzie¿ licealna pod 
kierunkiem Daniela Œliwiñskiego i Wojciecha Iwaniuka 
przedstawi³a czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci. W dalszej czêœci 
m³odzie¿ liceum i gimnazjum przesz³a pod pomnik „Gloria 

victis”  w Siedliszczu i z³o¿y³a wieñce oraz zapali³a znicze.
Na zakoñczenie odby³o siê wspólne ognisko.                ZS154 Rocznica 

Powstania Styczniowego

13 lutego 2017 r. w Lublinie odby³ siê etap wojewódzki Konkursu 
Kuratoryjnego z jêzyka angielskiego. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czêœci: 
pisemnej oraz ustnej. Blisko 200 gimnazjalistów z ca³ego województwa 
lubelskiego przyst¹pi³o do rywalizacji na etapie wojewódzkim, zaœ tylko oko³o 
60 uzyska³o tytu³ „Laureata”. 

Uczeñ naszego gimnazjum – Emil Kosz  osi¹gn¹³  wymagan¹ iloœæ 
punktów (czêœæ pisemna – 80%,czêœæ ustna 20%), co zapewni³o mu tytu³: 
„Laureata”. Emil wykaza³ siê znajomoœci¹ struktur leksykalno – gramatycznych, 
ale równie¿ doskonale opanowa³ umiejêtnoœci jêzykowe, s³owotwórcze,  
posiadaj¹c przy tym olbrzymi¹ wiedzê na temat kultury i tradycji pañstw 
anglojêzycznych. 

Dziêki temu sukcesowi Emil jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego 
z czêœci jêzykowej. Opiekunem ucznia by³ pan Piotr Branewski.

P. Branewski

Wielki sukces Emila



akoñczy³ siê pierwszy semestr nauki w Zespole Szkó³ 
w Siedliszczu. W bie¿¹cym roku do placówki uczêszcza Z662 dzieci, o 53 osoby mniej ni¿ w ubieg³ym roku.

W przedszkolu edukacj¹ obejmujemy 94 dzieci, w oddzia³ach 
przedszkolnych w szkole – 39 dzieci, w klasach I-III 186 
uczniów, w klasach IV-VI – 175 uczniów, a w gimnazjum 169 
uczniów. Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani, 
nauczyciele ucz¹cy wystawili oceny semestralne z przed-
miotów i zachowania. Policzony zosta³ równie¿ poziom 
obecnoœci na zajêciach szkolnych. Uczniowie wyró¿niaj¹cy 
siê w nauce i ze 100% frekwencj¹ zostali uhonorowani wpisem 
do protoko³u, wyczytani na apelu przed spo³ecznoœci¹ szkoln¹, 
a tak¿e przed spo³ecznoœci¹ rodziców na zebraniach 
klasowych. S¹ to nastêpuj¹ce osoby:

Gratulujê uczniom, rodzicom, nauczycielom. Mam 
nadziejê, ¿e na koniec roku szkolnego osób do wyró¿nienia 
bêdzie jeszcze wiêcej.

B. Pra¿nowska
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Pierwszy semestr nauki za nami

SZKO£A PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

21 marca to kolejna wyj¹tkowa data w szkolnym 
kalendarzu naszej szko³y… Uczniowie czekaj¹ na ten dzieñ 
z niecierpliwoœci¹, bo wiedz¹, ¿e w tradycji szko³y pierwszy 
Dzieñ Wiosny obchodzi siê w niecodzienny, uroczysty 
sposób.

Tego dnia lekcje by³y skrócone, a zaraz po nich uczniowie 
klas IV-VI i gimnazjum wraz z wychowawcami zostali 
zaproszeni do sali gimnastycznej na potyczki klasowe w pi³ce 
no¿nej i rêcznej. W tych potyczkach nie by³o wygranych 
i przegranych! Chodzi³o tu o dobr¹ zabawê, integracjê 
zespo³ów klasowych i umiejêtnoœæ stosowania siê do zasad fair 
play.

Du¿o radoœci, œmiechu, „niespodziewanych zwrotów 
akcji” i zabawy przynios³a naszym uczniom gra, któr¹ 
specjalnie na tê okazjê u³o¿yli organizatorzy. Uczniowie mieli 
do wykonania szereg zadañ w okreœlonym czasie, nad którym 
nadzór sprawowali wychowawcy poszczególnych klas dbaj¹c 
jednoczeœnie o bezpieczeñstwo. 

M³odzie¿ zosta³a poddana wielu próbom, z których 
wywi¹za³a siê doskonale. Wymaga³y one niezwyk³ej 
kreatywnoœci, poczucia humoru, ale tak¿e wiedzy. Uczniowie 
musieli m.in.: znaæ historiê naszej szko³y, popisaæ siê wiedz¹ 
dotycz¹c¹ znajomoœci jêzyka angielskiego i jêzyka ojczystego, 

Pierwszy dzieñ wiosny
„Kiedy Wiosna przyjdzie do nas rozeœmiana i zielona (…)”



doskonale orientowaæ siê w topografii miasta 
Siedliszcze, jak równie¿ województwa. 
Ponadto na próbê zosta³a wystawiona 
spostrzegawczoœæ naszych uczniów, gdy¿ 
znalezienie kwadratów w kwadratach i trój-
k¹tów w trójk¹tach to nie lada wyczyn.

Doskona³e humory towarzyszy³y m³o-
dzie¿y podczas rysowania karykatur wycho-
wawców. Wystawê mo¿na by³o podziwiaæ na 
g³ównym, korytarzu szko³y. Nauczyciele 
tak¿e mogli siê czegoœ o sobie dowiedzieæ, 
gdy¿ jedno z zadañ polega³o na wypisaniu 
najczêœciej wypowiadanych zwrotów przez 
danego nauczyciela w czasie lekcji. 

Punktem kulminacyjnym by³o oczy-
wiœcie og³oszenie wyników i wy³onienie 
zwyciêzców gry. W szkole podstawowej 
pierwsze miejsce zdoby³a klasa VIa, w gim-
nazjum - IIIa. Obie dru¿yny zosta³y nagro-
dzone s³odkoœciami. Po raz pierwszy w naszej 
szkole odby³o siê g³osowanie na najsym-
patyczniejsz¹ dziewczynê i ch³opaka w szko-
le podstawowej i gimnazjum, co – ku radoœci 
organizatorów – spotka³o siê z ogromn¹ 
aprobat¹ uczniów. G³osowanie mia³o cha-
rakter dwuetapowy. Pierwszym etapem by³o 
wybranie dwóch najsympatyczniejszych 

przedstawicieli klas. Nastêpnie w drodze 
demokratycznego, ogólnoszkolnego g³oso-
wania wy³oniono zwyciêzców.

Wygrali: 

- w szkole podstawowej – Amelia Sadowska 
uczennica klasy Va i Karol S³omiñski ucznia 
klasy VIb

- w gimnazjum – Julia Ho³ub uczennica klasy 
Ia i Marcin Dudek ucznia klasy IIIa.

Pierwszy Dzieñ Wiosny obchodzi³y 
równie¿ dzieci z klas I – III edukacji 
wczesnoszkolnej. Ju¿ dzieñ wczeœniej 
przygotowa³y kolorowe gaiki. 21 marca 
wyruszy³y w barwnym korowodzie na 
powitanie wiosny ulicami Siedliszcza. Dzieci 
mia³y za zadanie znaleŸæ jak najwiêcej oznak 
wiosny. Radosne i g³oœne okrzyki ¿egnaj¹ce 
zimê wywo³ywa³y uœmiechy na twarzach 
mieszkañców. Po powrocie z wycieczki gaiki 
przyozdobi³y teren przyszkolny.

Organizatorami Dnia Wiosny by³y 
panie Monika Wodzik, Agata Szajc 
i Magdalena Ho³ub oraz wychowawczynie 
klas najm³odszych.

     M. Ho³ub, M. Wodzik
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radycyjnie, jak co roku, pierwszy semestr nauki 

koñczy³a choinkowa zabawa œrodowiskowa. Do tej Tzabawy spo³ecznoœæ szko³y przygotowuje siê ju¿ kilka 

dni wczeœniej – realizuj¹c zamys³ dekoracji sali. 
W dniu 11 lutego 2017 roku przed po³udniem na 

parkiecie pojawi³y siê najm³odsze dzieci z naszej gminy. 

Przebrane za swoich ulubionych bohaterów bawi³y siê i szala³y 

przy taktach muzyki zespo³u Wi-Fi. Zabawê taneczn¹ 

poprowadzi³a jak zawsze niezawodna pani Agata Solak.
Mimo mrozu na zewn¹trz - w sali panowa³a gor¹ca 

atmosfera. Wielu uczniów przysz³o ze swoimi rodzicami 

i m³odszym rodzeñstwem. Wszyscy zostali ugoszczeni 

s³odkoœciami i tradycyjnymi kanapkami. Humory dopisywa³y!.
Po po³udniu z kolei swoj¹ zabawê mia³y starsze dzieci 

szko³y podstawowej oraz gimnazjum. Uœmiechy i wypieki na 

twarzach utwierdza³y w przekonaniu, ¿e zabawa by³a bardzo 

udana.
M. Ho³ub

Choinkowa Zabawa 
Œrodowiskowa

zieñ Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na sta³e 
wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych Di obchodzony jest co roku bardzo hucznie. Mimo, ¿e 

za oknem zima, mróz, jest to najcieplejszy dzieñ w roku, który 
sprawia wszystkim ogromn¹ radoœæ, wywo³uje uœmiechy na 
twarzach, powoduje, ¿e ma³e serduszka dzieci bij¹ szybciej, 
a Babcia i Dziadek ze wzruszeniem s³uchaj¹ czu³ych s³ów, 
kierowanych pod ich adresem.

Spotkania z okazji Œwiêta Babci i Dziadka w Przedszkolu 
Samorz¹dowym w Siedliszczu odbywa³y siê od 2 do 7 lutego 
br. W ka¿dej grupie wiekowej przedszkolaki przygotowa³y 
programy artystyczne. W wiêkszoœci by³y to wiersze, piosenki, 
inscenizacje zwi¹zane tematycznie z tym¿e œwiêtem. W ten 
sposób dzieci mog³y podziêkowaæ kochanym Babciom 
i Dziadkom za trud w³o¿ony w ich wychowanie. Dumni 
dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali wystêpy swoich 
milusiñskich, a przedszkolaki pe³ni³y rolê gospodarzy. 

Po wystêpach wszyscy zostali zaproszeni na przy-
gotowany s³odki poczêstunek. By³a te¿ wspólna zabawa, na 
pami¹tkê spotkania goœcie obdarowani zostali upominkami. 

Takie spotkania pe³ne uœmiechów, wzruszeñ i radoœci 
wzmacniaj¹ wiêzi emocjonalne z rodzin¹, ucz¹ dzieci 
sposobów wyra¿ania uczuæ oraz szacunku dla osób starszych.

A. Szelest

Dzieñ Babci i Dziadka
 w Przedszkolu
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Ósmy ju¿ turniej tego rodzaju odby³ siê 25 lutego br. 
w Hali Sportowej przy w Siedliszczu.
W turnieju wziê³o udzia³ 9 dru¿yn:
- Spó³dzielca OLDBOY
- So³ectwo Anusin/Lipówki
- So³ectwo Dobromyœl/Zabitek
- Starostwo Powiatowe
- OSP Siedliszcze
- MULTIMEL
- So³ectwo Kamionka
- So³ectwo Chojno Nowe
- Dru¿yna Warsztatu Terapii Zajêciowej w Majdanie Zaho-
rodyñskim i Domu Pomocy Spo³ecznej w Chojnie Nowym 
Pierwszym.

Organizatorem turnieju by³ Burmistrz Siedliszcza 
Hieronim Zonik w partnerstwie z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych.

Po I losowaniu grup i meczach wyniki przedstawia³y siê 
nastêpuj¹co:
Grupa A:
Kamionka - Dobromyœl/Zabitek, 0 – 2
Dobromyœl/Zabitek - Spó³dzielca OLDBOY, 0 – 0
Spó³dzielca OLDBOY – Kamionka, 3 – 0
Grupa B:
Chojno Nowe – MULTIMEL, 1 – 5
MULTIMEL - Anusin/Lipówki, 3 – 0

Anusin/Lipówki - Chojno Nowe, 4 – 1
Grupa C:
Dru¿yna WTZ/DPS - Starostwo Powiatowe, 1 – 5

Starostwo Powiatowe - OSP Siedliszcze, 1 – 0
OSP Siedliszcze - WTZ/DPS, 8 – 1
Miejsca z grup po I losowaniu:
Grupa A:
1. Spó³dzielca OLDBOY 4 pkt
2. So³ectwo Dobromyœl/Zabitek 4 pkt
3. So³ectwo Kamionka 0 pkt
Grupa B:
1. MULTIMEL 6 pkt
2. So³ectwo Anusin/Lipówki 3 pkt
3. So³ectwo Chojno Nowe 0 pkt
Grupa C:
1. Starostwo Powiatowe 6 pkt
2. OSP Siedliszcze 3 pkt
3. Dru¿yna WTZ/DPS 0 pkt

Po II losowaniu grup i meczach wyniki 
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
Grupa A:
Siedliszcze OLDBOY - Anusin/Lipówki, 0 – 1
Anusin/Lipówki - Starostwo Powiatowe, 3 – 0

Starostwo Powiatowe - Siedliszcze OLDBOY, 0 – 6
Grupa B:
Dobromyœl/Zabitek – MULTIMEL, 1 – 2
OSP Siedliszcze - Dobromyœl/Zabitek, 0 – 3
MULTIMEL - OSP Siedliszcze, 2 – 1
Miejsca z grup po II losowaniu:
Grupa A:
1. So³ectwo Anusin/Lipówki 6 pkt
2. Siedliszcze OLDBOY 3 pkt
3. Starostwo Powiatowe 0 pkt
Grupa B:
1. MULTIMEL 6 pkt
2. So³ectwo Dobromyœl/Zabitek 3 pkt
3. OSP Siedliszcze 0 pkt
Mecz o I miejsce:
MULTIMEL - Anusin/Lipówki, 3 – 0
Mecz o III miejsce:
Siedliszcze OLDBOY - Dobromyœl/Zabitek, 1 – 0

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia³a siê 
nastêpuj¹co:
1. MULTIMEL
2. Anusin/Lipówki
3. Spó³dzielca OLDBOY
4. Dobromyœl/Zabitek
5. OSP Siedliszcze
6. Starostwo Powiatowe
7. Kamionka
8. Chojno Nowe
9. WTZ w Majdanie Zah. i DPS w Chojnie Nowym

Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Mateusz Lekan 
(Anusin/Lipówki), królem strzelców z wynikiem 7 strzelonych 
bramek zosta³ Pawe³ JóŸwik (MULTIMEL) natomiast 
najstarszym zawodnikiem turnieju zosta³ wybrany Jerzy 
Pasternak (Dobromyœl/Zabitek) – otrzymali oni nagrody 
indywidualne ufundowane przez Burmistrza Siedliszcza.

Dru¿yny otrzyma³y puchary, dyplomy oraz pi³ki do gry w 
pi³kê no¿n¹, a po skoñczonych zmaganiach sportowych 
uczestnicy wspólnie zjedli obiad.

VIII turniej so³ectw 
w halowej pi³ce no¿nej o puchar Burmistrza

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT
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awody odby³y siê w dniu 04.03.2017 r. w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu. Celem imprezy by³a Zpopularyzacja tenisa sto³owego wœród m³odzie¿y i osób 

starszych, a tak¿e wy³onienie najlepszych zawodniczek 
i zawodników z gminy Siedliszcze w poszczególnych 
kategoriach wiekowych.  

W zawodach udzia³ wziê³o 51 zawodników i zawod-
niczek. Rozegrano 94 mecze, po których wy³oniono najlepsze 
zawodniczki i najlepszych zawodników zawodów w dwóch 
kategoriach – seniorów i m³odzie¿y. Najlepsi zawodnicy 
i zawodniczki otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez Hieronima Zonika Burmistrza Siedliszcza.

Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
SENIORZY – KOBIETY:
1. £abêdŸ Ilona (Kulik)
2. Anna Karwat (Marynin)

3. Pasternak-Prus Agata (Dobromyœl)
4. Stepaniuk Agnieszka (Bezek)
SENIORZY – MÊ¯CZY¯NI:
1. Pawlak Jacek (Wola Korybutowa)
2. Langiewicz Konrad  (Janowica)
3. ̄ ukowski Pawe³ (Dobromyœl)
4. Dziubek Andrzej (Chojno)
5. Koczan S³awomir (Mogilnica)
M£ODZIE¯ - DZIEWCZÊTA:
1. Karwat Magda (LO Siedliszcze)
2. Przybylska Julia (Gimnazjum Siedliszcze)
3. Pawlak Daria (LO Siedliszcze)
4. Lekan Natalia (LO Siedliszcze)
5. Wójtowicz Aleksandra (LO Siedliszcze)
M£ODZIE¯ - CH£OPCY:
1. Kupracz Patryk (LO Siedliszcze)
2. Pawlak Adrian (Gimnazjum Siedliszcze)
3. Or³owski Daniel (LO Siedliszcze)
4. Roczon Jakub (LO Siedliszcze)
5. Koczan Pawe³ (Gimnazjum Siedliszcze)

V Turniej Tenisa Sto³owego 
o Puchar Burmistrza

awody odby³y siê 9 marca 2017 r. w sali 
gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. ZW sportowych zmaganiach udzia³ wziê³o piêæ 

dru¿yn: Szko³y Podstawowe w Rejowcu, Rejowcu 
Fabrycznym, Cycowie, Lisznie oraz gospodarz Szko³a 
Podstawowa w Siedliszczu. Fundatorem nagród by³ Urz¹d 
Miejski w Siedliszczu. 

Królem strzelców zosta³a Karolina Ho³ub ze SP 
w Siedliszczu – 24 bramki, najlepsz¹ zawodniczk¹ wybrano 
Majê Maziarczuk ze SP w Rejowcu, najlepsz¹ bramkark¹ 
zosta³a Agnieszka Œwietlicka ze SP w Lisznie.

Nagrody i puchary wrêcza³a Sekretarz Gminy 
Siedliszcze Jolanta Szawroñska i Aneta Dudek Wicedyrektor 
Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu.
WYNIKI GIER:
SP w Rejowcu Fabrycznym – w Rejowcu 5:7 (3:2)
SP w Siedliszczu  – w Cycowie :0 (9:0)
SP w Rejowcu – SP w Lisznie 14:0 (9:0)

SP w Cycowie – w Rejowcu Fabrycznym :16 (3:7)
SP w Lisznie – w Siedliszczu :16 (1:9)
SP w Rejowcu – w Cycowie :2 (4:1)
SP w Siedliszczu  – w Rejowcu Fabrycznym :3 (3:3)
SP w Cycowie – w Lisznie :1 (5:0)
SP w Siedliszczu  – w Rejowcu 4:1(2:1)
SP w Rejowcu Fabrycznym – w Lisznie 13:2 (5:1)
1. SP Siedliszcze, 4, 8, 39-5
2. SP Rejowiec, 4, 6, 28-11   
3. SP Rejowiec Fabryczny, 4 4, 37-16
4. SP Cyców, 4, 2, 18-38
5. SP Liszno, 4, 0, 4-57
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
a.i.1. SP w Siedliszczu  (opiekun Urszula Pawlak)
a.i.2. SP w Rejowcu  (opiekun Dariusz Cebrat)
a.i.3. SP w Rejowcu Fabrycznym (opiekun Bartosz Bodys)
a.i.4. SP w Cycowie (opiekun Justyna Chaciewicz)

II Wiosenny Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t o Puchar Sekretarza GminyII Wiosenny Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t o Puchar Sekretarza Gminy
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a.i.5. SP w Lisznie (opiekun Izabella Luszawska-Wilk)
Dru¿yny wystêpowa³y w sk³adach:
SP w Siedliszczu: Karolina Ho³ub, Emilia Mazonik, Patrycja 
Pawlak, Nikola Rura, Marlena Zakaszewska, Joanna 
Pasternak, Julia Grzesiuk, Oliwia Michalak, Kinga Marcinak, 
Ewelina Cieœlicka, Agata Bodzak, Martyna Dziewulska.
SP w Rejowcu: Maja Maziarczuk, Zuzanna Sadowska, Julia 
Bogusz, Kinga Urbañska, Dominika Styœ, Zuzanna 
Bednarska, Nina Jarosz, Karolina Buczek, Patrycja Piwko, 
Aleksandra Mazur, Iga Posturzyñska.

SP w Rejowcu Fabrycznym: Oliwia Hnatiuk, Amelia 
Pilipczuk, Karolina Maliszewska, Maja Soczyñska, Natalia 
Miazga, Amelia £oboda, Ewa Wójcik, Kaja Niewêg³owska, 
Nikola Bodak, Amelia £oboda.
SP w Cycowie: Nikola Olko, Karolina Kurluk, Milena 
Jaworska, Klaudia Humieniuk, Natalia D¹ber, Gabriela 
Kaniewska, Oliwia Jung.
SP w Lisznie: Aleksandra JóŸwicka, Patrycja Frania, 
Agnieszka Œwietlicka, Kalina Cop, Aleksandra Korze-
niowska, Oliwia Sneka, Emilia Mrozik.

awody odby³y siê 16 marca 2017 r. w sali 

gimnastycznej ZS w Siedliszczu. Turniej otworzy³ ZPan Wies³aw Pra¿nowski Przewodnicz¹cy Rady 

Miejskiej w Siedliszczu. W sportowych zmaganiach udzia³ 

wziê³o szeœæ dru¿yn: Gimnazja w: Wierzbicy, Cycowie, 

Paw³owie, Siedliszczu i Rudzie Hucie oraz ZS w Lisznie. Po 

emocjonuj¹cych meczach wy³oniono najlepsze dru¿yny 

turnieju. Nagrody rzeczowe ufundowane zosta³y przez 

Urz¹d Miejski i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu. 

Najlepsz¹ zawodniczk¹ wybrano Weronikê Ogórek 

z Gimnazjum w Wierzbicy. Nagrody i puchary wrêcza³ 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wies³aw Pra¿nowski 

i Bernarda Pra¿nowska dyrektor Zespo³u Szkó³ 

w Siedliszczu.
WYNIKI W GIER:
Grupa: A
Gim. Siedliszcze – Gim. w Rudzie Hucie, 0:2 (19:25, 14:25)
Gim. Ruda Huta – Gim. w Paw³owie, 2:0 (25:14, 25:8)
Gim. Paw³ów – Gim. Siedliszcze 2:1 (25:21, 19:25, 16:14)
1. Gimnazjum Ruda Huta, 2, 4, 4-0, 100-55
2. Gimnazjum Paw³ów, 2, 2, 2-3, 82-110
3. Gimnazjum Siedliszcze, 2, 0, 1-4, 93-110
Grupa: B
Gim. Wierzbica – Gim. Cyców, 2:0 (25:11, 25:15)
Gim. Cyców – Gim. Liszno, 0:2 (22:25, 14:25)
Gim. Liszno – Gim. Wierzbica, 0:2 (16:25, 6:25)
1. Gim. Wierzbica, 2, 4, 4-0, 100-48
2. Gim. Liszno, 2, 2, 2-2, 72-86
3. Gim. Cyców, 2, 0, 0-4, 62-100
Mecz o III miejsce:
Gim. Liszno – Gim. Paw³ów, 2:0 (25:19, 25:19)

Mecz o I miejsce:
Gim. Wierzbica – Gim. Ruda Huta 2:1 (25:23, 20:25, 15:13)
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. Gimnazjum w Wierzbicy (opiekun Agnieszka 

      Wójtowicz)
2.  Gim. w Rudzie Hucie (opiekun Ma³gorzata Suchañ)
3.  Gim. w Lisznie (opiekun Beata £adna)
4.  Gim. w Paw³owie (opiekun Kamil Góra)
5-6. Gim. w Cycowie (opiekun Joanna Nowaczek), Gim. 

w Siedliszczu (opiekun Krzysztof Dyszewski)
Dru¿yny wystêpowa³y w sk³adach:
Gimnazjum Wierzbica: Dumin Wiktoria, Mularczuk 

Oliwia, Ratomska Justyna, Uraziuk Dorota, Wiejak Sara, 

Zieliñska Olga, Zab³ocka Monika, Œwieczak Angelika, 

Ogórek Weronika, Muszyñska Klaudia, Kaszczuk Karolina, 

Hawerczuk Daria, Bartosiak Paulina, Darnia Natalia.
Gimnazjum Ruda Huta: Borysiuk Klaudia, Ga³us Paulina, 

¯erebecka Paulina, Dubij Julia, Lodowska Miranda, Grzeluk 

Magdalena, Kêdzierawska Sandra.
Gimnazjum w Lisznie: Troæ Izabela, Socha Julia, Mazurek 

Iga, B³aziak Natalia, Robak Kinga, Sawa Natalia, 

Kosmowska Dominika.
Gimnazjum Paw³ów: Aleksandra Osoba, Monika Pasiczna, 

Dyniec Weronika, Brawañska Olga, Sadowska Ewa, 

Podlipna Marta, Wenecka Weronika, Jersak Katarzyna.
Gimnazjum Cyców: Sawicka Weronika, Boruch 

Ma³gorzata, Wa³ecka Anna, Maj Julia, Szurek Martyna, Król 

Natalia, Greczkowska Karolina, Kloc Marlena.
Gimnazjum Siedliszcze: Jaworska Karolina, S³omka Agata, 

Przybylska Wiktoria, Okoñ Patrycja, £ucka Angelika, 

Kociuba Angelika, Szewczyk Natalia.

Wiosenny Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t 
o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej

Wiosenny Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t 
o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej



awody zosta³y rozegrane 7 lutego 2017 r. w sali 

gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. 

W zawodach uczestniczy³y dru¿yny Liceum Ogól-Z
nokszta³c¹cego w Siedliszczu, Liceum Ogólnokszta³c¹cego 

w Dubience i Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia 

Rolniczego w Okszowie. Po zaciêtych meczach w kategorii 

ch³opców wygra³a dru¿yna Liceum Ogólnokszta³c¹cego 

w Siedliszczu, a wœród dziewcz¹t Liceum Ogólnokszta³-

c¹cego w Dubience. Najskuteczniejszym zawodnikiem 

w zawodach ch³opców zosta³ Marek Stefañczuk strzelec 10 

bramek.

Ch³opcy - Wyniki:
LO Siedliszcze – LO Dubienka, 6:1 (3:0)

LO Dubienka - ZS CKR Okszów, 6:2 (3:1)

ZS CKR Okszów- LO Siedliszcze, 0:12 (0:6)
1. LO Siedliszcze, 2, 6, 18 – 1
2. LO Dubienka, 2, 3, 7 – 8
3. ZS CKR Okszów, 2, 0, 2–18

Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. LO w Siedliszczu (opie-

kun Jacek Pawlak)
2. LO w Dubience (opieku-

nowie Wojciech Rudnicki, 

Marcin Zelent)
3. ZS Centrum Kszta³cenia 

Rolniczego w Okszowie 

(opiekun Boles³aw Kapuœ-

ciñski)

Zespo³y wyst¹pi³y 
w sk³adach:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce 

w Siedliszczu (Moniakow-

ski Jakub, Osoba Adrian, 

Stefañczuk Marek, £awicki 

Maciej, Dziewulski Da-

mian, Grzesiuk Rados³aw, 

Okoñ Bartosz, Roczon 

Jakub - opiekun Jacek 

Pawlak)
Liceum Ogólnokszta³c¹ce 

w Dubience (Kulpa £ukasz, 

Najda Kacper, Szponder 

Grzegorz, Ranszewskij 

Adam, Pi³at Kamil, Libera 

Jakub, Kaliuka Kacper, 

Kalinka Szymon, Szelewic-

ki Patryk – opiekunowie 

Wojciech Rudnicki, Marcin 

Zelent)
Zespo³owi Szkó³ Centrum 

Kszta³cenia Rolniczego 

w Okszowie (Ró¿añski Kacper, Buda Micha³, Stopa Krystian, 

Stefañski Konrad, Ko³tun Kamil, Bronecki Kamil, Przybylski 

Patryk, Haponiuk Przemys³aw, Borowicz Szymon, 

Antoniewicz Rafa³ – opiekun Boles³aw Kapuœciñski)
Dziewczêta - Wyniki:
LO Siedliszcze – LO Dubienka, 1:2 (0:0)
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. LO w Dubience (opiekunowie Wojciech Rudnicki, 

Marcin Zelent)
2. LO w Siedliszczu (opiekun Jacek Pawlak)
Zespo³y wyst¹pi³y w sk³adach:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dubience (Ganczaruk Joanna, 

Wlach Karolina, Winiarska Wiktoria, Adamczuk Karolina, 

Kantyka Diana, Mamcarz Katarzyna, Ostrówka Aleksandra, 

Jakubczuk Agata - opiekunowie Wojciech Rudnicki, Marcin 

Zelent)
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu 
(Chudzik Angelika, Olko Karolina, S³omiñska Kamila, Lekan 

Natalia, Andruszak Emilia, Potapiuk Aleksandra, Wasiuta 

Marcela – opiekun Jacek Pawlak)
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Powiatowa Licealiada w pi³ce no¿nej halowej ch³opców i dziewcz¹t
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Gala Mistrzów Sportu 2016

Rados³aw Grzesiuk 
(Spó³dzielca Siedliszcze) 

„Debiut Roku 2016”.

Uczniowski Klub Sportowy 
(Dragon Siedliszcze) 
„Klub Roku 2016”.

Plebiscyt na Sportowca, Trenera, Debiut oraz Klub 2016 roku zosta³ rozstrzygniêty. 
Wrêczenie nagród  odby³o siê 16 marca br. w Che³mskim Domu Kultury.

Nagrodzonych mistrzów sportu mamy równie¿ w naszej gminie.

Patrycja Grzesiuk 
(Olimpijczyk Che³m) - 1 miejsce 

w kat. „Sportowiec roku powy¿ej 16 lat”

Angelika £ucka 
(Dragon Siedliszcze) - 5 miejsce 

w kat. „Sportowiec roku do 16 lat” 
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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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ponownie przeanalizowano i koszty te zmala³y do 

7,245 z³otych.
W kolejnym protokole z 1954 roku czytamy, ¿e 

powiat siedliski mia³ powstaæ „zaliczkowo” ju¿ w 1955 

roku. Owa „zaliczkowoœæ” oznacza³a, ¿e ju¿ wtedy 

powinny rozpocz¹æ siê pierwsze prace zwi¹zane 

z utworzeniem powiatu i przeznaczono na to okreœlone 

pieni¹dze. Do czasu zakoñczenia wszystkich prac 

w Siedliszczu mia³a funkcjonowaæ ekspozytura powia-

towej rady narodowej. Z zachowanych dokumentów 

wynika jednak, ¿e dopiero w kwietniu 1956 roku 

opracowano szczegó³owy wykaz gromad i zloka-

lizowanych na ich terenie szkó³ podstawowych.  Z do-

kumentu tego dowiadujemy siê te¿, ¿e nowy powiat 

mia³ powstaæ dopiero 1 stycznia 1957 roku. Niestety, 

nie zachowa³y siê dokumenty, które wskazywa³yby 

powód takiego opóŸnienia prac.
Z pewnoœci¹ jednym z problemów wp³ywaj¹cych 

na ostatecznie odrzucenie projekt powiatu siedliskiego 

by³y liczne skargi, które wp³ywa³y do Prezydium WRN 

w Lublinie wkrótce po jego og³oszeniu. Mieszkañcy 

wielu gromad nie zgadzali siê z przy³¹czeniem do 

Siedliszcza, a w³adze Cycowa chcia³y, ¿eby to ich 

miejscowoœæ by³a siedzib¹ nowoprojektowanego 

powiatu. Przed³o¿ony zosta³ nawet wstêpny projekt 

powiatu cycowskiego, i tak 3 maja 1956 roku Wydzia³ 

Organizacyjny Prezydium WRN w Lublinie wystosowa³ 

pismo do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 

w Che³mie informuj¹c, ¿e projekt utworzenia nowego 

powiatu trzeba jeszcze raz przeanalizowaæ, bior¹c pod 

uwagi liczne skargi nap³ywaj¹ce z poszczególnych 

gromad.
Z kolei 8 maja 1956 roku do redakcji pro-

pagandowej audycji Polskiego Radia „Fala 49” 

wp³ynê³a skarga od Prezydium Gromadzkiej Rady 

Narodowej w Cycowie w imieniu wszystkich gromad, 

które mia³yby wchodziæ w sk³ad powiatu siedliskiego. 

W liœcie czytamy, ¿e Siedliszcze le¿y zbyt blisko 

siedziby powiatu che³mskiego, a Cyców znajduje siê na 

granicy czterech innych powiatów i w odpowiedniej 

odleg³oœci od ich siedzib, wiêc nie dojdzie do sytuacji, 

w której „powiat powstaje obok powiatu”. Ponadto, 

Cyców mia³ mieæ lepsze po³¹czenie komunikacyjne 

z poszczególnymi gromadami jak i samym miastem 

O tym, jak Siedliszcze 
powiatem byæ mia³o…

ata 50. XX wieku to czas, w którym w³adze PRL-u 

stara³y siê dostosowaæ podzia³ terytorialny do Lkszta³tuj¹cej siê administracji. Dekret PKWN z 22 

sierpnia 1944 roku przywraca³ przedwojenny, 

trójstopniowy podzia³ kraju, ale na przestrzeni 

kolejnych lat d¹¿ono do zwiêkszenia liczby mniejszych 

jednostek terytorialnych, które nowe w³adze mog³y 

³atwiej kontrolowaæ. Efektem tych dzia³añ by³a nie tylko 

reforma z 1954 roku tworz¹ca w miejsce gmin mniejsze 

gromady, ale te¿ powstanie w latach 1950-1957, a¿ 89 

nowych powiatów na terenie ca³ego kraju. Zmiany na II 

szczeblu podzia³u terytorialnego nie ominê³y tak¿e 

województwa lubelskiego, a jeden z projektów 

zak³ada³ powstanie powiatu Siedliszcze.
Opracowany w 1952 roku projekt reformy zak³ada³ 

utworzenie a¿ 39 nowych powiatów w województwie 

lubelskim. Pod wzglêdem liczby mieszkañców i za-

ludnienia powiat siedliski znajdowa³ siê na 23 miejscu, 

a w jego sk³ad mia³o wchodziæ wtedy 21 gmin. Po 

zast¹pieniu gmin przez gromady projekt ten jednak 

znacznie zmieniono.  W dokumencie z listopada 1954 

roku czytamy, ¿e powiat siedliski mia³ powstaæ przede 

wszystkim po to, ¿eby odci¹¿yæ wczeœniej powsta³y 

powiat che³mski, który wówczas sk³ada³ siê z 68 

gromad. Sprawne administrowanie tak du¿¹ iloœci¹ 

mniejszych jednostek by³o zdaniem Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie nie-

mo¿liwe, dlatego Powiat Siedliszcze mia³by przej¹æ 18 

gromad z powiatu che³mskiego. 
W tym czasie Siedliszcze mia³o ju¿ liceum 

ogólnokszta³c¹ce, oœrodek zdrowia oraz kilka punktów 

us³ug rzemieœlniczo-przemys³owych i sklepów. Jednak 

z powodu typowo rolniczego charakteru miejscowoœci 

utworzenie powiatu wi¹za³o siê ze sporymi kosztami. 

Wszystkie prace budowlane i remontowe z tym 

zwi¹zane (m.in. remont budynków przeznaczonych dla 

nowej administracji oraz budowa lokali mieszkalnych 

dla urzêdników) oszacowano wówczas na 10,059 

z³otych. Wówczas Siedliszcze mia³o byæ najdro¿szym 

z nowoprojektowanych powiatów. Wkrótce dane te 
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wojewódzkim. Autor wymienia nawet konkretne 

gromady (Malinówka, Wereszczyn i Wólka Tar-

nowska), których mieszkañcy za³atwiali wszystkie 

sprawy w Cycowie  a  do Siedliszcza mieli za daleko. 
W skardze zdecydowanie wiêcej uwagi poœwiê-

cono jednak temu, aby w z³ym œwietle przedstawiæ 

doktora Aleksandra Ba³asza, który mia³ byæ po-

mys³odawc¹ ca³ej inicjatywy. Zdaniem autora 

utworzenie powiatu Siedliszcze by³oby jedynie 

przejawem zniesionego ju¿ kultu jednostki i nagrod¹ 

dla samego doktora za jego zas³ugi. Autor listu 

stwierdza³ te¿, ¿e propozycja ta nijak ma siê do 

oczekiwañ jego przysz³ych mieszkañców i ma byæ tylko 

spe³nieniem aspiracji jednej osoby. Pisa³ m.in., ¿e na 

spotkaniu delegacji gromadzkich rad narodowych 

z przedstawicielami wojewódzkiej rady nardowej 

odnoœnie projektu zmian terytorialnych dr Ba³aszowi 

poœwiêcono o wiele wiêcej czasu ni¿ innym osobom. 

Zdaniem autora by³ to dowód na rozleg³e koneksje 

Ba³asza. Ponadto, podczas tego spotkania urzêdnik 

WRN poœwêci³ delegatowi Cycowa zaledwie kilka 

minut, w trakcie których wyraŸnie mia³ daæ mu do 

zrozumienia, ¿e sprawa powiatu siedliskiego jest ju¿ 

przes¹dzona. Autor listu zwraca te¿ uwagê na to, ¿e 

Siedliszcze szczyci siê „basenem który, nosi nazwê 

dr. Ba³asza”, a ze zbudowanego przez niego szpitala 

nikt nie korzysta, bo „nimby siê dosta³ do Siedliszcza 

poln¹ drog¹ to prêdzej dojecha³by karetk¹ do 

Lublina…”.  Oczywiœcie, basen nigdy nazwany nie 

zosta³, jednak tym k³amstwem autor listu chcia³ po raz 

kolejny podkreœliæ, ¿e w miejscowoœci panuje 

niezdrowy i nie-zgodny z ideologi¹ kult jednostki.

W³adze Siedliszcza bra³y pod uwagê wszystkie 

skargi. 26 maja tego roku proszono Wydzia³ 

Komunikacji Drogowej w Che³mie o budowê drogi 

³¹cz¹cej Siedliszcze i Cyców, która rozwi¹za³aby 

problemy komunikacyjne z poszczególnymi 

gromadami. W za³¹czeniu do pisma znajduje siê 

uchwa³a GRN, z której dowiadujemy siê o petycji 

mieszkañców gromad z 5 maja 1956 roku jaka dotar³a 

do Rady Ministrów. Petycja ta musia³a zawieraæ skargi 

mieszkañców na z³e po³¹czenie drogowe z Sie-

dliszczem. W³adze GRN przyzna³y, ¿e przytoczone 

argumenty s¹ zgodne z rzeczywistoœci¹ i zaznaczy³y, ¿e 

chc¹ ten problem rozwi¹zaæ. Niezale¿nie jednak od 

ruchów ze strony w³adz miejscowoœci 27 maja GRN 

w Malinówce wystosowa³a petycjê o przy³¹czenie do 

powiatu w Cycowie.
Ostatecznie nie dosz³o do utworzenia ¿adnego 

z powiatów. Nie wiadomo jednak co mia³o na to 

decyduj¹cy wp³yw - czy towarzysz¹ce temu k³ótnie,  

czy po prostu brak odpowiednich na to œrodków. 

�ród³a: 
- Archiwum Pañstwowe w Lublinie, Prezydium Woje-

wódzkiej Rady Narodowej w Lublinie
- Archiwum Pañstwowe w Lublinie Oddzia³ w Che³mie, 

Pre-zydium Powiatowej Rady Narodowej i Urz¹d 

Powiatowy w Che³mie
Magdalena Czerwiñska

Kacper Droñ

   Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y: Odgadn¹æ gdzie znajdowa³ 

siê w okresie przedwojennym m³yn przedstawiony na zdjêciu oraz kto 

by³ jego w³aœcicielem. 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 31 maja 2017 r. 

Do wygrania 100,00 z³

KONKURS    KONKURS
Rozwi¹zanie konkursu z poprzedniego numeru

W konkursie nale¿a³o odgadn¹æ nazwê ulicy oraz funkcje pe³nione 

przez budynki widoczne na zdjêciu. OdpowiedŸ: W budynku nr 2, 

znajdowa³ siê Oœrodek Zdrowia. PóŸniej oœrodek ten przeniesiono 

do budynku pierwszego nr 1, a na jego miejsce utworzono Urz¹d 

Stanu Cywilnego. Spoœród osób które udzieli³y prawid³owej 

odpowiedzi wylosowana zosta³a Pani Karolina Rydz wygrywaj¹c 

100,00 z³. Gratulujemy wygranej !!!
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Sk³adniki 
Zakwas: 200 g m¹ki ¿ytniej razowej, 1 l 

przegotowanej letniej wody, 4 z¹bki 

czosnku, piêtka razowego chleba
¯ur: 600 g kie³basy, 2 du¿e pietruszki,

2 marchewki, 1 du¿y seler, 1 por, 

12 suszonych grzybów, 4 z¹bki 

czosnku, sól

Sposób przygotowania zakwasu:
Przygotuj dwulitrowy s³oik i gazê. M¹kê 

wsyp do s³oika, do³ó¿ czosnek i zalej 

przegotowan¹, letni¹ wod¹. Na po-

wierzchni p³ynu po³ó¿ piêtkê razowego 

chleba i przykryj s³oik gaz¹. Odstaw na 

kilka dni w ciep³e miejsce. Ukiszony ¿ur 

mo¿na przelaæ do butelek i przechowaæ 

przez kilka dni w lodówce.

Sposób przygotowania ¿uru:
Marchew, pietruszkê i seler umyj, obierz 

i pokrój na kawa³ki. Pora op³ucz i prze-

krój na pó³. Warzywa, grzyby i kie³basê 

w³ó¿ do garnka z zimn¹ wod¹ (1,5 l). 

Gotuj przez godzinê na œrednim ogniu. 

Nastêpnie odcedŸ wywar. Grzyby i kie³-

basê pokrój na kawa³ki. Do wywaru 

dodaj 1 litr ukiszonego ¿uru (przed 

dodaniem przecedŸ zakwas przez gru-

be sito). Czosnek rozetrzyj w moŸ-

dzierzuz ³y¿eczk¹ soli i dodaj do ¿uru. 

W razie potrzeby dopraw sol¹. Dodaj 

pokrojone grzyby i kie³basê.

Sk³adniki: 6 jajek, 4 ³y¿eczki tartego 

chrzanu, 2 ³y¿eczki majonezu, szczy-

piorek, œwie¿y tymianek, sól, pieprz, 

ostra papryka, barwniki spo¿ywcze: 

3 krople pomarañczowego, 3 krople 

fioletowego, 3 krople zielonego, 

3 krople octu
Sposób przygotowania:
Jajka gotujemy na twardo. Obieramy

i kroimy na po³ówki. Wyjmujemy ¿ó³tka 

i miksujemy je z chrzanem oraz majo-

nezem. Doprawiamy sol¹ i pieprzem. 

Szczypiorek i tymianek drobno siekany 

dodajemy do pasty chrzanowej. Ka¿dy 

barwnik wlewamy do osobnej miseczki. 

Dodajemy po 200 ml ciep³ej wody oraz 

po kropli octu. Do ka¿dej miseczki 

wk³adamy 4 po³ówki jajka. Czekamy 

chwilê, a¿ jajka z³api¹ kolor. Wy-

ci¹gamy i osuszamy rêcznikiem papie-

rowym.

Sk³adniki: 300g margaryny lub mas³a, 

270g cukru, 2 ³y¿eczki cukru wani-

liowego,1 ³y¿eczka aromatu rumo-

wego, szczypta soli,5 jajek, 375g m¹ki 

pszennej, 4 p³askie ³y¿eczki proszku do 

pieczenia, 3 ³y¿ki mleka (temp. 

pokojowa), dodatkowo do czêœci 

kakaowej: 20g kakao, 20g cukru, 2-3 

³y¿ki mleka, cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:
1. Miêkk¹ margarynê lub mas³o utrzeæ 

mikserem na najwy¿szych obrotach na 

jasn¹, puszyst¹ masê. Dalej miksuj¹c, 

dodawaæ stopniowo cukier, cukier 

waniliowy, aromat i sól.
2. Kolejno dodawaã po jednym jajku. 

(Jedno jajko miksowaã ok. 1  minuty).  
3. M¹kê wymieszaæ osobno z proszkiem 

do pieczenia. Zmniejszyæ obroty 

miksera i dodaæ m¹kê na przemian 

z mlekiem w dwóch porcjach (tzn. 

po³owê m¹ki, po³owê mleka, resztê 

m¹ki i resztê mleka) mieszaj¹c chwilkê, 

tylko do po³¹czenia sk³adników.
4. 2/3 ciasta wy³o¿yæ do formy na babkê 

(o œrednicy 24cm) wysmarowanej 

margaryn¹ i posypanej m¹k¹.
5. Do reszty ciasta wmieszaæ kakao, 

cukier i mleko. Ciemne ciasto wy³o¿yæ 

na jasne i widelcem zrobiæ szlaczek.
6. Piec w nagrzanym piekarniku oko³o 

60 minut w temperaturze 180°C 

(termoobieg: 160°C).
7. Po upieczeniu ciasto pozostawiæ na 

10min. w formie, kolejno wy³o¿yæ na 

kratkê z piekarnika i pozostawiæ do 

ca³kowitego ostygniêcia.
8. Babkê mo¿na posypaæ cukrem 

pudrem.
Uwaga: Nie nale¿y u¿ywaæ mniejszej 

formy. Ciasto zmieœci siê do mniejszej, 

ale roœnie bardzo du¿o i z takiej formy 

na pewno siê wyleje.
 

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

Jajka faszerowane 
z past¹ chrzanow¹
Jajka faszerowane 
z past¹ chrzanow¹

Babka piaskowa

Babka piaskowaBabka piaskowa
¯urek 

na zakwasie
¯urek 

na zakwasie
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