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Pomó¿my £ukaszowi !!!

£

ukasz mieszka w naszej gminie w miejscowoœci Chojno
Nowe. Ma tylko 23 lata, piêkne ¿yciowe plany, marzenia,
wyznaczone cele. Ma tak¿e zdiagnozowan¹ straszn¹
chorobê. Dwa miesi¹ce temu dowiedzia³ siê ¿e jest chory na
ostr¹ bia³aczkê.
W chwili obecnej £ukasz przebywa w szpitalu i czeka na
przeszczep szpiku. Niestety, do tej pory nie znaleziono dla
niego dawcy. Rozpocz¹³ siê wyœcig z czasem, wyœcig
o najwy¿sz¹ stawkê jak¹ jest jego ¿ycie. Pierwsza seria chemii
powstrzyma³a chorobê, ale tylko na pewien czas, w chwili
obecnej jest ju¿ przed kolejnym cyklem chemioterapii i ca³y
czas czeka na dawcê.
Wszyscy trzej jego bracia zrobili badania na zgodnoœæ
szpiku. Niestety, nie mog¹ byæ dawcami, rodzice po
przeprowadzeniu badañ równie¿ zostali wykluczeni.
Tylko 25 procent pacjentów potrzebuj¹cych przeszczepienia znajduje zgodnego dawcê w rodzinie. Dlatego w tym
przypadku, znalezienie genetycznego bliŸniaka to jedyna
szansa na uratowanie ¿ycia £ukasza.
W czwartek 7 grudnia 2017 r. w Siedliszczu odby³o siê
spotkanie z Ew¹ Nawrot, przedstawicielk¹ Fundacji Dawców Komórek
Macierzystych. W spotkaniu udzia³
wziêli nauczyciele ze szkó³ do których
uczêszcza³ £ukasz, rodzina, znajomi,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, instytucji, stowarzyszeñ. Na
spotkanie przyjecha³a równie¿ Pani
Iwona Kroczyñska, która by³a ju¿
dawczyni¹ komórek macierzystych.
Opowiedzia³a jak wygl¹daj¹ badania,
jakie procedury obowi¹zuj¹ dawcê,
rozwia³a wiele stereotypów i niejasnoœci na ten temat.
Przeszczepianie komórek krwiotwórczych obejmuje ró¿ne sposoby
transplantacji, w zale¿noœci od Ÿród³a
komórek – przeszczep szpiku pobranego operacyjnie z talerza koœci
biodrowej oraz przeszczepienie komórek macierzystych odseparowanych
z krwi obwodowej. Dlatego te¿ termin
„przeszczepianie komórek krwiotwórczych” uwa¿any jest za bardziej
precyzyjny ni¿ popularne okreœlenie
„przeszczepienie szpiku”.
Pocz¹tkowo pobranie szpiku z talerza koœci biodrowej by³o g³ówn¹
metod¹ pozyskania materia³u do
przeszczepu, obecnie jednak stanowi
tylko 20% procent przypadków.
W momencie znalezienia zgodnego
genetycznie dawcy, Oœrodek Dawców
Szpiku, w którym jest on zarejestrowany, kontaktuje siê z dan¹ osob¹
i koordynuje wszystkie dzia³ania zmierzaj¹ce do pobrania krwiotwórczych
komórek macierzystych oraz sam¹
procedurê pobrania. Dawca jest ponadto otoczony opiek¹ po oddaniu
komórek – ma m.in. zapewnione
badania kontrolne, a jego stan zdrowia
monitorowany jest przez 10 lat po
pobraniu.

G£OS SIEDLISZCZA
Chcemy wspólnie ze spo³ecznoœci¹ Gminy Siedliszcze
wesprzeæ £ukasza oraz jego rodzinê w poszukiwaniach
genetycznego bliŸniaka, wspólnie przeprowadzimy akcjê
rejestracji dawców szpiku w Siedliszczu, Trawnikach oraz
Che³mie. Rejestracja odbêdzie siê 7 stycznia 2018 r. w Zespole
Szkó³ w Siedliszczu, polega ona na wype³nieniu ankiety oraz
pobraniu wymazów z b³ony œluzowej z wewnêtrznej strony
policzka. Ju¿ dzisiaj zapraszamy osoby w wieku 18-55 lat,
które zechc¹ zarejestrowaæ siê w „Banku Szpiku”.
Szukamy równie¿ wolontariuszy, którzy po przeprowadzeniu szkolenia, bêd¹ wspólnie przeprowadzaæ akcjê
rejestracji dawców. Zwracamy siê te¿ do wszystkich
mieszkañców, organizacji, instytucji i firm o pomoc i wsparcie
ca³ego przedsiêwziêcia. Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, ¿e
przeprowadzona wspólnie akcja przyniesie efekty w postaci
znalezienia odpowiedniego dawcy. Zróbmy to dla
czekaj¹cego na cud £ukasza, podarujmy mu nasze wsparcie w
jego walce z t¹ ciê¿k¹ chorob¹ i nadziejê na wyzdrowienie.
Wszystkim, którzy zechc¹ zaoferowaæ swoj¹ pomoc
zapraszam do kontaktu z Urzêdem Miejskim w Siedliszczu lub
Dyrekcj¹ Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu.
Jolanta Szawroñska
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GMINNE INWESTYCJE
Przebudowa ul. Spacerowej w Siedliszczu
Gmina Siedliszcze z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie
w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 „Przebudowa drogi
gminnej nr 104577L w Siedliszczu, ul. Spacerowa”. Wniosek
zosta³ oceniony pozytywnie pod wzglêdem formalnym i merytorycznym, czekamy obecnie na podpisanie stosownej
umowy na realizacjê zadania.
W ramach przebudowy drogi przewiduje siê wykonanie
nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 570
mb. Szerokoœæ docelowa nawierzchni asfaltowej 3,5m oraz
obustronne pobocza po 1,0 m. Roboty wykonane bêd¹
w istniej¹cych granicach pasa drogowego. Zakres robót oprócz
wszelkich prac zwi¹zanych z now¹ nawierzchnia asfaltow¹
obejmuje równie¿ wymianê oznakowania drogi i uzupe³nienie
urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Ponadto
przewiduje siê lokalnie odnowienie odwodnienia liniowego
przez odmulenie istniej¹cych rowów przydro¿nych,
oczyszczenie ich z krzaków.
Wartoœæ zadania wynosi 452.571,19 z³. z czego
wnioskowana dotacja to 226.285,59 z³, pozosta³a wartoœæ
inwestycji zostanie pokryta z bud¿etu gminy.

Przebudowa drogi gminnej relacji
Siedliszcze - Majdan Zahorodyñski.
Informujemy równie¿, ¿e wniosek o przyznanie pomocy
w ramach poddzia³ania 19.2 "Wsparcie na wdra¿anie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spo³ecznoœæ" objêtego PROW na lata 2014 - 2020, z³o¿ony
w dniu 17 marca 2017 r. na operacjê pt. Przebudowa ci¹gu
dróg gminnych nr 104572L oraz 104576L relacji Siedliszcze -
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Majdan Zahorodyñski" zosta³ rozpatrzony pozytywnie i 9
listopada 2017r zosta³a podpisana umowa o przyznaniu
pomocy NR 00304-6935-UM0310575/17.
Gmina Siedliszcze otrzyma na realizacjê zadania pomoc
w wysokoœci 221.059,00 z³. Ca³kowita wartoœæ inwestycji
wynosi 347.413,50 z³.

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej
Informujemy, ¿e ukoñczono budowê sieci wodoci¹gowej
(276 m) i kanalizacyjnej (275 m) wraz z hydrantami p.po¿
i pompowni¹ œcieków przy ulicy Malinowej w Siedliszczu.
Wartoœæ inwestycji 214.020,00 z³. w pe³ni sfinansowana
zosta³a z bud¿etu gminy.
W 2018 roku planujemy rozbudowê sieci kanalizacyjnej
na ul. Spacerowej oraz sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej na
ulicy Cichej i Przemys³owej. W ramach zadania zosta³a ju¿
opracowana dokumentacja techniczna i z³o¿ono dokumenty
do Wydzia³u Budownictwa Starostwa Powiatowego w Che³mie
celem otrzymania pozwolenia na budowê i realizacje zadania.
Planujemy rozpoczêcie prac budowlanych na wiosnê.
Na etapie uzgodnieñ i projektowania jest tak¿e
rozbudowa sieci wodoci¹gowej wraz z rozbudow¹ sieci
hydrantów przeciwpo¿arowych na ulicy Sokolec w Siedliszczu, modernizacja oczyszczalni œcieków w Brzezinach
oraz modernizacja ujêcia wody w Bezku Kolonii.
Do koñca sierpnia 2018 roku chcemy równie¿ zakoñczyæ
realizacje projektu „Przebudowa ujêcia wody w Siedliszczu”.
Pierwotny termin zakoñczenia realizacji zaplanowany na
styczeñ 2018r. zosta³ przesuniêty z powodu odst¹pienia od
wykonania zadania przez g³ównego wykonawcê. Obecnie
prace przy realizacji projektu s¹ ju¿ bardzo zaawansowane
i nie ma zagro¿enia by inwestycja nie zosta³a zakoñczona
w terminie.
Red.

Dzia³ania Powiatu
na rzecz „naszej” gminy

P

oprosiliœmy Wicestarostê Che³mskiego Tomasza Szczepaniaka o podsumowanie dzia³añ podejmowanych
przez Powiat Che³mski na rzecz Gminy Siedliszcze
w mijaj¹cym roku 2017 oraz o plany na rok kolejny.
OdpowiedŸ Pana Tomasza Szczepaniaka:
„W ci¹gu tego roku wykonaliœmy remonty oraz przebudowy
dróg i chodników m.in. w miejscowoœci Mogilnica od mostu w
kierunku Bezku gdzie wykonano 2,4 km nowej nawierzchni
asfaltowej na ³¹czn¹ kwotê 612.411,83 z³ oraz dokoñczony
zosta³ chodnik na ulicy Chojenieckiej.
Co do zadañ drogowych zaplanowanych na rok 2018 na
terenie Gminy Siedliszcze to zgodnie z og³oszonym
przetargiem i podpisan¹ umow¹ z wykonawc¹ firm¹ Sadlik
z Sitna, planowane jest wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej w miejscowoœciach:
- Wola Korybutowa; od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹
do granicy z powiatem ³êczyñskim o ³¹cznej d³ugoœci 1,7 km,
- Mogilnica – Bezek; na odcinku 2,5 km od skrzy¿owania
(sklep p. Prokopiuka w Bezku do miejscowoœci Mogilnica).
£¹czny koszt tych inwestycji to 982.901,49 z³.
Poza tym powiat ju¿ drugi rok z rzêdu kosi pobocza dróg
powiatowych wraz z przeciwskarp¹, porz¹dkujemy pobocza i
je odkrzaczamy. Zimowe utrzymanie dróg robimy w³asnym

sprzêtem tak wiêc ¿adnych us³ug nie musimy zlecaæ na
zewn¹trz. Do dyspozycji mieszkañców pragnê z tego miejsca
podaæ ca³odobowy numer tel. 604 935 802 do osoby
odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie dróg.
To by³ dobry rok dla naszego Powiatu, a efekty zw³aszcza
w sferze drogownictwa s¹ naprawdê zadowalaj¹ce.
Oczywiœcie, pozostaje jakiœ niedosyt, bo ka¿dy zawsze
chcia³by zrobiæ coœ wiêcej, ale mam nadziejê, ¿e ten niedosyt
zaspokoimy w przysz³ym roku. Nie ukrywam, ¿e mamy jako
Powiat doœæ ambitne plany inwestycyjne i bêdziemy próbowali
je wcieliæ w ¿ycie”.
Red.
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ABC segregacji odpadów

G

³ówn¹ zasad¹ Wspólnego Systemu Segregacji
Odpadów jest aby oddzielaæ surowce od odpadów,
które nie nadaj¹ siê do powtórnego przetworzenia.

Sesje Rady Miejskiej w Siedliszczu

W

dniu 26 paŸdziernika 2017 r. odby³a siê XXXI sesja
siódmej kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu.
Obradom przewodniczy³ Wies³aw Pra¿nowski,
Przewodnicz¹cy Rady.
G³ównym tematem obrad by³o uchwalenie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoœci Kulik –
etap 2, a tak¿e obni¿enia ceny skupu ¿yta ustalonej
Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 52,49 z³/1q do kwoty 49
z³/1q, co daje stawkê podatku rolnego na 2018 r.: dla rolników 122,50 z³ za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozosta³ych - 245 z³ za
1 ha fizyczny.
Podjêto tak¿e uchwa³y w sprawach:
- zmian w bud¿ecie gminy na 2017 r.,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmian w statucie Gminy Siedliszcze,
- zmiany formularza w sprawie zwolnieñ w podatku od
nieruchomoœci,
- zmian w sk³adzie komisji sta³ych Rady Miejskiej w
Siedliszczu.
W dniu 30 listopada 2017 r. odby³a siê XXXII sesja
siódmej kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu pod
przewodnictwem Wies³awa Pra¿nowskiego.

Zbieranie osobno papieru, szk³a, tworzyw sztucznych wraz z
metalem, a tak¿e oddzielanie odpadów biodegradowalnych
pozwala uzyskaæ najbardziej pe³nowartoœciowe surowce do
ponownego przetworzenia.
Od 1 stycznia 2018 roku na terenie gminy Siedliszcze
odpady komunalne nale¿y segregowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
I. Kruczyñska

Podczas obrad radni podjêli uchwa³y w sprawach:
- zmian w bud¿ecie gminy na 2017 r.,
- programu wspó³pracy Gminy Siedliszcze z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
- przed³u¿enia obowi¹zywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków,
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Siedliszcze,
- okreœlenia szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia
us³ug w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci,
- wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y
lokali mieszkalnych,
- zbycia, nabycia i zamiany nieruchomoœci,
- zasad u¿ywania herbu Gminy Siedliszcze,
- przekszta³cenia szeœcioletniej szko³y podstawowej, dla której
organem prowadz¹cym jest Gmina Siedliszcze, w oœmioletni¹
szko³ê podstawow¹.
Przyjêto tak¿e Informacjê z realizacji zadañ oœwiatowych
przez Zespó³ Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu za
rok szkolny 2016/2017.
B. Iskierka

Kamieñ wêgielny pod nowym przedszkolem

W

œrodê 13grudnia 2017 r. zosta³ podpisany akt
erekcyjny i wmurowany kamieñ wêgielny pod
budowê przedszkola, które powstaje obok Zespo³u
Szkó³ w Siedliszczu ul. Ba³asza 1. Prace ju¿ trwaj¹, a budowa
ma siê zakoñczyæ w sierpniu 2018 roku. Bêdzie to przedszkole
wygodne, przestrzenne, jasne i dostosowane do najnowszych
edukacyjnych wymagañ.
Na uroczystoœæ przybyli m.in. proboszcz parafii Jacek
Brogowski, Wicestarosta Che³mski - Tomasz Szczepaniak,
starszy wizytator kuratorium oœwiaty w Lublinie - Henryk
Radej, Burmistrz Siedliszcza - Hieronim Zonik, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Wies³aw Pra¿nowski oraz inni
pracownicy Urzêdu Miejskiego, Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej - Tomasz Klin oraz Andrzej Dzierba, radni, so³tysi,
Panie Dyrektor z Zespo³u Szkó³: Aneta Dudek oraz Ma³gorzata
Lekan-Poliszuk, nauczyciele, dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego w Siedliszczu wraz z rodzicami. A tak¿e projektanci
budynku, kierownicy budowy, panowie prowadz¹cy nadzór
inwestorski.
Uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego
uœwietni³y wystêpy przedszkolaków. Dzieci piêknie recytowa³y wiersze œpiewa³y piosenki, a nastêpnie wrêczy³y kartki
œwi¹teczne. W krótkich s³owach podziêkowa³y za buduj¹ce siê
przedszkole.
Podczas uroczystoœci g³os zabra³ Burmistrz Siedliszcza,
który podkreœla³, jak to wa¿na inwestycja w mieœcie i dla
przedszkola. Podziêkowa³ wszystkim zaanga¿owanym w projekt budowy, którzy na przestrzeni lat wspierali pomys³y na
rozwój miasta.
Wicestarosta Che³mski - Tomasz Szczepaniak podkreœli³
wa¿n¹ rolê wychowania przedszkolnego, która zaowocuje
w przysz³oœci. Podziêkowa³ rodzicom za czynny udzia³
w ¿yciu przedszkola, a przedszkolakom i nauczycielom za
piêknie przygotowan¹ uroczystoœæ. Nastêpnie g³os zabra³
wizytator Kuratorium Oœwiaty w Lublinie - Henryk Radej.
W dalszej czêœci uroczystoœci Przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego odczyta³a treœæ aktu erekcyjnego.
Podpisany akt zosta³ zwiniêty i umieszczony w tubie przez
Burmistrza i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, po czym
wmurowany w œcianê nowego budynku przedszkola.
Nowe przedszkole, to spe³nienie marzeñ dzieci,
rodziców i nauczycieli. Bêd¹ trzymaæ kciuki, ¿eby wszystko siê
uda³o i aby projektanci, wykonawcy mogli zrealizowaæ projekt
w wyznaczonym terminie.
E. Adach

Posiedzenie Zarz¹du Gminnego OSP
13 grudnia 2017 roku w sali posiedzeñ Urzêdu
Miejskiego w Siedliszczu odby³o siê posiedzenie Zarz¹du
Gminnego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP. W zebraniu
uczestniczyli Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Che³mie, Burmistrz Siedliszcza, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Siedliszczu.
Tematem g³ównym zebrania by³ rozdzia³ dotacji na
zapewnienie gotowoœci bojowej dla jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Siedliszczu w³¹czonej do krajowego
systemu ratowniczo - gaœniczego, który szczegó³owo omówi³
Komendant Miejski PSP w Che³mie.
W dalszej czêœci posiedzenia poruszono sprawy
organizacyjne jednostek OSP na ternie gminy Siedliszcze,
wyszkolenie stra¿aków, zawody sportowo - po¿arnicze oraz
udzia³ jednostek w akcjach ratowniczo - gaœniczych

„Bezpieczna” sesja so³tysów
G³ównym tematem czwartkowej sesji so³tysów by³o
bezpieczeñstwo pieszych w ruchu
drogowym. W spotkaniu udzia³
wziêli przedstawiciele Komendy
Miejskiej Policji w Che³mie podkomisarz Ewa Czy¿, Marcin Wieczorek z Wydzia³u Ruchu Drogowego oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Che³mie Dariusz Grabczuk.
G³ównym celem programu
„Odblaskowa Gmina” jest kszta³towanie w spo³eczeñstwie w³aœciwych postaw maj¹cych na celu
ochronê pieszych poruszaj¹cych
siê po drogach, zw³aszcza po
zmroku. Intencj¹ organizatorów tej
akcji jest zmniejszenie zdarzeñ
drogowych z udzia³em zarówno
dzieci jak i doros³ych.
Wyg³oszona prelekcja dotyczy³a bezpiecznych zachowañ,
wzmo¿onej ostro¿noœci oraz

Konsultacje w sprawie
budowy kopalni Jan Karski
14 grudnia w Œwietlicy Wiejskiej w Kuliku odby³y siê
konsultacje spo³eczne zorganizowane przez Spó³kê „PD Co”
na temat planowanego przedsiêwziêcia „Budowa kopalni i
wydobywanie kopaliny - wêgla kamiennego ze z³o¿a „Lublin”
w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego
„Kulik”.
W konsultacjach z licznie przyby³ymi mieszkañcami
Kulika oraz s¹siednich miejscowoœci, radnymi oraz przedstawicielami gminy Siedliszcze, wzi¹³ udzia³ wiceprezes spó³ki

zdarzeniach.
Zosta³y równie¿ ustalone terminy zebrañ sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu Gminy Siedliszcze na rok
2018 r.
K. Krukowski

zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych
u¿ytkowników dróg. Bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest sygnalizowanie
swojej obecnoœci, jako pieszego u¿ytkownika. Noszenie takich
elementów po zmroku przez pieszych lub rowerzystów nie
tylko u³atwia poruszanie siê kieruj¹cym
pojazdami mechanicznymi ale niejednokrotnie ratuje ¿ycie pieszym. Funkcjonariusze jako naoczni œwiadkowie
przykrych zdarzeñ oraz ludzkich tragedii
i dramatów zachêcali do noszenia odblasków, które kosztuj¹ symboliczn¹
z³otówkê a zwiêkszaj¹ nasz¹ widocznoœæ
nawet do 130 metrów w porze nocnej.
Podczas spotkania zosta³y zaprezentowane te¿ filmy obrazuj¹ce widocznoœæ pieszego poruszaj¹cego siê po
zmroku z elementem odblaskowym i bez.
Takie filmy pobudzaj¹ ludzk¹ wyobraŸniê
i sk³aniaj¹ do bezpiecznych zachowañ. Na
koniec spotkania wszyscy przedstawiciele
so³ectw otrzymali zakupione opaski
odblaskowe oraz drobne elementy do
noszenia na odzie¿y, plecaku lub torebce.
Elementy odblaskowe zosta³y zakupione
przez Burmistrza Siedliszcza Hieronima
Zonika.
J. Szawroñska

Miros³aw Taras wraz z wspó³pracownikami. Na spotkaniu
przedstawiono plany i informacje na temat budowy kopalni
wraz z infrastruktur¹, aktualny stan prac oraz problemy
i zagro¿enia zwi¹zane z jej funkcjonowaniem przez najbli¿sze
30 lat.
Profesor Witold Wo³oszyn manager ds. œrodowiskowych
przedstawi³ jak funkcjonowanie samej kopalni oraz innych
zak³adów towarzysz¹cych, komunikacji
drogowej oraz
kolejowej, bêdzie wp³ywa³o na œrodowisko naturalne oraz
sposoby minimalizacji tych oddzia³ywañ. Szczegó³owo zosta³y
wyjaœnione metody przeciwdzia³ania szkodom górniczym,
zarówno w samej kopalni jak i dzia³ania prewencyjne
zwi¹zane z zabezpieczeniem nieruchomoœci.
Przysz³y inwestor bêdzie wyp³aca³ œrodki np. na
wzmocnienie konstrukcji budynków i budowê niezbêdnych
urz¹dzeñ hydrotechnicznych. Zgodnie z prawem, przedsiêbiorca górniczy ma obowi¹zek wyp³aty odszkodowania lub
wykupu terenu w przypadku jego zniszczenia.
Prairie Mining Limited z³o¿y³o 6 paŸdziernika 2017 r.
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w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska („RDOŒ”)
w Lublinie wniosek o wydanie decyzji œrodowiskowej wraz
z Raportem o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko
(„Raport œrodowiskowy”).
W zwi¹zku z przedstawieniem przez RDOŒ dodatkowych
uwag, wniosek oraz Raport Œrodowiskowy zosta³ uzupe³niony
22 listopada br. Dokumentacja spe³nia wszelkie wymogi
formalne i jest obecnie przedmiotem postêpowania
prowadzonego przez RDOŒ.
„PD Co” czeka obecnie na zatwierdzenie Raportu œrodowiskowego w formie wydania decyzji œrodowiskowej. Jest to
ostatni komponent potrzebny do spe³nienia wszystkich
wymogów formalnych umo¿liwiaj¹cych z³o¿enie wniosku
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o wydanie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski.
W chwili obecnej kompletuje ostatnie dokumenty, które s¹
niezbêdne do z³o¿enia wniosku o uzyskanie koncesji
wydobywczej.
Mieszkañcy z wielkim zrozumieniem i wyrozumia³oœci¹
odnosz¹ siê do planów inwestycyjnych na terenie naszej
gminy. Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa dostrzega ogromn¹ szansê
na rozwój gospodarczy nie tylko gminy, powiatu,
województwa ale te¿ ca³ego regionu wschodniego. Nie bez
znaczenia jest te¿ powstanie du¿ej liczby nowych miejsc
pracy, które dadz¹ zatrudnienie naszym mieszkañcom a tym
samym wzrost standardu ¿ycia w naszym ubogim regionie
J. Szawroñska

Gminne Œwiêto Niepodleg³oœci
Obchody rocznicy odzyskania niepodleg³oœci odby³y siê
w Siedliszczu 11 Listopada 2017r.
O godz. 10.30 mszê œw. w intencji Ojczyzny w koœciele
parafialnym odprawi³ ks. Jacek Brogowski. Nastêpnie poczty
sztandarowe, mieszkañcy i m³odzie¿ szkolna udali siê pod
pomnik pomordowanych przez hitlerowców 11 listopada
1939r. mieszkañców Siedliszcza.
Po z³o¿eniu wieñców w asyœcie Policji pochód zatrzyma³
siê pod "krzy¿em smoleñskim" przy Urzêdzie Miejskim, gdzie
zapalono symboliczne znicze.
Wartê honorow¹ przy pomniku i krzy¿u wystawili
uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu. Ci¹g
dalszy oficjalnych obchodów mia³ miejsce w Domu Kultury.
Uroczystoœci otworzy³ Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik.
Czêœæ artystyczn¹ wykonali uczniowie Zespo³u Szkó³
H. Sienkiewicza w Siedliszczu.
W. Pra¿nowski
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OFERTA ZAJÊÆ W DOMU KULTURY

Dodatkowe fundusze w GOK Siedliszcze

W 2017 roku gminny Oœrodek Kultury w Siedliszczu
pozyska³ dodatkowe fundusze, które wraz z dotacj¹
podmiotow¹ organizatora s³u¿¹ realizacji statutowych celów
placówki.
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”
W ramach programu zosta³o zrealizowane zadanie „Zakup
komputerów, oprogramowania i komputerowych urz¹dzeñ
peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500,00 z³”.
Ca³kowita kwota wydatków na realizacjê zadania wynosi
11800,00, dofinansowanie ze œrodków Instytutu Ksi¹¿ki
wynosi 10000,00. Dziêki temu zosta³a doposa¿ona kafejka
internetowa i stanowiska bibliotekarzy. W ramach zadania
zosta³y zakupione tablety (5 sztuk), komputery (2 sztuki),
s³uchawki ( 6 sztuk), g³oœniki komputerowe, zasilacze
awaryjne, czytnik kodów kreskowych oraz switch. Ju¿ wkrótce
po odpowiednim oznakowaniu sprzêt trafi do u¿ytkowników.

W kafejce mo¿na bêdzie bez przeszkód pos³uchaæ muzyki,
tablety zostan¹ wykorzystane do zajêæ edukacyjnoczytelniczych dla dzieci, nowe komputery i bezprzewodowy
czytnik zostan¹ wykorzystane przy stanowiskach bibliotekarzy.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
W ramach programu zosta³o zrealizowane zadanie „Zakup
nowoœci wydawniczych dla bibliotek publicznych”.
Dofinansowanie z œrodków MKiDN wynios³o 4614,00.
Zakupiono do GBP im. Wac³awa Iwaniuka w Siedliszczu 181
pozycji ksi¹¿kowych, g³ównie nowoœci wydawniczych z
bie¿¹cego roku dla dzieci i doros³ych, ale równie¿ lektury
szkolne szczególnie te z nowej podstawy programowej.
Przyznana z ministerstwa dotacja by³a jedn¹ z najwy¿szych w
powiecie che³mskim, wy¿sze kwoty otrzyma³y jedynie
Che³mska Biblioteka Publiczna im. M.P. Orsetti w Che³mie,
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Che³m i Gminny Oœrodek
Kultury w Dorohusku. Kwota dofinansowania uzale¿niona by³a
od wielu czynników brane pod uwagê by³o m.in. liczba
czytelników na 100 mieszkañców i liczba wypo¿yczeñ na 100
mieszkañców.
GOK
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Pluszowy miœ
w mojej bibliotece

W

listopadzie odby³ siê fina³ akcji
czytelniczej, której motywem
przewodnim by³ pluszowy miœ,
którego urodziny obchodzimy 25 listopada.
O dobroczynnym wp³ywie czytania dziecku
nie trzeba chyba ju¿ nikogo przekonywaæ.
W œwiecie telewizji, gier, tabletów i konsoli
ka¿dy rodzic musi znaleŸæ czas na wspólne
czytanie z dzieckiem. Ta czynnoœæ jest ³atwa,
niedroga a przynosi nie tylko wielk¹
przyjemnoœæ, ale wp³ywa korzystnie na
rozwój naszej pociechy – rozbudza wyobraŸniê, pomaga odnaleŸæ siê w nowych sytuacjach, wzbogaca s³ownictwo, a przede
wszystkim buduje g³êbok¹ wiêŸ emocjonaln¹
miêdzy dzieckiem a opiekunem.
Z myœl¹ w³aœnie o najm³odszych czytelnikach – tych, którzy jeszcze nie czytaj¹
samodzielnie i tych, którzy sami siêgaj¹ po
ksi¹¿ki przygotowana zosta³a po raz kolejny
akcja „Pluszowy miœ w mojej bibliotece”.
Przez ponad miesi¹c dzieci bêd¹ce
czytelnikami GBP im. Wac³awa Iwaniuka
mog³y pozostawiæ rysunek misia i wzi¹æ
udzia³ w losowaniu 46 maskotek. Warunkiem
by³o skorzystanie ze zbiorów biblioteki i
obecnoœæ dziecka na finale akcji. Specjalnie
dla dzieci zosta³y wyeksponowane ksi¹¿ki, których
bohaterowie to misie.
Mali czytelnicy i ich opiekunowie bardzo chêtnie
w³¹czyli siê do tej zabawy. Zaproszenie opublikowane na
Facebooku mia³o ponad 1300 odbiorców, a sama biblioteka
zamieni³a siê w galeriê prac dzieciêcych, na których królowa³y

Dzieñ Górnika w Przedszkolu

W

Dniu Górnika inaczej zwanym Barbórk¹ dzieci
z Przedszkola Samorz¹dowego w Siedliszczu po
raz pierwszy goœci³y przedstawiciela jednego z najstarszych i najtrudniejszych zawodów.
Ten wa¿ny dla ka¿dego górnika dzieñ, uroczyœcie
œwiêtowaliœmy razem z Panem Jaros³awem Szostakiem
i Marcinem Hancem. Pan Jaros³aw ubrany w galowy mundur,
który za³o¿y³ specjalnie na to spotkanie, podzieli³ siê z dzieæmi
legendami zwi¹zanymi z prac¹ w kopalni. Opowiada³
o górniczym stroju, jego historii oraz poszczególnych elementach, wyjaœni³ dlaczego w kopalni robotnicy pozdrawiaj¹

misie – ma³e, du¿e, z kokard¹, ozdobione
futerkiem czy cekinami.
Dzieci wypo¿yczy³y ponad 400 ksi¹¿ek, powsta³o 96
piêknych prac, kolejne dzieci zasili³y
czytelnicze szeregi naszej biblioteki.
Fina³ przerós³ nasze oczekiwania. 25
listopada do Domu Kultury zawita³o ponad
100 dzieci wraz z rodzicami i opiekunami,
rodzeñstwem i przyjació³mi. Wœród
bior¹cych udzia³ w konkursie rozlosowano
urocze maskotki. Dla dzieci przygotowane
zosta³y rebusy, ³amig³ówki i puzzle. Dzia³a³o
studio tatua¿u brokatowego, stoiska z malowaniem buzi i balonami. Na zwolenników
zabaw plastycznych czeka³a ciastolina
i foremki. Du¿o radoœci sprawi³ dmuchany
domek z pi³eczkowym basenem. Tego dnia
nie mog³o zabrakn¹æ gigantycznej misiowej
maskotki, która przytula³a, g³aska³a i zaczepia³a dzieciaki.
Tegoroczna akcja by³a organizowana ju¿ po
raz trzeci, ale tegoroczna edycja spotka³a siê z najwiêkszym
odbiorem. Dziêkujemy za wszystkie mi³e s³owa,
podziêkowania i uwagi. Z pewnoœci¹ w przysz³ym roku
równie¿ urz¹dzimy podobn¹ akcjê, liczymy na m³odych
czytelników i ich opiekunów.
GOK
siê s³owami "Szczêœæ Bo¿e". Goœæ zadawa³ tak¿e dzieciom
zagadki, pytania dotycz¹ce zawodu górnika. Barwami
górniczymi s¹ czerñ i zieleñ, poniewa¿ czerñ symbolizuje
ciemnoœci podziemia, a zieleñ nadziejê na ujrzenie zielonej
trawy po pracy. Maluchy dowiedzia³y siê, ¿e praca górnika jest
bardzo niebezpieczna.
Na koniec spotkania zrobiliœmy pami¹tkowe zdjêcia
z zaproszonymi goœæmi, a dzieci otrzyma³y s³odk¹ niespodziankê.
A. Szelest
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14 paŸdziernika - Dzieñ Edukacji Narodowej
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki mo¿na daæ dziecku jest wykszta³cenie”
Arystotles

D

zieñ Edukacji Narodowej to
œwiêto szczególne, które przypomina o wielkiej wartoœci,
jak¹ stanowi edukacja oraz szczególnym pos³annictwie i roli spo³ecznej
osób, które swoj¹ codzienn¹ prac¹ tê
wartoœæ urzeczywistniaj¹. Jest to œwiêto
nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wszystkich pracowników oœwiaty.
Data 14 paŸdziernika nie jest
przypadkowa, upamiêtnia rocznicê
powstania w 1773 r. pierwszego
w Europie ministerstwa oœwiaty –
Komisji Edukacji Narodowej, która
rozpoczê³a proces reformowania szkolnictwa w Polsce.
Na mocy ustawy Karta Praw
i Obowi¹zków Nauczyciela z roku
1972, tego dnia obchodzony by³ Dzieñ
Nauczyciela, który w roku 1982 ustawa
Karta Nauczyciela przemianowa³a na
Dzieñ Edukacji Narodowej, dziœ nazywany potocznie Dniem Nauczyciela.
Obchodzony na ca³ym œwiecie, staje
siê okazj¹ do podziêkowania za
przekazywan¹ wiedzê oraz wychowanie dzieci i m³odzie¿y. Za
cierpliwoœæ, serdecznoœæ i ¿yczliwoœæ
w stosunku do uczniów. Zawsze jest to
czas pe³en radoœci i uœmiechów.
Tradycj¹ obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie jest
uroczystoœæ skupiaj¹ca w³adze samorz¹dowe, gminne, emerytowanych
i czynnych zawodowo nauczycieli.
W tym roku spotkanie zorganizowano w dniu 13 paŸdziernika. Na
uroczystoœæ przybyli: ks. Jacek Brogowski, Wicestarosta Powiatu Che³mskiego Tomasz Szczepaniak, Burmistrz
Siedliszcza Hieronim Zonik, Skarbnik
gminy Teresa Kocot, Sekretarz gminy
Jolanta Szawroñska, Prze-wodnicz¹cy
Rady Miejskiej Siedliszcze i Dyrektor
LO w Siedliszczu Wies³aw Pra¿nowski,
Przewodnicz¹ca rady Dorota Orysz,
d³ugoletnia dyrektor Zespo³u Szkó³
w Siedliszczu Bernarda Pra¿nowska
oraz emerytowani i czynni zawodowo
nauczyciele szkó³ z terenu gminy Siedliszcze.
Krótka czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej
w ¿artobliwy sposób pokaza³a, jak
trudna i odpowiedzialna, jest praca
nauczyciela i ile satysfakcji przynosi
kontakt z dzieæmi. W dalszej czêœci
uroczystoœci g³os zabrali zebrani
goœcie, podkreœlaj¹c, ¿e nauczyciel to
nie tylko zawód, ale tak¿e powo³anie.

Praca, która wymaga kreatywnoœci i pomys³owoœci, wielu
wyrzeczeñ, poœwiêcenia wolnego czasu dla dobra uczniów,
systematycznego podnoszenia swojej wiedzy, umiejêtnoœci
radzenia sobie z trudnoœciami i rosn¹cymi wymaganiami. Praca, która czêsto
jest niedoceniana przez innych. Dobry
nauczyciel jest cierpliwy, wyrozumia³y
i empatyczny, jest autorytetem nie tylko
dla dzieci, ale tak¿e dla ich rodziców.
Podkreœlali tak¿e, ¿e szko³a to nie tylko
nauczyciele, to tak¿e pracownicy
niepedagogiczni, których zaanga¿owanie wp³ywa na jakoœæ pracy placówki.
W tym szczególnym dniu z³o¿ono
wszystkim pracownikom oœwiaty ¿yczenia – przede wszystkim zdrowia, satysfakcji z pracy, sukcesów na polu zawodowym i osobistym. Wielu twórczych
inicjatyw, nie s³abn¹cej pasji, spe³nienia
obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud by³ Ÿród³em satysfakcji i spo³ecznego uznania.
W podziêkowaniu za pracê, zaanga¿owanie i codzienny wysi³ek wk³adany
w kszta³towanie umys³ów i charakterów
m³odych ludzi wrêczono nagrody
wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom. Nagrodê Starosty Che³mskiego otrzymali:
Pra¿nowski Wies³aw, Chrzaniuk Janina.
Nagrod¹ Burmistrza Siedliszcza wyró¿niono dyrektora i nauczycieli Zespo³u
Szkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu,
Anetê Dudek, Magdalenê Ho³ub, Monikê
Ga³kê i Krystynê Grzesiuk.
W dalszej kolejnoœci nagrody wrêczyli dyrektorzy szkó³ w terenu gminy.
Wies³aw Pra¿nowski wyró¿ni³: Ma³gorzatê Starko-Golonkê, Grzesiuk Agnieszkê, Œliwiñskiego Daniela, Stopê Mariê,
Pawlaka Jaceka, Iwaniuka Wojciecha
W Zespole Szkó³ w Siedliszczu nagrodzono: Ma³gorzatê Lekan–Poliszuk,
Urszulê Dziedzic, Joannê ¯o³nacz, Sylwiê ¯o³nacz, Ma³gorzatê Posturzyñsk¹,
Renatê Boguszewsk¹, Ireneusza Boguszewskiego, Jolantê Jêdruszak, Anetê
Banaszak, Bo¿enê Stebnick¹, Urszulê
Pawlak, Piotra Branewskiego, Agatê Zukowsk¹, Ewê Adach, Annê Kaniê, Teresê
Kiejdê.
O swoich nauczycielach nie zapomnieli uczniowie. W poniedzia³ek 16
paŸdziernika 2017r. odby³y siê szkolne
uroczystoœci z okazji Dnia Nauczyciela,
podczas których nie zabrak³o humorystycznych scenek przedstawiaj¹cych
¿ycie szko³y. By³y kwiaty, podziêkowania i ¿yczenia.
Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oœwiaty chcielibyœmy przekazaæ w tym szczególnym dniu ¿yczenia,
aby w dalszym ci¹gu praca z dzieæmi
przynosi³a wiele wzruszeñ i satysfakcji.
A. Dudek
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Konkurs Papieski 2017

W

zwi¹zku z tym, ¿e rok 2017 zosta³ og³oszony
przez Episkopat Polski i Sejm rokiem Brata Alberta
Chmielowskiego organizatorzy konkursu
postanowili przybli¿yæ osobê Œwiêtego z Krakowa, którego
kanonizowa³ 12 listopada 1989 roku Jan Pawe³ II. Ojciec
Œwiêty wielokrotnie podkreœla³ ogromn¹ rolê cz³owieka
„dobrego jak chleb” mówi³: ,,W dziejach polskiej duchowoœci
œw. brat Albert posiada wyj¹tkowe miejsce. Dla mnie jego
postaæ mia³a znaczenie decyduj¹ce, znalaz³em w nim
szczególne duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru drogi
powo³ania. Jedna z moich najwiêkszych radoœci jest to, ¿e
mog³em ju¿ jako papie¿ wynieœæ krakowskiego biedaczynê w
szarym habicie do chwa³y o³tarzy, naprzód poprzez
beatyfikacjê w czasie podró¿y do Polski w 1983 roku, na
B³oniach krakowskich, a z kolei poprzez kanonizacjê
w Rzymie”.
Powstaniec, malarz, œwiêty Koœcio³a Katolickiego, znany
z pe³nego poœwiêcenia pracy dla biednych i bezdomnych by³
inspiracj¹ w wyborze tematu konkursowych zmagañ.
Tegoroczny konkurs o œw. Janie Pawle II po raz szesnasty
zgromadzi³ w Gminnym Oœrodku Kultury w Siedliszczu
laureatów, rodziców, nauczycieli z powiatu che³mskiego
i Archidiecezji Lubelskiej. Na nasz¹ uroczystoœæ przybyli tak¿e:

Ks. Krzysztof Proskura - Dziekan Dekanatu Siedliskiego, Ks.
Jacek Brogowski - Proboszcz Parafii Siedliszcze, Hieronim
Zonik - Burmistrz Miasta Siedliszcze, Wies³aw Pra¿nowski Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Grzegorz Jêdruszak Zastêpca Burmistrza, Jolanta Szawroñska - Sekretarz Gminy,
Dorota Orysz - Kierownik GOK, Bernarda Pra¿nowska wieloletni Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. H. Sienkiewicza
w Siedliszczu.
Uroczyste podsumowanie poprzedzone zosta³o inscenizacj¹, która ukazywa³a drogê do œwiêtoœci za³o¿yciela
zgromadzenia albertynów. Przedstawienie przygotowali
uczniowie kl. IIIc Szko³y Podstawowej w Siedliszczu.
W XVI edycji Diecezjalnego Konkursu o œw. Janie Pawle II
,,Œwiêci
artyœci w s³u¿bie Boga wp³ynê³o 327 prac
w kategoriach: literackiej, plastycznej i fotograficznej z 32
szkó³ powiatu che³mskiego i Archidiecezji Lubelskiej. Komisja
ocenia³a prace w nastêpuj¹cych przedzia³ach wiekowych:
prace plastyczne, w trzech kategoriach wiekowych (szko³y
podstawowe kl. 0-III, szko³y podstawowe kl. IV-VI, kl. VII SP,
gimnazja i szko³y ponad gimnazjalne), prace literackie,
w dwóch kategoriach wiekowych (szko³a podstawowa kl. IVVI, kl. VII SP, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne), prace

12
fotograficzne, w jednej kategorii wiekowej (kl. VII SP, gimnazja
i szko³y ponadgimnazjalne).
Temat tegorocznej edycji szczególnie zintegrowa³
uczestników, bo przy dokonywaniu ¿yciowych wyborów
ka¿dy z nas ma dylematy: co robiæ? Jak ¿yæ? A patroni tego
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konkursu podsuwaj¹ odpowiedŸ. Podsumowaniu uroczystoœci
towarzyszy³a refleksja, wspólne œpiewanie, rozmowy. Pojawi³y
siê równie¿ pytania, czy spotkamy siê za rok? Myœlê, ¿e warto
kontynuowaæ to wydarzenie, bo ono jednoczy ludzi i
przyczynia siê do poznawania nauki Jana Paw³a II.
M. Lekan-Poliszuk

Czego jeszcze mo¿esz dowiedzieæ siê
o Warsztacie Terapii ?

N

iezale¿nie od tego, czy jesteœmy osob¹ doros³¹, czy
dzieckiem, pe³nosprawn¹ czy niepe³nosprawn¹
wszyscy mamy podobne potrzeby, te biologiczne
(potrzeba snu, powietrza, jedzenia, odpoczynku) oraz
psychologiczne (uznania, wolnoœci, szacunku, bezpieczeñstwa, mi³oœci, przynale¿noœci).
Uczestnicy WTZ w Majdanie Zahorodyñskim, jak ka¿dy
cz³owiek, maj¹ ró¿norodne potrzeby i terapeuci pomagaj¹ im
w ich zaspokajaniu, jak te¿ w uœwiadamianiu sobie istnienia
tych, których wczeœniej nie mieli okazji w sobie rozwin¹æ.
Ju¿ samo utworzenie warsztatu terapii zajêciowej by³o
wyjœciem naprzeciw potrzebom ludzi z niepe³nosprawnoœci¹
jak i ich opiekunów. Dobrze siê sta³o, ¿e zauwa¿ono ten
problem i powo³ano do ¿ycia placówkê zajmuj¹c¹ siê
rehabilitacj¹ osób niepe³nosprawnych. W ten sposób
wype³niono lukê pomiêdzy ukoñczeniem szko³y w przypadku
niepe³nosprawnoœci intelektualnej (najczêœciej by³y to szko³y
specjalne), a potencjaln¹ prac¹ zawodow¹. Ju¿ samo
œwiadectwo ukoñczenia szko³y specjalnej rzutuje czasami na
ca³e ¿ycie cz³owieka, pozbawiaj¹c szansy na zdobycie
zatrudnienia, nawi¹zywania znajomoœci i przyjaŸni,
wyobcowuj¹c, zamykaj¹c w czterech œcianach swojego domu.
Có¿ takiego daje osobom niepe³nosprawnym uczestnictwo
w terapii zajêciowej? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi,
poniewa¿ ka¿dy z uczestników realizuje indywidualny
program rehabilitacji i terapii, opracowywany corocznie dla
ka¿dego uczestnika warsztatu przez Radê Programow¹. W
zale¿noœci od diagnozy, potrzeb i zaanga¿owania ka¿da osoba

zyskuje na uczestnictwie w zajêciach coœ innego. Zajêcia
dobierane s¹ w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawnia³o
uszkodzon¹ czynnoœæ organizmu lub pozytywnie oddzia³ywa³o na stan psychiczny.
Podstawow¹ spraw¹ jest rehabilitacja zawodowa. Tutaj
ucz¹ siê samodzielnoœci, kreatywnoœci, punktualnoœci,
odpowiedzialnoœci za powierzone zadanie, odpornoœci na
presjê czasu, postêpowania wed³ug wskazówek terapeuty.
Podczas zajêæ dowiaduj¹ siê, ¿e mog¹ byæ u¿yteczni,
nabywaj¹ umiejêtnoœæ doprowadzenia do koñca rozpoczêtego
zadania i niezra¿ania siê niepowodzeniami. Poznaj¹ sposoby
pos³ugiwania siê ró¿nymi narzêdziami, nie boj¹ siê sprzêtu,
maszyn, urz¹dzeñ. Dziêki dostêpowi do Internetu, próbuj¹
pisaæ swoje CV oraz listy motywacyjne.
Wiele osób w kontaktach z niepe³nosprawnymi kieruje
siê stereotypami i uprzedzeniami i jest to czêsto wynikiem
braku wiedzy o potrzebach, mo¿liwoœciach i trudnoœciach
osób niepe³nosprawnych. Chc¹c sukcesu spo³ecznych
interakcji osoby niepe³nosprawnej, pracujemy nad uzyskiwaniem przez ni¹ pewnoœci siebie, pomagamy w rozwi¹zywaniu problemów emocjonalnych a przede wszystkim
inicjujemy bliskoœæ bycia ze sob¹.
Uczestnicy ucz¹ siê w³aœciwej komunikacji, wyra¿ania swoich uczuæ, opinii,
prze³amywania nieœmia³oœci, wzbogacania s³ownictwa. Nasz warsztat wspó³pracuje ze œrodowiskiem
lokalnym oraz z innymi
warsztatami, dziêki czemu
uczestnicy mog¹ spotykaæ
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siê z ludŸmi w ró¿nym wieku (pocz¹wszy od przedszkolaków),
nawi¹zywaæ znajomoœci, przyjaŸnie. Wielu spoœród naszych
uczestników przebywa³o wczeœniej tylko w ma³ym gronie
najbli¿szych.
Terapia zajêciowa to przede wszystkim aktywnoœæ,
dzia³anie, które mo¿e przybieraæ ró¿ne formy od zwyczajnego
obierania ziemniaków, pielenia grz¹dek czy szlifowania deski
po twórczoœæ artystyczn¹ w ró¿nych postaciach. Aktywnoœæ
twórcza to sprawdzony sposób radzenia sobie ze stresem czy
za³amaniem, pomaga w uœwiadamianiu potencjalnych
mo¿liwoœci, pobudza motywacjê do pracy.
Tworzyæ mo¿e ka¿dy, ale tylko czasami przeradza siê to
w pasjê. Czêsto jest tak, ¿e terapeuta tylko wskazuje drogê,
inspiruje do twórczoœci, pozwalaj¹c aby to uczestnik sam
doskonali³ i rozwija³ swój warsztat oraz poszukiwa³ nowych
pomys³ów i rozwi¹zañ. Tak¹ now¹ form¹ ekspresji twórczej w
warsztacie s¹ w chwili obecnej próby do przedstawienia
jase³ek, w którym bierze udzia³ wiele osób.
Próbujemy rozwijaæ w naszych podopiecznych zainteresowania poznawcze i kulturalne, pasje i hobby. Pokazujemy
im to, czego nigdy nie mieliby szansy zobaczyæ, gdyby nie
warsztat. Byliœmy na wycieczce w Warszawie w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Wielu naszych uczestników zna³o
do tej pory tylko miejsce swojego zamieszkania, a czasem
ewentualnie okoliczne miejscowoœci. Dostali szansê
zobaczenia z bliska tego, co ogl¹dali tylko na ekranach
telewizorów.
Uczestnicy mog¹ liczyæ na pomoc przy pisaniu ró¿nego
rodzaju wniosków czy podañ. Uzyskuj¹ porady gdzie siê
udaæ, jakie dokumenty z³o¿yæ i w jakim terminie.
Okazujemy naszym uczestnikom wsparcie emocjonalne, aby
nie czuli siê osamotnieni, pozostawieni samym sobie w trudnych chwilach lub gdy dopada ich jakiœ kryzys. Zawsze
s³u¿ymy rozmow¹, cierpliwym wys³uchaniem problemu,
okazaniem zrozumienia, podtrzymywaniem na duchu.
W gabinecie pielêgniarskim uczestnicy mog¹ zmierzyæ
ciœnienie, skontrolowaæ swoj¹ wagê cia³a, opatrzyæ
skaleczenie czy otarcie, przyj¹æ przepisane przez lekarza leki.
Oprócz doraŸnej pomocy pielêgniarz zajmuje siê obserwacj¹
stanu zdrowia uczestników.
Wœród stosowanych treningów, systematycznie prowadzony jest trening ekonomiczny. Uczestnicy dostaj¹ na swoje
wydatki okreœlon¹ sumê pieniêdzy. Z pomoc¹ terapeuty
zastanawiaj¹ siê na co zostan¹ wykorzystane. Je¿eli chc¹
dokonaæ wiêkszego zakupu, odk³adaj¹ pieni¹dze do depozytu.
Trening ekonomiczny spe³nia kilka ról, uczy racjonalnego
gospodarowania pieniêdzmi, planowania wydatków,
dokonywania zakupów, liczenia pieniêdzy, oszczêdzania.
Uczestnicy dokonuj¹ zakupów z terapeut¹ lub samodzielnie,
okazuj¹c póŸniej dowód zakupu. Otrzymywane „kieszonkowe” wzbogaca ich skromny zazwyczaj bud¿et domowy
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o dodatkowe pieni¹dze.
Nie zawsze wszyscy uczestnicy maj¹ kanapki, czasami
przez zapomnienie innym razem dlatego, ¿e w domu po prostu
nie by³o chleba. Takie osoby mog¹ liczyæ na poczêstunek
w pracowni gospodarstwa domowego. Na przygotowane
przez tê pracowniê jedzenie zawsze znajd¹ siê chêtni, a my
wiemy, ¿e nikt nie jest g³odny. Pisz¹c ten artyku³ zapyta³am
kilkoro uczestników jak postrzegaj¹ swój udzia³ w zajêciach,
co z nich wynosz¹, czy ich zdaniem zmieni³y coœ w ich ¿yciu,
czy pomog³y w realizacji marzeñ, co dziêki nim osi¹gnêli?
A oto odpowiedzi, jakie us³ysza³am w dos³ownym ich
brzmieniu:
- Warsztaty pomagaj¹ mi w dbaniu o zdrowie bo æwiczê nogi.
- Mogê pracowaæ.
- Nie jestem sama w domu, ale miêdzy ludŸmi.
- Nauczy³am siê radziæ sobie w ¿yciu, nie przejmujê siê ju¿ tak
bardzo.
- Dobrze jest tu.
- Zaczê³am lepiej gotowaæ .
- By³am nad Morzem.
- Od¿y³am tutaj na nowo, bo wczeœniej ba³am siê nawet z
domu wyjœæ.
- Fajnie spêdzam czas i nie nudzê siê w domu.
- Mogê porozmawiaæ z Pani¹.
- Mam tu kole¿anki.
- Nie chcê byæ sama.
- Nauczy³em siê graæ w ping-ponga .
- Warsztat po depresji postawi³ mnie na nogi.
- Jestem odwa¿niejsza.
- Mam wiêkszy kontakt z ludŸmi, nie czujê siê osamotniona
w chorobie, mam zajêty ka¿dy dzieñ, jestem bardziej
odpowiedzialna, bo muszê wstaæ rano, prze³ama³am swój lêk.
Niektóre odpowiedzi, dla nas, zdrowych mog¹ wydawaæ
siê b³ahe i takie zwyczajne, ale ile¿ wysi³ku wymagaj¹ od osób
z niepe³nosprawnoœci¹, wiemy to pracuj¹c z nimi na co dzieñ.
Czêœæ odpowiedzi by³a bardzo wzruszaj¹ca.
I jedne i drugie mówi¹ o tym, ¿e WTZ wychodzi
naprzeciw potrzebom osób niepe³nosprawnych i ¿e ta praca
ma sens.
Wioletta Iwaniuk - kierownik WTZ
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Z ¿ycia parafii…

M

imo, ¿e nowy rok liturgiczny zacz¹³ siê wraz
z Pierwsz¹ Niedziel¹ Adwentu, to Jubileusz 100lecia objawieñ Maryi w Fatimie jakby dopiero siê
zaczyna³ w naszej Parafii. Apel Maryi, jaki wybrzmiewa od 100
lat z portugalskiej doliny Cova da Iria ( Dolina Pokoju ), da³ siê
s³yszeæ bardziej dziêki wydarzeniom religijnym organizowanym przez Ks. Proboszcza i Ks. Wikariusza. Pierwszym
takim wydarzeniem by³a Peregrynacja Figury Matki Bo¿ej
Fatimskiej od po³owy paŸdziernika do koñca miesi¹ca Ró¿añca
Œwiêtego. Figura Maryi (na zdjêciu), pob³ogos³awiona na Placu
Œw. Piotra 4 maja 1983 r. przez Jana Paw³a II, ju¿ Œwiêtego
Papie¿a, nawiedza³a parafie po³o¿one przy wschodniej granicy
naszego kraju, by o¿ywiæ wezwanie do modlitwy
wstawienniczej za Rosjê.
27 paŸdziernika odby³ siê Dzieñ Papieski w siedliskim LO
pod has³em: "IdŸmy naprzód z nadziej¹!", który wpisa³ siê
idealnie w realizowanie Fatimskiego Orêdzia Nadziei.
Zaproszeni Goœcie: Krystian i Bracia Mniejsi, klerycy z zakonu
œw. Franciszka z Lublina na Poczekajce, tworz¹cy zespó³
muzyczny „The Brothers”, na rockowo wyœpiewali i zagrali nie
tylko Barkê, ale i siln¹ potrzebê w dzisiejszym œwiecie „obrony
w³asnego Westerplatte”. Przez ukazanie autorytetu jakim jest
Œwiêty Jan Pawe³ II, m³odzi m³odym dali œwiadectwo
wzajemnego motywowania siê w rozwijaniu swoich talentów
i œwiadectwo wychodzenia
ponad przeciêtnoœæ, szczególnie
wtedy, gdy cz³owiek podejmuje
trud nawrócenia. Wszyscy
doœwiadczyli mocy nadziei, jaka
tkwi w m³odych sercach.
Rekolekcje adwentowe poprowadzone przez ks. dr Jacka
Lewickiego, duszpasterza m³odzie¿y z Che³ma, okaza³y siê
mocnym akordem „czasu Jubileuszu Fatimy”. Przypomnieliœmy
sobie, ¿e Najœwiêtsza Panna
przyby³a do Fatimy prosiæ ludzi,
¿eby „nie obra¿ali ju¿ nigdy
Boga, naszego Pana, który tak
bardzo jest obra¿any”. Dlatego
prosi i nas jak niegdyœ pastuszków: „Módlcie siê, módlcie siê
wiele i sk³adajcie ofiary za
grzeszników; tyle dusz koñczy w
piekle, gdy¿ nikt za nie siê nie
modli i nie sk³ada ofiar”. Zachêca³
nas Ksi¹dz Rekolekcjonista by
podj¹æ na nowo nabo¿eñstwo
Pierwszych 5-ciu Sobót Miesi¹ca
jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi,
których doznaje.
Wydarzenia te, jakie mia³y
miejsce od 13 maja do 13
paŸdziernika 1917 r. w Fatimie,
wed³ug œw. Jana Paw³a II, s¹
kluczem do zrozumienia przysz³oœci rodzaju ludzkiego.
Dlatego warto zg³êbiaæ przes³anie fatimskie i szukaæ w nim
motywacji do odnowienia w³asnej relacji z Matk¹ Bo¿¹, tym
bardziej, ¿e jest g³ówn¹ Bohaterk¹ Adwentu. Polecam link, na
którym mo¿na pos³uchaæ poszerzenie treœci rekolekcyjnych:
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https://www.youtube.com/watch?v=LN3sMSV8Z2Y - Ks.
Dominik Chmielewski, „Czasy ostateczne - Maryja ratunkiem
dla œwiata”.
W naszej Parafii, przy Zespole Szkó³ im. Henryka
Sienkiewicza, odby³y siê Dekanalne rozgrywki w pi³kê no¿n¹
dla ministrantów i lektorów. Dla ch³opców by³ to dobry czas na
integracjê w swoich krêgach, jak i mo¿liwoœæ sprawdzenia
swoich si³ fizycznych. G³ównym organizatorem rozgrywek by³
Ks. Proboszcz Stanis³aw Ga³at z Dorohuczy.
Adwent to szczególny czas. Cech¹ charakterystyczn¹ tego
okresu jest ufne i bezwarunkowe oczekiwanie, które winno
byæ radykaln¹ postaw¹ ¿yciow¹. Czuwam - to znaczy
pamiêtam o ca³ym dobru jakiego doœwiadczy³em od Boga: to
znaczy, troszczê siê o dom który mi Bóg powierzy³, to znaczy
pozwalam na „ciêcia” S³owem Bo¿ym, które „jak miecz
obosieczny - rani i sam leczy”, to te¿ odrywam siê od œwiata
zmys³owego, po prostu uwa¿am jak ¿yjê, „bo nie da siê
przetañczyæ ca³ego ¿ycia” jak mawia³ mój by³y Proboszcz.
Czuwam to znaczy patrzê w przysz³oœæ z Nadziej¹ czyli
z Chrystusem. Przyjmij wiêc postawê zdecydowania siê na
nadziejê, ¿e wydarza nam siê coœ wykraczaj¹cego daleko poza
nasze wyobra¿enia. To zrezygnowanie z kontroli nad
przysz³oœci¹ i oddanie Bogu mo¿liwoœci kierowania naszym
¿yciem. To ¿ycie w przeœwiadczeniu, ¿e Bóg kszta³tuje nas
w mi³oœci, zachowuje w czu³oœci i chroni przed Ÿród³em
naszych lêków. Tak okreœli³ ten czas ks. Henri J. M. Nouwen,
pisarz, wyk³adowca i duchowy autorytet niezliczonych
chrzeœcijan na ca³ym œwiecie,
urodzony w Holandii. By³ ksiêdzem i
wybitnym wyk³adowc¹ na uniwersytetach, jednak ostatni¹ dekadê
swojego ¿ycia spêdzi³ na pos³udze
duszpasterskiej we wspólnocie
L'Arche - Daybreak w Toronto,
zajmuj¹cej siê osobami niepe³nosprawnymi.
S³owa œw. Paw³a niech stan¹ siê
¿yczeniami dla wszystkich czytelników G³osu Siedliszcza i mieszkañców naszej Parafii: „Zawsze siê
radujcie, nieustannie siê módlcie!
W ka¿dym po³o¿eniu dziêkujcie,
taka jest bowiem wola Bo¿a
w Jezusie Chrystusie wzglêdem was.
Ducha nie gaœcie, proroctwa nie
lekcewa¿cie! Wszystko badajcie,
a co szlachetne - zachowujcie!
Unikajcie wszystkiego, co ma choæby pozór z³a”. ( 1 Tes 5, 16-22 ).
Jako Duszpasterze ca³ej parafii,
razem z Ks. Proboszczem Jackiem
Brogowskim zapraszamy do uczestnictwa w Mszach Roratnich,
codziennie o godz. 17.00, a dzieci i
m³odzie¿ do udzia³u w codziennym
losowaniu figurki Niepokalanej oraz
w konkursie na lampion adwentowy,
który bêdzie zdobi³ Szopkê Bo¿onarodzeniow¹, a to wszystko trwa, a¿
do Dnia Œwiêtej Wigilii. Nabo¿eñstwa Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi
odbywaj¹ siê w naszej parafii w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca po
mszy wieczorowej o g. 17.00, po³¹czone z Apelem
Jasnogórskim.
Wikariusz: Ks. Bart³omiej Zwoliñski
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200 rocznica

œmierci Tadeusza Koœciuszki

D

la Napoleona Koœciuszko by³ „bohaterem pó³nocy”,
trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas
Jefferson o Koœciuszce mówi³, ¿e jest „najczystszym
synem wolnoœci jakiego pozna³em [...] i to wolnoœci dla
wszystkich, a nie tylko dla nielicznych i bogatych”. Dla swoich

„A on mówiæ nie mo¿e. Mundur na nim szary...”

150 rocznica urodzin Marsza³ka

P

ierwszy marsza³ek odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej
urodzi³ siê 5 grudnia 1867r. na Litwie, w Zu³owie, ma³ej
wiosce niedaleko Wilna. Ta sama ziemia, która by³a
kolebk¹ m³odzieñczych lat Adama Mickiewicza,
szumem swoich lasów, poezj¹ swych jezior, ³¹k i pagórków
pas³a tak¿e m³odocian¹ pierœ Pi³sudskiego. Ale jak¿e olbrzymia przepaœæ
leg³a w czasie i w doli narodu miêdzy er¹
dzieciñstwa wielkiego poety, a wiosn¹
¿ycia przysz³ego wodza Polski.
Józef Pi³sudski by³ synem starej,
patriotycznej rodziny, której los i fortuna
upadaj¹c pod ciosami nieszczêœæ
publicznych, stanowi³y jakby ¿ywe
zwierciad³o niedoli, od stuleci coraz
sro¿ej nêkaj¹cej naród. Z „dziadapradziada” Pi³sudscy, potomkowie
kniaziów litewskich Ginetów – nale¿eli
do ludzi, dla których nie istnia³o
szczêœcie osobiste, gdy szczêœcia nie
by³o w ojczyŸnie.
Ojciec Józefa, równie¿ Józef Wincenty, o¿eniony z Mari¹ z Bilewiczów,
córk¹ s³ynnego zaœcianka rozs³awionego
przez Sienkiewicza w „Potopie”, by³ w
czasie Powstania Styczniowego komi-
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¿o³nierzy by³ jak mówi³ uczestnik insurekcji Berek Joselewicz
„pos³añcem Boga”, a dla wrogów „besti¹” bo tak o Koœciuszce
mówi³a caryca Katarzyna II.
W niedzielê 15 paŸdziernika minê³a 200 rocznica œmierci
Tadeusza Koœciuszki. Spo³ecznoœæ miasta i gminy Siedliszcze
w szczególny sposób upamiêtni³a bohatera Polski i Stanów
Zjednoczonych.
O godzinie 9.00 odprawiona zosta³a Msza Œwiêta
w intencji Tadeusza Koœciuszki i Ojczyzny. W trakcie
nabo¿eñstwa uczniowie LO w Siedliszczu przypomnieli
biografiê Tadeusza Koœciuszki, a tak¿e zaprezentowali wiersze
ukazuj¹ce jego rolê w historii pañstwa polskiego. Po Mszy
Œwiêtej delegacja w³adz miasta i gminy oraz miejscowi ksiê¿a
z³o¿yli wieniec przed popiersiem Tadeusza Koœciuszki.
Tym samym, z nawi¹zk¹ spe³nia siê testament Naczelnika
by po œmierci choæby jego serce spoczê³o w Polsce. Jednak nie
tylko serce bo równie¿ on sam w pamiêci mieszkañców
Siedliszcza pozostaje ju¿ od kilku pokoleñ.
W. Iwaniuk
sarzem cywilnym w KowieñszczyŸnie, gdzie posiada³ wielkie
w³oœci dziedziczne. Na skutek nieudanych inwestycji maj¹tek
zosta³ zad³u¿ony, co doprowadzi³o do przeprowadzki rodziny
Pi³sudskich do Wilna.
W wieku 10 lat Józef wst¹pi³ do I Gimnazjum rosyjskiego
w Wilnie. W czerwcu 1885r. ukoñczy³ szko³ê i uzyska³
œwiadectwo maturalne. Nastêpnie rozpocz¹³ studia medyczne
na Uniwersytecie Charkowskim, gdzie zwi¹za³ siê z ruchem
socjalistycznym. Po rocznej nauce
Pi³sudski zdecydowa³ siê nie wracaæ do
Charkowa, ale kontynuowaæ naukê na
Uniwersytecie w Dorpacie w Estonii,
jednak nie zosta³ przyjêty ze wzglêdu na
jego sympatie polityczne. W tym czasie
m³ody „Ziuk” w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ
wileñskich socjalistów. Spisek wykryto
i 22 marca 1887r. Pi³sudskiego aresztowano i zes³ano na 5 lat na Syberiê pod
zarzutem udzia³u w przygotowaniach
do zamachu na Cara Aleksandra II.
Z zes³ania powróci³ po odbyciu kary
1 lipca 1892r. W 1894r. zosta³
cz³onkiem Centralnego Komitetu
Robotniczego i redaktorem naczelnym
„Robotnika”. Sta³ siê te¿ jednym
z czo³owych przywódców PPS w kraju.
Za dzia³alnoœæ wydawnicz¹ zosta³
ponownie aresztowany 22 lutego
1900r. i osadzony w pawilonie X Cytadeli Warszawskiej.
W 1901r. udaje mu siê zbiec ze szpitala w Petersburgu, po
czym kontynuuje dzia³alnoœæ PPS tym razem w Galicji.
W 1910 r. powsta³y dwie legalne organizacje: „Zwi¹zek
Strzelecki” we Lwowie i Towarzystwo Strzeleckie w Krakowie,
które prowadzi³y æwiczenia wojskowe oraz wyk³ady
teoretyczne z dziedziny wojskowej. Pi³sudski prowadzi³
wyk³ady oraz przeprowadza³ inspekcje. W po³owie 1912r.
zosta³ Komendantem G³ównym Zwi¹zku Strzeleckiego.
Po wybuchu I wojny œwiatowej wyruszy³ z Galicji do
Królestwa Polskiego. 12 sierpnia 1914r. na czele tzw. Kadrowej
Kompanii Strzelców zajmuje Kielce. 16 sierpnia 1914r.
powo³ano w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy i Legiony
Polskie. Pi³sudski zostaje komendantem I Brygady Legionów.
Komendant d¹¿y³ do tego, by w Warszawie powsta³ Rz¹d
Narodowy i wzi¹³ sprawê niepodleg³oœci Polski w swoje rêce.
Z jego inicjatywy powsta³a Polska Organizacja Wojskowa, zaostrzaj¹ce siê konflikty sk³oni³y go do opuszczenia Legionów.
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5 listopada 1916r. zosta³ cz³onkiem Tymczasowej Rady Stanu
oraz szefem jej departamentu wojskowego. 2 lipca 1917r. Rada
poda³a siê do dymisji, jednak przez ca³y czas domagaj¹c siê
utworzenia rz¹du polskiego. Zainicjowa³ rozbudowê POW,
kieruj¹c tym razem dzia³alnoœæ przeciwko Niemcom.
Kolejny raz aresztowany 22 sierpnia 1917r., tym razem
w zwi¹zku z tzw. „kryzysem przysiêgowym” w Legionach i osadzony wraz z Kazimierzem Sosnkowskim w twierdzy
w Magdeburgu. Po zwolnieniu z twierdzy 10.11.1918r.
Pi³sudski przyby³ do Warszawy. Ju¿ nastêpnego dnia Rada
Regencyjna powierzy³a mu naczelne dowództwo wojsk
polskich i zwróci³a siê do niego o utworzenie rz¹du
narodowego. 14 listopada Rada Regencyjna siê rozwi¹za³a
i w w³adzê zwierzchni¹ nad krajem powierzy³a Pi³sudskiemu.
22 listopada zostaje Tymczasowym Naczelnikiem
Pañstwa. Marsza³ek zmierza³ do przesuniêcia granic jak
najdalej na wschód. Niebawem podejmuje ryzykown¹
wyprawê na Wilno, skutkiem czego w dniu 21 kwietnia 1919r.
miasto zajmuje. Pi³sudski d¹¿y te¿ do nawi¹zania
porozumienia z Ukrain¹ i w dniu 21 kwietnia 1920r. podpisuje
uk³ad sojuszniczy z atamanem Petlur¹, skutkiem czego jest
wspólna wyprawa wojsk polsko-ukraiñskich na Kijów. 10
czerwca 1920r. pod naporem wojsk bolszewickich wojska
polskie musia³y wycofaæ siê z Kijowa. Sytuacja na froncie
polsko-sowieckim zaczê³a siê pogarszaæ. W sierpniu 1920r.
Tuchaczewski ze swoimi wojskami dotar³ na przedpola
Warszawy. Odparciem wojsk bolszewickich spod Warszawy
dowodzi³ sam Pi³sudski. Komendant mia³ bardzo dobry wp³yw
na ¿o³nierzy, umia³ mówiæ bezpoœrednio, bi³a od niego wiara
w zwyciêstwo, której nigdy nie straci³.
16 sierpnia rozpoczê³o siê uderzenie znad Wieprza, które
prze³ama³o front bolszewicki. 10 wrzeœnia 1920r. rozpoczê³a
siê polska ofensywa na Wo³yniu, a w dniach 20-28 wrzeœnia
zosta³a rozegrana bitwa nad Niemnem. W obu tych starciach
wojska polskie odnios³y sukces. Bitwa nad Niemnem by³a
czwart¹ bitw¹, któr¹ Marsza³ek dowodzi³ ( pierwsza wileñska,
druga kijowska, trzecia warszawska). 18 paŸdziernika 1920 r.
Marsza³ek wyda³ rozkaz wojsku koñcz¹cy dzia³ania wojenne.
Wszystkich sukcesów militarnych jednak nie nale¿y
przypisywaæ tylko i wy³¹cznie Marsza³kowi, np. zwyciêstwo
„Bitwy Warszawskiej” w wiêkszym stopniu nale¿y przypisaæ
gen. T. Rozwadowskiemu, który jednak nie doczeka³ siê
nale¿ytych honorów, a wrêcz przeciwnie, zosta³ „odsuniêty”,
nastêpnie uwiêziony.
10 maja 1926r. pod pozorem manewrów wojskowych,
gen. L. ¯eligowski skoncentrowa³ w Rembertowie jednostki
dowodzone przez zwolenników Pi³sudskiego. Nastêpnego
AKTUALNOŒCI ROLNICZE
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ZAGRO¯ENIE ASF

Jak postêpowaæ po znalezieniu pad³ego dzika?
- je¿eli to mo¿liwe, oznakowaæ miejsce znalezienia zw³ok
dzika w celu u³atwienia ich odnalezienia przez w³aœciwe
s³u¿by;
- powstrzymaæ siê od dotykania zw³ok dzika i pozostawiæ je w
miejscu znalezienia;
- zg³osiæ fakt znalezienia pad³ego dzika do w³aœciwego
miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbli¿szej
lecznicy weterynaryjnej lub stra¿y miejskiej lub miejscowego
ko³a ³owieckiego: w trakcie zg³oszenia nale¿y podaæ miejsce
znalezienia zw³ok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne
lub wspó³rzêdne GPS), dane osoby zg³aszaj¹cej (w tym numer
telefonu kontaktowego), liczbê znalezionych zw³ok dzików w
danym miejscu, ewentualnie stan zw³ok pad³ych dzików (stan
ewentualnego rozk³adu, wy³¹cznie koœci);

dnia Marsza³ek przej¹³ dowództwo i 12 maja oddzia³y ruszy³y
w kierunku Warszawy. Wynikiem czego by³o podanie siê do
dymisji ówczesnego rz¹du.
1 czerwca wybrano na prezydenta Ignacego Moœcickiego,
natomiast J. Pi³sudski obj¹³ stanowisko ministra spraw
wojskowych. 28 sierpnia Pi³sudski zosta³ mianowany
Generalnym Inspektorem Si³ Zbrojnych i przez pozosta³e lata
zajmowa³ siê g³ównie sprawami wojska. Ostatnim aktem
pañstwowym, który podpisa³ Marsza³ek, by³a Konstytucja
Kwietniowa z 1935 r.
Pi³sudski zmar³ 12 maja 1935r., Rz¹d og³osi³ szeœciotygodniowy okres ¿a³oby w kraju. Cia³o Marsza³ka pochowano
na Wawelu. W testamencie Pi³sudski wyrazi³ ¿yczenie, aby
jego serce, wraz z cia³em matki, z³o¿yæ na cmentarzu
wileñskim na Rossie (gdzie znajdowa³y siê groby ¿o³nierzy
poleg³ych w kwietniu 1919r. w walkach o Wilno). Serce
Marsza³ka umieszczono w srebrnej urnie i 30 maja 1935r.
uroczyœcie przewieziono do Wilna.
Ciekawostk¹ dotycz¹c¹ naszych terenów jest fakt, i¿
w czerwcu 1925r. J. Pi³sudski odwiedzi³ maj¹tek Zdzis³awa
Lechnickiego w pobliskiej Œwiêcicy. Na tê okolicznoœæ
zasadzono w parku przy dworze pami¹tkowe drzewo –
modrzew. Dworu ju¿ nie ma, ale modrzew przypomina nam
o tym zdarzeniu.
A. Zawiaczyñski
AKTUALNOŒCI ROLNICZE
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W zwi¹zku z zagro¿eniem ASF:
- w lesie nie wolno pozostawiaæ ¿adnych odpadków
¿ywnoœciowych;
- nale¿y powstrzymaæ siê od wywo³ywania ha³asu, który
powoduje p³oszenie dzików (w tym u¿ywania sprzêtów lub
pojazdów powoduj¹cych ha³as);
- nie spuszczaæ psów ze smyczy;
- nale¿y pamiêtaæ, i¿ zgodnie z prawem, na obszarach
wystêpowania ASF, osobom maj¹cym kontakt z dzikami
nakazuje siê stosowanie œrodków higieny niezbêdnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia siê ASF, w tym odka¿anie r¹k
i obuwia;
- nale¿y przestrzegaæ zasady, ¿e osoba która znalaz³a pad³ego
dzika, a tym samym mog³a mieæ kontakt z wirusem ASF, przez
72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodziæ do miejsc,
w których utrzymywane s¹ œwinie i nie wykonywaæ czynnoœci
zwi¹zanych z obs³ug¹ œwiñ.
Red.
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Sukcesy biegaczy z Siedliszcza
Wojewódzkie Dru¿ynowe Biegi Prze³ajowe - Adamów

W

pi¹tek 27 paŸdziernika 2017 roku na stadionie
sportowym "SOKÓ£" w Adamowie odby³y siê
Dru¿ynowe Wojewódzkie Biegi Prze³ajowe
w Biegach Prze³ajowych. W zawodach udzia³ wziê³o blisko
800 zawodników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach:
Igrzyska Dzieci, Igrzyska M³odzie¿y oraz Licealiada
z podzia³em na dziewczêta i ch³opców na dystansach od 600m
do 2000m. W rywalizacji udzia³ bra³y reprezentacje szkó³
naszej gminy - dziewcz¹t Szko³y Podstawowej i ch³opców
Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Doskonale spisa³a siê reprezentacja dziewcz¹t Szko³y
Podstawowej w Siedliszczu, która zajê³a II miejsce
w województwie. Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej wyst¹pi³a
w sk³adzie: Agata Bodzak, Weronika Ho³ub, Natalia
Lewandowska, Oliwia Michalak, Amelia Skiba, Zuzanna
¯ukowska, Julia Grzesiuk. Podopieczne Urszuli Pawlak
pokona³y szesnaœcie najlepszych ekip z zawodów rejonowych,
przegrywaj¹c tylko z dru¿yn¹ Szko³y Podstawowej nr 3
z Tomaszowa Lubelskiego. Tydzieñ wczeœniej dru¿yna
dziewcz¹t z Siedliszcza wywalczy³a V miejsce w Wojewódzkich Biegach Sztafetowych w Cycowie.
Reprezentacja Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
w Siedliszczu zajê³a
bardzo dobre VI miejsce
w siedemnastozespo³owej stawce. Zwyciêzcy
zawodów Rejonowych
w Che³mie wystêpowali
w sk³adzie: Marek Stefañczuk, Rados³aw Grzesiuk, Krystian Kister, Daniel Or³owski, Adrian
Osoba, Jakub Roczon,
Micha³ Kuntski. Ch³opcy
z liceum potwierdzili
dobr¹ dyspozycjê z Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Prze³ajowych
w Cycowie, gdzie zajêli
VI miejsce.
J. Pawlak
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VI Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego

W

dniu 7 grudnia br. w Siedliszczu odby³ siê VI Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar
Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Romualda Traugutta. W zawodach wziê³o udzia³ 33
gimnazjalistów z czterech szkó³. Mecze rozgrywane by³y
systemem pucharowym rosyjskim (do dwóch przegranych).
Sêdzi¹ g³ównym by³ Pan Jacek Pawlak. Rozegrano 62 mecze,
po których wy³oniono najlepsze zawodniczki i najlepszych
zawodników zawodów oraz najlepsze szko³y wœród dziewcz¹t
i ch³opców. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki oraz najlepsze
dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy ufundowane przez
Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda
Traugutta w Siedliszczu Wies³awa Pra¿nowskiego. Zawody
odbywa³y siê w mi³ej sportowej atmosferze a uczestnicy
zostali obdarowani s³odkimi upominkami.
Kolejnoœæ zajêtych miejsc :
DZIEWCZÊTA:
1. Wa³ecka Anna (ZS w Cycowie)
2. Sawicka Weronika (ZS w Cycowie)
3. Sawa Natalia (ZS w Lisznie)
4. Przybylska Julia (ZS w Siedliszczu)
5. Humieniuk Klaudia (ZS w Lisznie)
6. Luszawska Aleksandra ((ZS w Lisznie)
7. Mazurek Zuzanna (ZS w Lisznie)
8-10. Hawerczuk Patrycja (ZS w Siedliszczu), Boruch
Ma³gorzata (ZS w Cycowie), Patra Martyna (ZS w Siedliszczu)
11-14. Hauzer Wiktoria (ZS w Lisznie), Dybek Martyna (ZS
w Wierzbicy), Wnuk Martyna (ZS Siedliszczu), Grzesiuk
Joanna (ZS w Siedliszczu), 15-17. Wawer Ewelina (ZS
w Wierzbicy), Wdowicz Natalia (ZS w Wierzbicy), Ma³ocha
Sylwia (ZS w Wierzbicy).
CH£OPCY:
1. Lewiñski Kacper (ZS w Lisznie)
2. Kozdra Jaros³aw (ZS w Cycowie)
3. Rusin Adrian (ZS w Cycowie)
4. P¹gowski Bartosz (ZS w Cycowie)
5. Œmigielski Mateusz (ZS w Lisznie)
6. Mielniczuk Daniel (ZS w Lisznie)
7-8. Pawlak Adrian (ZS w Siedliszczu), Karwat Oskar (ZS
w Siedliszczu), 9-12. Poliszuk Krzysztof (ZS w Siedliszczu),
S³otwiñski Dawid (ZS w Lisznie), Humieniuk Przemys³aw (ZS
w Lisznie), Troczyñski Jakub (ZS w Siedliszczu), 13-16. Kiciñski
B³a¿ej (ZS w Siedliszczu), Milkowski Kamil (ZS w Wierzbicy),
Kowalczyk Kamil (ZS w Wierzbicy), B³aszczuk Dawid (ZS
w Wierzbicy).
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA:
1. Zespó³ Szkó³ w Lisznie (opiekun - Beata £adna)
2. Zespó³ Szkó³ w Cycowie (opiekun - Joanna Nowaczek)
3. Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu (opiekun - Krzysztof Dyszewski)
4. Zespó³ Szkó³ w Wierzbicy (opiekun - Robert Boraczuk)
J. Pawlak
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Drodzy Czytelnicy.
Redakcja zaprasza wszystkich chêtnych do nadsy³ania i podzielenia siê swoimi przepisami kulinarnymi.
Tym razem przepisy zosta³y przekazane przez Warsztaty Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim.
Liczymy na Pañstwa zainteresowanie

Pierniczki
Sk³adniki: Ciasto: 125g margaryny, 3 (czubate)
szklanki m¹ki pszennej, 1 szklanka i 3 ³y¿ki cukru
pudru, 200g miodu, 1 jajko, 1 ³y¿eczka proszku do
pieczenia, 1opakowanie przyprawy do pierników
(20g), 2 ³y-¿eczki kakao (15g)
Lukier: 2 szklanki cukru pudru, odrobina mleka lub
soku z cytryny, kolorowe barwniki spo¿ywcze
Ponadto: folia spo¿ywcza, m¹ka do podsypania
stolnicy, pergamin
Sposób przyrz¹dzenia:
Ciasto:
1．Do miski w³o¿yæ miêkk¹ margarynê i pozosta³e
sk³adniki ciasta. Wszystko wymieszaæ mikserem.
2. Ciasto prze³o¿yæ na podsypan¹ m¹k¹ stolnicê i
zagniataæ, a¿ bêdzie g³adkie
3. Zawin¹æ w foliê i od³o¿yæ na godzinê do lodówki.
Nasza rada: ciasto mo¿na przygotowaæ nawet kilka
dni wczeœniej i trzymaæ w lodówce.
Lukier:
1．Cukier po³¹czyæ z odrobin¹ mleka lub soku z
cytryny i utrzeæ na bardzo gêst¹, g³adk¹ masê.
2. Cukier roz³o¿yæ do kilku miseczek i zabarwiæ
dodaj¹c do ka¿dego odrobinê innego koloru
barwnika spo¿ywczego.
Pierniczki:
1．Ciasto waùkowaã partiami na gruboúã 1 cm i
wycinaæ foremkami gwiazdki.
2． Ciastka u³o¿yæ na przykrytej papierem do
pieczenia, du¿ej p³askiej blaszce.
3．
Piec 8-10 minut w temp. 180 oC.
Upieczone , ostudzone gwiazdki polukrowaæ za
pomoc¹ szprycy, pêdzelka lub patyczka.

Rolada Makowa
Sk³adniki:
Biszkopt:
3 jajka, 9 (p³askich) ³y¿ek m¹ki pszennej, 5(p³askich)
³y¿ek cukru, 2 (p³askie)³y¿eczki proszku do
pieczenia
Masa makowa:
1 szklanka cukru, 1/2 szklanki bu³ki tartej, 300g
maku, 100 g bakalii, 8 jajek, 2 ³y¿ki miodu
Ponadto:
t³uszcz do wysmarowania blaszki, papier do
pieczenia
Sposób przygotowania:
Biszkopt:
1. Jajka ubiæ z cukrem.
2. Dodaæ m¹kê z proszkiem, wymieszaæ.
3. Ciasto wylaæ na nat³uszczon¹ ,wy³o¿on¹ pergaminem blaszkê o wymiarach 24x35 cm
4. Piec ok. 4-5 minut w temp. 190oC.
Masa makowa:
1. Mak op³ukaæ, sparzyæ, os¹czyæ, zemleæ dwukrotnie
2. Bia³ka ubiæ na sztywn¹ pianê.
3. Zmielony mak utrzeæ z cukrem.
4. Dodaæ miód, bu³kê, pokrojone bakalie i bia³ka
Rolada makowa:
1. Masê rozsmarowaæ w cieœcie, zrolowaæ, owin¹æ
papierem.
2. Piec 20-30 minut w temp. 180oC.

Œwi¹teczne
Ciasteczka
Sk³adniki:
- 2 (niepe³ne) szklanki m¹ki pszennej
- 200g mas³a
- 1/2 szklanki cukru
- 1 jajko
- 1 opakowanie cukru waniliowego (16g)
- folia spo¿ywcza
- papier do pieczenia
Sposób przygotowania:
Ciasto kruche:
1. M¹kê wymieszaæ z cukrem i cukrem waniliowym.
2. Mas³o posiekaæ na m¹ce.
3. Dodaæ jajko i wszystko szybko zagnieœæ.
4. Z ciasta zrobiæ kulê, zawin¹æ w foliê i od³o¿yæ na godzinê do lodówki.
Œwi¹teczne ciasteczka:
1. Sch³odzone ciasto rozwa³kowaæ na gruboœæ
4mm i wykrawaæ foremkami ciasteczka.
2. Ciasteczka uk³adaæ na wy³o¿onej papierem
do pieczenia blaszce.
3. Piec ok. 10 minut w temp. 200oC
4. Ostudzone ciastka dowolnie udekorowaæ.

KONKURS KONKURS
Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y: rozpoznaæ obiekt ze zdjêcia i wskazaæ miejsce jego po³o¿enia na
terenie Gminy Siedliszcze. Odpowiedzi wraz z danymi autora i nr telefonu nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Siedliszczu b¹dŸ przes³aæ na adres: glos@siedliszcze.pl do dnia 31 stycznia
2018 r. Do wygrania 100,00 z³

Rozwi¹zanie konkursu z poprzedniego numeru

Konkurs polega³ na podaniu imion i nazwisk osób ze zdjêcia .
OdpowiedŸ brzmi: Osoby na zdjêciu to
od lewej: M³ynarczyk Franciszka, £uczyñska Danuta, Siennicka Beata, Hempel
Irena, Kiciñska Danuta, Demianiuk Tadeusz, Kluczyk Teresa, Farian Ma³gorzata,
Mazur Marek, Boguszewska Renata,
Surdyk Irena, Feliks Braniewski, Misiura
Eulalia.
Spoœród osób które udzieli³y prawid³owej odpowiedzi wylosowana zosta³a Pani
Iwona Michalska wygrywaj¹c 100,00 z³.
Gratulujemy wygranej !!!

Serdecznie zapraszamy na
Zabawê Sylwestrow¹ 2017/2018
na Placu Targowym w Siedliszczu.
Pocz¹tek imprezy godz. 2200
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