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ozpoczê³a siê ósma kadencja Rady Miejskiej w 
Siedliszczu. Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy Rwziêli udzia³ w wyborach samorz¹dowych, postaram 

siê nie zawieœæ oczekiwañ mieszkañców.
Wspólnota samorz¹dowa, jak¹ tworz¹ mieszkañcy 

gminy, wymaga od nas wszystkich pracy by w miarê naszych 
kompetencji i mo¿liwoœci zmieniaæ, budowaæ, poprawiaæ to 
co jest potrzebne dla naszej ma³ej ojczyzny. 

Stale ws³uchujê siê w g³osy mieszkañców, ka¿da 
podpowiedŸ jest dla mnie bardzo wa¿na. Wspólnie z radnymi 
poszczególnych kadencji wykorzystaliœmy szanse, jakie by³y 
nam dane. Mam na myœli min. œrodki unijne oraz racjonalnie 
wykorzystany potencja³ gminy. Muszê te¿ powiedzieæ, ¿e 
jesteœmy dobrze przygotowani do absorbowania kolejnych 
œrodków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Jestem 
zadowolony, ¿e wielu odwiedzaj¹cych nasz¹ gminê, zauwa¿a 
zmiany jakie maj¹ miejsce dziêki pracy samorz¹du. 
Niew¹tpliwie priorytetem na tê kadencjê powinny byæ drogi 
gminne. Systematycznie budujemy wiele nowych i moder-
nizujemy stare. Gmina Siedliszcze poprzez kolonijn¹, 
rozproszon¹ zabudowê ma bardzo rozleg³¹ sieæ dróg 
gminnych. Obok tego trzeba te¿ inwestowaæ w œwietlice 
wiejskie, place zabaw, by mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ 
wspólnie pracowaæ, odpoczywaæ, spe³niaæ swoje zamierzenia 
w miejscu gdzie mieszkaj¹. W naszej gminie nie 
funkcjonowa³y nigdy du¿e zak³ady pracy, typu cukrownia, 
cementownia ale potrafimy wykorzystaæ walory, które mog¹ 
stymulowaæ rozwój, min. korzystne po³o¿enie. Dziêki temu, 
powodzeniem ciesz¹ siê dzia³ki budowlane, które sprzedaje 
samorz¹d oraz osoby prywatne. Rozrasta siê osiedle domków 
jednorodzinnych, tak¿e w poszczególnych miejscowoœciach 
buduje siê bardzo du¿o domów. Jak w ka¿dym samorz¹dzie 

bud¿et jest otwarty na oœwiatê, staramy siê by nasze dzieci 
mia³y jak najlepsze warunki do nauki. Bardzo dobra baza 
oœwiatowa pozwala na zapewnienie edukacji ju¿ od 
przedszkola. Ubolewam, ¿e zamkniête zosta³y szko³y 
w terenie, co by³o skutkiem ni¿u demograficznego. Jednak 
dziêki dobrze zorganizowanemu systemowi dowozu dzieci 
mog¹ korzystaæ z nowoczeœnie wyposa¿onego obiektu 
oœwiatowego jakim jest Zespó³ Szkó³ im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedliszczu. 

Szans¹ dla gminy i ca³ego naszego regionu jest 
ewentualna budowa kopalni wêgla kamiennego. Dziêki temu 
gmina mo¿e uzyskaæ du¿e Ÿród³o dochodów a mieszkañcy 
dobrze p³atn¹ pracê.

Praca samorz¹du to efekt wspó³pracy wszystkich 
mieszkañców, radnych i so³tysów. Efekty s¹ gdy wspó³praca ta 
jest harmonijna i wszystkim przyœwieca interes gminy, rozwój 
i praca na rzecz wspólnoty samorz¹dowej.

Jednym z pomys³ów, jest wykorzystanie alternatywnych 
Ÿróde³ energii – fotowoltaiki dla uzyskania tañszej energii 
elektrycznej w samorz¹dowych obiektach. Mam na myœli 
ujêcia wody, oczyszczalnie œcieków i Zespó³ Szkó³ 
w Siedliszczu. Wa¿n¹ rzecz¹ wydaje siê byæ tak¿e koniecznoœæ 
przebudowy budynku administracyjnego aby sprostaæ 
potrzebom jakimi s¹ min. nowe zadania przekazane 
samorz¹dom. Kontynuowaæ bêdziemy budowê instalacji  
s³onecznych podgrzewaczy wody dla mieszkañców gminy. 
Nale¿y zakoñczyæ planowane inwestycje wodoci¹gowe, 
uzbrajaæ w infrastrukturê techniczn¹ kolejne tereny 
przeznaczone przez gminê pod budownictwo mieszkaniowe.
Mam nadziejê, ¿e uda siê zrealizowaæ wszystkie zamierzenia 
dla dobra naszej spo³ecznoœci gminnej.

Hieronim Zonik
Burmistrz Siedliszcza

 dniu 22 listopada 2018 r. odby³a siê I sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu, zwo³ana przez 
Komisarza Wyborczego w Che³mie. Do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady obradom przewodniczy³ Wnajstarszy wiekiem radny Pan Józef Zalewski.

Nowo wybrani radni otrzymali zaœwiadczenia o wyborze oraz z³o¿yli œlubowanie:

Nowa  - VIII kadencja RM w Siedliszczu

Pierwsze Sesje Rady Miejskiej w Siedliszczu

Jêdruszak
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W dniu 28 listopada 2018 r. odby³a siê 

II sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej  

w Siedliszczu pod przewodnictwem 

Przewodnicz¹cego Rady Wies³awa 

Pra¿nowskiego.
  Podczas obrad podjêto uchwa³y 

w sprawie:
- zmian w bud¿ecie gminy na 2018 r.,
- uchwalenia programu wspó³pracy 

z organizacjami pozarz¹dowymi i pod-

miotami o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o po¿ytku publicznym i o wo-

lontariacie na 2019 rok,
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrzo-

wi Siedliszcza,
   Ustalono sk³ady osobowych komisji 

sta³ych Rady Miejskiej w Siedliszczu:
Komisja Rewizyjna:
Posturzyñski S³awomir - przewod-

nicz¹cy, cz³onkowie: Szaruga  Kamil, 

Wanarski  Miros³aw.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Zalewski Józef – przewodnicz¹cy,
cz³onkowie: Koz³owska  El¿bieta, 

Podkañski  Robert.
Komisja  Gospodarcza:
Jêdruszak  Leszek – przewodnicz¹cy,
cz³onkowie: Gugu³ka Mariusz, Klin  

Tomasz, Poliszuk  Ryszard, Podkañski  

Robert, Posturzyñski S³awomir, Stu-

dziñski  Tomasz, Szaruga  Kamil.
Komisja  Spo³eczna:
Pawlak  Jacek -  przewodnicz¹cy,
cz³onkowie: Czerniak  Diana, Koz³ow-

ska  El¿bieta, Piotrowska  Ewa, Pra¿-

nowski Wies³aw, Wanarski Miros³aw, 

Zalewski  Józef.
Wa¿na informacja!!!

 Przebieg sesji jest transmitowany 

i utrwalany za pomoc¹ urz¹dzeñ reje-

struj¹cych obraz i dŸwiêk, a nagrania s¹ 

udostêpniane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzêdu Miejskiego w Siedliszczu, na 

stronie internetowej gminy Siedliszcze oraz w sie-

dzibie Urzêdu Miejskiego.
Transmisja on-line dostêpna jest podczas 

trwania sesji, natomiast po zakoñczeniu obrad 

istnieje mo¿liwoœæ jej obejrzenia w zak³adce 

„Poprzednie transmisje”.
B. Iskierka

Podczas obrad Pan Hieronim Zonik otrzyma³ 

równie¿ zaœwiadczenie o wyborze i z³o¿y³ 

œlubowanie, obejmuj¹c urz¹d Burmistrza Sie-

dliszcza.
Wybrano Przewodnicz¹cego i dwóch Wice-

przewodnicz¹cych Rady Miejskiej w Siedliszczu: 

Przewodnicz¹cym wybrany zosta³ Wies³aw Pra¿-

nowski, a jego zastêpcami:  Ryszard Poliszuk i To-

masz Klin.
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Po ods³oniêciu tablicy pochód ruszy³ do Sali gim-
nastycznej Szko³y Podstawowej w Siedliszczu im. Henryka 
Sienkiewicza gdzie odby³a siê czêœæ oficjalna obchodów oraz 
monta¿ s³owno-muzyczny, który przygotowa³y dzieci i m³o-
dzie¿ ze Szko³y Podstawowej i Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
w Siedliszczu. 

Czêœæ artystyczna dotyczy³a pocz¹tków drogi Polaków do 
wolnoœci. Bardzo wa¿ne jest to, aby uczyæ m³ode pokolenie 
historii naszego kraju i pomóc mu uzyskaæ pe³n¹ œwiadomoœæ 
narodow¹. Albowiem dalsza Niepodleg³oœæ, któr¹ nale¿y 
chroniæ i pielêgnowaæ, spoczywa w rêkach naszej m³odzie¿y.

W. Pra¿nowski

11 listopada 2018 r. obchodziliœmy setn¹ rocznicê 
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Dla Polski owe 
zwyciêstwo w 1918r. oznacza³o tak d³ugo wyczekiwan¹ 
wolnoœæ po stu dwudziestu trzech latach w niewoli. Wielu 
Polaków odda³o swoje ¿ycie za ojczyznê, by przyczyniæ siê do 
odzyskania wolnego pañstwa polskiego. W kolejnych 
przegranych powstaniach narodowych historia zapisywa³a 
dziesi¹tki nazwisk przywódców, wodzów i bohaterów – 
Tadeusza Koœciuszki, Józefa Wybickiego, Emilii Plater, 
Romualda Traugutta, Romana Dmowskiego, Józefa 
Pi³sudskiego i wielu, wielu innych. Fenomen klêski trzech 
zaborców walcz¹cych ze sob¹ tworzy³ jedynie warunek, 
okolicznoœci, o których mog³y marzyæ poprzednie pokolenia 
Polaków. Mo¿emy byæ wdziêczni wszystkim Polakom, którzy 
oddali ¿ycie na poczet wolnoœci przesz³o sto lat temu. 
Rocznica Niepodleg³oœci Polski jest hucznie œwiêtowana od 
wielu lat w ka¿dym zak¹tku Polski. Nie odby³o siê tak¿e bez 
uroczystoœci na terenie naszej gminy.

O godzinie 10.30 odby³a siê Msza Œwiêta w intencji 
Ojczyzny w koœciele parafialnym w Siedliszczu. Po uroczystej 
mszy zosta³y z³o¿one wieñce pod pomnikiem mieszkañców 
gminy pomordowanych w 1939r. oraz przy pomniku Tadeusza 
Koœciuszki.

Nastêpnie ksi¹dz proboszcz Jacek Brogowski, w³adze 
gminy na czele z Burmistrzem Siedliszcza Hieronimem 
Zonikiem, Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Wies³awem 
Pra¿nowskim, mieszkañcy Siedliszcza i gminy oraz m³odzie¿ 
szkolna przemaszerowali ulicami Siedliszcza pod Urz¹d 
Miasta, gdzie zosta³a poœwiêcona i ods³oniêta pami¹tkowa 
tablica.



dmuchany basen z pi³eczkami, brokatowe tatua¿e, gry, 
konkursy, ³amig³ówki i zabawy z ciastolin¹.

Bardzo gor¹co dziêkujemy wszystkim m³odym czytel-
nikom, ich rodzicom i opiekunom. Ju¿ teraz mamy pomys³y na 
nowe atrakcje i zabawy. Pragniemy aby ta akcja na sta³e 
wpisa³a siê w œwiadomoœæ naszych czytelników. 

Do zobaczenia na kolejnych urodzinach pluszowego 
misia.            GOK

24 listopada odby³ siê w Domu Kultury fina³ akcji 
czytelniczej „Pluszowy miœ w mojej bibliotece”. To ju¿ 
4 edycja tej przesympatycznej zabawy, która z ka¿dym rokiem 
cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Celem akcji jest 
zachêcenie dzieci i rodziców do wspólnego czytania. O jego 
nieocenionym wp³ywie na prawid³owy rozwój dziecka nie 
trzeba ju¿ chyba nikogo specjalnie przekonywaæ. Du¿e akcje 
spo³eczne o zasiêgu ogólnopolskim (Ca³a Polska Czyta 
Dzieciom, Jak nie czytam, Jak czytam, Wieczorynki 
S³odziaków) sprawi³y, ¿e coraz wiêcej rodziców czyta swoim 
pociechom, przyprowadza je do biblioteki i pomaga 
w wyborze ksi¹¿ek.

W tym roku prawie setka dzieci bêd¹ca zarejestrowanymi 
czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Iwaniuka w 
Siedliszczu zostawi³a rysunek swojego ukochanego pluszaka. 
Wœród wszystkich uczestników rozlosowano 50 misiowych 
maskotek.

Na podsumowanie akcji przyby³o wiele dzieci wraz 
z rodzicami, rodzeñstwem, przyjació³mi. Czeka³o na nich 
wiele atrakcji. By³a gigantyczna maskotka, z któr¹ mo¿na by³o 
siê przywitaæ i zrobiæ zdjêcie. Du¿o radoœci sprawi³y 

Pluszowy miœ w mojej bibliotece

u¿ od prawie roku prowadzone s¹ zajêcia ogólnorozwojowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Domu Kultury. Co tydzieñ Jw ramach godzinnej zabawy dzieci zdobywaj¹ nowe wiadomoœci 
o otaczaj¹cym œwiecie, poznaj¹ ciekawostki z wielu dziedzin wiedzy, 

wykonuj¹ przepiêkne prace plastyczne, a przede wszystkim mi³o spêdzaj¹ czas.
Obecnie w zajêciach uczestniczy 12 dzieci, spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dy 

czwartek o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy ka¿dego chêtnego aby do³¹czy³ 
do weso³ej grupy „Smyków”.

W tym roku powsta³o wiele wspania³ych prac - letnia pla¿a, jesienny lew, 
magiczne drzewa, wspólnie wykonaliœmy wiele eksperymentów, na nowo 
zosta³y odkryte zabawy naszych dziadków. Dziêki takim zajêciom dzieci 
nabieraj¹ œmia³oœci, pewnoœci siebie, lepiej 
poznaj¹ swoich kolegów. Mog¹ razem pobawiæ 
siê, pograæ w wartoœciowe gry, a przy okazji 
nauczyæ siê wytrwa³oœci, zasad zdrowego wspó³-
zawodnictwa. 

Jeszce raz gor¹co zachêcamy do przy³¹czenia 
siê do tej grupy. Formularz zg³oszeniowy dostêpny 
jest w Bibliotece Publicznej, Domu Kultury i na 
stronie www.gok.siedliszcze.pl. Wszelkich infor-
macji udziel¹ osobiœcie Dorota Orysz i Amelia 
Janiak lub pod nr tel. 82 569 21 13.                   GOK

Smyk siê bawi i uczy - zajêcia dla dzieci w Domu Kultury



Po czêœci artystycznej nast¹pi³ akt pasowania, czyli 
dotkniêcie ramienia ka¿dego przedszkolaka ogromn¹ kredk¹ 
przez Wicedyrektor Ma³gorzatê Lekan - Poliszuk oraz 
wrêczenie dyplomów przez wychowawców poszczególnych 
grup. Dla przedszkolaków by³o to wielkie prze¿ycie, a dla 
rodziców powód do dumy i zadowolenia.      A. Szelest

asowanie na przedszkolaka to wyj¹tkowa uroczystoœæ, 
która w Przedszkolu Samorz¹dowym w Siedliszczu Podby³a siê 23 listopada 2018r. 

Od samego rana trwa³y przygotowania, a w sali gromadzili siê 
goœcie. Uroczystoœæ rozpoczê³y wystêpy dzieci z grupy 
„Jagódek”, a nastêpnie wyst¹pi³y „Motylki”. Mali artyœci 
zaprezentowali przygotowane piosenki, tañce oraz wierszyki. 
Dla wiêkszoœci by³ to pierwszy, bardzo wa¿ny wystêp. 

kami oraz wydarzeniami publicznymi. Poprzez realizacjê 
zadañ tematycznych przedszkolaki pozna³y równie¿ historiê 
pañstwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, 
zwyczaje czy obrzêdy ludowe. Zadania projektowe 
przyczyni³y siê do pobudzenia poczucia to¿samoœci 
narodowej i regionalnej oraz wzmacniania wiêzi z rodzicami 
i œrodowiskiem lokalnym.

W realizacjê projektu zaanga¿owane by³o ca³e 
przedszkole, aczkolwiek grupa „Motylki” by³a g³ównym 
inicjatorem oraz realizatorem. Od wrzeœnia do listopada uda³o 
nam siê przeprowadziæ wyznaczone w projekcie zadania, 
m.in.; nasze przedszkolaki ju¿ we wrzeœniu opanowa³y cztery 
zwrotki Hymnu Polski – Mazurka D¹browskiego. Swoje 
umiejêtnoœci wokalne zaprezentowa³y 9 listopada podczas 
apelu z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci przez 
Polskê. Przy okazji w³¹czyliœmy siê do akcji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej pt. „Rekord dla Niepodleg³ej” z udzia³em 
rodziców, gdzie ca³e przedszkole o godzinie 11:11 odœpiewa³o 
wszystkie zwrotki hymnu. Grupa Malinki wraz z pani¹ Wiol¹ 
przedstawi³a nam historiê naszego miasta; „Na skrzyd³ach 
historii – moja miejscowoœæ Siedliszcze”. Motylki z pani¹ Ani¹ 
oraz Biedronki i pani Krysia bra³y udzia³ w zajêciach otwartych 
dla dzieci i rodziców. Podczas spotkañ wykonane zosta³y prace 
nawi¹zuj¹ce do tradycji naszego regionu. Ka¿de wykonane 

rzedszkole Samorz¹dowe w Siedliszczu bra³o udzia³ 
w miêdzynarodowym projekcie „Piêkna Nasza Polska PCa³a”. To projekt, który jest odpowiedzi¹ na wyj¹tkowe 

œwiêto Polaków – 100 rocznicê odzyskania przez Polskê 
niepodleg³oœci. Jego celem by³o kszta³towanie postaw 
patriotycznych u najm³odszych, uwra¿liwienie na piêkno, 
folklor i tradycje Polski oraz kszta³towanie to¿samoœci 
narodowej dzieci. Projekt ten by³ inspiracj¹ do podejmowania 
wszelkiego rodzaju dzia³añ edukacyjnych, maj¹cych na swej 
uwadze wychowywanie œwiadomych ma³ych Polaków- 
patriotów. Realizacja projektu zachêci³a do napisania 
w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej pt. „Piêkna 
nasza Ojczyzna” opracowanego przez nauczycielkê Annê 
Szelest. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ udzia³u w zajêciach 
dydaktyczno - wychowawczych dotycz¹cych poznawania ró¿-
nych regionów Polski, zaczynaj¹c od swojej ma³ej ojczyzny, 
po gminê, powiat, a w koñcu najwiêksze miasta Polski. Zajêcia 
uatrakcyjniane by³y ro¿nego rodzaju formami m.in.; gr¹ 
terenow¹, zawodami sportowymi, spotkaniami z ciekawymi 
ludŸmi, narzêdziami multimedialnymi, spacerami, wyciecz-



mia³y mo¿liwoœæ zaœpiewania wspólnie z zespo³em oraz pani¹ 
Jol¹ kilku piosenek, natomiast grupa Motylki prezentowa³a 
taniec ludowy pt. „Walczyk Lubelski”.

Czas realizacji projektu, by³ dla naszych wychowanków, 
rodziców, jak i dla nas nauczycieli czasem ogromnych 
wyzwañ, ale przede wszystkim integruj¹cym czynnikiem, 
który kszta³towa³ w nas wszystkich mi³oœæ i szacunek do 
Ojczyzny. Pomimo tego, i¿ projekt zosta³ sfinalizowany, 
w dalszym ci¹gu bêdziemy staraæ siê kszta³towaæ m³odych, 
œwiadomych Polaków, kochaj¹cych swój kraj. Widocznym 
efektem naszej wspólnej pracy, by³y samodzielnie po-
dejmowane przez dzieci aktywnoœci zwi¹zane z obchodami 
Œwiêta Niepodleg³oœci, wywieszeniem flag, tworzeniem 
dowolnych rysunków, na których bardzo czêsto pojawia³a siê 
bia³o - czerwona flaga. Projekt by³ niezwyk³¹ lekcj¹ 
patriotyzmu i krzewienia polskiej historii i kultury.        A. Szelest

rêkodzie³o wymaga³o nie lada sprawnoœci manualnej, 
pomys³owoœci, kreatywnoœci ze strony rodziców i dzieci. 
Oczywiœcie w naszej pracy dominowa³y barwy narodowe - biel 
i czerwieñ. 

Dzieci bardzo chêtnie bra³y udzia³ w ró¿nego rodzaju 
zabawach, tañcach ludowych, konkursach plastycznych, 
zawodach sportowych, oraz pokazie mody patriotycznej. 
Przedszkolaki z wielkim przejêciem w³¹czy³y siê do 
ogólnopolskiej akcji BohaterOn – wysy³aliœmy kartki 
bohaterom i uczestnikom Powstania Warszawskiego. 
Koñcowym etapem realizacji projektu, by³o nawi¹zanie 
wspó³pracy z zespo³em ludowym Siedliszczanie znad 
Wieprza. Dla dzieci by³o to atrakcyjne spêdzenie czasu 
w przedszkolu. Przedszkolaki pozna³y piosenki, przyœpiewki 
charakterystyczne dla twórczoœci ludowej naszego regionu, 
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9 listopada w Przedszkolu Samorz¹dowym w Siedliszczu 
odby³a siê uroczysta akademia z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. 
Wszystkie grupy zebra³y siê w sali Malinek, aby uroczyœcie 
œwiêtowaæ ten wyj¹tkowy dla nas - Polaków dzieñ. 

Grupa 5-latków pod kierunkiem wychowawczyni 
przygotowa³a monta¿ s³owno - muzyczny. Dzieci recytowa³y 
wiersze, œpiewa³y piosenki o Polsce oraz pieœni patriotyczne. 

O godzinie 11:11 dzieci, nauczyciele i pracownicy 
przedszkola wspólnie odœpiewali trzy zwrotki hymnu Polski. 
By³ to dzieñ bardzo uroczysty i szczególny w naszym 
przedszkolu.                 W. Drzazga

Œwiêto Niepodleg³oœci w Przedszkolu

W naszym kraju zorganizowano na jego czeœæ wiele odczytów, 
konferencji naukowych oraz koncertów.

My równie¿ chcieliœmy przybli¿yæ naszej m³odzie¿y ich 
patrona. Œw. Stanis³aw Kostka urodzi³ siê 28 grudnia 
1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Pobiera³ nauki 
w domu, a kiedy mia³ 14 lat, pos³ano go do szkó³ 
jezuickich w Wiedniu. Tam zapisa³ siê w pamiêci jako 
gorliwy, zatopiony w modlitwie m³ody cz³owiek. 
W grudniu 1565 r. ciê¿ko zachorowa³. W tym czasie, 
zgodnie z jego w³asnymi s³owami, œw. Barbara mia³a 
mu przynosiæ Wiatyk. Doœwiadczy³ równie¿ wizji 
Maryi z Dzieci¹tkiem. W³aœnie Matka Bo¿a mia³a go 
uzdrowiæ. Postanowi³ wst¹piæ do jezuitów. W sierpniu 
1567 r., wbrew woli rodziny, w przebraniu uciek³ 
z Wiednia. Dotar³ pieszo do Rzymu. Tam 28 
paŸdziernika 1567 r. zosta³ przyjêty do nowicjatu przy 
koœciele pw. œw. Andrzeja na Kwirynale. Na pocz¹tku 
1568 r. z³o¿y³ œluby zakonne, potem pe³ni³ pos³ugê 

ecyzj¹ biskupów rok 2018 obchodzony jest w koœciele 
w Polsce jako rok œw. Stanis³awa Kostki. W tym roku 
przypada 450 rocznica œmierci m³odego jezuity. D
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m.in. w szpitalach. W tym samym roku zmar³ w wieku 18 lat.
Przewidzia³ w³asn¹ œmieræ. Zapowiedzia³ j¹ zakonnym
wspó³braciom, a kiedy umiera³, mówi³, ¿e widzi orszak

œwiêtych na czele z Maryj¹, którzy w³aœnie po niego wychodz¹
Jest on wzorem prawdziwego cz³owieka, który pokazuje 

jak wiarê i pobo¿noœæ mo¿na prze³o¿yæ na konkretne czyny 

i postawy. Postaci¹ m³odego œwiêtego z Rostkowa 

zafascynowany by³ ojciec œw. Jan Pawe³ II, który mówi³ „bliska 

jest mi jego duchowoœæ, bo dla mnie ogromne znaczenie ma 

zarówno pobo¿noœæ Maryjna jak i Eucharystia”. Dlatego te¿ 

XVII edycjê Diecezjalno-Powiatowego Konkursu literacko-

plastycznego o œw. Janie Pawle II zorganizowano pod has³em 

„Przez Maryjê do œwiêtoœci – œw. Stanis³aw Kostka”.
Na konkurs wp³ynê³o 466 prac w poszczególnych 

kategoriach z 39 szkó³ powiatu che³mskiego i Archidiecezji 

Lubelskiej:
Prace plastyczne, w trzech kategoriach wiekowych:

- szko³y podstawowe kl. 0-III – „Maryja – Królowa Polski” – 

portret. Laureatami zostali: Julia Tatysiak, Szymon Stasiak, Lena 

Ko³tun, Julia Pedo, Natalia Sapko, Aleksandra Gerkowicz, 

Natalia Wójcik, Zofia Komarek, Fabian Sobczuk, Roksana 

Pasieczna
- szko³y podstawowe kl. IV-VII – „Ilustracja do przytoczonego 

opowiadania o œw Stanis³awie Kostce". Laureatami zostali: Julia 

Grabowska, Teresa Gwarda, Agnieszka Duda, Emilka 

Siedlecka, Julia Kie³bus, Pawe³ Zduñczuk, Aleksandra 

Wdowicz, Julia Dêbczak, Justyna Kucia, Dominika Dejnek
- kl. VIII SP, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne –  „Sceny 

z ¿ycia œw Stanis³awa Kostki” – komiks. Przyznano nastêpuj¹ce 

miejsca: I miejsce: Urszula Dudek, Zuzanna Pigiel, Kinga 

Brzozowiec, II miejsce: Olga Dziewulska, III miejsce: Zuzanna 

Bojarczuk, Agnieszka Królicka
Prace literackie, w dwóch kategoriach wiekowych:

- szko³a podstawowa kl. IV-VII – „Krótka modlitwa do patrona 

polskich dzieci i m³odzie¿y œw. Stanis³awa Kostki”. Przyznano 

nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce: Bart³omiej Hanczaruk, 

II miejsce: Zuzanna Œliwiñska, Szymon Pogrebniak, III miejsce: 

Karolina Smolira, wyró¿nienie: Aleksandra ¯o³nacz, Jagoda 

Batejko, Alicja Fedorowicz, Katarzyna Stêpkowska, Micha³ 

Skibiñski
- kl. VIII SP, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne – „Œwiête 

niepos³uszeñstwo, czyli jak odnaleŸæ swoj¹ drogê do Boga” – 

na podstawie ¿ycia œw. Stanis³awa Kostki – opowiadanie. 

Przyznano nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce: Patrycja Sêd³ak, 

Paulina Pra¿nowska, II miejsce: Aleksandra Kazimierak
Prace fotograficzne, w jednej kategorii wiekowej: 

- kl. VI – VIII SP, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne – „Naród 

Bogiem silny - msze i uroczystoœci patriotyczno-religijne” – 

reporta¿. Przyznano nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce: Zuzanna 

Kosut, II miejsce: Karolina Œlusarczyk, III miejsce: Aleksandra 

Ozimek.
Uroczyste podsumowanie konkursu odby³o siê 29 

listopada 2018r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Siedliszczu. 

Na uroczystoœæ przybyli: ks. Krzysztof Proskura – Dziekan 

Dekanatu Siedliskiego, ks. dr Jacek Brogowski – Proboszcz 

Parafii Siedliszcze, p. Hieronim Zonik – Burmistrz Siedliszcza, 

p. Wies³aw Pra¿nowski – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, 

p. Teresa Kocot – Skarbnik Gminy Siedliszcze, laureaci, 

rodzice i nauczyciele przygotowuj¹cy m³odzie¿.
Podsumowaniu towarzyszy³ wystêp zespo³u Omni Modo

M. Lekan-Poliszuk



Przygotowana przez uczniów Szko³y Podstawowej w Sie-
dliszczu czêœæ artystyczna w humorystyczny sposób 
wprowadzi³a zebranych w tematykê spotkania.

Nastêpnie g³os zabrali przybyli goœcie podkreœlaj¹c 
znaczenie zawodu nauczyciela dla przysz³oœci m³odych 
pokoleñ. Mówi¹c, ¿e dobry nauczyciel ukierunkowuje dziecko 
na w³aœciwe dzia³anie, rozwija u podopiecznych zdolnoœci 
i zainteresowania. Przekazuje wartoœci, którymi nale¿y 
kierowaæ siê w ¿yciu. Dostrzega w dziecku wyj¹tkow¹ osobê, 
wspiera w momentach sukcesu i w trudnych chwilach. Potrafi 
wyzwoliæ w uczniach ciekawoœæ œwiata, jest wzorem do 
naœladowania.
Wspó³czesny nauczyciel, to cz³owiek wszechstronnie 
wykszta³cony, posiadaj¹cy olbrzymi zasób wiedzy peda-
gogicznej, która umo¿liwia efektywne wykonywanie pracy 
wychowawczo - opiekuñczej. 

Doceniaj¹c zaanga¿owanie, codzienny trud wk³adany 
w edukacjê oraz osi¹gane sukcesy nagrodami uhonorowano  
nauczycieli i wychowawców obydwu placówek z terenu 
gminy.
W imieniu Starosty Che³mskiego nagrody wrêczy³ 
T. Szczepaniak, otrzymali je: Wies³aw Pra¿nowski i Agnieszka 
Grzesiuk.
Nagrod¹ Burmistrza Siedliszcza wyró¿niono: Anetê Dudek, 
Renatê Krysê, Ma³gorzatê Posturzyñsk¹, Ewê Konik, Renatê 
Wnuk, Beatê Krzysiak oraz Damiana Osobê.
Nagrody Dyrektora Zespo³u Szkó³ im. R. Traugutta, otrzymali: 
Ma³gorzata Starko – Golonka, Maria Stopa, Jolanta Œlepaczuk, 
Wojciech Iwaniuk, Miros³aw Wójtowicz, Jacek Pawlak i Daniel 
Œliwiñski.
Swoim nauczycielom podziêkowania i nagrody wrêczy³a 
równie¿ Dyrektor Zespo³u Szkó³  im. H. Sienkiewicza, byli to: 
Ma³gorzata Lekan – Poliszuk, Renata Boguszewska, Ireneusz 
Boguszewski, Krzysztof Dyszewski, Gra¿yna Wojtkiewicz, 
Ma³gorzata Wojtkiewicz, Teresa Kiejda, Jolanta Jêdruszak, 
Wioletta Drzazga, Ewa Adach, Urszula Dziedzic, Joanna 
¯o³nacz, Joanna Œliwiñska. Bardzo serdecznie gratulujemy 
wszystkim wyró¿nionym i ¿yczymy kolejnych sukcesów.

W dalszej czêœci uroczystoœci dyrektor Aneta Dudek 
podziêkowa³a jednostkom prowadz¹cym szko³y – Starostwu 
Powiatowemu w Che³mie oraz Gminie Siedliszcze za troskê, 
dba³oœæ oraz zrozumienie potrzeb uczniów, nauczycieli 
i pracowników podleg³ych placówek. Emerytowanym 
nauczycielom podziêkowa³a za wspó³pracê, pomoc 
w zg³êbianiu tajników zawodu nauczyciela i ¿yczliwoœæ.

Wszystkim nauczycielom ¿yczono satysfakcji z wykony-
wania tego trudnego zawodu, wytrwa³oœci w pracy, sukcesów 
na polu zawodowym i osobistym, zdrowia i realizacji marzeñ.

A. Dudek

14 paŸdziernika 1773 r. na wniosek króla Augusta 
Poniatowskiego obraduj¹cy w tym czasie Sejm Rozbiorowy 
powo³a³ „Komisjê nad Edukacj¹ M³odzi Szlacheckiej Dozór 
Maj¹c¹”. Stanowi³a ona pierwsze w Europie ministerstwo 
oœwiaty – które za cel wyznaczy³o sobie zreformowanie 
szkolnictwa w Polsce.

Na mocy postanowieñ Komisji stworzono na terenach 
ówczesnej Polski trzystopniowe szkolnictwo, wprowadzono 
podrêczniki w jêzyku polskim, dopuszczono do edukacji 
kobiety, zreformowano programy nauczania, wprowadzaj¹c 
m.in. elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, 
naukê jêzyka ojczystego i wychowanie obywatelskie.
Utrata niepodleg³oœci przez Polskê zakoñczy³a dzia³alnoœæ 
Komisji, jednak wiele z wprowadzonych przez ni¹ rozwi¹zañ 
by³o kontynuowanych.

W rocznicê powstania Komisji Edukacji Narodowej 
w 1972 r., na mocy Ustawy Praw i Obowi¹zków Nauczyciela 
ustanowiono 14 paŸdziernika  Dniem Nauczyciela, a w roku 
1982 przemianowano go na Dzieñ Edukacji Narodowej.

Dziœ w tym dniu swoje œwiêto obchodz¹ nie tylko 
nauczyciele i pedagodzy, ale tak¿e wszyscy pracownicy 
oœwiaty. Jest to czas, który stwarza szczególn¹ okazjê do 
okazania wdziêcznoœci wszystkim, którzy na co dzieñ 
podejmuj¹ trud przekazywania wiedzy nowym pokoleniom 
i osobom, które ich wspieraj¹.

Do tradycji naszej gminy na sta³e wpisa³y siê spotkania 
czynnych zawodowo i emerytowanych  nauczycieli 
z w³adzami samorz¹dowymi i gminnymi. Panuj¹ca podczas 
uroczystoœci  mi³a atmosfera stwarza okazjê  do rozmów, 
wymiany doœwiadczeñ, poznania realiów wczeœniejszej 
i obecnej szko³y. Pozwala ka¿demu na chwilê refleksji nad 
latami spêdzonymi w ³awce szkolnej i przywodzi na myœl 
ówczesnych nauczycieli.
W tym roku na uroczystoœci obecni byli: ks. Jacek Brogowski – 
proboszcz parafii Siedliszcze, Wicestarosta Powiatu 
Che³mskiego Tomasz Szczepaniak, Burmistrz Siedliszcza 
Hieronim Zonik, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i Dyrektor 
Zespo³u Szkó³ im. R. Traugutta Wies³aw Pra¿nowski, sekretarz 
gminy Siedliszcze Jolanta Szawroñska, skarbnik gminy Teresa 
Kocot, Bernarda Pra¿nowska – wieloletni dyrektor Zespo³u 
Szkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, czynni zawodowo i 
emerytowani nauczyciele szkó³ pracuj¹cych w gminie.
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zieñ Edukacji Narodowej, potocznie nazywany 
Dniem Nauczyciela, w tym roku obchodzony by³ Dw naszej szkole 11 paŸdziernika 2018 r.

Samorz¹d Uczniowski po pierwszej lekcji z³o¿y³ 
¿yczenia Dyrektorowi Szko³y Wies³awowi Pra¿nowskiemu 
oraz nauczycielom i wychowawcom ucz¹cym w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu.

Gminne uroczystoœci odby³y siê o godz. czternastej 
11 paŸdziernika w Gminnym Oœrodku Kultury w Siedliszczu.

Po czêœci artystycznej przygotowanej przez uczniów 
Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu 
nagrody wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom wrêczyli 
wicestarosta Powiatu Che³mskiego Tomasz Szczepaniak, 
Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik, Dyrektor Szko³y 
Podstawowej Aneta Dudek, Dyrektor Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Siedliszczu  Wies³aw Pra¿nowski.

W tym roku nagrody otrzymali:
Starosty Che³mskiego: Wies³aw Pra¿nowski, Agnieszka 

Grzesiuk.

Dyrektora Liceum: Ma³gorzata Starko-Golonka, Wojciech 
Iwaniuk, Daniel Œliwiñski, Maria Stopa, Miros³aw Wójtowicz, 
Jolanta Œlepaczuk, Jacek Pawlak.
Gratulacje i ¿yczenia wszystkiego najlepszego.

LO
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Ogólnokszta³c¹cego i Rzemieœlniczej Szko³y Bran¿owej, 
którzy z³o¿yli uroczyste œlubowanie na sztandar szko³y.

Po czêœci artystycznej wszyscy uczestnicy uroczystoœci 
œpiewali pieœni legionowe i patriotyczne. Na zakoñczenie 
dyrektor szko³y Wies³aw Pra¿nowski zaprosi³ wszystkich na 
gminne uroczystoœci 100 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci 
przez Polskê 11 listopada 2018 r.  LO

 przededniu 100 rocznicy odzyskania niepod-
leg³oœci przez Polskê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym Wim. Romualda Traugutta w Siedliszczu odby³y siê 

uroczystoœci œwiêta szko³y. 
9 listopada 2018r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej 

zgromadzili siê nauczyciele oraz uczniowie liceum i szko³y 
bran¿owej. Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci 
przez Polskê uœwiadamiaj¹ nam, ¿e nie mo¿emy zapominaæ 
o tych wa¿nych dla naszego narodu wydarzeniach, aby móc 
zachowaæ w przysz³oœci w³asn¹ to¿samoœæ i wolnoœæ.

W naszym liceum staramy siê pamiêtaæ o tamtych czasach 
ze wzglêdu na patrona Romualda Traugutta, którego imiê 
szko³a przyjê³a 15 lat temu.

By³o to wielkie wydarzenie dla liceum oraz mieszkañców 
Siedliszcza. Udzia³ w nim wziê³o wielu znamienitych goœci 
oraz kompania reprezentacyjna 3 Brygady Zmechanizowanej 
Legionów imienia Romualda Traugutta z Lublina. Na kurhanie 
powstañców styczniowych, znajduj¹cym siê przy drodze do 
Mogilnicy, ods³oniêto pomnik "Gloria Victis" bêd¹cy pod 
opiek¹ m³odzie¿y do dzisiaj.

Nadanie szkole imienia jednego z bohaterów walki 
o wolnoœæ kraju w czasie powstania styczniowego pozwala 
mieæ nadziejê, ¿e uczniowie naszych szkó³ znajd¹ w patronie 
postaæ godn¹ naœladowania oraz wzorzec si³y charakteru, 
patriotyzmu i poœwiêcenia.

Œwiêto Szko³y to równie¿ oficjalne w³¹czenie do 
spo³ecznoœci szkolnej uczniów klas pierwszych Liceum 

Œwiêto Szko³y w LO
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 dniu 10 paŸdziernika 2018 
roku uczniowie klas pierwszej Wi drugiej Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. Romualda Traugutta 
w Siedliszczu wybrali siê na wycieczkê do 
Warszawy. Jednak nie by³a to tylko kolejna 
uczniowska wycieczka do stolicy. Tym 
razem celem podró¿y by³a przede 
wszystkim wizyta w najnowszym i jednym 
z najnowoczeœniejszych obiektów w Pol-
sce w studiu ATM, które zlokalizowane 
jest przy Wale Miedzeszyñskim 384 oraz 
uczestnictwo w profesjonalnym nagraniu 
popularnego teleturnieju telewizyjnego 
TVP2 pod tytu³em „Ko³o Fortuny”.

Swoj¹ przygodê „z telewizj¹” 47 
uczniów i czterech opiekunów rozpo-
czê³o o godzinie pi¹tej. Na miejsce 
dotarliœmy oko³o godziny dziewi¹tej i od 
razu zostaliœmy poinformowani, jak na-
le¿y zachowywaæ siê w profesjonalnym 
studiu, co wolno, a czego nie wolno, gdy¿ 
program by³ nagrywany na ¿ywo. 
Zainteresowanie uczniów by³o ogromne, 
poniewa¿ nale¿y stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ 
z nich, jak nie wszyscy, nigdy nie zetknêli 
siê z tak¹ sytuacj¹, wszystko by³o nowe, 
niecodzienne, i studio, i jego wyposa-
¿enie, jak równie¿ sama praca zwi¹zana 
z nagraniem programu telewizyjnego.

Uczniowie naszego liceum uczestni-
czyli, jako publicznoœæ w nagraniu 
czterech odcinków (338, 339, 340 i 341) 
tego popularnego teleturnieju telewizyjnej 
„Dwójki”, których emisja nast¹pi naj-
prawdopodobniej w listopadzie 2018 
roku. Wtedy to w³aœnie bêd¹ mogli 
zobaczyæ siebie „w Telewizji”.

Nagrania trwa³y do oko³o godziny 

osiemnastej, a na zakoñczenie naszej „przygody z Telewizj¹” by³y jeszcze zdjêcia 
z prowadz¹cymi program: Iz¹ Krzan i Rafa³em Brzozowskim.

Po opuszczeniu studia odwiedziliœmy „Z³ote Tarasy”, gdzie by³y szybkie 
zakupy oraz posi³ek. Do Siedliszcza wróciliœmy oko³o godziny pierwszej w nocy, 
bardzo zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ i emocji. Kolejn¹ szkoln¹ wycieczkê mo¿na 
uznaæ za udan¹ i satysfakcjonuj¹c¹.       LO



akacje dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ nie musz¹ 
byæ smutne i nudne. Wiele imprez plenerowych 
jest wówczas organizowanych przez jednostkê W

macierzyst¹, jak równie¿ zaprzyjaŸnione oœrodki.
Zaproszenie na Festiwal Muzyczny w Kodniu bardzo nas 

ucieszy³o, poniewa¿ po raz kolejny mogliœmy braæ udzia³ we 
wspania³ej imprezie. Odwiedzamy to miejsce co roku, nasi 
uczestnicy bior¹ udzia³ w tej imprezie z wielk¹ ochot¹. 
Utrzymuj¹ ¿ywe relacje ze sob¹ po spotkaniach z kolegami 
i kole¿ankami z innych oœrodków, zawi¹za³y siê ju¿ pierwsze 
przyjaŸnie. Czas zabawy jest dla nich bardzo istotny, wiele siê 
wtedy ucz¹. Ciesz¹ siê, ¿e sami mog¹ przyjmowaæ goœci, 
obs³ugiwaæ ich przy stole. Czuj¹ siê wa¿ni i potrzebni, to 
podnosi ich wartoœæ. Ucz¹ nas tak¿e pokory w stosunku do 
¿ycia, cierpliwoœci i otwartoœci.

Na spotkaniu z okazji Dnia Rodziny jedna z mam 
zapytana czy jest zadowolona, ¿e jej syn uczêszcza do WTZ 
wyzna³a - Pani Ania (imiê zosta³o zmienione) – „Dla mojego 
syna WTZ to okno na œwiat. Wyje¿d¿aj¹c z domu do jednostki 
mówi ¿e „jedzie do pracy”. On ¿yje warsztatami, spotkaniami 
z ludŸmi, a jeszcze tak niedawno by³ osob¹ zamkniêt¹, 
wycofan¹, skazan¹ na cztery œciany. Nawet najlepsi rodzice nie 
s¹ w stanie daæ tyle, ile aktywna rehabilitacja na warsztatach - 
podkreœla. Warsztaty przede wszystkim nauczy³y go 
samodzielnoœci. Mój syn nie jest ju¿ nieporadnym ch³opcem, 
ale osob¹ zaradn¹. Sprz¹ta po sobie, umie siê o siebie 
zatroszczyæ, ale te¿ o innych. Uczestnictwo w warsztatach 
otworzy³o go na ludzi. Tutaj nauczy³ siê przygotowywaæ proste 
posi³ki, nakrywaæ do sto³u, pozna³ swoich przyjació³, z którymi 
wykonuje wspólne prace w ogrodzie oraz prace 
krawieckie. Uprawia sport, jeŸdzi na wycieczki, 
chodzi do kina. Nabra³ optymizmu”.

Warsztat umo¿liwia we wspó³pracy z rodzicami 
wyjazdy na ró¿nego rodzaju atrakcje kulturalno - 
edukacyjne. W tym roku mieliœmy okazjê wyjechaæ 
do Kazimierza Dolnego. Pani przewodnik - 
przesympatyczna Pani Ewa oprowadzi³a nas po ca³ym 
mieœcie. Wiele legend i ciekawych historii o których 
dot¹d nie s³yszeliœmy przekaza³a w sposób zabawny i 
przystêpny. Dziêki przejazdowi meleksami mogliœmy 
zwiedziæ w¹wozy i du¿¹ czêœæ obrze¿y miasta. Ale 
najwiêksze wra¿enie to podró¿ statkiem po Wiœle.

Kolejny raz mieliœmy mo¿liwoœæ goœciæ na 
plenerze Malarsko - RzeŸbiarskim w Siedliszczu. Pan 

Arkadiusz Zawiaczyñski oprowadzi³ nas, a artyœci z wielk¹ 
ochot¹ i zaanga¿owaniem opowiadali o dzie³ach, które 
podczas tego pleneru wykonywali. Równie¿ latem braliœmy 
czynny udzia³ w do¿ynkach gminno - parafialnych w Sie-
dliszczu gdzie oprócz stoiska wystawowego prezentowaliœmy 
ponad dwu metrowy wieniec do¿ynkowy. W tym roku 
otrzymaliœmy wyró¿nienie.

Warsztat to nie tylko zabawa i wyjazdy. Pracujemy 
w chwili obecnej nad stroikami o tematyce Bo¿onarodzeniowej 
wiêc zapraszamy wszystkich Pañstwa do naszej jednostki jak 
równie¿ na kiermasze, które bêd¹ organizowane w miesi¹cu 
grudniu.          ̄ yczymy spokojnych i weso³ych œwi¹t.

Zespó³ Warsztatu Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim.

12 G£OS SIEDLISZCZA
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b) w³asne gminy,
c) zlecone z zakresu administracji rz¹dowej realizowane 
przez gminê,
2) z zakresu przeciwdzia³ania przemocy oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, wykonanie których wynika z ustawy 
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie;
3) z zakresu wspierania rodzin, wykonanie których wynika 
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej;
4) wynikaj¹ce z ustawy o Karcie Du¿ej Rodziny;
5) wynikaj¹ce z ustawy o pomocy pañstwa w wychowaniu 
dzieci;
6) wynikaj¹ce z ustawy o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków dla 
opiekunów.
3. Realizacja w/w zadañ polega w szczególnoœci na:
1) przyznawaniu i wyp³acaniu przewidzianych ustaw¹ 
œwiadczeñ;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury 
socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na 
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej;
5) realizacji zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb 
spo³ecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy spo³ecznej i samo-
pomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb;
7) wspieraniu rodzin prze¿ywaj¹cych trudnoœci w wype³-
nianiu funkcji opiekuñczo-wychowawczych.
4. Oœrodek wykonuje zadania dodatkowe w zakresie:
1) ustalania, przyznawania œwiadczeñ rodzinnych;
2) prowadzenia postêpowania dotycz¹cego przyznawania 
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego;
3) prowadzenia postêpowania wobec d³u¿ników alimenta-
cyjnych;
4) przyznawania, ustalania i wyp³acania dodatków mieszka-
niowych;
5) przyznawania, ustalania i wyp³acania dodatków ener-
getycznych;
6) Oœrodek mo¿e wykonywaæ inne zadania okreœlone jako 
zadania Oœrodka wynikaj¹ce z ustaw i uchwa³ Rady 
Miejskiej w Siedliszczu.
5. Ponadto Oœrodek wykonuje wyodrêbnione zadania 
dotycz¹ce:
1) dzia³añ ukierunkowanych na aktywizacjê, integracjê oraz 
edukacjê osób, rodzin, grup spo³ecznoœci lokalnych, 
w szczególnoœci zagro¿onych spo³ecznym wykluczeniem;
2) realizacji programów aktywnoœci lokalnej odpo-
wiadaj¹cych na potrzeby spo³ecznoœci lokalnych;
3) rzecznictwa interesów grup i spo³ecznoœci lokalnych, 
w szczególnoœci zagro¿onych spo³ecznym wykluczeniem;
4) tworzenia osobom niepe³nosprawnym niezdolnym do 
podjêcia pracy mo¿liwoœci rehabilitacji spo³ecznej 
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 
umiejêtnoœci niezbêdnych do podjêcia zatrudnienia;

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Siedliszczu udziela po-
mocy mieszkañcom w formie œwiadczeñ pieniê¿nych 
i niepieniê¿nych zgodnie z art.7 ustawy pomocy 
spo³ecznej. Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom 
z powodu: ubóstwa, sieroctwa bezdomnoœci, bezrobocia, 

Jedna z instytucji polityki spo³ecznej pañstwa, której 
g³ównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom 
w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach ¿yciowych, jakich 
nie mog¹ one same pokonaæ przy wykorzystaniu swoich 
mo¿liwoœci, uprawnieñ i w³asnych œrodków.

Zadania z zakresu pomocy spo³ecznej w Gminie 
Siedliszcze realizowane s¹ przez Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Siedliszczu, który jest samodzieln¹ jednostk¹ 
organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, 
dzia³aj¹c¹ jako wyodrêbniona jednostka bud¿etowa Gminy 
Siedliszcze, utworzona Uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej 
w Siedliszczu w dniu 4.04.1990 roku. 

W latach dziewiêædziesi¹tych do zadañ Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Siedliszczu nale¿a³o:
- analizowanie potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej 
dzia³alnoœci opiekuñczo-wychowawczej oraz rehabilitacji 
spo³ecznej inwalidów.
- organizowanie i udzielanie œwiadczeñ pomocy spo³ecznej 
(pieniê¿nych, w naturze i us³ugach),
- udzielanie pomocy w rozwi¹zywaniu trudnych sytuacji 
¿yciowych podopiecznych,
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
- organizowanie pomocy instytucjonalnej o zasiêgu 
lokalnym,
- wspó³praca i koordynacja dzia³añ maj¹ca na celu 
zaspokojenie potrzeb osób wymagaj¹cych pomocy,
- realizacje zadañ zleconych Wojewódzki Zespó³ Pomocy 
Spo³ecznej
- prowadzenie postêpowania administracyjnego 
w sprawach indywidualnych osób w zakresie pomocy 
spo³ecznej.

Na przestrzeni lat katalog zadañ realizowanych przez 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Siedliszczu uleg³ 
rozszerzeniu o realizacjê ustaw nak³adanych na jednostki 
samorz¹du terytorialnego. Poni¿sze informacje przed-
stawiaj¹ cele i zadania obecnie realizowane przez OPS 
w Siedliszczu.

1. Cele dzia³alnoœci Oœrodka:
1) umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enia trud-
nych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie 
pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne œrodki, mo¿liwoœci 
i uprawnienia;
2) zaspokojenie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób 
i rodzin, oraz umo¿liwienie im bytowania
w warunkach odpowiadaj¹cych godnoœci cz³owieka;
3) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ¿yciowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
œrodowiskiem;
4) wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup 
i spo³ecznoœci lokalnych poprzez pobudzanie ich 
potencja³u i aktywnoœci oraz ukierunkowywanie jej na 
rozwi¹zywanie problemów oraz rozwój.
2. Oœrodek realizuje zadania :
1) z zakresu pomocy spo³ecznej, wykonanie których 
spoczywa na jednostkach samorz¹du terytorialnego 
okreœlonych w ustawie o pomocy spo³ecznej oraz 
przepisach wykonawczych jako zadania:
a) w³asne gminy o charakterze obowi¹zkowym,

Pomoc spo³eczna w Gminie Siedliszcze
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niepe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby, 
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyñstwa, 
wielodzietnoœci, bezradnoœci w sprawach opiekuñczo-
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
osobom opuszczaj¹cym zak³ady karne, alkoholizmu, oraz 
w wyniku zdarzeñ losowych.

Pomoc udzielana jest udzielana w przypadku trudnej 
sytuacji ¿yciowej przy spe³nieniu ustawowego kryterium 
dochodowego, które obecnie wynosi:

• dla osoby samotnej 701,00 z³
• dla osoby w rodzinie 528,00 z³
Œwiadczeniami pieniê¿nymi s¹:
Zasi³ek sta³y - maksymalna kwota zasi³ku sta³ego 

wynosi 634,00 z³. Zgodnie art. 37 ustawy o pomocy 
spo³ecznej ca³kowicie niezdolnym do pracy z powodu 
wieku lub niepe³nosprawnoœci, spe³niaj¹cym kryterium 
dochodowe i stanowi uzupe³nienie dochodu tych osób do 
kryterium ustawowego. 

Zasi³ek okresowy - œwiadczenie przys³uguje na pod-
stawie art. 38 ustawy o pomocy spo³ecznej i adresowane jest 
do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach ni¿szych 
ni¿ ustawowe kryterium oraz zasobach pieniê¿nych 
niewystarczaj¹cych na zaspokojenie niezbêdnych potrzeb 
¿yciowych, zw³aszcza ze wzglêdu na d³ugotrwa³¹ chorobê, 
niepe³nosprawnoœæ, bezrobocie, mo¿liwoœæ nabycia 
uprawnieñ do œwiadczeñ z innych systemów zabez-
pieczenia spo³ecznego.

Zasi³ek celowy - zadanie w³asne gminy, przyznawane 
na zaspokojenie niezbêdnej potrzeby ¿yciowej, a w szcze-
gólnoœci na pokrycie czêœci lub ca³oœci kosztów zakupu 
¿ywnoœci, leków i leczenia, opa³u, odzie¿y, niezbêdnych 
przedmiotów u¿ytku domowego, drobnych remontów 
i napraw w mieszkaniu, a tak¿e kosztów pogrzebu.

Œwiadczenia niepieniê¿ne
Us³ugi opiekuñcze - œwiadczone s¹ w miejscu 

zamieszkania osoby i obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, 
zlecon¹ przez lekarza pielêgnacjê oraz w miarê mo¿liwoœci 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Praca socjalna - jest to jedna z bardzo wa¿nych i pra-
coch³onnych form pomocy, polegaj¹ca przede wszystkim 
na dotarciu do œwiadomoœci klienta, ¿e pracownik socjalny 
chce i mo¿e mu pomóc, pod warunkiem, ¿e on sam 
zaanga¿uje siê w proces zmian. Celem pracy socjalnej jest 
umo¿liwienie osobom i rodzinom kierowania w³asnym 
postêpowaniem oraz zdobycie niezale¿noœci w zabez-
pieczeniu warunków niezbêdnych do egzystencji godnej 
cz³owieka.

Rz¹dowy program „Pomoc pañstwa w zakresie 
do¿ywiania” - zadanie realizowane przez Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Siedliszczu.

W celu uzyskania do¿ywiania dla dziecka nale¿y 
z³o¿yæ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Siedliszczu 
wniosek o przyznanie dofinansowania na bezp³atne 
do¿ywianie dzieci i uczniów w szkole. Z pomocy w tej 
formie skorzystaæ mog¹ rodziny, których dochód na cz³onka 
rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 
czyli kwoty 792,00 z³. 

Realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o Przeciw-
dzia³aniu Przemocy w Rodzinie.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
dzia³aniu przemocy w rodzinie do zadañ w³asnych gminy 
nale¿y w szczególnoœci tworzenie gminnego systemu 
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie w szczególnoœci 
poprzez dzia³ania edukacyjne s³u¿¹ce wzmocnieniu 
opiekuñczych i wychowawczych kompetencji rodziców 
w rodzinach zagro¿onych przemoc¹ w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniêtym przemoc¹ w rodzinie 
miejsc w oœrodkach wsparcia;
4) tworzenie Zespo³ów Interdyscyplinarnych.

Zespó³ Interdyscyplinarny przy Oœrodku Pomocy 
Spo³ecznej w Siedliszczu funkcjonuje od dnia 17.10.2013 
roku, realizuje zadania Gminnego Programu Przeciw-
dzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w rodzinie w Gminie Siedliszcze poprzez:
1) zapobieganie wystêpowaniu przemocy poprzez syste-
matyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie wra¿liwoœci spo³ecznej wobec przemocy 
w rodzinie,
3) prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których 
stosowana jest przemoc.
4) dzia³ania w zakresie udzielania pomocy osobom 
dotkniêtym przemoc¹ poprzez wsparcie i terapiê oraz 
zapewnienie schronienia. 
5) prowadzenie edukacji wœród ofiar przemocy, 
informowanie o mo¿liwoœciach pomocy,
6) oddzia³ywanie na sprawców przemocy poprzez 
motywowanie ich i kierowanie do udzia³u w programach 
korekcyjno- edukacyjnych,
7) zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej 
i prawnej dla rodzin dotkniêtych przemoc¹;
8) wspieranie osób dotkniêtych przemoc¹ poprzez przeciw-
dzia³anie poczuciu osamotnienia, bezradnoœci u ofiar 
przemocy, uœwiadamianie praw i mo¿liwoœci rozwi¹zania 
problemu poprzez pomoc psychologiczn¹ i socjaln¹.

Realizacja obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy 
o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastêpczej.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej realizuje równie¿ 
dzia³ania skierowane do rodzin wieloproblemowych, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem rodzin prze¿ywaj¹cych 
trudnoœci opiekuñczo-wychowawcze.

W tym celu Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Siedliszczu 
przeprowadza analizê sytuacji rodziny i œrodowiska 
rodzinnego oraz przyczyny kryzysu w rodzinie zw³aszcza 
w rodzinach przejawiaj¹cych problemy opiekuñczo-
wychowawcze, którym przydzielany jest asystent rodziny.

Rodziny objête wsparciem asystenta rodziny, przeja-
wiaj¹ce trudnoœci w wype³nianiu funkcji opiekuñczo-
wychowawczych szczególnie ze wzglêdu na alkoholizm, 
bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, niezaradnoœæ ¿yciowa, 
niew³aœciwe metody wychowawcze, brak pozytywnych 
wzorców, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo – wycho-
wawczych wynikaj¹ca z niew³aœciwych metod wycho-
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wawczych oraz niedostatecznego zainteresowania 
potrzebami rozwojowymi dziecka. 

Dodatki mieszkaniowe
Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych 

okreœla ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 t.j).

Zgodnie z tymi przepisami uprawnieni do dodatków 
mieszkaniowych musz¹ spe³niaæ równolegle trzy 
nastêpuj¹ce kryteria:

• posiadaæ tytu³ prawny do lokalu w którym 
zamieszkuj¹ 

• posiadaæ dochód w okreœlonej wysokoœci 
• posiadaæ mieszkanie o okreœlonej powierzchni 
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
2. osobom mieszkaj¹cym w lokalach mieszkalnych, do 
których przys³uguje im prawo spó³dzielcze do lokali
3. osobom mieszkaj¹cym w lokalach mieszkalnych, do 
których przys³uguje im prawo spó³dzielcze do lokali
4. innym osobom maj¹cym tytu³ prawny do zajmowanego 
lokalu mieszkalnego i ponosz¹cymi wydatki zwi¹zane z 
jego zajmowaniem
5. osobom zajmuj¹cym lokal mieszkalny bez tytu³u 
prawnego, oczekuj¹cym na przys³uguj¹cy im lokal 
zamienny lub socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje osobom, których œredni 
miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa 
domowego, liczony w ci¹gu 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych 
datê z³o¿enia wniosku  nie przekracza:
1. 175 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie jedno-
osobowym,
2. 125% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wielo-
osobowym.

Za dochód uwa¿a siê wszystkie przychody po 
odliczeniu kosztów ich uzyskania i sk³adek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 
chorobowe, chyba ¿e zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu.

Dodatek energetyczny:
Dodatek energetyczny przys³uguje:

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) odbiorc¹ 
wra¿liwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano 
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 180 t.j), która jest stron¹ umowy 
kompleksowej lub umowy sprzeda¿y energii elektrycznej 
zawartej z przedsiêbiorstwem energetycznym i zamieszkuje 
w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ). 
Zadania ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów.

Œwiadczenia rodzinne:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach 

rodzinnych okreœla warunki nabywania prawa oraz zasady 
ustalania, przyznawania i wyp³acania œwiadczeñ 
rodzinnych. 

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ustala uprawnienia do 
œwiadczeñ rodzinnych, zasi³ków pielêgnacyjnych, 

œwiadczeñ pielêgnacyjnych, specjalnych zasi³ków 
opiekuñczych, zasi³ków jednorazowej zapomogi z tytu³u 
urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego oraz sk³adek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Do œwiadczeñ rodzinnych uprawnione s¹ rodziny, 
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 
ustalonego ustaw¹:

• dochód rodziny w przeliczeniu na jedn¹ osobê lub 
dochód osoby ucz¹cej siê nie przekracza 
674,00 z³.

• próg dochodowy jest podniesiony do kwoty 764,00 
z³ w przypadku, gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko 
legitymuj¹ce siê orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. 

Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê 
dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka 
przys³uguje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub 
opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokoœci 1.000,00 z³ 
na jedno dziecko. 

Do œwiadczenia uprawnione s¹ osoby, których, 
dochód nie przekracza kryterium dochodowego 1922,00 z³. 
Wniosek o wyp³atê zapomogi sk³ada siê w terminie 12 
miesiêcy od dnia narodzin dziecka. 

Fundusz alimentacyjny 
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania 

osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytu³u 
wykonawczego œrodkami finansowymi z bud¿etu pañstwa. 
Prawo do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego maj¹ 
rodziny, w których dochód netto w przeliczeniu na osobê 
nie przekracza 725 z³. Œwiadczenia wyp³acane s¹ w kwocie 
zas¹dzonych alimentów, nie wy¿szej jednak ni¿ 500 z³ na 
osobê uprawnion¹. Prawo do œwiadczeñ z FA ustala siê na 
okres œwiadczeniowy pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym 
wp³yn¹³ wniosek do organu w³aœciwego wierzyciela. Okres 
œwiadczeniowy trwa od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia 
nastêpnego roku. Prawo do œwiadczeñ z FA maj¹ zarówno 
dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, jak 
i dzieci z rodzin pe³nych.

Pomoc pañstwa w wychowaniu dzieci - 
- Program rodzina 500+

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie 
polskich rodzin. Rodziny o niskich dochodach mog¹ 
ubiegaæ siê o wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przy 
spe³nianym kryterium dochodowym 800 z³ lub 1200 z³ 
w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepe³no-
sprawnego. Wsparciem zostali objêci równie¿ opie-
kunowie prawni lub faktyczni dziecka, a pieni¹dze 
przys³ugiwaæ bêd¹ do ukoñczenia przez dziecko 18 roku 
¿ycia. 

Osoby ubiegaj¹ce siê o wsparcie na pierwsze dziecko, 
dokumentowa³y sytuacjê dochodow¹ do³¹czaj¹c do 
wniosku odpowiednie oœwiadczenie o dochodach. Rodziny 
ubiegaj¹ce siê o œwiadczenie wy³¹cznie na drugie i kolejne 
dzieci nie dokumentuj¹ sytuacji dochodowej.

Okres na jaki by³o przyznane prawo do œwiadczenia 
1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia nastêpnego roku 



w relacjach spo³ecznych, nieœmia³oœæ, problemy 
z akceptacj¹ siebie, zaburzenia od¿ywiania);
- problemów szkolnych;
- problemów rodzinnych.

Warsztat Terapii Zajêciowej w Majdanie Zaho-
rodyñskim

Jednostk¹ organizuj¹c¹ i prowadz¹c¹ Warsztat jest 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Siedliszczu.

Podstawowym celem dzia³ania Warsztatu Terapii 
Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim jest rehabilitacja 
spo³eczna i zawodowa zmierzaj¹ca do ogólnego rozwoju 
i poprawy sprawnoœci niezbêdnych do prowadzenia przez 
osobê niepe³nosprawn¹ niezale¿nego i aktywnego ¿ycia – 
na miarê jej indywidualnych potrzeb. 

Warsztat Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahoro-
dyñskim jest placówk¹ pobytu dziennego, czynn¹ od 
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:00 – 15:00. 

W ramach prowadzonej rehabilitacji w warsztacie 
funkcjonuje 6 pracowni. 
- poligraficzna, 
- gospodarstwa domowego, 
- stolarska,
- ogrodniczo - artystyczna,
- krawiecka,
- rêkodzielnicza z animacj¹ kultury

W ramach terapii prowadzona jest rehabilitacja 
psychologiczna, ruchowa, oraz sportowa, arteterapia 
imprezy kulturalno-sportowe, organizacja szkoleñ dla 
uczestników, wyjazdy i biwaki.
Zajêcia prowadzone w pracowniach w/w odbywaj¹ siê 
w oparciu o Tygodniowy ramowy program rehabilitacji 
oraz indywidualny program rehabilitacji i terapii 
opracowany dla ka¿dego uczestnika.

W zajêciach terapeutycznych uczestniczy 30 
uczestników powy¿ej 16-roku ¿ycia posiadaj¹cych aktualne 
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci, ze wskazaniem 
do uczestnictwa w terapii zajêciowej wydanym przez 
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci 
w Che³mie.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze formy oferowanej 
pomocy nale¿y zwróciæ szczególna uwagê, ¿e pomoc 
spo³eczna zosta³a powo³ana do wspomagania osób 
w zaspokojeniu usprawiedliwionych potrzeb. O tym czy 
potrzeba jest usprawiedliwiona decyduje miara ludzkiej 
przewidywalnoœci, wydarzeñ i proporcji miêdzy 
nak³adaniem w³asnych starañ a oczekiwaniami co do 
swojego losu. Wielokrotnie w pomocy spo³ecznej 
spotykamy siê z roszczeniow¹ postaw¹ niezadowoleniem 
i brakiem wyrozumia³oœci ze strony osób ubiegaj¹cych siê 
o pomoc. Ubiegaj¹c siê o wsparcie nale¿y mieæ na uwadze 
spe³nienie przes³anek ustawowych, których jednostki 
zobowi¹zane s¹ przestrzegaæ w realizacji swoich 
ustawowych zadañ, a osoby ubiegaj¹ce siê o pomoc 
powinny mieœciæ siê w ustawowej formie wsparcia. Nie 
ka¿da wiêc zachcianka i obszerny katalog potrzeb 
zg³aszanych przez osoby ubiegaj¹ce siê o œwiadczenia 
mo¿e zostaæ zrealizowany.
                       OPS

kalendarzowego. 
Celem œwiadczenia wychowawczego jest czêœciowe 

pokrycie wydatków zwi¹zanych z wychowaniem dziecka, 
w tym opiek¹ nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb 
¿yciowych.

W przypadku stwierdzenia marnotrawienia œwiad-
czenia wychowawczego Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
przyznaje œwiadczenie w formie rzeczowej.

Realizacja „Rz¹dowego programu dla rodzin wielo-
dzietnych”

Karta Du¿ej Rodziny przys³uguje rodzinom z przy-
najmniej trójk¹ dzieci, niezale¿nie od dochodu. Karta jest 
wydawana bezp³atnie, ka¿demu cz³onkowi rodziny. 
Rodzice mog¹ korzystaæ z karty do¿ywotnio, dzieci - do 18 
roku ¿ycia lub do ukoñczenia nauki, maksymalnie do 
osi¹gniêcia 25 lat. Osoby niepe³nosprawne otrzymaj¹ kartê 
na czas trwania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. 

Karta oferuje system zni¿ek oraz dodatkowych 
uprawnieñ. Jej posiadacze maj¹ mo¿liwoœæ korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej 
na terenie ca³ego kraju.

Dziêki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych 
otrzymuj¹ m.in. zni¿ki na przejazdy kolejowe – rodzice lub 
ma³¿onkowie rodziców na bilety jednorazowe oraz na 
miesiêczne; zni¿ki w op³atach paszportowych w przypadku 
dzieci dla rodziców i ma³¿onków rodziców oraz darmowe 
wstêpy do parków narodowych. 

Terapia psychologiczna: 
Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy spo³ecznej 

rodzinom, które maj¹ trudnoœci lub wykazuj¹ potrzebê 
wsparcia w rozwi¹zywaniu swoich problemów ¿yciowych, 
bez wzglêdu na posiadany dochód przys³uguje prawo do 
pomocy prawnej (obejmuj¹cej udzielanie informacji 
o obowi¹zuj¹cych przepisach z zakresu prawa rodzinnego 
i opiekuñczego, zabezpieczenia spo³ecznego, ochrony 
praw lokatorów), psychologicznej (obejmuj¹cej diagnozê, 
profilaktykê i terapiê) oraz rodzinnej (poradnictwo rodzinne 
obejmuj¹ce szeroko rozumiane problemy funkcjonowania 
rodziny w tym terapiê rodzinn¹).

Czêsto celem terapii psychologicznej jest wspo-
maganie funkcjonowania jednostki w codziennym ¿yciu, 
zwiêkszenie skutecznoœci dzia³ania, wspieranie w oso-
bistym rozwoju. Konsultacje z psychologiem mog¹ pomóc 
w lepszym zrozumieniu w³asnego zachowania i zacho-
wania innych ludzi oraz u³atwiæ wzajemne porozumienie. 
Mog¹ pomóc zmieniæ niepo¿¹dane zachowania ludzkie, 
poprzez naukê nowych, korzystniejszych zachowañ w ko-
munikacji miêdzyludzkiej.

Pierwsze spotkanie ma charakter sesji diagnostycznej 
maj¹cej na celu poznanie klienta, ustalenie wstêpnej 
diagnozy problemu oraz zaplanowanie strategii radzenia 
sobie z nim.  Przekazywane s¹ równie¿ informacje o formie, 
zasadach spotkañ terapeutycznych. 

Terapia indywidualna dla m³odzie¿y i doros³ych
Udzielana jest pomoc w zakresie:

- problemów osobistych (depresje, lêki, problemy 
w radzeniu sobie z emocjami, stresem, trudnoœci 



17

ZMIANY W PLANACH NAWO¯ENIA AZOTOWEGO
Od 1 stycznia trzeba planowaæ nawo¿enie azotowe. 

Wszyscy to ca³y czas robili, jednak zmianie ulega forma i sposób 
planowania oraz kategorie gospodarstw, których to dotyczy.

Rolnicy zastanawiaj¹ siê, po co wprowadzono nowe 
przepisy. G³ówn¹ przyczyn¹ jest dyrektywa azotanowa. 
Powsta³a ona jeszcze przed wejœciem Polski do UE i wraz 
z akcesj¹ jesteœmy zmuszeni wype³niaæ jej nakazy. G³ównym jej 
przes³aniem jest ochrona wód przez zanieczyszczeniami 
zwi¹zkami azotu. �ród³ami zwi¹zków azotu wp³ywaj¹cego do 
wód s¹ œcieki komunalne i rolnictwo. O ile oczyszczanie œcieków 
poprawia siê w ostatnich latach, to teraz jako g³ówna przyczyna 
zanieczyszczania mo¿e zostaæ oskar¿one rolnictwo. 
W ministerstwach natomiast ³atwiej by³o obj¹æ programem ca³y 
kraj ni¿ wyznaczaæ nowe, nawet poszerzone strefy OSN.

KATEGORIE GOSPODARSTW
Przepisy rozporz¹dzenia podzieli³y rolników na kilka 

kategorii. Nie jest ³atwo w tym siê odnaleŸæ i wci¹¿ s¹ k³opoty z 
interpretacj¹ przepisów. W zale¿noœci od tego, do której 
kategorii nale¿ymy ci¹¿¹ na nas ró¿ne obowi¹zki: 

- du¿e fermy drobiowe i œwiñskie, 
- gospodarstwa powy¿ej 100 ha,
- gospodarstwa powy¿ej 50 ha upraw intensywnych,
- gospodarstwa powy¿ej 10 ha lub powy¿ej 10 DJP,
- gospodarstwa powy¿ej 10 ha,  a tak¿e mniejsze, w których 

oczekujemy wysokich plonów i dawki azotu s¹ powy¿ej 
okreœlonych norm, 

- rolnicy nabywaj¹cy nawozy naturalne.
DLA ZINTEGROWANYCH
Pierwsz¹ grup¹ sporz¹dzaj¹c¹ plan nawo¿enia s¹ 

gospodarstwa, na których ci¹¿y obowi¹zek tzw. pozwolenia 
zintegrowanego. S¹ to gospodarstwa, a praktycznie przed-
siêbiorstwa maj¹ce stanowiska powy¿ej 4.0 tys. dla drobiu lub 2 
tys. œwiñ (o wadze pow. 30 kg) lub dla 750 macior. Te du¿e firmy 
mog¹ pozbyæ siê produkowanej gnojówki czy gnojowicy w iloœci 
maksymalnie 30% produkowanej iloœci. Pozosta³¹ czêœæ 
przeznaczaj¹ na biogaz lub na pola. Jednak podmioty te maj¹ 
kolejne obowi¹zki. Musi byæ dla nich opracowany plan zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki, uwzglêdniaj¹cy nie tylko sk³ad 
nawozów, ale te¿ potrzeby pokarmowe roœlin i zasobnoœæ gleb. 
Oprócz tego przedsiêbiorstwa te plany musz¹ opiniowaæ 
w okrêgowej stacji chemiczno-rolniczej. Kolejnym obowi¹zkiem 
ci¹¿¹cym na tych firmach jest dorêczenie planu do wójta 
(burmistrza, prezydenta) w zale¿noœci od miejsca stosowania 
nawozów.

Jednak w ¿yciu bywa ró¿nie. Sporz¹dzony plan czêsto 
w trakcie wegetacji trzeba zmieniæ (np. na skutek wymarzniêcia 
upraw). Gdyby taki plan le¿a³ spokojnie w biurze, nie by³oby 
problemu, aby nanieœæ zmiany. Nie sprecyzowano, co maj¹ 
zrobiæ w³aœciciele przedsiêbiorstw, gdy plan jest ju¿ u wójta. Czy 
s¹ mo¿liwe na tym etapie poprawki i wg jakich procedur je 
przekazywaæ?

POWY¯EJ 100ha i INTENSYWNI
Nieco l¿ejsze obowi¹zki ci¹¿¹ na rolnikach gospoda-

ruj¹cych na: 
- wiêcej ni¿ 100 ha u¿ytków rolnych; 
- wiêcej ni¿ 50 ha tzw. upraw intensywnych; 
- utrzymuj¹cych wiêcej ni¿ 60 DJP wg stanu œrednio-

rocznego inwentarza.
Musz¹ oni sporz¹dzaæ plan nawo¿enia, jednak nie trzeba 

go opiniowaæ ani przekazywaæ do w³adz samorz¹dowych. Je¿eli 
jest to 100 ha UR lub 60 DJP sprawa jest prosta. Pojawia siê 
jednak pytanie: co to s¹ uprawy intensywne? Ich definicja wynika 
z rozporz¹dzenia, a konkretnie z listy roœlin uprawnych 
z uprawami i dawkami stosowanego w nich azotu.

Przyk³adowo jest to pszenica nawo¿ona powy¿ej 120 kg/ha 
N, rzepak powy¿ej 150 kg/ha N itd. Je¿eli posiadamy 
gospodarstwo o pow. 50-100 ha UR i decydujemy siê na 
intensywniejsz¹ produkcjê i dawki nawozów wy¿sze ni¿ na tej 
liœcie, automatycznie obowi¹zuje nas sporz¹dzanie planu 
nawo¿enia.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e dawki na liœcie w rozporz¹dzeniu 
nie s¹ szczególnie wyœrubowane. Tymczasem w celu uzyskania 
wy¿szej op³acalnoœci ekonomicznej wiêkszoœæ z nas musi 
przekraczaæ te limity. Oznacza to, ¿e decyduj¹c siê na tak¹ 
uprawê, automatycznie wskakujemy w kr¹g gospodarstw 
intensywnych.

Rolnicy z tej grupy opracowuj¹ plan nawo¿enia azotem 
z uwzglêdnieniem sposobu obliczenia dawki nawozów okreœlo-
nym w rozporz¹dzeniu.

OD 10 HA I 10 DJP W GÓRÊ
W gospodarstwach mniejszych (10-100 ha oraz z mniej ni¿ 

50 ha upraw intensywnych), nie trzeba teoretycznie sporz¹dzaæ 
planu nawo¿enia. S¹ jednak ograniczenia. W takim przypadku 
nie wolno nam przekraczaæ maksymalnych iloœci azotu 
dzia³aj¹cego ze wszystkich Ÿróde³. Przyk³adowo dla pszenicy 
ozimej wynosi ona maksymalnie 200 kg/ha, dla rzepaku 240 
kg/ha, dla buraka 180 kg/ha, a dla bobowatych 30 kg z nawozów 
azotowych mineralnych lub 50 kg z nawozów naturalnych. 
Jednak wynik tych wyliczeñ to nie dawki nawozów, ale suma 
zawartego w nich azotu oraz azot z gleby i z nawozów 
naturalnych pomniejszone o odpowiednie wspó³czynniki. Aby 
okreœliæ tê sumê dla danego pola, trzeba wykonaæ obliczenia - 
tzw. uproszczony bilans azotu.

W rozporz¹dzeniu informacje o koniecznoœci i sposobie 
robienia planu s¹ rozproszone. Z jednej strony mamy tzw. 
uprawy intensywne, w których np. w pszen¿ycie zapisano dawkê 
N powy¿ej 100 kg/ha. Z drugiej dla tego samego gatunku i tej 
samej grupy gospodarstw dawka azotu dzia³aj¹cego nie mo¿e 
przekraczaæ 180 kg/ha. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e nie wyklucza 
siê to, poniewa¿ pierwsze dawki dotycz¹ nawozów podanych 
pod roœlinê, a drugie s¹ maksymalnymi, jakie uprawa ma do 
dyspozycji w danym roku.

Kolejna rzecz – wœród upraw intensywnych nie ma wielu 
gatunków, np. jêczmienia. Wówczas mo¿na je siaæ bez 
sporz¹dzenia planu, ale bilans musi byæ zrobiony, a dawka azotu 
dzia³aj¹cego nie mo¿e przekroczyæ dla tej roœliny 140 kg/ha.

TYLKO NA POLA O UREGULOWANYM pH
Obliczone dawki w uproszczonym bilansie s¹ dla: 
- upraw w plonie g³ównym,
- dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego 

odczynu gleby, zbilansowanego nawo¿enia azotem, fosforem 
i potasem (NPK),

- przy stosowaniu integrowanej ochrony roœlin.
Nie jest sprecyzowane w przepisach, jak maj¹ postêpowaæ 

rolnicy, którzy np. maj¹ nieuregulowane pH, np. z powodu 
œwie¿o przejêtych gruntów – czy musz¹ prowadziæ plan 
nawo¿enia? Jeœli warunki glebowe s¹ mniej korzystne, to ma³a 
jest szansa na uzyskanie wysokich plonów. Dlatego rolnik 
powinien tam stosowaæ dawki ni¿sze od tych w tabeli. Natomiast 
tabela z rozporz¹dzenia nie zawiera dawek ale maksymalne 
iloœci N.

Upraszczaj¹c: mo¿na oprzeæ siê tylko na bilansie azotu, 
a planu nie trzeba sporz¹dzaæ, je¿eli uprawiamy 10-100 ha UR 
oraz:

- nie mamy wiêcej ni¿ 50 ha ¿adnej z upraw z listy 
z za³¹cznika 7, a jeœli mamy, to nie przekraczamy okreœlonych 
tam dawek N,

- nie jest przekroczona wyliczona w bilansie iloœæ N 
dzia³aj¹cego, okreœlona w tabeli w rozporz¹dzeniu.



i¹tego grudnia w Siedliszczu odby³ siê VII Miko³ajkowy 
Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Dyrektora Liceum POgólnokszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Sie-

dliszczu.
W zawodach wziê³o udzia³ 31 uczniów ze Szkó³ 

Podstawowych w Lisznie, Rejowcu Fabrycznym, Paw³owie 
i Siedliszczu. Sêdzi¹ g³ównym by³ Pan Jacek Pawlak. 
Rozegrano 61 meczy, po których wy³oniono najlepsze 
zawodniczki i najlepszych zawodników turnieju wœród 
dziewcz¹t i ch³opców oraz  najlepsze szko³y. Najlepsi 
uczniowie w kategorii dziewcz¹t i ch³opców oraz najlepsze 
dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy ufundowane przez 
Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda 
Traugutta w Siedliszczu Pana Wies³awa Pra¿nowskiego.

Zawody odbywa³y siê w mi³ej sportowej atmosferze 
a uczestnicy zostali obdarowani s³odkimi upominkami.
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omówiono sprawy bie¿¹ce i sformu³owano wnioski:
- czêstsze kontrole Pañstwowej i Etatowej Stra¿y Rybackiej przy 
okrêgu PZW w Lublinie
- o nawi¹zaniu wspó³pracy z funkcjonariuszami posterunku 
policji w Siedliszczu.
- o demonta¿u zdewastowanych pomostów na zalewie 
w Majdanie Zahorodyñskim.

Wyjaœnieniu wymaga sprawa zarybieñ – o wynikach 
bêdziemy informowali na naszej stronie i tablicy og³oszeñ 
w UM w Siedliszczu.

Poni¿ej prezentujemy terminarz imprez na rok 2019. 

Wszystkim wêdkarzom i ich rodzinom ¿yczymy 
Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku.

J. Wojtan

WIADOMOŒCI WÊDKARSKIE
W dniu 9 grudnia br. odby³o siê walne zebranie cz³onków 

ko³a PZW w Siedliszczu. Zebranie sprawozdawcze jest 
najwa¿niejszym z organów – to na walnym zapadaj¹ decyzje, 
to wtedy formu³owane s¹ wnioski do w³adz okrêgu. 

W ostatnim zebraniu uczestniczy³o 18 cz³onków ko³a. 
Ko³o nasze liczy³o w 2018 roku 125 cz³onków. 

Na zebraniu podsumowano dzia³alnoœæ ko³a. Plan pracy 
zosta³ wykonany. Odby³y siê wszystkie zaplanowane zawody 
i imprezy ujête w terminarzu. Zawody o mistrzostwo ko³a 
w dyscyplinach: sp³awikowej, gruntowej, podlodowej 
i spinningowej. Zawody towarzyskie: Dzieñ Dziecka z wêdk¹, 
zawody nocne, Puchar Prezesa. Nasi zawodnicy brali udzia³ 
w mistrzostwach okrêgu, Z³otej Orfie (podlodowe i sp³a-
wikowe), Pucharze Pstr¹ga, zawodach TEAM-owych na 
Wytycznie. 

Najwszechstronniejszym wêdkarzem roku zosta³ Artur 
Wdowiak. Zawodnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich 
licz¹cych siê do rankingu zawodach to koledzy: Janusz 
Nowakiewicz, Artur Wdowiak i Wies³aw Miszczuk. 

Na zebraniu przedstawiono plan pracy na rok 2019, 

VII Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego
o Puchar Dyrektora LO w Siedliszczu

PRZEGL¥D  SPORTOWY PRZEGL¥D  SPORTOWY PRZEGL¥D  SPORTOWY PRZEGL¥D  SPORTOWY

KOLEJNOŒÆ ZAJÊTYCH MIEJSC :
Dziewczêta:

1. Humieniuk Klaudia (SP w Lisznie)
2. Mazurek Zuzanna (SP w Lisznie)
3. Luszawska Aleksandra (SP w Lisznie)
4. Mazurek Patrycja (SP w Paw³owie)
5. Œwietlicka Agnieszka (SP w Lisznie)

Ch³opcy:
1. Kamiñski Jakub (SP w Rejowcu Fabrycznym)
2. S³otwiñski Dawid (SP w Lisznie)
3. Semeniuk Dawid (SP w Rejowcu Fabrycznym)
4. Starczewski Bartosz (SP w Rejowcu Fabrycznym
5. Guz £ukasz (SP w Rejowcu Fabrycznym)

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. SP w Lisznie (opiekun - Izabella Luszawska-Wilk)
2. SP w Rejowcu Fabrycznym  (opiekun - Bartosz Bodys)
3. SP w Siedliszczu (opiekun - Urszula Pawlak)
4. SP w Paw³owie (opiekun - Kamil Góra)
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Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y: wymieniæ wszystkie miejsca gdzie znajdowa³y siê 

posterunki policji (milicji) po 1918 r. 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 31 stycznia 2019 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

W Konkursie nale¿a³o wymieniæ wszystkie 

miejsca gdzie znajdowa³y siê przedszkola na 

terenie Gminy Siedliszcze.

OdpowiedŸ brzmi: 

Przedszkola znajdowa³y w nastêpuj¹cych miej-

scach:

-  Siedliszcze, przy ul. Lubelskiej 8

- Siedliszcze, przy ul. Szkolnej 13A (dawny 

budynek Urzêdu Gminy)

- Internat Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sie-

dliszczu

- Siedliszcze, przy ul. Szkolnej 1

- Dwór Wêgleñskich w Siedliszczu

- Zespó³ Szkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Redakcja nie otrzyma³a prawid³owej odpowiedzi.

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 Zespó³ Szkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu.
Liczymy na Pañstwa zainteresowanie

Sk³adniki:
- 4 szk. m¹ki pszennej
- 8 ¿ó³tek
- 5g dro¿d¿y
- 2x0,5 kostki mas³a (rozpuœciæ)
- 0,5 szk. Cukru
- 2 szk. mleka
Przygotowanie:
Z dro¿d¿y i 1 ³y¿ki m¹ki i cukru zrobiæ 
rozczyn, odstawiæ do wyroœniêcia, dodaæ 
resztê sk³adników i wyrobiæ ciasto 15-20 min.
Mak:
- 0,5 kostki mas³a
- 0,5 kg maku
- 1 szk. Cukru
- Bakalie
- 2 jajka
- Aromat migda³owy

Mak sparzyæ, przekrêciæ trzykrotnie przez 
maszynkê z cukrem, dodaæ bakalie, aromat, 
¿ó³tka, rozpuszczone mas³o, na koniec ubit¹ 
z bia³ek pianê.

Ciasto podzieliæ na 3 czêœci rozwa³kowaæ, 
posmarowaæ mas¹ makow¹, zwin¹æ i piec 
40min. W 180°C. Po wystygniêciu posma-
rowaæ lukrem.

Sk³adniki:
- 1kg fileta z ryby
- 1 szk. M¹ki
- 3 jajka
- Sól, Pieprz
Przygotowanie:
Filet pokroiæ, obtoczyæ w jajku i m¹ce, do m¹ki 
dodaæ sól i pieprz. Sma¿yæ.
Sk³adniki do sosu:
- Sos pomidorowy
- 0,5 kg cebuli
- 1 przecier pomidorowy
- 1 keczup pikantny
- Papryka s³odka
- Olej
- Liœæ laurowy Sól, Pieprz, Ziele angielskie
Przygotowanie sosu: 
Cebulê podsma¿yæ na oleju. Dodaæ przecier 
pomidorowy, keczup, paprykê, sól, pieprz, do 
smaku. Chwilê poddusiæ na wolnym ogniu. 
Zimn¹ rybê prze³o¿yæ sosem, najlepiej na noc.

Sk³adniki:
- 0,5 kg m¹ki, 
- 50g dro¿d¿y
- 1 ³y¿eczka soli
- 0,5 kostki mas³a
- 1,5 szk mleka
Z podanych sk³adników wyrobiæ ciasto.
Farsz sk³adniki:
- 1 kg kapusty kiszonej
- 1 kg pieczarek
- 2 cebule
- 1 sos borowikowy
Przygotowanie: 

Kapustê ugotowaæ, pieczarki 
usma¿yæ z cebul¹, dodaæ do kapusty 
i wymieszaæ z sosem borowikowym do-
prawiæ sol¹ i pieprzem. Ciasto roz-
wa³kowaæ, na³o¿yæ farsz, zwin¹æ. Kroiæ 
ma³e paszteciki, smarowaæ jajkiem, 
posypaæ sezamem. Piec 20-30 min. 
180°C.
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