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egoroczne Œwiêto Plonów odby³o siê w naszej gminie w 
niedzielê 19 sierpnia. Tradycyjnie rozpoczê³o siê msz¹ Tœwiêt¹ dziêkczynn¹, podczas której z³o¿ono 

podziêkowania za zbiory i jednoczeœnie proszono o 
pomyœlnoœæ w nastêpnych. Podczas mszy zosta³y piêknie 
zaprezentowane wieñce do¿ynkowe, przyniesione przez 
mieszkañców poszczególnych miejscowoœci.

Do¿ynkowym chlebem upieczonym z tegorocznej m¹ki 
podzielili siê starostowie do¿ynek, Wicemarsza³ek 
Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Burmistrz 
Siedliszcza Hieronim Zonik, Wicestarosta Che³mski Tomasz 
Szczepaniak, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wies³aw 
Pra¿nowski oraz proboszcz parafii Siedliszcze ks. Jacek 
Brogowski.

Ceremoniom do¿ynkowym przewodniczyli starostowie 
do¿ynek Katarzyna Poliszuk i Piotr Humieniuk. 

Pani Kasia wraz z mê¿em prowadzi 20 ha gospodarstwo w 
Woli Korybutowej, wyspecjalizowane w hodowli byd³a 
opasowego i trzody chlewnej. Dodatkowo posiadaj¹ licz¹c¹ 
ok. 50 pni pasiekê. Pani Kasia jest mam¹ dwóch synów: 
8-letniego Antoniego i 5-letniego Piotra. 

Pan Piotr wraz z ¿on¹ prowadzi od 2001 roku w Sie-
dliszczu gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, 
ukierunkowane na produkcjê roœlinn¹.

Œwiêtowaniu sprzyja³a wyj¹tkowo piêkna, s³oneczna 
pogoda. Na scenie tradycyjnie zaprezentowa³ siê nasz zespó³ 
ludowy „Siedliszczanie znad Wieprza”, a tu¿ po nim 
uzdolnione wokalnie dziewczyny: Weronika Jêdruszak, 
Martyna Poleszak oraz Patrycja Tomaszewska. 

W Siedliszczu zagoœci³ Kabaret Œwierszczychrz¹szcz, 
który zaprezentowa³ inteligentne, a zarazem niezwykle 
zabawne skecze. 

Piosenki lwowskie i biesiadne siedliskiej publicznoœci 
przybli¿y³a Kapela Lwowska Fala.

Gwiazd¹ tegorocznych do¿ynek by³ Rudi Schuberth - 
piosenkarz, kompozytor, satyryk. W czasie godzinnego 
koncertu przypomnia³ swoje najwiêksze przeboje: „Córka 
rybaka”, „Monika – dziewczyna ratownika”, „Tylko mi ciebie 
brak” czy „Wars wita”.

Tradycyjnie rozstrzygniêto do¿ynkowe konkursy. W tym 
roku najpiêkniejszy wieniec wykonali mieszkañcy Majdanu 
Zahorodyñskiego, najsmaczniejszy chleb upiek³a Pani 
Magdalena Oleszczuk z Lipówek, a ciasto Katarzyna Ho³ub-
Hanc. Okaza³o siê, ¿e najlepsz¹ s³odk¹ nalewkê robi Ko³o 
Gospodyñ z Anusina, zaœ Pani Gra¿yna Dyszewska jest 
mistrzyni¹ w produkcji nalewek wytrawnych.

Wszyscy uczestnicy mogli skosztowaæ wyœmienitej 
grochówki, któr¹ przygotowa³y kucharki z ZS im. H. Sien-
kiewicza w Siedliszczu, a swoimi specja³ami raczy³y Panie 
z Ko³a Gospodyñ w Anusinie.
Niezast¹piona Pani Bo¿ena Dzierba w³asnorêcznie upiek³a 
tradycyjne chleby do¿ynkowe, którymi dzielili siê nasi 
gospodarze z mieszkañcami.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom do¿ynek, goœciom, 
artystom, sponsorom, zapraszamy na Œwiêto Plonów 
w przysz³ym roku.

             GOK

WYNIKI KONKURSÓW
Konkurs „Naj³adniejszy Wieniec Do¿ynkowy” 
I miejsce - Mieszkañcy Majdanu Zahorodyñskiego
II miejsce - Ko³o Gospodyñ w Anusinie
III miejsce - Mieszkañcy Chojna Nowego, Wojciechowa i 
Romanówki
Nagrody za udzia³:
• Ko³o Gospodyñ w Woli Korybutowej
• Dom Pomocy Spo³ecznej w Chojnie Nowym
• Dzieci z Marynina
• So³ectwo Lipówki
• Warsztat Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim
• Ko³o Gospodyñ z Siedliszcza
• Ko³o Gospodyñ Chojeniec Kolonia
Konkurs na „Tradycyjny Chleb Do¿ynkowy” 
I miejsce - Magdalena Oleszczuk – Lipówki
II miejsce - Mariola Oleszczuk - Siedliszcze
III miejsce - Ko³o Gospodyñ Siedliszcze
Wyró¿nienia:
• Wioletta Korneluk – Chojno Nowe
• Katarzyna Ho³ub-Hanc – Wola Korybutowa Kolonia
• Ko³o Gospodyñ Anusin
Konkurs na „Tradycyjne Ciasto Dro¿d¿owe”
I miejsce - Katarzyna Ho³ub-Hanc – Wola Korybutowa Kolonia
II miejsce - Ko³o Gospodyñ Majdan Zahorodyñski
III miejsce - Warsztat Terapii Zajêciowej w Majdanie 
Zahorodyñskim
Konkurs „Siedliska nalewka– 2018”
Kategoria nalewka s³odka:
I miejsce - Ko³o Gospodyñ w Anusinie
II miejsce - Zofia Kaznowska
III miejsce - Maria Lechowska - Wola Korybutowa
Kategoria nalewka wytrawna:
I miejsce -  Gra¿yna Dyszewska - Siedliszcze
II miejsce - Ko³o Gospodyñ w Siedliszczu

Do¿ynki Gminno-Parafialne Siedliszcze 2018
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rekreacyjne w Siedliszczu przy ulicy Jasnej i w Lipówkach, 
wybudowaliœmy i budujemy dalej kilka placów zabaw dla 
dzieci. 

Gara¿ OSP w Kuliku zosta³ ocieplony, przebudowano 
tak¿e dach na pa³acu w Siedliszczu. Gminne przedszkole w 
pa³acu Wêgleñskich ze wzglêdu na zmianê przepisów 
przeciwpo¿arowych nie mog³o tam dalej funkcjonowaæ. 
Zmuszeni byliœmy szybko rozpocz¹æ jego budowê, dziêki 
temu od 1 wrzeœnia 2018 roku przedszkolaki przebywaj¹ 
w nowym budynku obok Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych 
im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu. 

Dziêki wnioskom jakie sk³adaliœmy, uda³o siê zaini-
cjowaæ rozpoczêcie budowy Posterunku Policji w Siedliszczu. 
Gmina przekaza³a dzia³kê przy ulicy Leœnej na budowê tego 
obiektu. Dofinansowaliœmy te¿ zakup trzech samochodów dla 
posterunku. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji 
w Lublinie, inwestycja ma byæ oddana do u¿ytku w 2018 roku. 

Gmina Siedliszcze poprzez specyficzn¹ rozproszon¹ 
zabudowê, ma rozleg³¹ sieæ dróg gminnych (tak¿e z tego 
powodu musieliœmy wydatkowaæ znaczne œrodki na budowê 
sieci drogowej).  Mijaj¹ca kadencja to du¿o inwestycji na 
drogach gminnych, prowadzonych ze œrodków w³asnych oraz 
z pozyskanych z zewn¹trz funduszy unijnych i programu 

adencja lat 2014-2018 w gminie Siedliszcze to kolejne 
zrealizowane inwestycje oraz kolejne œrodki unijne Kwykorzystane przez nasz samorz¹d. W sumie na 

inwestycje wydaliœmy w tej kadencji prawie 14 milionów 
z³otych; w tym z funduszy europejskich ponad milion szeœæset 
tysiêcy z³otych. Dziêki bardzo dobrej pracy Rady Miejskiej 
i zrozumieniu potrzeb ca³oœci naszej spo³ecznoœci gminnej, 
inwestowaliœmy w ró¿ne dziedziny ¿ycia. Zasada zrówno-
wa¿onego rozwoju pozwoli³a nam zmieniaæ gminê, rozwijaæ 
siê w niemal¿e ka¿dej dziedzinie. Rozbudowywaliœmy sieæ 
wodoci¹gow¹ w miejscowoœciach: Kamionka, Bezek 
Dêbiñski, Brzeziny oraz kanalizacjê œciekow¹ na ulicach: 
Malinowej, Spacerowej, Cichej i D³ugiej w Siedliszczu. 
Przebudowane zosta³o ujêcie wody w Siedliszczu zaopa-
truj¹ce wiêkszoœæ naszych mieszkañców. 

Budynek hydroforni przeszed³ kapitalny remont, 
wymienione zosta³y wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce 
w nowoczesnym systemie, wybudowano nowy zbiornik na 
wodê. Dziêki temu mamy obecnie du¿¹ rezerwê wody. 
Pozosta³ jeszcze na przysz³y rok do wybudowania kolejny 
odcinek wodoci¹gu w miejscowoœci Kamionka, natomiast 
jeszcze w tym roku wykonamy przewiert pod drog¹ 
wojewódzk¹ co pozwoli na po³¹czenie dwóch wodoci¹gów 
z Bezku i Siedliszcza przy realizacji odcinka wodoci¹gu 
w Kamionce.

W programie energia s³oneczna dla mieszkañców 
zainstalowano 233 kolektory s³onecznych do podgrzewania 
wody. Obecnie zapisujemy chêtnych do udzia³u w tej 
inwestycji na rok 2019.

Rozbudowujemy œwietlice w Kuliku i Woli Korybu-
towej–Kolonii, w przysz³ym roku powinniœmy wymieniæ dach 
na œwietlicy w Mogilnicy. Wybudowane zosta³y dwie altany 
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rozwoju infrastruktury drogowej od Wojewody Lubelskiego. 
Wybudowaliœmy w latach 2015-2018 prawie 25 kilometrów 
dróg gminnych. Powsta³y nastêpuj¹ce drogi: Chojeniec  
Chojno Stare, Bezek Dêbiñski, Majdan Zahorodyñski, 
Romanówka, Zabitek – Mogilnica - Kamionka, Kulik-Kolonia, 
Krowica, Marynin, Chojno Nowe Pierwsze, Bezek Dêbiñski, 
Bezek, Wola Korybutowa-Kolonia, Wola Korybutowa Druga, 
Anusin-Lipówki, Majdan Zahorodyñski - Siedliszcze ul. Zam-
kowa, w Siedliszczu ulice: Sokolec, Mickiewicza, Sportowa, 
Ogrodowa, �ródlana, Leœna i Spacerowa, parking przy 
Urzêdzie Miejskim.

Wyznaczyliœmy nowe ulice w Siedliszczu: D³ug¹ 
i Malinow¹, jesteœmy w trakcie wyznaczania przed³u¿enia 
ulicy Leœnej od Posterunku Policji do ulicy Chojenieckiej, 
dziêki czemu powstanie nowy ci¹g drogowy.

Bardzo wa¿nym przedsiêwziêciem obok wymienionych 
inwestycji by³o rozpoczêcie procedury odzyskania praw 
miejskich dla Siedliszcza. Nasz wniosek zosta³ zakoñczony 
pozytywnie - 1 stycznia 2016 r. Siedliszcze odzyska³o prawa 
miejskie. 

Dziêki temu pozosta³a w 
miejscowoœci placówka Poczty 
Polskiej, mogliœmy zmieniæ Plan 
Zagospodarowania Przestrzen-nego 
i powiêkszyæ tereny prze-znaczone 
pod budownictwo mieszkaniowe - 
jak widaæ osiedle domków jedno-
rodzinnych ci¹gle siê rozrasta. 

Poprzez skuteczne dzia³ania 
Siedliskiego Towarzystwa Regio-
nalnego pozyskano œrodki finan-
sowe z UE na remont Skansenu i budowê altany na ulicy Jasnej 
w Siedliszczu. Siedliskie Towarzystwo Regionalne z prezesem 
Arkadiuszem Zawia-czyñskim, ka¿dego roku pozyskuje œrodki 

 gminie Siedliszcze od 2018 roku funkcjonuje jedna 
szko³a: Zespó³ Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w WSiedliszczu. 

Zmiany w funkcjonowaniu oœwiaty w gminie podyk-
towane by³y tragiczn¹ wrêcz sytuacj¹ demograficzn¹. 
Gwa³townie spad³a iloœæ uczniów w szko³ach. Najgorsza 
sytuacja by³a w szkole w Woli Korybutowej. Do szko³y tej 
uczêszcza³y tak¿e dzieci z gmin Milejów i Cyców, mimo ¿e 
wszystkie koszty ponosi³a gmina Siedliszcze. Liczba uczniów 
by³a bardzo ma³a i zmniejsza³a siê z ka¿dym rokiem. Do 
poszczególnych oddzia³ów uczêszcza³o po kilku uczniów, 
zdarza³y siê roczniki z jednym czy dwójk¹ dzieci. 

Maj¹c na uwadze dobro dzieci, bo taka niewielka liczba 
uczniów nie gwarantuje optymalnego poziomu nauczania, 

na ró¿ne imprezy kulturalne. Cieszy fakt, ¿e funkcjonuje takie 
stowarzyszenie, poniewa¿ dotych-czas za³o¿one na naszym 
terenie inne stowa-rzyszenie nie pozyska³o ¿adnych funduszy 
dla naszej spo³ecznoœci lokalnej. Ponadto w Siedliszczu 
w miejscu gdzie przed II wojn¹ by³ kopiec Koœciuszki, 
ustawiony zosta³ pomnik Tadeusza Koœciuszki. 

Obok budowy dróg gminnych, przebudowane zosta³y 
tak¿e drogi powiatowe, dziêki dobrej wspó³pracy z samo-
rz¹dem powiatu mamy wybudowane drogi: Siedliszcze – 
Chojeniec, Siedliszcze – Bezek, Œwiêcica – Bezek. Rada 
Miejska w Siedliszczu podjê³a uchwa³ê o przejêciu do 
przebudowy drogi powiatowej Siedliszcze – Wola 
Korybutowa. Obecnie Marszalek Województwa Lubelskiego 
og³osi³ nabór wniosków o dofinansowanie  na drogi  z PROW. 
W paŸdzierniku z³o¿ymy wniosek. Równie¿ droga powiatowa 
do Krowicy bêdzie w przysz³ym roku przebudowana, zgodnie 
z ustaleniami z samorz¹dem powiatu.

Jak widaæ by³a to kolejna kadencja, obfituj¹ca 
w inwestycje, wspólnie zmieniamy gminê. Wielokrotnie wraz 
z innymi samorz¹dowcami sk³adaliœmy wizyty w mini-
sterstwach œrodowiska i energii w sprawie budowy kopalni 
wêgla kamiennego. Wszystkie dzia³ania potrzebne dla tej 
inwestycji jakie nale¿¹ do kompetencji samorz¹du gminy by³y 
za³atwiane niezw³ocznie. Rada Miejska zmieni³a Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczaj¹c 
teren w Kuliku pod budowê kopalni, uchwalony zosta³ te¿ 
przebieg linii energetycznej, zasilaj¹cej przysz³¹ kopalniê. 
Jednak ostateczne decyzje zapadaj¹ w innych urzêdach. 
Z nadziej¹ oczekujemy pozytywnego rozwi¹zania i budowê 
kopalni.

Hieronim Zonik
Burmistrz Siedliszcza

a w ma³ej grupie trudniej o funkcjonowanie zdolnych i wy-
bijaj¹cych siê uczniów, którzy s¹ wzorcem do naœladowania 
i bodŸcem stymuluj¹cym d¹¿enie do wspó³zawodnictwa. 
Ponadto w ma³ej grupie nasila siê zjawisko znikomego 
funkcjonowania w grupie rówieœniczej czy te¿ uspo³ecznienia. 
Równoczeœnie z likwidacj¹ szko³y w Woli Korybutowej Rada 
Gminy Siedliszcze podjê³a uchwa³ê o likwidacji szko³y 
w Chojnie Nowym, do której nie zapisano ¿adnego ucznia. 
W uzasadnieniu uchwa³y wskazano, ¿e ze wzglêdu na zerow¹ 
liczbê uczniów we wszystkich oddzia³ach szko³y, likwiduje siê 
szko³ê z dniem 31 sierpnia 2016 roku. Mimo, ¿e przez ca³y 
poprzedni rok szkolny formalnie funkcjonowa³a,  praktycznie 
nauka w tej szkole nie odbywa³a siê, poniewa¿ nie by³o w niej 
uczniów. 

Ostatni¹ szko³¹ która zosta³a zlikwidowana z dniem 31 
sierpnia 2017 roku by³a szko³a w Bezku. Powodem by³a tutaj 
tak¿e bardzo ma³a liczba uczniów, sami nauczyciele zg³osili, 
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utrzymaniem szkó³, s¹ to wydatki na inwestycje, w tym min. 
budowa przedszkola, zakup autobusu, zakup pieca co oraz 
inne.

Praktycznie w bud¿ecie na utrzymanie oœwiaty w sto-
sunku do roku 2013, gdy funkcjonowa³y wszystkie cztery 
szko³y do roku 2018, kiedy funkcjonuje jedna szko³a 
oszczêdnoœci wynosz¹ 1 739 844,65 z³. 

Podkreœliæ nale¿y po raz kolejny, ¿e decyzje jakie podjê³a 
Rada Miejska w Siedliszczu w sprawie likwidacji szkó³ 
podyktowane by³y g³ównie dobrem uczniów, tak by zapewniæ 
im jak najlepsze warunki do nauki, strona finansowa mimo, ¿e 
te¿ wa¿na jest drugorzêdna. 

W niewielkim stopniu wzros³y wydatki na œwietlice 
szkolne, spowodowane to jest min. zwiêkszon¹ liczb¹ 
nauczycieli korzystaj¹cych z urlopów na poratowanie zdrowia 
oraz zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu œwietlic. 
Wzros³y te¿ i z ka¿dym rokiem wzrastaj¹ wydatki na dowóz 
uczniów z orzeczeniami o niepe³nosprawnoœci do szkó³ 
integracyjnych i specjalnych w Dorohusku i Che³mie.

Hieronim Zonik
Burmistrz Siedliszcza

¿e nie mog¹ prowadziæ zajêæ we w³aœciwy sposób, bo uczniów 
jest zbyt ma³o.

 Na zebraniu z rodzicami, po dyskusji zdecydowaliœmy 
wspólnie, ¿e gdy do szko³y do trzech oddzia³ów zapisze siê 
9 uczniów szko³a bêdzie funkcjonowa³a kolejny rok. Jednak, 
nawet tylu uczniów rodzice nie zapisali, wobec czego Rada 
Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie likwidacji.

Uchwa³y o likwidacji szkó³ w Chojnie Nowym i Bezku 
zosta³y podjête jednog³oœnie przez wszystkich radnych Rady 
Miejskiej. Ma³a liczba uczniów i demografia wskazuj¹ca na 
jeszcze gorsze rokowania to g³ówny powód, ¿e szko³y te 
zosta³y zlikwidowane. Drugim argumentem jest tak¿e strona 
finansowa, choæ nie najwa¿niejszym. 

Poprzez zlikwidowanie wymienionych szkó³ widoczne 
s¹ oszczêdnoœci. Przegl¹daj¹c bud¿et gminy, wydatki na 
oœwiatê ogó³em w gminie, na pierwszy rzut oka wydaj¹ siê nie 
maleæ, mimo likwidacji szkó³. Jednak po dok³adnej analizie 
widaæ wyraŸny spadek  w wydatkach na utrzymanie bie¿¹ce 
szkó³. 

Sugestia, jak¹ próbuj¹ g³osiæ niektórzy, ¿e nie ma 
oszczêdnoœci jest b³êdna. Poniewa¿ w 
wydatkach ogó³em na oœwiatê znajduj¹ siê 
min. œrodki pozyskane z dotacji na zajêcia 
dodatkowe z projektu unijnego na poprawê 
jakoœci nauczania, pokrywaj¹ce w ca³oœci 
koszty projektu, nie maj¹ce nic wspólnego 
z bie¿¹cym utrzymaniem oœwiaty. 

Œrodki te mo¿liwe by³y do pozyskania 
jedynie w szkole w Siedliszczu, dziêki temu w 
szkole podstawowej i gimnazjum uczniowie 
mieli dodatkowe zajêcia i zosta³y wyposa¿one 
kolejne pracownie, obecnie projekt zosta³ ju¿ 
zakoñczony.

Ponadto w wydatkach na oœwiatê s¹ 
tak¿e inne nie zwi¹zane z bie¿¹cym 

 wyborach samorz¹dowych w dniu 16 listopada 
2014 r. na radnych gminy Siedliszcze wybrani Wzostali: Ireneusz Czmuda, Zbigniew Droñ, Micha³ 

Drzazga, Andrzej Dzierba, Leszek Jêdruszak, Tomasz Klin, 
Leszek £ukaszewski, Robert Podkañski, Ryszard Poliszuk, 
S³awomir  Posturzyñski, Wies³aw Pra¿nowski, Tadeusz 
Soko³owski, Alicja Œlusarczyk, Miros³aw Wanarski, Józef  
Zalewski. A tak¿e Kamil Szaruga, który w dniu 3 wrzeœnia 2017 
r. w wyborach uzupe³niaj¹cych, w zwi¹zku z rezygnacj¹ 
z mandatu radnego przez P. Zbigniewa Dronia.

Funkcjê przewodnicz¹cego Rady pe³ni³ Wies³aw Pra¿nowski, 
a jego zastêpcami (wiceprzewodnicz¹cymi) byli: Andrzej 
Dzierba i Tomasz Klin. 

W Radzie Miejskiej funkcjonowa³y 3 komisje sta³e: 
Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza i Komisja 
Spo³eczna.

Podczas VII kadencji odby³o siê 40 sesji, na których 
podjêto 347 uchwa³, a jedn¹ z wa¿niejszych by³o podjêcie 
uchwa³y Nr V/22/15 w dniu 12 marca 2015 r. w sprawie 
wyst¹pienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem 
o nadanie miejscowoœci Siedliszcze statusu miasta. Dzia³ania 
gminy zosta³y pozytywnie rozpatrzone i z dniem 1 stycznia 
2016 r. miejscowoœæ Siedliszcze odzyska³a status miasta. 
W konsekwencji tego zmieniono statut gminy Siedliszcze, 
gdzie m. in. zapisano, i¿ dotychczasowe nazwy organów: 
Urz¹d Gminy Siedliszcze, Wójt Gminy Siedliszcze, Rada 
Gminy Siedliszcze to odpowiednio: Urz¹d Miejski 
w Siedliszczu, Burmistrz Siedliszcza, Rada Miejska 
w Siedliszczu.

Dziêki decyzjom podjêtym przez radnych podczas obrad 
sesji, Gmina Siedliszcze zrealizowa³a wiele inwestycji, m.in.:
• kontynuacja budowy sieci wodoci¹gowej I kanalizacyjnej,
• budowa przepompowni wody w Starym Chojnie,    
• przebudowa ujêcia wody w Siedliszczu,
• przebudowa dróg gminnych w miejscowoœciach: Anusin, 
Lipówki, Bezek Dêbiñski, Chojeniec, Chojno Nowe Pierwsze, 
Kulik, Kulik-Kolonia, Majdan Zahorodyñski, Marynin, 
Romanówka, Stare Chojno, Siedliszcze: ul.: Sokolec, ̄ ródlana, 
Jasna, Pogodna, D³uga, Mickiewicza, Ogrodowa, Sportowa, 
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Rada Gminy/ Miejska w Siedliszczu 
Podsumowanie dzia³alnoœci VII kadencji



Leœna, Wola Korybutowa, Druga, Wola Korybutowa-Kolonia,
• budowa placów zabaw w m. Anusin, Bezek, Bezek-Kolonia, 
Brzeziny, Siedliszcze,
• budowa przedszkola w Siedliszczu, 
• budowa 160 szt. kolektorów s³onecznych,
Wspólnie z powiatem che³mskim zrealizowano budowê dróg 
relacji: Siedliszcze - Bezek, Siedliszcze - Chojeniec wraz z 
chodnikiem przy ul. Chojenieckiej w Siedliszczu, Siedliszcze – 
Majdan Zahorodyñski, Siedliszcze - Wola Korybutowa-
Kolonia, parkingi przy cmentarzach w Siedliszczu i Woli 
Korybutowej-Kolonii.

Radni podczas obrad wielokrotnie podejmowali tak¿e 
uchwa³y dotycz¹ce zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, m.in. dla obszarów w miej-
scowoœciach: Chojno Nowe Pierwsze i Chojno Nowe Drugie 

(wyznaczenie terenów pod us³ugi), Lechówka (zwiêkszenie 
terenów pod eksploatacjê z³ó¿ kopalin), Majdan Zahorodyñski 
(nowe tereny pod us³ugi, budownictwo jednorodzinne i na 
drogi), Siedliszcze (nowe tereny pod budownictwo wysokie, 
zwiêkszenie terenów pod budownictwo jednorodzinne i pod 
us³ugi), Kulik: tereny pod budowê kopalni wêgla kamiennego 
oraz dla linii elektroenergetycznych: 400kV relacji Lublin-
Che³m i pod dwutorow¹ liniê 110kV „Wierzbica-Kulik”.

Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ VII kadencji Rady Miejskiej 
w Siedliszczu nale¿y stwierdziæ, i¿ wszystkie inwestycje, 
zarówno te wymienione wy¿ej, jak te¿ pozosta³e, zosta³y 
zrealizowane dziêki trafnie podjêtym decyzjom przez radnych 
oraz du¿emu zaanga¿owaniu pracowników Urzêdu 
Miejskiego w Siedliszczu.

Bo¿ena Iskierka
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Podsumowanie dzia³alnoœci Wicestarosty Che³mskiego



11G£OS SIEDLISZCZA

 lipcu br. zosta³a oddana do u¿ytku du¿a altana 
rekreacyjna na placu zabaw przy ul. Jasnej Ww Siedliszczu oraz przeprowadzono gruntowny 

remont miejscowego skansenu. Ca³oœæ œrodków na te 
przedsiêwziêcia pozyska³o Stowarzyszenie Siedliskie 
Towarzystwo Regionalne w ramach poddzia³ania „Wsparcie 
na wdro¿enie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez spo³eczeñstwo” objêtego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na operacjê pt. „Budowa altany rekreacyjnej w Sie-
dliszczu s³u¿¹cej aktywizacji i integracji mieszkañców” 
Stowarzyszenie pozyska³o pomoc w wysokoœci 59 693,00 z³., 
natomiast na operacjê pt.”Dawniej i dziœ - odnowa skansenu 
w Siedliszczu”, pomoc w wysokoœci 50 000,00 z³.

Z tych to œrodków w³aœnie zbudowano altanê, 
utwardzono kostk¹, teren pod ni¹, zakupiono sto³y i ³awki oraz 
ogrodzono w ca³oœci teren placu zabaw dla najm³odszych 
mieszkañców osiedla przy ul. Lubelskiej.

Remont skansenu obejmowa³ fumigacjê (zatruwanie 
szkodników drewna), usuwanie starych pow³ok malarskich 
elewacji zewnêtrznych budynku starej plebanii wraz z oknami 
i drzwiami, malowanie, usuwanie starych farb i malowanie 
pomieszczeñ wraz z pod³ogami oraz uszczelnienie stropu 
drewnianego na strychu za pomoc¹ p³yt wiórowych. Skansen 
nie by³ remontowany od czasu jego budowy od roku 2003. 
Dziêki tym œrodkom obydwa obiekty bêd¹ mog³y s³u¿yæ 
naszemu spo³eczeñstwu przez d³ugie lata.

Nasze Towarzystwo pozyskiwa³o ju¿ wielokrotnie œrodki, 
chocia¿by na sprzêt dla Warsztatów Terapii Zajêciowej 
w Majdanie Zahorodyñskim, wyjazdy dla uczestników WTZ 
oraz pomoc ¿ywnoœciow¹ dla najbardziej potrzebuj¹cych 
mieszkañców naszej gminy. Pozyskaliœmy np. 57 ton jab³ek, 
które by³y wydane potrzebuj¹cym. Natomiast w ramach 
programu operacyjnego „Pomoc ¯ywnoœciowa 2014-2020 
wspó³finansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebuj¹cym” pozyskaliœmy ³¹cznie 42,6 ton 
¿ywnoœci, które wydano dla 708 potrzebuj¹cych osób gminy 
Siedliszcze.

Po raz czwarty w tym roku odby³ siê w Siedliszczu 
Przegl¹d Muzykuj¹cych Rodzin, który jest organizowany 

równie¿ z funduszy pozyskanych przez nasze stowarzyszenie. 
Jak widaæ robimy co mo¿emy, i na tym nie poprzestaniemy.

Arkadiusz Zawiaczyñski
Prezes Zarz¹du SSTR w Siedliszczu

„Robimy co mo¿emy...”



bchodzimy w tym roku 100 rocznicê odzyskania 
niepodleg³oœci przez Polskê. Po 123 latach niewoli 
Polacy w 1918 roku odzyskali wolne i niepodleg³e O
pañstwo.

Dla Polski i Polaków owo zwyciêstwo w roku 1918 
oznacza³o wolnoœæ i wykorzystan¹ szansê po przesz³o wieku 
niewoli. Poprzez stulecie tysi¹ce ludzi odda³o 
swe ¿ycie i zdrowie w imiê owej chwili. 
W kolejnych przegranych powstaniach naro-
dowych historia zapisywa³a dziesi¹tki naz-
wisk przywódców, wodzów i bohaterów – 
Tadeusza Koœciuszki, Józefa Wybickiego, 
Emilii Plater, Romualda Traugutta, Romana 
Dmowskiego, Józefa Pi³sudskiego i wielu, 
wielu innych. Szli na „ofiarny polski stos” w 
przeœwiadczeniu, ¿e imiê tego, który wolnoœæ 
OjczyŸnie przywróci, na wieki bêdzie pierw-
szym imieniem historii. „Cztery pokolenia 
czeka³y na tê chwilê, pi¹te doczeka³o” – 
stwierdzi³ pierwszy premier niepodleg³ej 
Polski Jêdrzej Moraczewski witaj¹c niepo-
dleg³oœæ w 1918 roku. W tym stwierdzeniu 
obok radoœci, obok entuzjazmu z tak 
wyczekiwanego momentu, kry³a siê myœl, ¿e 
oto mamy do czynienia z momentem 
dziejowym daj¹cym szanse zrealizowania 
marzeñ tych wszystkich Polaków, którzy nie pogodzili siê 
z katastrof¹ rozbiorowej niewoli.

Historycy zdaj¹ siê byæ zgodni co do wyj¹tkowoœci 
koniunktury politycznej, w której odradza siê Polska. St¹d rodzi 
siê mit „cudu roku 1918”. Mo¿na byæ zgodnym co do ogromnej 

szansy, która rodzi³a siê wtedy przed umêczonym krajem, to 
tak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e znacznie ³atwiej ni¿ j¹ wykorzystaæ 
mo¿na by³o j¹ w tych dniach listopadowych 1918 roku 
zaprzepaœciæ.

Zazna³y tego przecie¿ tego takie narody jak Ukraiñcy, 
Bia³orusini, S³owacy, S³oweñcy, Chorwaci. Faktu wyko-
rzystania nadarzaj¹cej siê szansy, faktu polskiego sukcesu od 
czasów Wiktorii Wiedeñskiej, Króla Jana II Sobieskiego, mo¿na 
dopatrywaæ siê w ró¿nych przyczynach. Fenomen klêski trzech 
zaborców walcz¹cych ze sob¹ tworzy³ jedynie warunek, 
okolicznoœci, o których mog³y tylko marzyæ poprzednie 
pokolenia Polaków. Wdziêczni mo¿emy byæ tym wszystkim, 

którzy podjêli to ryzyko i przywrócili 
pañstwowoœæ polsk¹ 100 lat temu.

Pytania o przyczyny, datê i bo-
haterów odzyskania niepodleg³oœci przez 
Polaków pozostaje otwarte do dzisiaj. 
W tamtych czasach zwyciêski okazywa³ siê 
w tym sporze wierszyk kr¹¿¹cy po polskich 
ulicach: „ni z tego ni z owego, by³a Polska od 
pierwszego”, zdaj¹cy siê lekcewa¿yæ sam 
spór i rodzime zas³ugi. Ale czy s³usznie? 
Je¿eli mo¿emy mówiæ o stosunkowej 
³atwoœci wyzwolenia ziem polskich, to 
dotyczy ono jedynie Galicji i ziem pod 
okupacj¹ austriack¹, w tym Siedliszcza, 
które w wyniku I wojny œwiatowej ponios³o 
ogromne straty. Pozosta³e granice polskie 
wyznaczone by³y krwi¹ Polaków przelan¹ w 
kolejnych powstaniach i wojnie z Rosj¹ 
bolszewick¹ w 1920 roku. Czeœæ ich 
pamiêci! 

Przy okazji obchodów œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci 
trzeba wiedzieæ, ¿e nie jest ona dana na zawsze od Boga 
i historii. Musimy j¹ chroniæ i pielêgnowaæ, a przede wszystkim 
pamiêtaæ.

Wies³aw Pra¿nowski 
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100 LAT Niepodleg³oœci
„Naród, który traci pamiêæ 
przestaje byæ narodem…” – Józef Pi³sudski 

21 lipca  mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia medali za 
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Poprzedzi³a j¹ msza 
œw. w miejscowym koœciele parafialnym odprawiona przez 
proboszcza ks Jacka Brogowskiego. Aktu dekoracji dokona³ 
Burmistrz Hieronim Zonik. Na uroczystoœci obecni byli 
równie¿ wicestarosta powiatu che³mskiego Tomasz 
Szczepaniak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wies³aw 
Pra¿nowski oraz Sekretarz Jolanta 
Szawroñska. 

Prezydent RP Andrzej Duda 
odznaczy³ 6 par, które zawiera³y zwi¹zek 
ma³¿eñski w 1968 roku. Byli to: Janina 
i Tadeusz Dudek, Zdzis³awa i Stanis³aw 
G³az, Gra¿yna i Wies³aw Koz³owscy, 
Wanda i Józef Sawiccy, Julia i Ryszard 
Szwedziñscy oraz W³adys³awa i Tadeusz 
Wójciszynowie. Niestety, stan zdrowia 
b¹dŸ inne powody nie pozwoli³y 
wszystkim Jubilatom na przybycie, 
w uroczystoœci wziê³y udzia³ 4 pary. 

Czêœæ artystyczn¹ zapewni³y 
œpiewaj¹ce uczennice miejscowego 
Zespo³u Szkó³: Martyna Poleszak 
i Patrycja Tomaszewska.

Dostojni Jubilaci!
Wyra¿amy g³êboki szacunek za pokonanie trudów 

jakie ¿ycie przynosi ka¿dej rodzinie. Pragniemy jeszcze raz 
z³o¿yæ Pañstwu z serca p³yn¹ce gratulacje i ¿yczenia 
abyœcie doczekali wspólnie kolejnych piêknych jubileuszy.

Serdecznie dziêkujemy parom za przyjêcie 
zaproszenia i wspólne œwiêtowanie tego szczególnego 
jubileuszu.

               Joanna Lipczak

Z³ote Gody 2018



radycyjnie ju¿ w pierwszej po³owie lipca Siedliszcze 
goœci³o artystów. By³ to ju¿ XIII z kolei Plener Malarsko - TRzeŸbiarski, który w tym roku trwa³ od 4 do 14 lipca.

W tegorocznych warsztatach wziêli udzia³: Ewa 
i Kazimierz Kud³acikowie z Warszawy. Jolanta Rodak, Magda 
Koœka, Halina Sajewicz, Urszula Krzywda-¯uk, Agnieszka 
Sulimierska i Ewa Zielonka-Gawrylak wszystkie panie 
z Lublina. Justyna Ordyniec z Che³ma wraz z córeczk¹ Natasz¹, 
Jolanta Kontek z Poznania, Koszo³ko Danuta z Bia³ej 
Podlaskiej, Janusz Maksymiuk z Husinki, Barbara Kowalska 
z Warszawy, Antoni Omiotek z Zamoœcia, Dariusz Buczyñski 
z Piszczaca, Adam Bieliñski ze Œwidnika, Zbigniew Kotowicz 
z Bekieszy, Halina Tymoszczuk z Kulika, Urszula i Henryka 

Bydliñskie z Woli Korybutowej, Anna Maria WoŸniak, Klaudia 
i Oliwia Go³êbiowskie oraz Artur Szczypik z Siedliszcza.

Wiêkszoœæ z wymienionych artystów ju¿ u nas goœci³a. 
Justynie Ordyniec, która po raz pierwszy uczestniczy³a w tym 
wydarzeniu towarzyszy³a córeczka Natasza, która dzielnie 
naœladowa³a mamusiê i tworzy³a swoje samodzielne prace. 
Dziewczynka doskonale siê czu³a w obecnoœci innych 
artystów i szybko nawi¹za³a nowe znajomoœci. Dziêki tak 
wspania³ym ludziom atmosfera pleneru by³a doskona³a wrêcz 
rodzinna.

W czasie tych dziesiêciu lipcowych dni powsta³o ca³e 
mnóstwo doskona³ych prac, które mo¿na by³o podziwiaæ na 
poplenerowej wystawie. Wiêkszoœæ prac powêdrowa³o wraz 
z ich autorami w ró¿ne zak¹tki Polski s³awi¹c piêkno naszej 
malowniczej gminy.

Arkadiusz Zawiaczyñski
komisarz pleneru i wystawy
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„D³utem i pêdzlem…”



23 czerwca 2018 roku w Domu Kultury w Siedliszczu 
odby³ siê IV Przegl¹d Muzykuj¹cych Rodzin. Corocznie 
organizatorami jest Siedliskie Towarzystwo Regionalne wraz z 
Gminnym Oœrodkiem Kultury w Siedliszczu, wsparcia 
finansowego udzieli³o Starostwo Powiatowe w Che³mie
W tym roku do przegl¹du przyst¹pi³o 6 rodzinnych zespo³ów:
- Kapela Olejanki z Wólki Kañskiej
- Rodzina Przebiorowskich z Siedliszcza
- Zespó³ V2 z £êcznej
- Kapela Wójtowicz z Pniówna
- Zespó³ Kapselek z Siedliszcza
- Zespó³ Nie Na Jeden Raz z Bia³opola.

Do konkursu Najlepszy Instrumentalista przyst¹pili: 
Patrycja Wilgos, Jolanta i Wojciech Wójtowicz.
Wyniki Przegl¹du:
I miejsce: Zespó³ Nie Na Jeden Raz z Bia³opola
II miejsce: Zespó³ Kapselek z Siedliszcza
III miejsce: Kapela Wójtowicz z Pniówna
Najlepszy Instrumentalista: Patrycja Wilgos.

Wszyscy uczestnicy przegl¹du otrzymali nagrody 
pieniê¿ne i rzeczowe. Podsumowania przegl¹du, oceny 
dokona³a Pani Eliza Kudelska – Nowosad, prezenterka radia 
BON TON autorka audycji i autorskich programów radiowych.
Gratulujemy zwyciêzcom, dziêkujemy wszystkim uczestni-
kom i zapraszamy na kolejny przegl¹d za rok.

GOK
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IV Przegl¹d Muzykuj¹cych Rodzin

d 14 wrzeœnia do 14 paŸdziernika mo¿na ogl¹daæ w Domu Kultury w 
Siedliszczu wystawê prezentuj¹c¹ cykl Madonn karmi¹cych pt. „Alma 
Mater”. O

Pani Ula zajmuje siê malarstwem olejnym, jest samoukiem. Na p³ótno przenosi 
pejza¿e, dwory i dworki, tworzy kopie prac znanych malarzy. 
Prezentowana w Siedliszczu wystawa goœci³a m. in w Galerii Art. Brut w Centrum 
Kultury w Lublinie. Otwarciu wystawy w Domu Kultury towarzyszy³a prezentacja 
katalogu prac pod tym samym tytu³em. 

Pani Ula chêtnie opo-
wiada³a o swojej wystawie, 
t ³umaczy³a sk¹d pow-
œci¹gliwa czarnobia³a kolo-
rystyka prac. Pani Agnieszka 
Wójtowicz - Kurator Galerii 
Art Brut tak pisze o autorce 
i jej pracach: „Urszula By-
dliñska jako artystka œwia-
doma jest tego, ¿e Matka 
Boska Karmi¹ca (Alma 
Mater) przedstawiana by³a 

Wystawa Urszuli Bydliñskiej „Alma Mater”



13 czerwca w Domu Kultury w Siedliszczu odby³ siê recital 
Weroniki Jêdruszak, tegorocznej absolwentki Publicznego 
Gimnazjum w Siedliszczu.

Weronika ma na swoim koncie wiele osi¹gniêæ 
muzycznych. Nasi mieszkañcy niejednokrotnie mieli okazjê 
us³yszeæ jak gra na skrzypcach i œpiewa w zespo³ach „K³osy” 
i „Siedliszczanie znad Wieprza”. 

Swoj¹ muzyczn¹ drogê rozpoczê³a jako ma³a dziewczynka 
z zespo³em Joszki Brody. Obecnie Weronika uczy siê w IV kl. 
Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w Che³mie. Bierze tak¿e udzia³ w zajêciach Chadek Musical 
Academy. Zawsze jest obecna na szkolnych, gminnych 
i koœcielnych uroczystoœciach. 

Weronika bra³a udzia³ w wielu festiwalach i przegl¹dach. 
Zakwalifikowa³a siê m.in. do ogólnopolskiego fina³u konkursu 
„Wygraj sukces”, w maju zdoby³a „Br¹zowego S³owika” 

w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 
„Œpiewaj¹cej S³owik”. Otrzyma³a wyró¿nienie w 8 Festiwalu 
„Piosenka w Meloniku”. Nie sposób wymieniæ wszystkich 
konkursów, których Weronika zosta³a laureatk¹. Za swoje 
osi¹gniêcia po raz kolejny otrzyma³a stypendium artystyczne 
Marsza³ka Województwa Lubelskiego.

Recital Weroniki, który odby³ siê w Domu Kultury, 
po³¹czony by³ z prezentacj¹ multimedialn¹ obrazuj¹c¹ ró¿ne 
obszary dzia³alnoœci artystycznej Weroniki. Zaprezentowany 
zosta³ materia³ filmowy i fotograficzny z ró¿nych przegl¹dów 
który u wielu osób wywo³a³ wiele wzruszeñ. 

Tego dnia wraz z Weronik¹ wyst¹pili jej muzyczni 
przyjaciele Patrycja Tomaszewska, Martyna Poleszak, Dawid 
Macioszek i Witold Martyniuk. Wszyscy zostali nagodzeni 
gromkimi brawami. 

Dziêkujemy Weronice i jej goœciom za sympatyczne 
spotkanie liczymy ¿e nadal bêdzie ze swoim œpiewem 
i skrzypcami obecna w naszej lokalnej spo³ecznoœci.             GOK
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w historii malarstwa od dawien dawna, bardzo czêsto 
wizerunek œwiêtej przenosili na p³ótno tak¿e wielcy 
mistrzowie: Leonardo da Vinci, Micha³ Anio³, Andrea Solario i 
wielu innych. Jednak artystka wcale nie myœli o naœladowaniu 
uderzenia pêdzla, konkurowaniu z wizerunkami ju¿ istnie-
j¹cymi. Korzysta z oblicza i przedstawienia pojawiaj¹cego siê 
w sztuce ludowej, jednak nadaje mu nowy wspó³czesny 
wymiar. Kobieta z nag¹, ods³oniêta piersi¹ karmi¹c¹ Jezusa to 
tylko pretekst do refleksji. Aspiracj¹ i zamys³em Bydliñskiej 
by³o stworzyæ cykl, który sta³by siê kontemplacj¹ zarówno 
cielesnoœci¹  Matki Boskiej – kobiety na przestrzeni wieków, 
jak te¿ jej wspó³czesn¹ afirmacj¹. 

Artystka nie stosuj¹c feerii barw wzmacnia swoj¹ opiniê, 
¿e odkrycie cielesnoœci w ma³ym skrawku nagoœci jest 
absolutnym tego zaprzeczeniem.            GOK

Recital 
Weroniki 

Jêdruszak

Recital 
Weroniki 

Jêdruszak

 Tarnobrzegu odby³a siê 23 edycja najwiêkszego 
w kraju festiwalu wokalnego „Wygraj Sukces”.  WKonkurs jest presti¿owym wydarzeniem mu-

zycznym o szerokim zasiêgu, poniewa¿ w tegorocznej edycji 
udzia³ wziê³o blisko 2500 wokalistów z ponad 50 oœrodków 
kultury z ca³ej Polski. 

Festiwal sk³ada³ siê z czterech etapów: eliminacji 
wstêpnych, regionalnych, pó³fina³u oraz fina³u. W pó³finale  

Weronika Jêdruszak 
laureatk¹ III miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie 

Piosenki Wygraj Sukces

Weronika Jêdruszak 
laureatk¹ III miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie 

Piosenki Wygraj Sukces



w Tarnobrzegu zaprezentowa³o siê 126 wokalistów, spoœród 
których 17 najlepszych osób zakwalifikowa³o siê do koncertu 
fina³owego. W Jury zasiedli: Aneta Figiel, Rafa³ Szatan, Micha³ 
Jurkiewicz, Mariusz Ryœ, Adrian Wiœniewski oraz Krzysztof 
Herring.

Weronika Jêdruszak na koncercie fina³owym piosenk¹ 
„Kiedy ksiê¿yc jest w nowiu” wyœpiewa³a III miejsce.

Weronika  na co dzieñ uczêszcza do pierwszej klasy II LO 
w Che³mie oraz do pi¹tej klasy II st. PSM w Che³mie. Swoje 
umiejêtnoœci wokalne rozwija w Che³mskiej Akademii 
Musicalowej oraz w Studiu wokalnym FEVER w Lublinie.

Red.

onad 30 dzieci w wieku od 6 do 13 lat uczestniczy³o w 
zajêciach wakacyjnych zorganizowanych przez Gminny POœrodek Kultury w Siedliszczu.

Od 16 do 25 lipca czeka³o na nich wiele atrakcji. Czêœæ 
zajêæ zosta³a przeprowadzona w Domu Kultury i terenie 
wokó³. Uczestnicy chêtnie grali w ró¿norodne gry planszowe 
i zrêcznoœciowe. Wielk¹ frajdê sprawi³a wszystkim zabawa 
gigantycznymi klockami. Dziêki sprzyjaj¹cej pogodzie dzieci 
mog³y czêœæ czasu spêdziæ na dworze. Na nowo zosta³y 
odkryte dawne zabawy: skakanka, klasy, guma. Do dyspozycji 
dzieci by³y lotki, paletki, pi³ki i wiele zabawek ogrodowych. 
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê przygotowana prze 
pracowników biblioteki gra miejska pt. „Znamy Siedliszcze”. 
Dzieci mia³y za zadanie pokonaæ trasê odwiedzaj¹c ró¿ne 
obiekty, punkty Siedliszcza. Po drodze trzeba by³o kierowaæ siê 
znakami i wskazówkami ukrytymi w ró¿nych miejscach. 
Wszystkie trzy grupy dotar³y do wyznaczonego celu, na 
wszystkich czeka³y niespodzianki. Wiele radoœci dostarczy³ 
dzieciom Teatr Maska z Krakowa, który przeniós³ wszystkich w 
weso³y œwiat Minionków. By³o wiele konkurencji, zadañ, liczy³ 
siê czas, refleks i zespo³owe dzia³anie. Pasjonaci modelarstwa 
dziêki pomocy instruktora tworzyli w³asne proste modele, 

wszyscy mogli wzi¹æ potem udzia³ w pokazie dronów i innych 
modeli lataj¹cych.

W ramach „Wakacji z GOK Siedliszcze” zorganizowane 
zosta³y trzy wyjazdy. Dzieci by³y na seansie filmowych w kinie 
Zorza, obejrza³y urocz¹ bajkê „Smerfy, Poszukiwacze 
zaginionej wioski”. W Muzeum Wsi Lubelskiej wziê³y udzia³ w 
zabawie „Hej Lato”. Zadaniem uczestników by³o odnalezienie 
zaznaczonych na mapie punktów, m.in.: wiatrak 
z Zygmuntowa, Cerkiew z Tarnoszyna, cha³upy z ¯ukowa. 
Najwiêcej radoœci sprawi³ dzieciom wyjazd do Centrum Bajki 
w Pacanowie. Dzieci wybra³y siê w baœniow¹ podró¿, pe³n¹ 
obrazów, dŸwiêków i efektów multimedialnych. Uczestnicy 
przejechali siê magicznym poci¹giem, spotkali Ma³ego Ksiêcia, 
a nawet wylecieli w kosmos, by potem zanurzyæ siê w morsk¹ 
g³êbinê. Przez magiczne lustro dzieci dosta³y siê do Skarbnicy 
Bajek, gdzie w 10 szklanych kulach zamkniêto sceny z ró¿nych 
baœni. Dla wszystkich wyprawa do Centrum Bajki by³a 
niesamowitym prze¿yciem. Oczywiœcie nie oby³o siê bez 
zakupu sympatycznych pami¹tek, których g³ównym motywem 
przewodnim by³ Kozio³ek Mato³ek.

Dziêkujemy wszystkim dzieciom, które uczestniczy³y 
w wakacyjnych zajêciach, cieszymy siê, ¿e by³o Was tak du¿o, 
liczymy na spotkanie w przysz³ym roku.

GOK

Wakacje z GOK Siedliszcze



W imieniu rodziców s³owa 
podziêkowania przekaza³a pani 
Patrycja Duda.

W dalszej kolejnoœci g³os 
zabrali goœcie, którzy byli pod 
ogromnym wra¿eniem obiektu. 
Burmistrz Hieronim Zonik w kilku 
s³awach przypomnia³ historiê 
placówki. Henryk Radej podziê-
kowa³  w³adzom gminy za 
zaanga¿owanie i rozwój lokalnej 
edukacji.

S³owa wdziêcznoœci prze-
kaza³y tak¿e przedszkolaki, wrê-

czaj¹c podziêkowania wszystkim 
bezpoœrednio zaanga¿owanym w powstanie przedszkola. 
Zaprosi³y równie¿ na krótk¹ czêœæ artystyczn¹. Dla zebranych 
na uroczystoœci przygotowa³y s³odk¹ niespodziankê, 
przypominaj¹c¹ czasy dzieciñstwa – lizaczki.

Po wystêpie dzieci przez uroczyste przeciêcie wstêgi 
dokonano otwarcia przedszkola. Nastêpnie Proboszcz Parafii 
pob³ogos³awi³ i poœwiêci³ obiekt. Po oficjalnym otwarciu 
przedszkola  goœcie mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia po-
mieszczeñ.

Dzieñ 3 wrzeœnia 2018 r. by³ d³ugo oczekiwany przez 
dzieci, rodziców i spo³ecznoœæ lokaln¹.

W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia nowej 
siedziby Przedszkola Samorz¹dowego w Siedliszczu. Wœród 
zaproszonych na uroczystoœæ goœci obecni byli: ks. proboszcz 
J. Brogowski, T. Szczepaniak – Wicestarosta powiatu 
che³mskiego, H. Radej – starszy wizytator Delegatury w 
Che³mie Kuratorium Oœwiaty w Lublinie, H. Zonik – Burmistrz 
Siedliszcza wraz z pracownikami urzêdu: J. Szawroñsk¹ – 
sekretarzem, T. Kocot – skarbnikiem, W. Domañskim – 
kierownikiem i T. Dyszewskim – inspektorem dzia³u 
budownictwa, gospodarki komunalnej, kultury i dzia³alnoœci, 
W. Pra¿nowski – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej wraz z 
Radnymi i So³tysami z gminy Siedliszcze, B. Pra¿nowska – 
d³ugoletni Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu, Z. Bajko i S. 
Mitek – Inspektorzy nadzoru budowlanego, H. Ostrowski – 
przedstawiciel firmy budowlanej EcoHaus oraz rodzice.

Zebranych przywita³a dyrektor Zespo³u Szkó³ im. H. Sien-
kiewicza w Siedliszczu Aneta Dudek. W swoim wyst¹pieniu 
podziêkowa³a Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wra¿liwoœæ 
na potrzeby najm³odszych mieszkañców gminy, sta³¹ troskê i 
dba³oœæ o jakoœæ warunków zabawy i nauki.

Szczególne podziêkowania z³o¿y³a na rêce firmy, która 
tak sprawnie zrealizowa³a inwestycjê oraz osobom przy niej 
wspó³pracuj¹cym. Dzieciom ¿yczy³a samych sukcesów oraz 
radoœci z pobytu w przedszkolu.
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 ramach zainicjowanej przez IPN Lublin akcji „Lubelskie ksi¹¿ki dla Lubelszczyzny” 
uda³o siê pozyskaæ dla naszej biblioteki niezwykle cenne i interesuj¹ce publikacje 
dotycz¹ce najnowszych dziejów Lubelszczyzny.W

Ca³y pakiet sk³ada siê  z 24 egzemplarzy, zosta³y one skatalogowane i czekaj¹ na chêtnych 
czytelników. 

Zapraszamy do skorzystania z katalogu online na www.szukamksi¹¿ki.pl.
GOK

Wydawnictwa IPN w Gminnej Bibliotece w Siedliszczu

Przedszkole 
ju¿ otwarte



Budowa obiektu rozpoczê³a siê w 2017 r. Ca³kowita 
powierzchnia u¿ytkowa to prawie 470 m2. Koszt inwestycji 1.7 
mln z³. w ca³oœci sfinansowany zosta³ z bud¿etu gminy. 
Dziêki temu dzieci zyska³y nowoczesny, funkcjonalny obiekt 
dostosowany do obowi¹zuj¹cych standardów i potrzeb 
maluchów. Przedszkole jest przepiêkne, bardzo jasne i 
kolorowe, opiek¹ obejmuje 122 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
Do ich dyspozycji s¹ cztery, w pe³ni wyposa¿one sale z 
przylegaj¹cymi do nich ³azienkami i szatniami, zaplecze 
socjalne oraz rozdzielnia posi³ków. Zakupiono nowe meble, 
pomoce dydaktyczne i sprzêt multimedialny. 

Przedszkole pracuje w godz. 7,00 – 15,30. Dzieci 
nabywaj¹ wiadomoœci i umiejêtnoœci okreœlone w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego oraz jêzyka 
angielskiego. Dodatkowo nieodp³atnie prowadzone s¹ zajêcia 
z rytmiki, religii. Do ka¿dej grupy zatrudniona jest pomoc 
nauczyciela.

¯yczymy dzieciom, aby ka¿dy dzieñ spêdzony w przed-
szkolu by³ okazj¹ do wspólnego prze¿ywania radoœci 
z odkrywania œwiata. Aby ka¿da chwila  spêdzona tu by³a 
godn¹ zapamiêtania. Nauczycielom ¿yczymy realizacji swoich 

pomys³ów i projektów, wspania³ych efektów pracy.
W imieniu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola 

s³owa podziêkowania kierujemy jeszcze raz do wszystkich, 
którzy przyczynili siê do postania tak piêknego obiektu. 
Dziêkujemy!                                                           Aneta Dudek
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ak co roku w lipcu uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ w letnim 
wypoczynku. W  dniach 02-13 lipca 2018 roku, 110 osób ze Jszko³y podstawowej i gimnazjum uczestniczy³o w pó³-

koloniach, których g³ównym celem by³o wskazanie 
wychowankom alternatywnych form spêdzania wolnego 
czasu, wyrabianie tê¿yzny fizycznej, kszta³towanie nawyków 
kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i wspó³-
pracy w grupie oraz wskazywanie piêkna i walorów przy-
rodniczych regionu.

W czasie realizacji zadañ dzieci i m³odzie¿ mia³y 
mo¿liwoœæ obejrzenia filmu „Bella i Sebastian 3”w kinie Zorza 
w Che³mie.

Dzieci bardzo chêtnie bra³y udzia³ w zajêciach 
plastyczno - technicznych. Odby³y siê warsztaty, na których 
poruszono temat bezpiecznego spêdzania czasu wolnego 
w czasie wakacji. Jako podsumowanie spotkania dzieci 
wykonywa³y odznaki i plakaty promuj¹ce zdrowy i bezpieczny 
tryb ¿ycia.

Dziêki sprzyjaj¹cej aurze dzieci mog³y wyjechaæ 
czterokrotnie 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 zwiedzili ZOO w Zamoœciu. Na 
w³asne oczy mogli zobaczyæ zwierzêta, które tak bardzo ich 
interesuj¹. W czasie drogi powrotnej d³ugo dyskutowali 
o okazach, które podziwiali. 

Wiele dyskusji i emocji wzbudzi³ wœród uczniów równie¿ 
pobyt w Lublinie w Regionalnym Muzeum Cebularza. Tam 
poznali genezê powstania tego niezwyk³ego wypieku. 
Legendarna Esterka oraz piekarz Franek zdradzili przepis na 
cebularze. Nasi podopieczni zamienili siê na chwilê w takich 
piekarzy i sami przyczynili siê do powstania tych 
aromatycznych wypieków.

W celu wyrabiania tê¿yzny fizycznej i zdrowej 
rywalizacji zorganizowaliœmy  ,,Spartakiadê”. Konkurencje 
by³y dostosowane 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 bawili, otrzymali dyplomy i maj¹ nadziejê, ¿e 
za rok bêd¹ mieli szansê wzi¹æ udzia³ w podobnych 
spotkaniach.                 Anna Kania

Pó³kolonie z Zespo³em Szkó³ 2018



o raz kolejny okazuje siê, ¿e wakacje s¹ za krótkie. Na 
dworze jeszcze s³oñce, piêkna pogoda, a w szkole ju¿ Pzabrzmia³ pierwszy dzwonek.

3 wrzeœnia uroczyœcie rozpoczêliœmy rok szkolny 
2018/2019.  Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli 
we mszy œwiêtej w Koœciele MB Czêstochowskiej 
w Siedliszczu. Nastêpnie w amfiteatrze przy Zespole Szkó³ im. 
H. Sienkiewicza w Siedliszczu ze spo³ecznoœci¹ szkoln¹ 
spotka³a siê dyrektor Aneta Dudek. Przedstawi³a kadrê 
pedagogiczn¹, przekaza³a najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce 
organizacji roku szkolnego. 

Po 19 latach funkcjonowania, mury szko³y opuszcz¹ 
ostatni absolwenci gimnazjum. Jednoczeœnie po raz pierwszy 
od wielu lat szko³ê podstawow¹ ukoñcz¹ ósmoklasiœci. Jest to 
wynik wprowadzonej reformy oœwiatowej, wygaszaj¹cej 
gimnazja i powracaj¹cej do oœmioklasowej szko³y 
podstawowej. 

W nowym roku szkolnym w Zespole Szkó³ w Siedliszczu 
nauk¹ objêto ³¹cznie 697 dzieci w wieku od 2,5 do 16 lat.
Wychowaniem przedszkolnym objêtych jest 147 dzieci, z tego 
49 przygotowuje siê do podjêcia od wrzeœnia przysz³ego roku 
nauki w klasie pierwszej.

Na pierwszym etapie kszta³cenia w edukacji 
wczesnoszkolnej w 8 oddzia³ach klas I – III uczy siê 154 dzieci.
Na drugim etapie, obejmuj¹cym klasy IV – VIII kszta³ci siê 343 
uczniów.

W dwóch oddzia³ach klas trzecich zapisanych jest 53 
gimnazjalistów. Jest to du¿a liczba dzieci, ale placówka jest 
przyjazna i bezpieczna dla dzieci, które szybko odnajduj¹ siê w 
topografii sal. Zatrudnieni specjaliœci zapewniaj¹ pomoc 
psychologiczno – pedagogiczn¹ potrzebuj¹cym uczniom. 
Wspieraj¹ rodziców w procesie wychowania dzieci. Bogata 
oferta zajêæ dodatkowych pozwala na rozwijanie pasji, 
zainteresowañ i uzdolnieñ.

Dyrektor przedstawi³a priorytety polityki oœwiatowej 
pañstwa, kuratorium oœwiaty i szko³y na nowy rok.
S¹ to: 100 rocznica odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê - 
wychowanie do wartoœci i kszta³towanie patriotycznych 
postaw uczniów. bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie 
z zasobów dostêpnych w Internecie oraz przygotowanie 
uczniów ostatnich klas do egzaminów w kwietniu 
i przygotowanie ich do podjêcia dalszej edukacji zgodnej z ich 
indywidualnymi mo¿liwoœciami i predyspozycjami. 

Po czêœci oficjalnej uczniowie rozeszli siê do klas na 
spotkania z wychowawcami. 

Aneta Dudek

¯yczy³a 
wszystkim sukcesów w nauce i pracy.

êzyk polski na poziomie podstawowym rozpocz¹³ 4 maja 
2018r egzamin maturalny w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w JSiedliszczu.

Do egzaminu przyst¹pi³o 37 tegorocznych absolwentów 
oraz 2 osoby z lat poprzednich.
Egzaminy zgodnie z harmonogramem potrwa³y do 23 maja. 
Odbiór œwiadectw dojrza³oœci odby³ siê 3 lipca 2018r.

LO 
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Za nami pierwszy dzwonek…

Matura 2018

o raz pierwszy w historii 19 czerwca 2018r. odby³ siê 
egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe 
uczniów Rzemieœlniczej Szko³y Zawodowej.P

Trzy lata temu Lubelska Izba Rzemieœlnicza utworzy³a 
w Siedliszczu Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ obecnie 
Bran¿ow¹ Szko³ê I stopnia.

Siedziba szko³y jest w Krasnymstawie ale zajêcia 
odbywaj¹ siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu. 
Kszta³cenie zawodowe prowadzone jest 
na turnusach dokszta³cania teore-
tycznego w zawodach w Oœrodkach 
Szkolenia Zawodowego w Pu³awach, 
Rykach, Bi³goraju i Trawnikach.

Nauka odbywa siê w klasach wielo-
zawodowych w systemie dualnym. Ucz-
niowie 5 miesiêcy ucz¹ siê przedmiotów 
ogólnokszta³c¹cych, a 5 miesiêcy 
odbywaj¹ praktyki zawodowe u pra-
codawców, z którymi szko³a podpisa³a 
umowy oraz kursy z przedmiotów 
zawodowych.

Egzamin zawodowy 19 czerwca 
w Siedliszczu pisa³o 13 uczniów 

z kwalifikacji:
• T.06 - kucharz
• M.18 - mechanik samochodowy

W klasie pierwszej i drugiej uczniowie ucz¹ siê 
w zawodach: kucharz, cukiernik, mechanik samochodowy, 
elektryk, monter zabudowy i robót wykoñczeniowych 
w budownictwie.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do klasy pierwszej 
Bran¿owej Szko³y Rzemieœlniczej na rok szkolny 2018/2019. 
Zapraszamy
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Egzamin Zawodowy 2018



olejny rocznik absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. 
Romualda Traugutta opuœci³ mury szko³y 27 kwietnia 2018r.K

Po Mszy œw. w koœciele parafialnym w Siedliszczu uroczystoœæ 
po¿egnania absolwentów odby³a siê o godz. 12.00 w sali 
gimnastycznej liceum.

Dyrektor Szko³y Wies³aw Pra¿nowski powita³ goœci przyby³ych 
na uroczystoœæ: ks. Jacka Brogowskiego - proboszcza parafii 
Siedliszcze, Tomasza Szczepaniaka - wicestarostê che³mskiego, 
Hieronima Zonika - Burmistrza Siedliszcza, nauczycieli, wycho-
wawców oraz rodziców.

Porz¹dek uroczystoœci przedstawia³ siê nastêpuj¹co: prze-
mówienie okolicznoœciowe, wrêczenie nagród i listów gratulacyjnych, 
wrêczenie œwiadectw ukoñczenia liceum, czêœæ artystyczna.

Trzydziestu oœmiu absolwentów otrzyma³o œwiadectwa, z tego 4 
osoby œwiadectwo z wyró¿nieniem: Rafa³ Wójcik - œr. ocen 5.23, 
Andrii Ilkiv - œr. ocen 5.0, Karolina Stopa - œr. ocen 4.8, Natalia Lekan - 
œr. ocen 4.77. Dyrektor Szko³y pogratulowa³ absolwentom wyników 
osi¹gniêtych w szkole i ¿yczy³ podobnych na egzaminie maturalnym.

Przemówienie absolwenta liceum:
„Panie Dyrektorze, Panie Wicestarosto, Panie Burmistrzu, Szanowne 
Grono Pedagogiczne, rodzice i Wy, Drodzy Koledzy i Kole¿anki.

pùynàù kolejny rok szkolny w Liceum Ogólnoksztaùcàcym 
w Siedliszczu. 22 czerwca 2018r. uroczyúcie podsumowano 
caùorocznà pracæ szkoùy oraz wræczono nagrody i úwiadectwa U
promocyjne. Szczególny dzieñ obchodziùa w tym dniu 

Rzemieúlnicza Szkoùa Zawodowa, w której po raz pierwszy jej absolwenci 
po 3 latach nauki w Siedliszczu otrzymali úwiadectwa ukoñczenia 
zasadniczej szkoùy zawodowej.

Dyrektor szkoùy Wiesùaw Praýnowski otworzyù uroczystoúã w sali 
gimnastycznej, powitaù przybyùych goúci i uczniów oraz podziækowaù 
miejscowym ksiæýom za mszæ úw. odprawionà o godz. 8.00 w koúciele 
parafialnym na zakoñczenie roku szkolnego.

Koniec roku szkolnego to tradycyjnie podsumowanie i ocena pracy 
szkoùy, nauczycieli i uczniów. W mijajàcym roku szkolnym do 4 oddziaùów 
liceum uczæszczaùo 100 uczniów, a do 3 oddziaùów Rzemieúlniczej Szkoùy 
Zawodowej 36 uczniów.

Liceum ukoñczyùo 38 absolwentów, z tego do egzaminu maturalnego 
przystàpiùo 37 osób.

Efektem tegorocznej pracy liceum jest 100% promocja uczniów. 18 
uczniów liceum uzyskaùo úrednià ocen 4.0 i wyýszà i otrzymaùo stypendia 
pieniæýne dyrektora szkoùy (w wysokoúci do 500 zù za semestr).  Najwiækszà 
úrednià ocen w szkole uzyskaùa uczennica klasy I Marta Szelest, która 
w przyszùym roku szkolnym otrzymywaã bædzie Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów.

W mijajàcym roku szkolnym wielu uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli i wychowawców zaangaýowanych byùo w przygotowanie oraz 
organizacjæ olimpiad przedmiotowych, konkursów oraz zawodów 
sportowych.

W dalszej czæúci uroczystoúci dyrektor szkoùy wræczyù úwiadectwa z 
wyróýnieniem, nagrody i stypendia uczniom za wyniki w nauce, 
zachowanie oraz zaangaýowanie w pracæ szkoùy. Nastæpnie dyrektor 
Rzemieúlniczej Szkoùy Zawodowej Ryszard Piotrowicz wræczyù úwiadectwa 
ukoñczenia 13 absolwentom szkoùy zawodowej. Po czæúci artystycznej 
uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli siæ do klas odebraã úwiadectwa promocyjne.

Ýyczymy wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz uczniom spokojnego wypoczynku, pogody ducha i samych 
miùych wieúci w czasie wakacji.                                    LO
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Zakoñczenie roku szkolnego 2017/2018

Po¿egnanie absolwentów 2018
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Nadesz³a w³aœnie chwila, kiedy przysz³o nam siê po¿egnaæ. Dla 
nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy 
w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas ju¿ 
tutaj nie bêdzie.

Dzisiaj zamykamy kolejny rozdzia³ naszego ¿ycia. Stoimy 
przed nowymi wyborami i decyzjami, ka¿dy z nas wybiera 
swoj¹ w³asn¹ drogê. Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e w Liceum 
prze¿ywa siê najpiêkniejsze chwile oraz zdobywa przyjació³ na 
ca³e ¿ycie i myœlê, ¿e ka¿dy siê ze mn¹ zgodzi. To tutaj 
prze¿yliœmy pierwsze prawdziwe mi³oœci, przyjaŸnie i k³ótnie, 
to w szkole œredniej zaczêliœmy dojrzewaæ emocjonalnie 
i rozumieæ co znaczy "nauka na b³êdach".

Szanowny Panie Dyrektorze
Dziêkujemy za mo¿liwoœæ nauki w Liceum, za stworzenie 

ciep³ej, rodzinnej atmosfery, za pomoc w ka¿dej sytuacji, za 
wyrozumia³oœæ. Jesteœmy wdziêczni za wszystkie dyskoteki, 
wycieczki szkolne oraz przyzwolenie na wszelkie akcje 
Samorz¹du, dziêki, którym zrozumieliœmy, ¿e bycie w szkole 
nie polega tylko na nauce i lekcjach, ale równie¿ na integracji, 
byciu jednostk¹, szko³a jest miejscem, w którym ka¿dy mo¿e 
znaleŸæ coœ dla siebie.

Kochani Wychowawcy
Ciê¿ko wyraziæ w s³owach nasz¹ wdziêcznoœæ za Wasz¹ 

trzyletni¹ pracê, za czuwanie nad nami. Nigdy, Drodzy 
Wychowawcy, nie traciliœcie si³ i cierpliwoœci, by przemawiaæ 
nam do rozs¹dku, rozs¹dku, który w m³odzieñczym wieku 
dosyæ szybko gdzieœ znika. Dziêkujemy za chwile wsparcia, 
podtrzymywania na duchu, a przede wszystkim za czas, który 
poœwiêciliœcie nam na nasz¹ motywacjê i mobilizacjê do 
dzia³ania.

Szanowne grono pedagogiczne
Nauczyciele zawsze byli gotowi do pomocy, przekazywali 

nam nie tylko wiedzê, ale równie¿ m¹droœæ ¿yciow¹, która 
z pewnoœci¹ przyda nam siê w ¿yciu, przy podejmowaniu 
wa¿nych decyzji. Dziêkujemy za poœwiêcony czas, trud 
w³o¿ony w nasz¹ edukacjê, za niegasn¹c¹ cierpliwoœæ 
i ¿yczliwoœæ oraz ca³¹ wiedzê, jaka nam przekazaliœcie.

Szanowni Pracownicy Szko³y
Jesteœmy bardzo wdziêczni za utrzymywanie porz¹dku 

i czuwanie nad naszym bezpieczeñstwem. Przepraszamy za to, 
¿e czêsto ba³aganiliœmy w mniejszym lub wiêkszym stopniu. 
Dziêkujemy za wyrozumia³oœæ i pomocna d³oñ, któr¹ zawsze 
mogliœmy otrzymaæ w sekretariacie, czy ukochanym przez nas 
wszystkich departamencie czystoœci.

Kochani rodzice
Dziêkujemy, ¿e dziêki Wam mogliœmy uczêszczaæ do tego 

Liceum. To wy byliœcie naszym najwiêkszym wsparciem, gdy 
traciliœmy si³ê i wiarê do nauki.

Drodzy Koledzy i Kole¿anki
Dziêkujemy za ka¿d¹ mi³o spêdzon¹ chwilê oraz 

wyrozumia³oœæ w chwilach s³aboœci. Za to, ¿e zawsze mogliœmy 
liczyæ na Wasze wsparcie. Myœlê, ¿e czêsto kierowaliœmy siê 
myœl¹ Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego: "jesteœmy cz¹stk¹ 
w zespole, z niego p³ynie nasza si³a".

Po podziêkowaniu nadszed³ czas na po¿egnanie. 
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. Dziêkujê!”

Natalia Lekan



o raz 70-ty zabrzmia³ pierwszy dzwonek na 

rozpoczêcie nowego roku szkolnego w Liceum POgólnokszta³c¹cym w Siedliszczu.
3 wrzeœnia 2018r. po Mszy œw. w koœciele parafialnym w 

Siedliszczu odprawionej o godz. 8.00 przez proboszcza ks. dr 

Jacka Brogowskiego odby³a siê inauguracja roku szkolnego 

2018/2019 w Siedliskim liceum.
Uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda 

Traugutta oraz Rzemieœlniczej Szko³y Bran¿owej powita³ 

dyrektor szko³y Wies³aw Pra¿nowski.
W bie¿¹cym roku szkolnym do 3 klas liceum i 3 klas 

szko³y bran¿owej uczêszczaæ bêdzie 115 uczniów.
Do najwa¿niejszych zadañ w roku szkolnym 2018/2019 

nale¿eæ bêd¹:
• obchody 100-lecia Niepodleg³oœci Polski
• przygotowania do wprowadzenia reformy systemu oœwiaty 

w 2019r.
• rekrutacja do liceum i szko³y bran¿owej na rok szkolny 

2019/2020
• przygotowanie obchodów 70-lecia liceum i zjazdu 

absolwentów szko³y w czerwcu 2020 r.
Na zakoñczenie wszystkim uczniom, nauczycielom i 

wychowawcom oraz pracownikom szko³y dyrektor z³o¿y³ 

¿yczenia wytrwa³oœci i sukcesów w rozpoczynaj¹cym siê roku 

szkolnym 2018/2019.
LO
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Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

prz¹tanie Œwiata odby³o siê dnia 21 wrzeœnia w Zespole 
Szkó³ im. Romualda Traugutta pod has³em „Akcja SSegregacja! 2 x wiêcej, 2 x czyœciej”. 
M³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Bran¿owej 

Szko³y Rzemieœlniczej I Stopnia wraz z wychowawcami 
i nauczycielami zaopatrzona w worki na œmieci i rêkawiczki 
zbiera³a odpady nie tylko z terenu szko³y i internatu, ale tak¿e 

uporz¹dkowa³a trasê Janowica - Zalew w Majdanie 
Zahorodyñskim oraz dworzec PKS i przystanki autobusowe 
po³o¿one w s¹siedztwie szko³y. Œmieci z ulic: Sokolec 
i Szkolna zbiera³a m³odzie¿ z klasy trzeciej liceum. Œmieci 
niestety nie  brakowa³o! Podejmowane dzia³ania mia³y na celu 
zwrócenie uwagi na problem œmieci wokó³  nas i mo¿liwoœæ 
jego rozwi¹zania poprzez selektywn¹ zbiórkê odpadów.

LO

Sprz¹tanie Œwiata 2018

,,Wydawa³o by siê, ¿e ¿yjemy w dobie cyfryzacji. Ka¿dy 
z nas posiada w domu Internet oraz urz¹dzenie, za pomoc¹ 
którego otwiera nam siê okno na œwiat. Niestety wœród osób 
z niepe³nosprawnych ci¹gle ma³a jest œwiadomoœæ, jak¹ pomoc 
mo¿e zaoferowaæ im Pañstwo, w tym PFRON. Niewiedza 
czêsto powoduje obni¿enie standardu ich ¿ycia.

Jeden System, wiele narzêdzi pomocy.
System SOW poprzez ró¿ne kana³y ma na celu dotarcie z 

informacj¹ o mo¿liwej pomocy do wszystkich osób 
potencjalnie zainteresowanych poprzez: portal informacyjny 
(Ÿród³o wiedzy), infoliniê (wsparcie techniczne), kreator (krok 
po kroku poprowadzi za rêkê do w³aœciwej formy wsparcia).
Szeroka wiedza w jednym miejscu.

Z koñcem sierpnia ruszy³ d³ugo wyczekiwany portal 

informacyjny. Portal to narzêdzie bêd¹ce integraln¹ czêœci¹ 
SOW, na którym ju¿ znajduj¹ siê aktualne treœci o projekcie, 
informacje o harmonogramie, wa¿nych wydarzeniach i spot-
kaniach, informacje edukacyjne oraz inne wartoœciowe treœci 
do zakomunikowania poszczególnym beneficjentom projektu 
SOW. Jego rol¹ bêdzie zwiêkszenie œwiadomoœci wœród osób z 
niepe³nosprawnych, dotycz¹cej m.in. formy pomocy dedyko-
wanej dla ich rodzaju niepe³nosprawnoœci.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa.”

WTZ Majdan Zahorodyñski

Wystartowa³ portal Systemu Obs³ugi 
Wsparcia dla Osób Niepe³nosprawnych
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 dniach 17-19 wrzeœnia br., przedstawiciele 
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Promenada S12” wraz WLGD „Dolina Gie³czwi”,  goœcili na terenach 

dzia³ania litewskiej LGD „Raseiniu krasto bendrija”. Jest to 
rejon miasta Raseiniai (Rosienie), 76 km na pó³nocny – zachód 
od Kowna, zamieszka³y przez oko³o 48 tys. ludzi.

Wizyta studyjna na Litwie jest jednym z elementów 
miêdzynarodowego projektu wspó³pracy pn. „Nasze korzenie i 
tradycja – dzisiaj” realizowanego w partnerstwie przez trzy 
lokalne grupy dzia³ania, wymienione powy¿ej.

Celem wizyty na Litwie by³a wymiana doœwiadczeñ 
i dobrych dzia³añ w zakresie ochrony, promocji, zachowania 
i wykorzystania dziedzictwa lokalnego (kulturowego 
i przyrodniczego) do rozwoju regionu. Interesowa³o nas tak¿e 
wzmocnienie obszaru pod wzglêdem ekonomicznym, 
g³ównie prze tworzenie nowych miejsc pracy oraz polepszenie 
zdolnoœci organizacyjnych spo³ecznoœci lokalnych. Spotkanie 
z przedstawicielami litewskiej LGD  by³o  okazj¹ do wymiany 
informacji praktycznych z zakresu funkcjonowania programu 
LEADER na szczeblu krajowym i regionalnym oraz lokalnych 
grup dzia³ania w Polsce i na Litwie. W wizycie brali udzia³ 
pracownicy biur partnerskich LGD, cz³onkowie Zarz¹du, 
Rady,  przedstawiciele organizacji cz³onkowskich LGD jak 
równie¿ wolontariusze i dzia³acze sektora kultury. 
Nazwa Litwa wywodzi siê od litewskiego s³owa „lietus” czyli 
deszcz. Choæ pogodowo  nie prorokuje to najlepiej, przez trzy 
dni mieliœmy piêkn¹, s³oneczn¹ pogodê, a obserwacja prac 
agrotechnicznych pokaza³a, ¿e w tym roku i Litwa mia³a bardzo 
suche lato. 
Na dobry pocz¹tek, wspólnie z przedstawicielem LGD, 
udaliœmy siê do sanktuarium Maryi Panny w Szyd³owo (lit. 
Siluva), dzisiaj okreœlane jako ¿mudzkie Lourdes. GPS 
poprowadzi³ nas podrzêdnymi, ¿wirkowymi drogami. Jad¹c 
powoli, obserwowaliœmy ogromne po³acie pól uprawnych, 
rozrzucone z bardzo rzadka dwu-trzy domowe, skromne, 
siedziby ludzkie i lasy, lasy, lasy… Pani Jola Kostygin, Polka z 
Litwy, nasza t³umaczka i przewodniczka, poinformowa³a nas, 
¿e Litwa piêæ razy mniejsza od Polski, mia³a do niedawna 3,2 
mln mieszkañców. Obecnie, to tylko 2,2 mln. Na dniach, 
milionowy emigrant zarobkowy opuœci³ ojczyznê. Program 
Leader, ma wiêc tu powa¿n¹ racje bytu.
Szyd³owo to jedno z g³ównych miejsc pielgrzymkowych Litwy. 
W 1608 roku mia³y tu miejsce objawienia maryjne. Maryja, 
trzymaj¹ca na rêkach Jezusa i gorzko p³acz¹ca, objawi³a siê 
dzieciom pas¹cym owce. Przestraszeni zawo³ali miejscowego 
kalwiñskiego katechetê oraz nauczyciela, którzy to po 
przybyciu na miejsce zapytali postaæ, o powód jej p³aczu. 
Kobieta odrzek³a, ¿e p³acze, gdy¿ w miejscu tym niegdyœ 
czczono jej syna, a obecnie s¹ tylko pola gdzie sieje siê zbo¿e. 
Po tym wszystkim postaæ nagle zniknê³a. Przeprowadzone 
dochodzenie wykaza³o, ¿e niespe³na 80 lat temu w miejscu 
objawienia znajdowa³ siê niewielki koœció³ek, który z powodu 
przejœcia wiêkszoœci miejscowej ludnoœci na kalwinizm zosta³ 
zlikwidowany. Pod kamieniem znaleziono tak¿e zakopan¹ 
skrzyniê z pozosta³oœciami dawnej œwi¹tyni i obrazem Matki 
Boskiej z Dzieci¹tkiem. Dziœ w miejscu tym stoi 40 - metrowa, 
modernistyczna Kaplica Objawieñ. W œrodku  znajduje siê 
kamieñ na który spada³y ³zy p³acz¹cej Maryi. Druga czêœæ 
sanktuarium to barokowy koœció³ Narodzenia NMP. W 1993 

miejsce to odwiedzi³ Jan Pawe³ II powierzaj¹c Litwê opiece 
Najœwiêtszej Maryi Panny.

Nastêpnego dnia goœciliœmy w wiosce Betygala. W 
ramach programu Leader uratowano tu 100 letni Dom 
Spo³ecznoœci Betygala (coœ jak nasza œwietlica wiejska). 
Historyczny, piêkny, stylowy dom z dusz¹. Wobec z³ego stanu 
budynku, w³adze postanowi³y go rozebraæ. Inicjatywa 
spo³eczna i program Leader przywróci³y go do ¿ycia. Ma du¿¹ 
salê konferencyjno-biesiadn¹, zaplecze kuchenne, na 
poddaszu salê na zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y, 
salkê etnograficzn¹ oraz pomieszczenie, gdzie sortuje siê i 
suszy zio³a herbaciane oraz przygotowuje z nich herbatki 
zio³owe. To kolejne dzia³anie spo³ecznoœci lokalnej - 
edukacyjny program poznawczy „Szlak herbaciany”. Dzikie 
zio³a pozyskuje siê z okolic Betygaly. Za domem Wspólnoty 
urz¹dzono pokazowy ogródek zielarski. Mieliœmy okazjê 
sprawdziæ swoj¹ wiedzê zielarsk¹, a przy okazji konferencji na 
temat programu Leader i dzia³añ LGD, popróbowaæ ró¿nych 
zio³owych herbatek.

Na konferencji dowiedzieliœmy siê m.in. ¿e „Raseiniu 
krasto bendrija” (Wspólnota Terytorialna Raseiniai) skupia 
oko³o 60 cz³onków. Na lata 2017-2022 dostali 2,5 mln Euro. 
Z ka¿dego projektu jest zwracane oko³o 70 % kosztów. Nie 
wydzielaj¹ puli pieniêdzy na tworzenie nowych miejsc pracy. 
Jeœli przedsiêbiorca otrzymuje 50 tys. Euro, jest zobowi¹zany 
do zatrudnienia jednej osoby przez 5 lat. O tym, który projekt 
zyskuje akceptacjê, decyduje Ministerstwo Gospodarki. 
A zatem, zasady funkcjonowania litewskich LGD, ró¿ni¹ siê od 
polskich, które na spotkaniu zosta³y przedstawione 
porównawczo. Szef litewskiego LGD, Vincas Blinstrubas, 
stwierdzi³, ¿e w Polsce jest gorzej, bo pomiêdzy Ministerstwem 
Gospodarki, a spo³ecznoœci¹ lokaln¹, jest zbyt wielu 
poœredników.

Tego¿ dnia, w ramach zwiedzania miejsc dziedzictwa 
narodowego, ogl¹daliœmy M³yn Wodny nad rzek¹ Dubys¹, w 
miejscowoœci Maslauskai. M³yn zbudowany pod koniec XIX 
wieku, zdewastowano podczas wojen XX wieku. Zaczêto go 
odbudowywaæ po odzyskaniu przez Litwê niepodleg³oœci i 
zosta³ dodany do listy zabytków historycznych i kulturowych. 
Z  brzegu rzeki dostrzec mo¿na pozosta³oœci tamy. 

 

W deszczowej krainie
wizyta studyjna 
na Litwie



zosta³y odgruzowane, teren oczyszczony, uporz¹dkowany i 
zabezpieczony, przeprowadzono prace  konserwatorskie oraz 
zainstalowano charakterystyczne oœwietlenie, dziêki któremu 
wzgórze z koœcio³em jest widoczne z ka¿dego miejsca w 
wiosce. Latem odbywaj¹ siê tutaj plenerowe koncerty i inne 
prezentacje artystyczne. Marzeniem mieszkañców jest 
odbudowaæ koœció³, gdy¿ obecnie kult sprawowany jest w 
przystosowanym do tego budynku.

No i Norgelai – najwiêksza i najaktywniejsza spo³ecznie 
wieœ okrêgu Raseiniai. Tu przywita³y nas w³adze w osobie 
starosty Raseniai, pana Rolandasa Klusasa oraz przedstawiciele 
spo³ecznoœci lokalnej. Ogl¹daliœmy ró¿ne projekty programu 
Leader. Spacerowaliœmy po Parku Seniora, uporz¹dkowanym, 
z chodniczkami, ³aweczkami i rzeŸbami ludowego artysty 
Sauliusza Jociusa. Podziwialiœmy kompozycje kwietne 
i nasadzenia drzewne. Ogl¹daliœmy teren rekreacyjny z placem 
zabaw dla dzieci, zadaszon¹ estrad¹ i ³awkami dla 
publicznoœci. W domu spo³ecznoœci Norgelai, kierowanym 
przez Zitosa Žemaitienë,  przywita³a nas orkiestra ludowa. Tu 
poczêstowano nas „kibinami” - piero¿kami z mielonym 
miêsem. Na koniec, podziêkowaliœmy za serdeczne przyjêcie i 
zaprosiliœmy naszych gospodarzy do odwiedzenia 
Lubelszczyzny, na wspólne zakoñczenie projektu „Nasze 
korzenie i tradycja – dzisiaj”.

W drodze powrotnej do Polski, szybkim spacerem 
zwiedziliœmy stare Kowno. Poza atrakcyjnoœci¹ historyczn¹, 
architektoniczn¹ i po³o¿eniem - w wid³ach rzek Wilii i Niemna, 
po  ma³oludnych, cichych, wrêcz pustych rejonach Raseiniai, 
zobaczyliœmy Kowno têtni¹ce ¿yciem; wielu spacerowiczów, 
pe³ne kafejki, mnóstwo czynnych sklepików i innych form 
ludzkiej inicjatywy. Dodatkowy ferment powodowa³a 
zbli¿aj¹ca siê wizyta papie¿a Franciszka. Miasto kipia³o od 
przygotowañ.

Wizyta na Litwie pokaza³a nam jak œrodki unijne u³atwiaj¹ 
i czyni¹ piêkniejszym ¿ycie   mieszkañców tego kraju, kraju 
z wielkim potencja³em. Jest jeszcze du¿o do zrobienia i jestem 
pewna, ¿e stopniowo ca³a Litwa poziomem ¿ycia dogoni 
pozosta³e kraje unijne. 

Marzenna Frydrych

Ciekawostk¹ jest, ¿e wszystkie kamienie rzeczne stanowi¹ce 
budulec dawnej tamy zosta³y objête ochron¹ i maj¹ status 
pomnika. Miejsce przyrodniczo przepiêkne, zadbane, opisane 
na tablicach informacyjnych. Pani, która opiekuje siê tym 
miejscem, przenios³a nas w œwiat prosperity m³yna, ¿ycia jego 
w³aœcicieli i najnowsz¹ jego historiê.

W temacie dziedzictwa narodowego, zwiedziliœmy te¿ 
stary, kamienny Koœció³ p/w Wniebowziêcia NMP, 
przepiêknie po³o¿ony w dolinie Dubysy. Koœció³ katolicki, 
z msz¹ œw. raz w tygodniu, ufundowany przez polskich 
w³aœcicieli ziemskich - ród Dyrdo. Napisy na koœciele 
i grobowcu po polsku. Takie polskie œlady znajdowaliœmy 
kilkukrotnie. Tu tak¿e znajduje siê cudowne Ÿróde³ko, którego 
wodzie przypisuje siê uzdrawiaj¹ce w³aœciwoœci. O wodzie 
mówi siê, ¿e to ³zy Matki Boskiej, a samo Ÿróde³ko obudowano 
kaplic¹. Przepiêkne, bardzo duchowe miejsce.

Wieczorem spacerowaliœmy po Kiejdanach, od XV wieku 
magnackiej rezydencji Radziwi³³ów, nad rzek¹ Niewia¿¹. To tu 
Sienkiewiczowski Kmicic zosta³ namówiony do  zdrady 
i uwiêziono poruczników Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Po pa³acu Radziwi³³ów  zosta³o tylko ma³e wzniesienie. Miasto 
ma oko³o 30 tys. mieszkañców. Posiada zabytkow¹ starówkê, 
œwie¿o odrestaurowan¹. To te¿ pewnie za pieni¹dze unijne. 
I nadal du¿o siê jeszcze remontuje, porz¹dkuje, upiêksza. 
Szczególnie nad Niewia¿¹. Tylko tak jakoœ pusto na Starym 
Mieœcie, ma³o ludzi, ma³o ¿ycia.

Trzeciego dnia zapoznaliœmy siê z projektem „Wdro¿enie 
infrastruktury publicznej górskich cmentarzy cywilnych” 
w miejscowoœci Kalnujai. Tu urodzi³ siê jeden z najznamie-
nitszych poetów litewskich – Marcelijus Martinaitis. 
Ogl¹daliœmy ciekawie po³o¿one ruiny koœcio³a zbudowanego 
w latach 1815 – 1818, który zosta³ zniszczony podczas II 
Wojny Œwiatowej. Obecnie miejscowe w³adze podjê³y 
dzia³ania na rzecz odbudowy koœcio³a. W pierwszej 
kolejnoœci, dziêki dofinansowaniu ze œrodków unijnych, ruiny 
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 2018 roku ko³o PZW w Siedliszczu realizuje zadania 
wynikaj¹ce z Planu Pracy Ko³a zgodnie z opu-Wblikowanym w wczeœniejszym numerze, terminarzem 

zawodów:
• 06 maja 2018 r. - Spiningowe Mistrzostwa Ko³a
• 26 maja 2018 r. - Sp³awikowe Mistrzostwa Ko³a
• 01 lipca 2018 r. - Gruntowe Mistrzostwa Ko³a
• Odby³y siê równie¿ zaplanowane zawody nocne i Dzieñ 
Dziecka z Wêdk¹.

Wyj¹tkowo upalne lato nie sprzyja³o wêdkarzom. £owione 
ryby to karasie, okaza³e liny, karpie i leszcze. Z drapie¿ników 
zdarzaj¹ siê okaza³e okonie i sporadycznie szczupaki.

Dopiero wrzeœniowe och³odzenie spowodowa³o wzrost 
aktywnoœci  szczupaków – czêœciej trafia³y siê te¿ ryby 
wymiarowe.

W poprzednim numerze pisaliœmy o k³opotach z dzier¿aw¹  
zbiornika. Nic nie zmieni³o siê na lepsze: mimo obietnic nie 
uzupe³niono zaleg³ych zarybieñ, rów opaskowy nie jest 
konserwowany, a op³aty wzros³y do 70 z³.

Zarz¹d ko³a spotyka³ siê z burmistrzem, omawiano nie 
realizowane zapisy umowy (brak zarybieñ), niew³aœciwa 
konserwacja zbiornika, brak odpowiedzi na pisma Urzêdu 
Miejskiego w Siedliszczu. Mo¿e warto wróciæ do dyskusji nad 
innym sposobem zarz¹dzania zbiornikiem w Majdanie 
Zahorodyñskim.

Coraz czêœciej s³yszymy sugestie by wróciæ do spraw-
dzonych w innych gminach sposobów zarz¹dzania przez lokalne 
stowarzyszenia (np. Maczu³y w gminie Leœniowice). My jako 
zarz¹d ko³a bêdziemy wci¹¿ przypominaæ okrêgowi o jego 
obowi¹zkach wynikaj¹cych z umowy dzier¿awy.         Jerzy Wojtan
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Pomoc po suszy 

dla rolników

WIADOMOŒCI WÊDKARSKIE
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racowity rok startów mia³y zawodniczki naszego 
Dragona. Dziewczêta walczy³y w zapasach i sumo 
zdobywaj¹c szereg medali.P

Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zapasach 
kobiet we W³odawie: 
- Julia Jaworska - I miejsce, 
- Marita Wojcieszek – II miejsce, 
- Julia Grzesiuk – II miejsce,  
- Katarzyna Iwaniuk  - V miejsce.

W dniach 20-21 kwietnia br. w Policzku ko³o Janowa 
Lubelskiego odby³ siê turniej UKS m³odziczek w zapasach 
kobiet:
- Julia Jaworska – III miejsce,
- Ewelina Cieœlicka – III miejsce.

Siedlce, w dniach 4-5 maja br. odby³ siê  Ogólnopolski 
Turniej Kwalifikacyjny M³odziczek w zapasach kobiet:
- kategoria 36 kg: Julia Jaworska – III miejsce, Ewelina Cieœlicka 
– VIII miejsce,
- kategoria 42 kg: Agata Bodzak – IX miejsce, Natalia 
Lewandowska – X,
- kategoria 50 kg: Katarzyna Iwaniuk – V miejsce, Julia Grzesiuk 
– VIII miejsce,
- Dru¿ynowo VI miejsce na 25 startuj¹cych klubów z ca³ej 
Polski.

W Krotoszynie w dniach 20-22 maja odby³a siê 
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y (Mistrzostwa Polski 
w Grupie kadetek 15-18 lat)  w zapasach kobiet:
- Monika Dziewulska – III miejsce – kat. 40 kg,
- Patrycja Bodzak – IX miejsce – kat. 40 kg.

W Kielcach 9 czerwca br. odby³y siê Mistrzostwa Makro-
regionu m³odziczek w sumo. Œwietnie spisa³y siê zawodniczki, 
walcz¹c  tym razem w sumo. W zawodach wystartowa³o 
dziewiêæ zawodniczek z czego siedem walczy³o o medale:
- Julia Jaworska - I miejsce, 
- Julia Grzesiuk – I miejsce, 
- Natalia Cieœlicka – II miejsce, 
- Nikoletta Pisarczyk – III miejsce,
- Agata Bodzak – V miejsce,
- Oliwia Michalak – V miejsce,
- Natalia Lewandowska – IX miejsce.

W Piotrkowie Trybunalskim odby-
³y siê Mistrzostwa Ludowych Zespo³ów 
Sportowych w zapasach kobiet:
- Katarzyna Iwaniuk – III miejsce,  
- Julia Jaworska – III miejsce. 

We wrzeœniu w Kobylinie odby³y 
siê Mistrzostwa Polski M³odziczek 
w sumo. Zawodniczki zdoby³y piêæ 

medali. 
- Mistrzyni¹ Polski zosta³a Oliwia Michalak w kat. 55 kg,
- Katarzyna Iwaniuk - III miejsce, 
- Ewelina Cieœlicka - III miejsce, 
- Julia Grzesiuk - III miejsce, 
- Natalia Lewandowska – VII miejsce,
- Agata Bodzak – IX miejsce, 
- Julia Jaworska – IX miejsce,

Wskutek tak dobrej passy naszych dziewcz¹t oraz aby 
przygotowaæ chêtne dziewczêta do uprawiania zapasów oraz 
sumo zarz¹d klubu w porozumieniu z trenerem oraz 
Dyrektorem ZS im. H. Sienkiewicza Pani¹ Anet¹ Dudek, 
postanowi³ wprowadziæ nowe zajêcia dla dziewcz¹t klas 2-5. 
Bêd¹ to zajêcia z æwiczeñ ogólnorozwojowych przygoto-
wuj¹cych do uprawiania tych dyscyplin sportowych. Zajêcia 
bêd¹ odbywa³y siê na Sali sportowej szko³y podstawowej 
w œrodê o godz. 13.00. Zapisy prowadzi trener Jerzy Krasowski 
w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w czasie treningów zapaœniczych. 
Zapraszamy chêtne dziewczêta do zabawy i treningów. 
Zapewniamy w czasie ferii zimowych oraz wakacji obozy 
sportowe oraz wyjazdy na zawody po ca³ym kraju.

Monika Dziewulska

Wieœci z UKS ''DRAGON''
PRZEGL¥D  SPORTOWY PRZEGL¥D  SPORTOWY PRZEGL¥D  SPORTOWY PRZEGL¥D  SPORTOWY
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Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y: wymieniæ wszystkie 

miejsca gdzie znajdowa³y siê przedszkola na terenie Gminy 

Siedliszcze. Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem autora, jego 

adresem zamieszkania  i nr telefonu nale¿y sk³adaæ w sekretariacie 

Urzêdu Miejskiego w Siedliszczu b¹dŸ przes³aæ na adres: 

glos@siedliszcze.pl do dnia 10 l istopada 2018 r.  

Sk³adaj¹c sw¹ odpowiedŸ AKCEPTUJESZ Regulamin 

Konkursowy dostêpny na stronie www.siedliszcze.pl, a tak¿e 

WYRA¯ASZ ZGODÊ na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Do wygrania 100,00 z³

   KONKURS    KONKURS
Rozwi¹zanie konkursu 

z poprzedniego numeru
Konkurs polega³ na rozpoznaniu obiektu 

ze zdjêcia, wskazaæ jego miejsce po³o¿enia 

oraz przeznaczenie.

OdpowiedŸ brzmi: na zdjêciu przed-

stawiona jest tzw.  „kuczka ¿ydowska”. 

Znajduje siê ona na budynku obecnego Banku 

Spó³dzielczego w Siedliszczu, ul. Szpitalna, od 

strony podwórka. Kuczki ¯ydowskie mia³y 

kiedyœ przypominaæ ¯ydom, w jakich 

warunkach musieli mieszkaæ w czasie 

wêdrówki z Egiptu. Ortodoksi mieszkaj¹ w nich 

przez ca³y czas podczas œwi¹t Sukkot.

Spoœród osób które udzieli³y prawi-

d³owej odpowiedzi wylosowana zosta³a Pani 

Jadwiga Sobczuk wygrywaj¹c 100,00 z³.

Gratulujemy wygranej !!!

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

Przygotowany wed³ug podanych ni¿ej wska-
zówek przecier mo¿na wykorzystaæ do spo-
rz¹dzania zup i soków. Jako dodatek do wielu 
ró¿nych potraw. 

Po przyprawieniu do smaku sol¹ mo¿na 
podawaæ jako zdrowy i smaczny napój.
Przygotowanie:

Do przygotowania przecieru nale¿y wybraæ 
pomidory dobrze dojrza³e, lecz nie przejrza³e, 
zdrowe, bez plam i uszkodzeñ. Pomidory 
z zielonkawymi piêtkami pogarszaj¹ jego smak 
i kolor, dlatego piêtki te trzeba odkroiæ. 

Umyte pomidory pokroiæ no¿em w æwiartki, 
w³o¿yæ do g³êbokiego garnka lekko rozgnieœæ 
drewnian¹ ³y¿k¹. Rozgotowaæ pomidory we 
w³asnym soku. Gor¹c¹ masê przetrzeæ przez sito, na 
którym razem ze skórkami pozostaj¹ równie¿ 
pestki. Przecieranie przez cedzak i pozostawienie 
w przecierze pestek jest niewskazane. 

Gor¹cy przecier mo¿na osoliæ nieco do smaku i 
od razu nalewaæ do dok³adnie wymytych 
i wyparzonych butelek. Zamkniête butelki wstawiæ 
do wody o podobnej temperaturze, by nie popêka³y 
i ogrzewaæ nie dopuszczaj¹c do wrzenia wody. 
Butelki o pojemnoœci 0,5 l ogrzewaæ 15 minut, 
butelki wiêksze – 20 minut. 

Po skoñczonej pasteryzacji i och³odzeniu, 
butelki przechowywaæ w ch³odnym miejscu.

SK£ADNIKI:
-1 szklanka ry¿u
- 1 szklanka mleka
- 1 szklanka wody
- 1 ³y¿ka mas³a lub margaryny
- 6  sztuk winnych jab³ek
- 2 jaja
- 2 ³y¿ki cukru
- 1 ³y¿ka t³uszczu
- Sól, tarta bu³ka.
Przygotowanie:

Umyty ry¿ w³o¿yæ do wrz¹cej wody z mle-
kiem, ugotowaæ. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem, 
do³o¿yæ przestudzony ry¿, pianê z bia³ek, 
ostro¿nie wymieszaæ. Po³owê ry¿u w³o¿yæ do 
wysmarowanej t³uszczem i wysypanej tart¹ 
bu³k¹ blaszki. Obraæ jab³ka, zetrzeæ na tartce z 
du¿ymi oczkami. Jab³ka prze³o¿yæ do garnka i 
chwilê poddusiæ do miêkkoœci, na koniec 
dodaæ cynamon. 

Na warstwê ry¿u u³o¿yæ jab³ka, przykryæ 
drug¹ warstw¹ ry¿u, wyrównaæ powierzchniê, 
skropiæ t³uszczem, zapiec. Potrawê podaæ 
oblan¹ œmietan¹ z cukrem.

PRZECIER 
Z POMIDORÓW

PRZECIER 
Z POMIDORÓW

SK£ADNIKI:
Ciasto: 
30 dkg m¹ki, 18 dkg mas³a lub margaryny,
2 ³y¿ki zimnej wody, sól
Krem: 
2 ¿ó³tka, 1 jajko, 1 ³y¿eczka m¹ki, 10 dkg cukru, 1 
szklanka mleka, wanilia
Galaretka: 
1 szklanka gor¹cej wody, 1 galaretka je¿ynowa, 75 
dkg œliwek
Przygotowanie:

M¹kê na stolnicy posiekaæ z t³uszczem, a gdy nie 
bêdzie grudek t³uszczu dodaæ sól i wodê, zagnieœæ, 
od³o¿yæ ciasto do stê¿enia. rozwa³kowaæ cienki 
placek, wy³o¿yæ na blachê. Z resztek ciasta zrobiæ 
cienki wa³ek, oblepiæ dooko³a brzegi, upiec.

Krem: ¿ó³tka i ca³e jajko utrzeæ z cukrem, 
wymieszaæ z m¹k¹, zaparzyæ wrz¹cym mlekiem, 
dodaæ waniliê. Naczynie z kremem wstawiæ do 
garnka z wrz¹c¹ wod¹ i ucieraj¹c ogrzewaæ a¿ masa 
straci zapach surowizny. Wyj¹æ naczynie i ucieraæ 
krem do wystudzenia. Krem rozsmarowaæ na zimne 
ciasto. Na kremie u³o¿yæ œliwki. Rozpuœciæ galaretkê 
we wrz¹tku, gdy zacznie tê¿eæ oblaæ ni¹ 
przestrzennie miêdzy œliwkami. Po zupe³nym 
stê¿eniu galaretki placek pokroiæ ostrym no¿em na 
porcje.

PLACEK 
ZE ŒLIWKAMI

PLACEK 
ZE ŒLIWKAMI

RY¯ 
ZAPIEKANY 
Z JAB£KAMI

RY¯ 
ZAPIEKANY 
Z JAB£KAMI
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