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Z okazji nadchodzących Świąt  
Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, 

którego dziś najbardziej potrzebujemy. 

Niech ten szczególny czas wypełni spokój 
oraz nadzieja na lepsze jutro,  

a nadchodzący rok przyniesie poczucie 
bezpieczeństwa, możliwość realizacji 

planów i wiele radosnych chwil.

Starosta Chełmski
Piotr Deniszczuk

Wicestarosta 
Jerzy Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie
Jarosław Walczuk
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Anioły grają w drużynie Emilki

Pieniądze zostaną przeznaczone 
na operację jej chorego serdusz-
ka, która odbędzie się w USA, 
a także na leczenie, rehabilitację, 
transport, zakwaterowanie i leki.

 Gdy Emilka się urodziła, wy-
kryto u niej krytyczną wadę ser-
ca – anomalię Ebsteina. Operację 
ratującą życie powinna przejść 
jak najszybciej. Bez niej, jej ma-
lutkie serduszko może zatrzy-
mać się w każdej chwili. Dlatego 
rodzice dziewczynki prowadzą 
konsultacje z lekarzami z Polski 
oraz ze specjalistami z ośrod-
ka UPMC Children’s Hospital of 

Pittsburgh. Niestety koszt pla-
nowanej operacji jest ogromny 
i znacznie przekracza możliwości 
finansowe rodziny. Nie ma czasu 
do stracenia! Niebezpieczeństwo 
rośnie z każdym dniem. Każda 
złotówka ma ogromne znaczenie.

Na szczęście są ludzie, którzy 
chcą pomóc w zebraniu tej nie-
wyobrażalnej dla rodziców kwo-
ty. Zbiórka funduszy odbywa się 
dzięki dobrej współpracy z fun-
dacją Siepomaga. Stale organi-
zowane są internetowe licytacje 
gadżetów i darów przekazanych 
przez osoby prywatne i instytu-

cje. Osiągnięcie celu, jakim jest 
zebranie ponad miliona złotych 
i sfinansowanie operacji, trochę 
się przybliżyło dzięki charyta-
tywnej zabawie andrzejkowej, 
która odbyła się 19 listopada br. 
w Zespole Szkół im. H. Sienkie-
wicza w Siedliszczu. W pomoc 
Emilce zaangażowało się wielu 
ludzi dobrej woli oraz wiele in-
stytucji i organizacji. Nie spo-
sób wszystkich wymienić. Tylko 
tego jednego dnia przekazano 
na leczenie dziecka w sumie po-
nad 33 tys. zł. Niestety to kropla 
w morzu potrzeb...

Uwaga! 
Konkursy z nagrodami

Wykonaj świąteczną ozdobę cho-
inkową lub napisz list do Mikołaja. 
Będziesz miał szansę na nagrodę 
od starosty chełmskiego.

Zapraszamy mieszkańców po-
wiatu chełmskiego do wspólnej 
zabawy. Chcemy wraz z Wami 
udekorować świąteczną powia-
tową choinkę. Zrobimy sobie 
przy niej wspólne zdjęcie. Komi-
sja konkursowa oceni przesłane 
prace, wybierze najpiękniejsze 
ozdoby choinkowe i wyłoni zwy-
cięzców, którzy otrzymają na-
grody. Dla wszystkich uczestni-
ków będą dyplomy. Każdy będzie 
też mógł zrobić coś dobrego, bo 
ozdoby choinkowe, jeśli otrzy-
mamy ich więcej, zostaną prze-
kazane na charytatywną licytację 
na rzecz Emilki Taczały, dziew-
czynki, która pilnie potrzebuje 
operacji serca.

Pod przystrojoną pięknie po-
wiatową choinką spotkamy się 
tuż przed świętami. Nagrodzi-
my wówczas zwycięzców kon-
kursów – autorów przepisów 
świątecznych, które znalazły 
się w bieżącym numerze gazety 
Powiat Chełmski, a także panie 
z kół gospodyń wiejskich Baku-
sianki i Pniównianki za świątecz-
ne historie. Nagrody otrzymają 
też wybrani autorzy listów do 
 Mikołaja.

Ozdoby choinkowe i listy do 
Mikołaja wraz z wypełnioną kartą 
zgłoszenia i klauzulą zgody (druki 
do pobrania na stronie www.po-
wiatchelmski.pl) należy dostar-
czyć do 19 grudnia do Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiato-
wego w Chełmie, pl. Niepodle-
głości 1, parter, pokój 45/4.

Milion dwieście tysięcy złotych. Tyle potrzeba, by ponad półtoraroczna 
Emilia Taczała miała szansę na długie, szczęśliwe życie. 
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Liderzy 
w pozyskiwaniu  
środków unijnych

Inwestujemy  
w drogi

Powiat chełmski 
w złotej dziesiątce

Pismo samorządowe 
„Wspólnota” 
przygotowało także 
ranking samorządowych 
liderów w pozyskiwaniu 
środków z UE w latach 
2014-2021. Powiat 
chełmski zajął bardzo 
wysokie 18. miejsce 
wśród 314 powiatów.

- Z wyliczeń wynika, że po-
zyskane przez nas dotacje wy-

niosły 914,37 zł w przeliczeniu 
na mieszkańca powiatu. Takiego 
wyniku nie powstydziłoby się 
wiele większych i bogatszych 
powiatów w kraju. Dobra pozy-
cja w rankingu świadczy o tym, 
że potrafimy skutecznie pozy-
skiwać środki unijne - podkreśla 
starosta Piotr Deniszczuk.

Zestawienie obejmuje war-
tość wszystkich dotacji unij-
nych otrzymanych przez powiat 
chełmski w latach 2014-2021, 
bez rozróżnienia na dotacje in-
westycyjne i związane z wydat-
kami bieżącymi.

Tak, to już potwierdzone. Jesteśmy jed-
nym z liderów inwestycji w Polsce! Tym 
samym XX Samorządowe Forum Kapita-
łu i Finansów w Katowicach potwierdziło, 
że idziemy w dobrym kierunku.

- Znaleźliśmy się w złotej dziesiąt-
ce powiatów, które najwięcej inwestu-
ją. Cieszę się, że to zostało dostrzeżone. 
Biorąc pod uwagę, że w kraju mamy 314 
powiatów, siódme miejsce to zaszczytna 
pozycja na liście. W następnych latach 
będziemy czynili starania, aby ten wy-
nik był jeszcze lepszy. Jak spojrzymy na 
lata poprzednie, to cały czas pniemy się 
w górę i oby tak było dalej, z korzyścią 
oczywiście dla mieszkańców naszego po-
wiatu, bo te inwestycje im służą – pod-
kreśla starosta Piotr Deniszczuk.

Metoda rankingu jest niemal identyczna 
jak w ubiegłych latach. Pod uwagę autorzy 
wzięli całość wydatków majątkowych po-
niesionych w ciągu ostatnich trzech lat 
(w tym przypadku 2019–2021) w prze-
liczeniu na mieszkańca. W poprzednim 
roku powiat chełmski zajął 20. miejsce 
i już wtedy mówiło się o wielkim sukcesie, 
bo awansował z 47 pozycji. W tym roku 
podskoczył jeszcze o 13 miejsc!

Dobiegają końca prace na drodze powiato-
wej Ruda-Kolonia - Ruda-Opalin – Rudka. 
Zadanie realizowane jest na dwóch odcin-
kach. Pierwszy rozpoczyna się od drogi 
powiatowej w Rudzie-Kolonii i biegnie do 
przejazdu kolejowego w Rudzie-Opalin. 
Jego długość wynosi ponad 2 kilometry, 
a koszt to 2 mln 281 tys. zł. Drugi odcinek 
remontowany jest od przejazdu kolejowego 
do drogi wojewódzkiej w Rudce. Na tej tra-
sie położono nowy asfalt na odcinku ponad 
4,4 km, co kosztowało ponad 5 mln 480 
tys. zł. Na obu odcinkach wykonano nowe 
zjazdy, przystanki, pomalowano pasy.

- Mieszkańcy naszej gminy i całego 
powiatu chełmskiego, którzy korzystają 
z tej drogi, są bardzo zadowoleni. Przez 
wiele lat narzekali na zły stan nawierzch-
ni i dopominali się remontów. Teraz mogą 
się cieszyć z nowego asfaltu i dziękują za 
dobrze wykonaną, tak potrzebną inwesty-
cję – mówi Jarosław Walczuk, przewodni-
czący Rady Powiatu w Chełmie.

Starosta Piotr Deniszczuk 
odebrał dyplom za zajęcie przez 
powiat chełmski siódmego 
miejsca w Polsce w rankingu 
Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”. 

Przed przebudową

Po przebudowie
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Dożynki powiatowe Wierzbica 2022
W  niedzielę 4 września 
2022 roku w  Wierzbicy 
zorganizowano trady-
cyjne dożynki Powiatu 
Chełmskiego – świę to  
plonów.

Wydarzenie odbyło się na te-
renie Integracyjnego Centrum 
K u l t u r a l n o - R e k r e a c y j n e g o 
w Wierzbicy-Osiedlu i przyciąg-
nęło wielu mieszkańców naszego 
regionu. Na gości czekało mnó-
stwo atrakcji. Imprezę uświetni-
ły występy gwiazd: Patrycji Runo 
oraz zespołu Nokaut. Na staro-
stów dożynek wybrano Kamilę 
Głąb i Radosława Bakaja.

Korowód dożynkowyPowitanie gości

Zespół „Tęcza” z Białopola

Widownia amfiteatru w Wierzbicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Turce

Mamy wyróżnienie za wieniec!
W niedzielę 11 września w Ra-
dawcu koło Lublina odbyły się 
dożynki wojewódzkie. Wzięła 
w nich udział delegacja powiatu 
chełmskiego. Stoisko promocyjne 
przygotowały panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Koziej Gó-
rze z gminy Wierzbica. Cieszyło 
się ono ogromną popularnością. 
Panie częstowały gości domo-
wej roboty bigosem i pierogami. 
Były też słodkie wypieki, bułeczki 
z kapustą i chleb ze smalcem.

Odbył się również konkurs na 
najpiękniejszy wieniec. Komisja 
oceniła 29 wieńców, przyzna-
ła nagrody i wyróżnienia. Nasza 
reprezentacja z  Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Turce zdobyła 
 wyróżnienie.



5

XVI Szachowy  
Turniej  
Niepodległości  
Ziemi Chełmskiej
W Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Białopolu od-
był się XVI Szachowy Tur-
niej Niepodległości Ziemi 
Chełmskiej. 
Puchary i  dyplomy w  imieniu 
starosty chełmskiego Piotra De-
niszczuka wręczała radna Rady 
Powiatu w Chełmie Beata Augu-
stynek.

W  kategorii  open zwycię-
żył Michał Dragan z Wierzbi-

cy, a w grupie juniorów do lat 
18 - Bartosz Lipiak z Leśniowic. 
Wśród juniorek do lat 18 najle-
piej zagrała Aleksandra Radecka 
z Leśniowic. W kategorii junio-
rzy do lat 12 pierwsze miejsce 
zdobył Jan Tomaszewski z Cheł-
ma, natomiast Pola Mielniczuk 
z Chełma okazała się najlepsza 
wśród juniorek do lat 12. Na-
grodę dla najlepszej kobiety 
otrzymała Karolina Radecka 
z Leśniowic. Turniej sędziował 
Edward  Chowra.

Zawody sportowo-pożarnicze 
OSP w Wierzbicy

11 września na terenie Integra-
cyjnego Centrum Kulturalno-
-Rekreacyjnego w  Wierzbicy 
-Osiedlu odbyły się powiatowe 
zawody sportowo-pożarnicze 
ochotniczych straży pożarnych. 

Rywalizacja była bardzo za-
cięta. Zawody zostały rozegrane 

w dwóch konkurencjach tj. szta-
fecie pożarniczej oraz ćwiczeniu 
bojowym. Na starcie stanęło 18 
najlepszych drużyn z gmin po-
wiatu chełmskiego, w tym 3 dru-
żyny kobiece.

Pierwsze miejsce wśród męż-
czyzn zdobyła drużyna OSP Ho-

reszkowice, drugie OSP KSRG 
Kamień, trzecie OSP Kukawka.

Zwycięzcy zawodów powia-
towych wzięli udział w rywali-
zacji na szczeblu wojewódzkim, 
wśród nich była kobieca drużyna 
pożarnicza z Busówna.

Kobieca drużyna OSP z Busówna

Nauczyciele zostali uhonorowani
Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej starosta chełmski 
Piotr Deniszczuk przyznał 
nagrody wszystkim dyrek-
torom podległych szkół, 
poradni psychologiczno-
-pedagogicznych oraz na-
uczycielce - Pani Małgo-
rzacie Starko-Golonce. 

Złożył tym samym podzięko-
wania za zaangażowanie i wy-
siłek wkładany w proces kształ-
cenia młodego pokolenia. Wielu 
nauczycieli otrzymało nagrody 
od dyrektorów.

Podczas uroczystości dyplo-
my wręczali wicestarosta Jerzy 
Kwiatkowski oraz radna Rady Po-
wiatu w Chełmie Paulina Suchań. Po prawej nagrodzony dyrektor LO w Siedliszczu Wiesław Prażnowski Po lewej nagrodzona dyrektor SOSW w Dorohusku Bożena Kloc
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Medale od starosty chełmskiego

Wanda Baran
Agnieszka Chmielewska 
Mariusz Cichosz 
Maria Domańczuk 
Stanisław Dyczkowski 
Marek Dyć 
Zdzisław Gnieździło 
Elżbieta Górnik 
Tadeusz Hawryluk 
Jolanta Jabłońska 
Barbara Jamróz 
Elżbieta Jaroszyńska 
Monika Kastner 
Rajmund Kobus 

Zasłużeni dla Powiatu Chełmskiego

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

W środę 26 października w Chełm-
skim Domu Kultury po raz IV odby-
ła się gala „Zasłużony dla Powiatu 
Chełmskiego”. Po dwuletniej prze-
rwie spowodowanej pandemią, 
starosta chełmski Piotr Deniszczuk 
oraz radni Rady Powiatu w Cheł-
mie wręczyli medale i dyplomy 
osobom, które przyczyniły się do 
rozwoju i promocji powiatu.
W przemówieniu starosta podziękował za-
służonym za ważną społeczną pracę, którą 
wykonują, za dbałość o tożsamość kulturo-
wą i rozwój gospodarczy regionu, a także 
godne reprezentowanie powiatu poza jego 
 granicami.

Po części oficjalnej wszyscy zgroma-
dzeni goście obejrzeli koncert „Od Opola 
do San Remo” w wykonaniu Teatru Mu-
zycznego w Lublinie. Dla uczestników 
uroczystości przygotowano bankiet.

Piotr Kociubiński
Władysław Kowalski 
Stefan Kurczewicz 
Jerzy Luty 
Jadwiga Łazowska 
Renaldo Ostrowski 
Ks. kan. Krzysztof Proskura 
Teresa Prokop 
Małgorzata Prystupa 
Małgorzata Sarzyńska 
Bogdan Sawicki 
Ewa Semeniuk 
Zenon Słaby 
Zbigniew Szczerepa 

Edyta Szpindowska 
Agata Ścibak 
Magdalena Terlecka 
Andrzej Wargacki 
Hubert Wiciński 
Zdzisław Wychadańczuk 
Ewa Zając 
Andrzej Ziębakowski 
OSP Wierzbica
Kapela Sami Swoi
Zespół Flowers
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm Uherzacy
Zespół Remedium
Zespół Rosa z Kamienia



7



8

Trwa budowa nowej drogi po-
wiatowej biegnącej przez Żółtań-
ce Kolonię do Wereszcz Dużych. 
Część tego zadania już zreali-
zowano. Nowy asfalt, pobocza, 
zjazdy oraz oznakowanie pozio-
me i pionowe wykonano na od-
cinku blisko 5,3 km przebiega-
jącym przez Żółtańce i Żółtańce 
Kolonię. Koszt pierwszego etapu 
to niemal 9,8 mln zł. 

-  Droga jest pięknie zrobiona. 
Myślę, że mieszkańcy długo na to 
czekali.  Zadanie to zostało wy-
konane przy ogromnym wysiłku 
finansowym, bo środki jakie po-
zyskaliśmy na tę inwestycję nie 
były wystarczające. Gdyby nie 
współpraca samorządów gminy 
Chełm, miasta Rejowiec i powia-
tu chełmskiego - nic by z tego nie 
było. To jest dobry czas, by po-
dziękować radnym gminy i rad-
nym powiatu, w szczególności 
Andrzejowi Derlakowi oraz Da-
mianowi Wierakowi – mówi sta-
rosta chełmski Piotr Deniszczuk.

- Dofinansowanie zewnętrz-
ne i wspólny montaż finanso-

wy pozwoliły na zrealizowanie 
inwestycji. Na budowę tej drogi 
przeznaczyliśmy gro środków 
z budżetu gminy Chełm. Dzię-
kujemy tym, którzy poparli nasz 
wniosek i głosowali za jego rea-
lizacją – podkreśla wójt gminy 
Chełm Wiesław Kociuba.

Obecnie trwają prace na od-
cinku drogi powiatowej, prze-
biegającym przez teren gminy 
Rejowiec. 

Całość zadania będzie koszto-
wała blisko 17 mln zł. Inwestycja 
jest realizowana dzięki dofinan-
sowaniu, jakie samorząd otrzy-
mał w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Władzom 
powiatu chełmskiego udało się 
pozyskać prawie 6,8 mln zł ze 
środków rządowych oraz po-
nad 4,3 mln zł od gminy Chełm 
i Rejowiec. W ramach inwestycji 
powstanie łącznie niemal 8,7 km 
nowej drogi asfaltowej.

Prace realizuje PREF-BET Wy-
twórnia Mas Bitumicznych, Be-
tonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. 
z siedzibą w Pawłowie.

Współpraca samorządów z korzyścią dla mieszkańców

Otwarcie drogi w Pawłowie
W sobotę 8 października br. w miejsco-
wości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny 
odbyło się otwarcie i poświęcenie wyre-
montowanych dróg: powiatowej na od-
cinku Pawłów – Krowica – Siedliszcze 
oraz drogi gminnej w Pawłowie na ul. 
Szkolnej.
Gospodarzami wydarzenia byli: starosta 
chełmski Piotr Deniszczuk, wicestarosta 
Jerzy Kwiatkowski, przewodniczący Rady 
Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk, 
wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław 
Krupa, przewodniczący Rady Gminy Re-
jowiec Fabryczny Mirosław Maziarz.

Drogi poświęcił ks. Andrzej Kołodziej-
ski - proboszcz parafii w Pawłowie.

Po tradycyjnym przecięciu wstęgi 
wszyscy uczestnicy mogli skorzystać 

z poczęstunku i spróbować upieczonego 
specjalnie na tę okazję tortu. Uroczysto-
ści uświetnił występ zespołów Radość 
i Pawłowianki.

Koszt wykonania drogi powiatowej 
na odcinku Pawłów - Siedliszcze wy-
niósł około 8 mln zł. Samorząd uzyskał 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Władzom powiatu udało 
się zdobyć prawie 4 mln zł, co stanowi 
blisko 50 proc. kosztów zadania. W ra-
mach inwestycji powstało niemal 5 km 
nowej drogi.

Prace zrealizowało Konsorcjum Firm: 
Lider Konsorcjum – PREF-BET Wytwór-
nia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefa-
brykatów Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum 
– BG Construction Sp. z o.o.

Zespół PawłowiankiZespół Radość
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Miłośnicy jazdy konnej wywalczyli nagrody

Wydarzenie w Wojsławicach to strzał w dzie-
siątkę. Dziękujemy za pomysł i realizację orga-
nizatorom: Stowarzyszeniu Rozwój i Odnowa 
Gminy Wojsławice, prezes stowarzyszenia i za-
razem przewodniczącej Rady Gminy Wojsła-
wice Jolancie Jabłońskiej i członkowi tego 
stowarzyszenia Jerzemu Lutemu oraz stajni 
Husarskiej i sołectwu ulicy Grabowieckiej.

- Mam nadzieję, że wydarzenie to wpisze się 
na stałe do kalendarza imprez powiatowych. 
Pomysł chwycił, wiele osób było zaintereso-
wanych obejrzeniem gonitwy za lisem – pod-
kreśla Jolanta Jabłońska.

W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy 
i władze gminy Wojsławice, członkowie sto-
warzyszenia, pasjonaci jazdy konnej, a także 
starosta chełmski Piotr Deniszczuk, wójt gmi-
ny Wierzbica Zdzisława Bożena Deniszczuk, 
radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Zając.

Podczas gonitwy w rolę lisa wcieliła się Ka-
tarzyna Tyczyńska, reprezentująca stajnię 
Husarską. Pierwsze miejsce zdobył Ireneusz 
Swatek, drugie - Mariusz Dubaj. Karolina Ciu-
cka reprezentująca stajnię Cavallo Equitazione 
była lisem w konkurencji dla dzieci. Konkurs 
ten wygrała Martyna Smaga.

Pomysłodawcą Hubertusa w Wojsławicach 
był Ireneusz Swatek (stajnia Husarska), a re-
gulamin imprezy i plan gonitwy opracowała 
Wioletta Swatek, która również czuwała nad 
przebiegiem wydarzenia.

Super Tydzień Chełmski już po raz 
szósty  zorganizował galę Chełmskie 
Niedźwiedzie Biznesu.  Statuetki i ty-
tuły otrzymały wyróżniające się fir-
my,  biznesmeni oraz samorządy. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
starosta chełmski Piotr Deniszczuk. Podczas 
przemówienia podziękował przedsiębiorcom 
za ich ciężką pracę i wkład w rozwój powiatu.

Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 
rozdane!

Powiatowy  
Hubertus
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Na legionową nutę  
W Żmudzi odbył się XIX 
Przegląd Pieśni Legiono-
wej. Wzięli w nim udział 
soliści i zespoły ze szkół 
podstawowych.
Wśród najmłodszych solistów 
z klas I-III najpiękniej zaśpie-
wała Iga Wierzchoń ze Szkoły 
Podstawowej w Żmudzi. Drugie 
miejsce przypadło Hannie Żuk 
ze Szkoły Podstawowej w Stra-
chosławiu. Równorzędne trzecie 
miejsce zdobyły Martyna Dżaman 
ze Szkoły Podstawowej w Sielcu 
i Łucja Andrzejewska ze Szkoły 
Podstawowej  w Żółtańcach.

W kategorii zespoły z klas I-III 
szkoły podstawowej pierwsze 
miejsce przypadło „Rozśpiewa-
nym perełkom” ze Szkoły Pod-
stawowej w Strachosławiu. Dru-
gą nagrodę przyznano zespołowi 
„Kamyk” ze Szkoły Podstawowej 
w Kamieniu-Kolonii. Na trzecim 
miejscu uplasowały się „Iskierki 
z Sawina”.

W kategorii soliści z klas IV-
-VI wygrał Gabriel Mazurek z ZS 
w Sawinie. Drugą nagrodę otrzy-
mała Julia Czaplicka ze SP w Żół-
tańcach, a trzecią - Aleksandra 
Pokraka ze Szkoły Podstawowej 
w Żmudzi. Wyróżnienie w tej ka-
tegorii powędrowało do Natalii 

Kapusta z grochem i grzybami
Przepis nadesłany przez Martę Sorokę

Potrawa ta jest ulubionym daniem wigilijnym rodziny od najstarszych  
pokoleń, robi się ją szybko. Jest łatwa w przygotowaniu i bardzo sycąca, 
pachnie wspaniale.

Składniki:
2 cebule 
2 ząbki czosnku 
½ kg kapusty kiszonej 
ok. 30 dkg grochu łuskanego 
2-3 dkg grzybów suszonych 
2-3 ziarna ziela angielskiego 
2-3 liście laurowe  
2 łyżeczki cukru 
4-5 łyżek oleju 
1 łyżeczka pieprzu  
1 łyżeczka majeranku  
1 łyżeczka kminku, sól

Przygotowanie:
Kapustę pokroić i ugotować z listkiem laurowym i zie-
lem angielskim, odcedzić. Groch umyć i też ugotować 
al dente z kminkiem. Grzyby umyć, zalać zimną wodą 
i ugotować. Na oleju usmażyć pokrojoną w kostkę 
cebulę, dodać 1 łyżkę masła i zmiażdżony czosnek. 
Wymieszać z kapustą i grzybami. Dodać większą część 
grochu całego, a resztę grochu potłuc i dodać do ca-
łości. Wymieszać i poddusić lub podpiec w piekarniku.  
Można udekorować zieleniną, doprawić solą i pie-
przem, majerankiem i kminkiem według swego gustu.

Smacznego!

Kozak ze Szkoły Podstawowej  
w Stołpiu.

„Biało-czerwone iskierki” ze 
SP w Strupinie Dużym wygra-
ły w kategorii klas IV-VI. Chórek 
„Allegretto” z SP w Żółtańcach 
otrzymał drugie miejsce. Na trze-
cim miejscu, decyzją jury, znalazł 
się „Chór SP Żmudź”. W tej kate-
gorii przyznano dwa wyróżnie-
nia dla zespołów: wokalnego ze 
SP w Okszowie i „Violina” z ZSP 
w Wojsławicach-Kolonii.

W grupie solistów z klas VII-
-VIII komisji najbardziej spo-
dobał się występ Nikoli Kras-
nowskiej z  PSP w  Białopolu. 
Drugie miejsce - po burzliwych 

obradach - przypadło także bar-
dzo uzdolnionej Marietcie Pie-
czykolan ze Szkoły Podstawo-
wej w Żmudzi. Trzecią nagrodę 
zdobył Robert Kasprzak ze SP 
w Żółtańcach. Wśród zespołów 
w tej kategorii wiekowej najlep-
szy okazał się zespół wokalny ze 
SP w Okszowie, a drugie miej-
sce zajęła „Śpiewająca szóstka” 
z PSP w Białopolu.

W imieniu starosty Piotra De-
niszczuka gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu. 
Głównym organizatorem kon-
kursu była Szkoła Podstawowa 
w Żmudzi, a puchary zakupiono 
ze środków powiatu chełmskiego.
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Świąteczna historia Bakusianek
Bakusiankom Świętami zapachniało  
i wszystko sprawnie poleciało…
Barszczyk czerwony w garze się gotuje,  
a Jola z uszkami na tacy podskakuje.
Wrzuca do wrzątku, miesza w lewo, w prawo 
– już wypłynęły - wszyscy biją brawo.
Karp w galarecie już przygotowany,  
bardzo smacznym wywarem zalany 
- to zasługa Pauli - ona jest spoko,  
a karp patrzy na nią i puszcza oko.
Kluski z makiem, to mistrzostwo świata,  
bo w naszym Kole robi je Beata.
Śledzie pod pierzynką w sosie musztardowym,  
znikają szybko, jak kasa na koncie bankowym.
A w wielkim garze kompocik z suszu,  
kto go pije w Wigilię, nie musi leczyć uszu…
Gosia jest skupiona, gniecie struclę makową,  
ma już przygotowaną formę sylikonową.
W naszym Kole Marzenka porządku pilnuje, 
a Magdalenka prędkością steruje,  
natomiast Paweł, Darek, Tomek i Tadzik  
w Kole głównie „sprzątają”,  
no i mówię Wam, wielką z tego uciechę mają.
Ich pełne brzuszki już wystawione,  
buzie uśmiechnięte, choć trochę czerwone 
- to oni kobietom często pomagają  
i zawsze swym Paniom czekoladki dają.
To taka tradycja w naszych Bakusiankach,  
że lubią gotować i coś mieszać w garnkach.
Jeśli masz ochotę Koleżanko, Kolego,  
to zajrzyj czasami do Koła naszego.
Nie wyjdziesz stąd głodny, a wręcz odwrotnie,  
będziesz stałym bywalcem, a nie przelotnie.
Naszą pracę na kartkę przelała Ewunia,  
aż z tego myślenia była bielunia.
Jesteśmy na Facebooku Przyjacielu drogi,  
znajdziesz tam najlepszy przepis na pierogi.
Zajrzyj tu czasami, postaw łapkę w górę  
i charytatywnie śpiewaj z nami chórem.
Bo warto pomagać i mieć wielkie serce, 
 a później potańczyć w kolorowej ścierce.
Każda Bakusianka z tego właśnie słynie,
że dobrze jest znana w Wierzbicy - naszej gminie.

Tak świętują Pniównianki
W naszej świetlicy w Pniównie 
gwar. W kuchni panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich przygo-
towują czerwony barszczyk 
i śledzie oraz inne świąteczne 
smakołyki. Mieszają się za-
pachy piernika i świeżo sma-
żonego karpia.  Na środku 
sali stoi wielki stół, przykryty 
śnieżnobiałym obrusem, przy-
ozdobiony pachnącym sianem 
i  świerkowymi gałązkami. 

Pomieszczenie rozświetla mi-
gająca różnobarwnymi kolo-
rami choinka. W ucho wpada 
melodia znanej kolędy. Dzieci, 
ubrane w jasełkowe stroje, cze-
kają na pojawienie się pierw-
szej gwiazdki.  Przychodzą 
pierwsi mieszkańcy Pniówna. 
Panuje rodzinna atmosfera. Za 
chwilę rozpocznie się Wigilia 
i wspólne świętowanie…
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Powiat chełmski
Starostwo Powiatowe  
w Chełmie
pl. Niepodległości 1

22-100 Chełm
tel.: 82 562-75-01
sekretariat@powiatchelmski.pl
www.powiatchelmski.pl

Tort sojowy z polewą  Przepis przesłany przez Agnieszkę Chmielewską

Tatar ze śledzika po węgiersku
Przepis przesłany przez Ewę i Magdę Zając

Składniki:
200 g filetów ze śledzia, 1 czerwona papryka, 1 ogórek 
kiszony, 1 cebula, 3 jajka na twardo, 5 grzybków mary-
nowanych, 1 łyżka kaparów, sól, pieprz.

Sosik:
1 łyżka musztardy, 1 łyżka miodu, 2 łyżki pasty pomidoro-
wej, 1 łyżeczka ostrej papryki mielonej, pieprz do smaku.

Przygotowanie:
Nastaw piekarnik na temp. 220°C, upiecz paprykę tak, 
aby zmiękła i zaczęła od niej odchodzić skórka, obierz 
ją. Jajka ugotuj na twardo i obierz cebulę. Śledzie, ogór-
ki, upieczoną paprykę, cebulę, jajka i grzybki pokrój 
w drobną kostkę. Wymieszaj, dodaj kapary. Całość do-
praw solą i świeżo zmielonym pieprzem. Połącz skład-
niki na sos. Gotowy sos wymieszaj z tatarem. Wstaw 
gotową potrawę do lodówki na około godzinę. Podawaj 
uformowanego tatara ze świeżym pieczywem.

Karp wędzony na gorąco
Przepis przesłany przez Reginę Kraskę
Karp wędzony ma lekko słodkawy smak, kruchą konsy-
stencję i niezwykły aromat uzyskany z dymienia drewnem 
drzew liściastych.

Składniki:
Karp o wadze 2-3 kg. Solanka: 4l wody, od 6 do 8 dag soli 
na litr wody, po płaskiej łyżeczce pieprzu czarnego i ziela 
angielskiego, kilka ząbków czosnku, sok z 1 cytryny.

Wykonanie:
Dokładnie oprawionego i  umytego karpia pokroić 
w dzwonka o szerokości ok 6 cm. Moczyć w solance przez 
7-10 godz. w temp. 4-8°C. Po wyjęciu z solanki opłukać 
i dokładnie osuszyć.  Dzwonka przeciąć wzdłuż kręgosłu-
pa i ułożyć na ruszcie do wędzenia posmarowanym ole-
jem. Wędzarnię rozgrzać do 70°C i umieścić w niej rybę. 
Wędzimy od 3,5 do 4 godz. używając drewna dębowego 
(bukowego, olchowego lub owocowego dobrze okorowa-
nego). Pod koniec temperaturę podnosimy do 80-85°C.

Wigilijne ucha Bakusianek
Przepis przesłany przez Jolantę Matwiej

Składniki na ciasto:
Wiejskiej mączki pszennej pół kilo szykujemy, soli tro-
szeczkę, szklaneczkę cieplutkiej wody. Gniusiamy po-
rządnie, aż ciasto będzie mięciutkie, gładziutkie, jednym 
słowem jak dobrze wyrobiona plastelinka.

Składniki na farsz: 
Najprawdziwsze grzyby z lasu zza płota, pachnące, zgoto-
wane i skręcone maszynką. Pieprzu kolorowego i pieprzu 
prawdziwego nie żałuj, poczujesz dobrze smakując, soli do 
smaku i szklonej cebulki, tartej bułki ciuteńkę, by w kupie 
trzymało. Teraz znowu gniusiamy i wszystko smakujemy. 
Ciasto wałkujemy, placuszki, kółeczka kieluniem wyci-
namy, farszem napychamy i ucha sklejamy. Wrzucamy 
do garnucha z gotującą, słoną wodą - teraz tylko czekać 
aż wypłyną. Gotowe, zgotowane a nawet podsmażone są 
bardzo pyszne z barszczykiem czerwonym.

Moja wigilijna potrawa. Przepisy Czytelniczek

Składniki:
20 dkg soi, 1,5 szklanki cukru, 4 jaja,  
otarta skórka cytrynowa, bułka tarta.

Polewa:
1 łyżka kakao, 2 łyżki wody, 3 łyżki cukru, 5 dkg mar-
garyny (gotować).

Przygotowanie:
Soję namoczyć (najlepiej na noc) ugotować, wystudzić, 
przekręcić przez maszynkę do mięsa (siatka makowa). 
Jaja ubić z cukrem do białości, dodać soję i otartą skórkę 
cytrynową. Wymieszać, wyłożyć do natłuszczonej i wy-
sypanej bułką tartą tortownicy o średnicy 18 cm. Piec 
w temp. 170-180°C około 30-45 min. Po wystygnięciu 
polać polewą.


