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URZĄD MIEJSKI W MODLIBORZYCACH
Urząd Miejski w Modliborzycach
Piłsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce

GODZINY PRACY:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
Sobota:
Niedziela:

e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl
Tel: 15 8715 079
Fax: 15 8717 102
Burmistrz Modliborzyc - mgr inż. Witold Kowalik
Przewodniczący Rady Miejskiej - Piotr Rogoża,
pełni dyżury w każdy wtorek w godz. 12.00 -16.30,
tel.(15) 871 5 0 79

STRUKTURA URZĘDU MIEJSKIEGO
W MODLIBORZYCACH

7.30 - 15.10
7.30 - 16.50
7.30 - 15.10
7.30 - 15.10
7.30 - 15.10
zamknięty
zamknięty

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
Imię i Nazwisko
Andrzej Rząd
Grzegorz Kwaśnik

Stanowisko,
zakres

Nr

załatwianych

pokoju

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Nr
wew.

Stanowisko
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Modliborzycach
Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Modliborzycach

Numer telefonu
15 8715 - 021
15 8717 - 107

Kierownik Gminnego Ośrodka
Bożena Skowrońska

Pomocy Społecznej

15 8715 - 108

w Modliborzycach

spraw
Grażyna Kapusta

Burmistrz

7

Modliborzyc

Witold Kowalik 15 8715 - 031

31

Irena Kędzierska 15 8715 - 068

68

Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wolicy Pierwszej

15 8715 - 042

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana

Sekretarz Gminy

12

Teresa Szostek

Kierownik

20

Marzena Dolecka
- Jocek

Wiesław Dyjach

15 8717 - 150

Kochanowskiego

15 8716 - 104

w Wierzchowiskach Drugich

REFERAT DS. INWESTYCJI
50

w Modliborzycach

15 8715 - 084

Dyrektor Zespołu Placówek
Małgorzata Wisińska

Inwestycje,

Dyrektor Zespołu Szkół

Oświatowych w Stojeszynie

15 8715 - 091

Pierwszym

Zamówienia

10

Wioletta Środek 15 8717 - 104

14

Publiczne

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi
Robert Biały

Szkół i Przedszkoli

15 8715 - 780

w Modliborzycach

Gospodarka

Dyrektor Biblioteki u Kazimierza.

Ziemią,
Nieruchomościami

14

Marianna Łukasik 15 8717 - 151

51

Zenobia Trójczak

i Mieniem

Elżbieta Krzysztoń

Ochrona
Środowiska,
Gospodarka

14

Dariusz Gózt

15 8717 - 151

51

Przestrzenna i
Rolnictwo

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik

12

Irena Kędzierska 15 8715 - 068

68

Obsługa Rady
Miejskiej,

19

Działalność

Irena Błojda

15 8717 - 140

40

Gospodarcza
Informatyk

19

Daniel Ożóg

15 8717 - 140

40

Sekretariat

8

Elżbieta Siatka

15 8715 - 079

79

Radca Prawny

9

15 8715 - 079

79

Dominika
Pruszkowska

REFERAT FINANSOWY
Skarbnik Gminy

16

Barbara Świątek 15 8717 - 105

15

Renata Dolecka,

Księgowość

17

Budżetowa

Magdalena

15 8717 - 105

15

Bożena Wielgus 15 8717 - 152

52

Lisowska

Podatki

15

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik

2

Ewidencja
Ludności, Dowody

1

Osobiste

Marcin Kowalski 15 8717 - 153
Barbara
Jaskowiak

15 8717 - 106

53
16

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY
CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH
Obrona Cywilna

Miejsko - Gminnej Biblioteki

15 8715 - 103

Publicznej w Modliborzycach

2

Damian
Piotrowski

15 8717 - 153

53

Dyrektor Samorządowego
Przedszkola w Modliborzycach

15 8715 - 026

BUDŻET GMINY MODLIBORZYCE NA ROK 2016
W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Modliborzycach
uchwaliła budżet gminy na 2016 r. składający się z dochodów i wydatków:
Dochody budżetu gminy w 2016 r. – 17.990.134,00 zł w tym:
Dotacja na zadania zlecone – 2 115 709,00 zł.
Subwencje – 9 833 998,00 zł.
Udział w podatkach stanowiący dochody budżetu państwa –
2 242 230,00 zł.
ź Dochody podatkowe własne – 1 930 397,00 zł.
ź Dochody na zadania własne - 1 367 800,00 zł.
ź Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
500 000,00 zł.
ź
ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Opieka społeczna – 3 114 434,00 zł.
Drogi – 1 723 763,00 zł.
Administracja publiczna – 1 995 798,00 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – 370 526,00 zł.
Gospodarka komunalna – 903 650,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 647 237,00 zł.
Kultura fizyczna i sport – 140 900,00 zł.
Pozostała działalność: obsługa długu publicznego, gospodarka
mieszkaniowa, ochrona zdrowia i inne - 661 910,00 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. – 18.572.434,00 zł w tym:
Straże – 283 600,00 zł.
ź Przedszkola – 908 328,00 zł.
ź Dowóz uczniów – 140 000,00 zł.
ź Oświata i wychowanie – 7 682 288,00 zł.
ź

B. Świątek

INWESTYCJE
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII – SZANSĄ POPRAWY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w kwietniu
bieżącego roku planuje rozpocząć nabór wniosków o udzielenie dotacji
z Regionalnego
P r o g r a m u
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020 w zakresie
działania 4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE.
W miesiącu
l u t y m G m i n a
Modliborzyce
przeprowadziła nabór
deklaracji i ankiet
w zakresie montażu
k o l e k t o r ó w
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę. Na dzień 29
lutego 2016 r. chęć montażu kolektorów słonecznych zgłosiło 617 osób,
ogniw fotowoltaicznych 166, pieców opalanych biomasą 63.
Wszyscy mieszkańcy, którzy złożą deklarację od dnia 1 marca
2016 r. będą wpisani na listę rezerwową i będą mieli szanse uczestniczenia
w projekcie, pod warunkiem rezygnacji osoby z listy podstawowej.
Po 10 kwietnia planowane jest podpisanie umów użyczenia
pomiędzy Gminą Modliborzyce a właścicielami nieruchomości na okres

trwania projektu oraz na okres trwałości projektu, tj. minimum 5 lat,
a maksimum 10 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu
z realizacji inwestycji. W umowie tej zostaną określone m.in. szacunkowe
koszty zestawu solarnego /instalacji fotowoltaicznej/ pieców opalanych
biomasą, warunki oraz terminy wpłaty zaliczki i pozostałej kwoty udziału
wnioskodawcy. Niedokonanie wpłaty przez Właściciela w terminie oraz
wysokości, określonej w umowie użyczenia, będzie równoznaczne
z rezygnacją z udziału w projekcie.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO
POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA
W MIEJSCOWOŚCI STOJESZYN DRUGI
Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 stycznia 2016 r.
zakwalifikował do realizacji zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z zatokami
autobusowymi w miejscowości Stojeszyn Drugi w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 857 Zaklików – Modliborzyce od km 13+225 do km 13+560”.
Szacunkowa wartość robót wynosi 450 749,00zł, w tym udział środków
Województwa Lubelskiego stanowi kwotę 180 299,00zł, natomiast Gminy
Modliborzyce – 270 450,00zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie znany będzie rzeczywisty
koszt robót. Prace na w/w zadaniu powinny zakończyć się z październiku br.

Referat ds. Inwestycji

Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ...
….Ostatnie pół roku w działalności Rady Miejskiej to 6 odbytych
sesji, 22 posiedzenia komisji oraz 43 podjęte uchwały. Okres jesienno –
zimowy już tradycyjnie jest okresem wzmożonej pracy związanej
z wypracowaniem, a następnie przyjęciem stawek podatkowych
obowiązujących w następnym roku oraz przygotowaniem i przyjęciem
budżetu gminy. Jak można było przeczytać w poprzednim numerze „Wieści
Gminnych”, stawki podatkowe poza obowiązkowymi, wynikającymi
z ustawy, zwyżkami w podatku transportowym, pozostały na poziomie 2015
roku.
Pozwólcie państwo, że z całego szeregu podjętych w tym czasie
uchwał mających wpływ na działanie samorządu, wymienię kilka, które
miały wpływ decydujący.
Jak co roku, na sesji październikowej radni oraz goście
zaproszeni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Modliborzyce w roku szkolnym 2014/2015. Jednym z najbardziej
wiarygodnych kryteriów oceny danej szkoły są wyniki osiągane przez
uczniów podczas egzaminów. Miło się słucha że „zdawalność matury
w Naszym, modliborskim liceum była najwyższa w powiecie
janowskim i wynosiła 93%, przy średniej w powiecie wynoszącej 86%.
Miejmy nadzieję że osiągane wyniki przełożą się na większy nabór
młodzieży do liceum, a nowe plany dyrekcji szkoły dotyczące profilu
kształcenia podniosą atrakcyjność naszego liceum.
Na sesji w dniu 30 grudnia jedną z uchwał przyjmowanych przez
RM, była uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie porozumienia o przejęciu
w zarządzanie przez Gminę Modliborzyce odcinka drogi powiatowej Nr
2804L o długości prawie 5.5 km., przebiegającego przez Wierzchowiska
Pierwsze i Wierzchowiska Drugie. Jest to jedyne wyjście aby móc
przyspieszyć remont tego ważnego ciągu komunikacyjnego. Wniosek na
remont tego odcinka już został złożony.
28 stycznia 2016 roku członkowie rady jednogłośnie przyjęli
uchwałę budżetową na 2016 rok. Dochody gminy wyniosą 17.990.134 zł,
wydatki 18.572.434 zł. Oczywiście w ciągu roku wielokrotnie będą
wprowadzane „drobne” korekty tego budżetu, gdyż kilka wniosków
złożonych przez gminę otrzyma dofinansowanie. Należy w tym miejscu
zaznaczyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie
zaopiniowała przedstawione wcześniej projekty uchwał tj. – uchwały
budżetowej na 2016 rok, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej i możliwość sfinansowania planowanego deficytu .
Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 roku RM podjęła uchwałę
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy.
Zwolnienia takie będą dotyczyć nie tylko nowych firm lecz także rozbudowę

dotychczasowych. Wymogiem otrzymania tej pomocy będzie inwestycja
przekraczająca kwotę sto tysięcy złotych i utworzenie co najmniej pięciu
miejsc pracy.
Miło mi poinformować, że na tej sesji radni przychylili się do
mojego wniosku i jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o powołaniu
Młodzieżowej Rady Gminy. Od dłuższego już czasu ten projekt chodził mi
po głowie, szukałem możliwości wciągnięcia młodych ludzi we
współdecydowanie o naszej gminie, o sprawach młodzieży.
Najważniejszym celem istnienia takiej Rady jest zwiększenie
zainteresowania i zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne na
poziomie lokalnym. Często jako „dorosła” RM podejmujemy uchwały
dotyczące spraw związanych z młodzieżą. Brakowało nam możliwości
konsultowania swoich pomysłów i rozwiązań rożnego rodzaju problemów
z adresatami projektowanych działań. Powołanie takiej Rady pozwala na
dialog między młodzieżą a przedstawicielami rady miejskiej, burmistrzem,
urzędnikami, co na pewno przyczyni się do zwiększenia skuteczności
podejmowanych rozwiązań. Zależało mi na tym, aby MRG była jak
najbardziej podobna w wyborze i działaniach do RM, dlatego opracowany
i przyjęty statut młodzieżowej rady mówi o 15 młodych radnych, podobnym
ślubowaniu, organach rady. Różni nas czas kadencji - w MRG wynosi dwa
lata i …brak diet. Członkami MRG mogą zostać uczniowie klas IV- VI szkoły
podstawowej, gimnazjum i LO z terenu naszej gminy. Ilość mandatów
w danej szkole zależy od ilości uczniów i wynosi: Zespół Szkół
w Wierzchowiskach Drugich – 4 (2 +2), Zespół Szkół w Modliborzycach –
9 (4+4+1), Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym 2 (1+1). Warto podkreślić, że będzie to pierwsza Młodzieżowa Rada
Gminy w powiecie janowskim, najbliżej nas działają w Gościeradowie i
Niedrzwicy Dużej, a także powołana 25 lutego MRG w Kraśniku.
Czekamy teraz na uprawomocnienie się uchwały, a następnie
będziemy podejmować kolejną o terminie przeprowadzenia wyborów, które
powinny się odbyć jeszcze w tym roku szkolnym. Mam nadzieję, że
włączenie młodzieży w sprawy lokalne pozwoli osłabić stereotyp brudnej
polityki, kojarzonej z korupcją, upartyjnieniem. Poprzez zainteresowanie
młodych ludzi sprawami publicznymi pokażemy, że jest to sfera, na którą
maja wpływ i dzięki, której mogą realizować swoje plany oraz pomysły.

Piotr Rogoża
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Modliborzycach

DARMOWA POMOC PRAWNA
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje,
iż na terenie Powiatu Janowskiego od stycznia br. rozpoczęły działalność
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym)
otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
-weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub
awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej
problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa
celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów i radców
prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę
Radców Prawnych.
Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez
Starostwo Powiatowe, znajduje się w Janowie Lubelskim przy ul.
Ogrodowej 20 (budynek internatu ZST) i czynny jest od poniedziałku do
piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych
porad prawnych prowadzonym przez organizację pozarządową - Związek
Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 6/6.
Usytuowanie i harmonogram prowadzenia przez Związek
Młodzieży Wiejskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Janowskiego codziennie od poniedziałku do piątku
Nazwa jednostki
Lp. udostępniającej
lokal
Urząd Gminy
1
Batorz
2
3
4

Urząd Gminy
Chrzanów
Urząd Gminy
Godziszów
Urząd Gminy
Dzwola

5

Urząd Gminy
Modliborzyce

6

Urząd Gminy
Potok Wielki

Usytuowanie
lokalu

Dni tygodnia i godziny działania punktu

Siedziba Urzędu
Co drugi poniedziałek - od 9.00 do 13.00
Gminy pok. Nr 23 (zamiennie z gminą Chrzanów)
Siedziba Urzędu
Gminy pok. Nr 14
Siedziba Urzędu
Gminy pok. Nr 3
Siedziba Urzędu
Gminy pok. Nr 6

Co drugi poniedziałek - od 9.00 do 13.00
(zamiennie z Gminą Batorz)
Wtorek od 9.00 do 13.00
Środa od 9.00 do 13.00

Siedziba Urzędu
Miejskiego pok. Nr Czwartek od 9.00 do 13.00
5
Siedziba Urzędu
Piątek od 9.00 do 13.00
Gminy pok. Nr

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe, może
skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy
prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
na terenie gminy Modliborzyce
II kwartał 2016 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MODLIBORZYCACH
ZASADY I WARUNKI PROGRAMU „RODZINA 500+”
Rządowy program
„Rodzina 500 +” ma za zadanie
pomóc w wychowywaniu dzieci
poprzez przyznawanie świadczeń
wychowawczych. Wypłacane
pieniądze mają posłużyć jako
częściowe pokrycie kosztów
związanych z zaspokajaniem
potrzeb życiowych oraz
wychowywaniem dziecka.

1.Beneficjenci programu
Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia
przez nie 18. roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski
oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą
starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni
i faktyczni.

-

Świadczenie nie przysługuje gdy:
dziecko jest w związku małżeńskim;
dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe
utrzymanie lub jest w pieczy zastępczej;
pełnoletnie dziecko ma prawo do świadczenia
wychowawczego na własne dziecko;
członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko
świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe stanowią inaczej.

2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium
dochodowe
Świadczenie wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko, przy czym:
na drugie i każde kolejne dziecko przysługuje bez względu na
osiągane dochody rodziny;
na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 800,00 zł, a jeżeli członkiem
rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe
wynosi 1200,00 zł na osobę w rodzinie (pierwsze dziecko
oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do
ukończenia 18 roku życia).
Pod uwagę brane są m.in. dochody uzyskiwane w kraju i za
granicą z różnych tytułów: stosunku pracy, umów cywilno
- prawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, a także
dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty na rzecz dzieci,
stypendia.
Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód
na członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka
rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na
jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Prawo do
świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy o utracie
i uzyskaniu dochodu.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego
na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, za który dochody
stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia jest rok 2014.
Jeżeli będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane
pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie
z przeznaczeniem przez osobę pobierającą wówczas może zostać
podjęta decyzja o:
wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości lub części;

przekazywaniu świadczenia w całości lub w części w formie
rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze
zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
3. Rozpoczęcie programu i terminy wypłat
Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu
(od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać
od 1 kwietnia 2016 r.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski złożone do
30 czerwca 2016 r. będą dawały prawo do nabycia prawa do
świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia, natomiast dla
wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia
wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko będzie
ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek
z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Docelowo prawo do świadczeń przyznawane będzie na okres
od 1 października do 30 września roku następnego.
Beneficjenci uzyskają prawo do świadczenia
wychowawczego w miesiącu, w którym złożą poprawny wniosek (wraz
ze wszystkimi wymaganymi dokumentami), a pieniądze będą im
wypłacane co miesiąc, do końca okresu na jaki zostało przyznane
decyzją świadczenie. Jeżeli osoby pobierające zasiłek utracą do niego
prawo na skutek osiągnięcia wyższych dochodów, zostanie
zawieszona wypłata świadczenia z miesiącem następującym po
pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym uzyskano wyższy dochód.
4. Wniosek o przyznanie świadczenia
Powyższe zadanie dla mieszkańców Gminy Modliborzyce
realizuje od 01 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
zaś wnioski w godzinach 8.00 – 14.00 (w okresie początkowym)
przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim
w Modliborzycach.
Wymagane są dane osoby wnioskującej o przyznanie
świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Do
wniosku dołączyć należy zaświadczenia i/lub oświadczenia
o wszystkich uzyskiwanych dochodach (w przypadku starania się
o zasiłek na pierwsze dziecko).
Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Modliborzycach www.modliborzyce.pl oraz pod
numerem telefonu 15 87 15 108.
GOPS Modliborzyce

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego
kwartalnika przyjmowane będą:
do 30.05.2016 - wydanie czerwcowe nr 43
do 05.09.2016 - wydanie wrześniowe nr 44
Wszystkie materiały prosimy dostarczać na bieżąco wyłącznie
w wersji elektronicznej. Artykuły przekazane po tym terminie
będą ewentualnie publikowane w kolejnych numerach gazety.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do
współpracy przy redagowaniu kwartalnika „Wieści
Gminne”. Dzięki Waszym pomysłom nasza gazeta
może być ciekawsza.
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„PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA
OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE”
JEŚLI NIE PANUJESZ NAD TYM CO ROBISZ, NIE RADZISZ SOBIE Z EMOCJAMI –
POTRZEBUJESZ POMOCY. TEN ARTYKUŁ JEST DLA CIEBIE.
Przemoc rodzi przemoc. Prawie
wszyscy sprawcy przemocy
w dzieciństwie i/lub młodości byli
krzywdzeni, zaniedbywani, bici czy molestowani seksualnie. Ta smutna
przeszłość nie zwalnia jednak nikogo z obowiązku panowania nad swoją
agresją i emocjami. Niczego nie usprawiedliwia. W wielu przypadkach
przemoc związana jest z nietrzeźwością sprawców, jednak alkohol nie
powinien być obarczony bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialnością za
przemoc.
Bardzo istotne stają się więc działania powstrzymujące sprawców
i prowadzące do zakończenia przemocy w rodzinie. Temu celowi mają
służyć programy korekcyjno-edukacyjne, skierowane do osób stosujących
przemoc. Uczestnicy programu w trakcie kolejnych sesji uczą się
rozpoznawać stereotypy kulturowe, promujące męską dominację i kontrolę,
jak też uczą się kontrolować swoje zachowania, prowadzące do przemocy
w celu ich wyeliminowania i zastąpienia alternatywnymi zachowaniami.
Założenia wyjściowe Programu:
1. Przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem, które przynosi zyski
i straty dla sprawcy.
2. Przemoc domowa jest tolerowana i wzmacniana przez postawy
i poglądy wielu ludzi i często zakorzeniona jest we wzorach
postępowania, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
3. Przemoc domowa jest szkodliwym i raniącym nadużywaniem siły
i władzy oraz dążeniom do kontrolowania
współmałżonki/współmałżonka, partnera/partnerki, dziecka lub
sytuacji rodzinnej.
4. Można nauczyć się niestosowania przemocy, nigdy nie należy godzić
się na przemoc i rezygnować z jej powstrzymywania.
5. Stosowanie przemocy nigdy nie może być usprawiedliwiane
stwierdzeniem, że było skutkiem prowokacji ze strony ofiary.
6. Korzenie przemocy domowej tkwią w stereotypach kulturowych
i obyczajowych dotyczących płci, rasy, orientacji seksualnej, które
usprawiedliwiają dyskryminację jednostek i grup społecznych.
7. Stosowanie przemocy jest wyborem, za który sprawca ponosi
odpowiedzialność moralną i prawną.
8. Podstawowym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana
zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie,
a w rezultacie długofalowy efekt powstrzymania sprawców
i zakończenia przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do
samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia
w rodzinie.

osobami prowadzącymi staje się modelem komunikacji partnerskiej dla
uczestników programu.
Program rozpoczną indywidualne sesje, podczas których
uczestnik zostanie zapoznany z celami i przebiegiem Programu.
Prowadzący zapoznaje się także z sytuacją rodzinną i prawną osoby
zgłaszającej się, diagnozując sytuację życiową oraz specyfikę stosowanej
przemocy.
Zajęcia grupowe podzielone są na bloki tematyczne, w których
poddawana jest analizie jedna z form zachowań przemocowych oraz
przedstawiane alternatywne dla niej formy zachowań bez przemocy.
Informacje pozyskane od uczestników są objęte zasadą
poufności.
Zajęcia prowadzone będą w grupie nie większej niż 12 osób.
Czas trwania edycji programu przewiduje 60 godz. zajęć, z przerwami
między nimi nie dłuższymi niż tydzień oraz 12 godz. spotkań
indywidualnych (po 1 godz. na uczestnika). W praktyce długość cykli
korekcyjno-edukacyjnych będzie uzależniona od rodzaju i specyfiki grupy
sprawców oraz od sposobu prowadzenia Programu.
Warunki uczestnictwa:
Do programu nie przyjmuje się:

Zasadniczą część Programu stanowi:
ź

edukacja - przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób
aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie
otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych
doświadczeń.

ź

praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw
osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w Programie
oraz swoich własnych sytuacji życiowych.

ź

ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia
i reagowania w grupie oraz podczas indywidualnej pracy.

Realizacja Programu może odbywać się w systemie zamkniętym
o stałej liczbie uczestników lub otwartym, gdzie w trakcie trwania Programu
dołączają nowi uczestnicy, przechodząc po kolei wszystkie sesje (nowi
uczestnicy mogą dołączyć nie później niż na trzecią sesję).
Program prowadzony jest przez dwie osoby. Relacja pomiędzy

chorych psychicznie;
osób z poważnymi zaburzeniami osobowości antyspołecznej
oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej;

ź

nałogowych hazardzistów;

ź

osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli
podstawowego cyklu terapii.

Uczestnikami programu są:
ź

osoby kierowane sądownie, skazani za przestępstwo z art. par.
1 kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie, opiece, ze
stwierdzeniem sprawstwa przemocy) korzystający
z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia
wolności);

ź

osoby kierowane przez Policję, objęte procedurą Niebieskich Kart;

ź

osoby kierowane przez pomoc społeczną, organizacje
pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje;

ź

osoby samodzielnie zgłaszające chęć uczestnictwa w programie.

Osoby przed wejściem do programu podpisują kontrakt
określający reguły uczestnictwa w programie zawierające:
1. formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności
w zajęciach;

Głównym celem Programu jest zmiana zachowań i postaw osób
stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców
i zakończenie przemocy w rodzinie.
Cele szczegółowe Programu:
1. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
2. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez
używania przemocy w rodzinie;
3. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej
odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
4. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania
przemocy w rodzinie;
5. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
w rodzinie bez stosowania przemocy;
6. uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań
terapeutycznych.

ź
ź

2. obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia
społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
3. zobowiązanie do powstrzymania się od przemocowych zachowań
i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;
4. wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania
przemocy w rodzinie.
Wobec osób skierowanych decyzją sądu uchylających się od
uczestnictwa w zajęciach prowadzący Program poinformuje
Zleceniodawcę/ PCPR o tym fakcie. Fakt dobrowolnego uczestnictwa
w programie osób stosujących przemoc /skierowanych przez instytucje,
organizacje, rodzinę lub samodzielne zgłoszenie/ pozostaje objęty
tajemnicą.
Bliższych informacji możesz uzyskać w:
ź

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach
- tel. 15 8715108,

ź

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
– tel. 15 8723 345,

ź

Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim
– tel. 15 8723 34.

Agnieszka Graboś
Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania

DZIENNY DOM OPIEKI „SENIOR-WIGOR”
ZAPROSZENIE
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020

Serdecznie zapraszamy seniorów z terenu gminy Modliborzyce do
skorzystania z usług oferowanych przez nasz dom. Jest jeszcze kilka
wolnych miejsc. Można tu poprawić swoją kondycję psychiczną i fizyczną,
a także realizować swoje pasje i marzenia.
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Modliborzycach działa już od
stycznia. Uczestnicy to osoby po 60. roku życia nieaktywni zawodowo,
którzy w miłej atmosferze spędzają wolny czas. Poprzez bogatą ofertę
prowadzonych zajęć ruchowych, relaksacyjnych i terapii zajęciowej można
usprawnić ogólny stan zdrowia i samopoczucia. W ramach
przeprowadzanych spotkań międzypokoleniowych seniorzy mogą oglądać
występy dzieci i młodzieży z tutejszej szkoły.
W porównaniu do tego, z czego uczestnik może skorzystać,
odpłatność jest niewielka. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior- WIGOR" w Modliborzycach przedstawia
poniższa tabela.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do
kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r.
póz. 163 z późn zm.) wyrażony w %

kwota odpłatności dla
osób samotnie
gospodarujących

kwota odpłatności
dla osoby w
rodzinie

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

25,00 zł

35,00 zł

Powyżej 150% do 200%

35,00 zł

45,00 zł

Powyżej 200% do 250%

45,00 zł

55,00 zł

Powyżej 250% do 300%

55,00 zł

65,00 zł

Powyżej 300% do 350%

65,00 zł

75,00 zł

Powyżej 350%

75,00 zł

85,00 zł

Do 100%

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie
Dziennego Domu Senior-WIGOR w Modliborzycach w godzinach otwarcia
od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub pod numerem telefonu 607
302 197.
Anna Świeca
Kierownik
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Modliborzycach

TURNIEJ TENISA PAMIĘCI
JÓZEFA KUDŁY
Jarosław Szabat wygrał siódmy Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar śp. Józefa Kudły, nauczyciela i dyrektora szkoły w Potoczku.
Zawody odbyły się w miejscowości Lute w gminie Modliborzyce i podobnie
jak w poprzednich latach, wśród gości był prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, który do Lutego przyjeżdża na
zaproszenie zięcia Józefa Kudły - mecenasa Jana Klafkowskiego.

W rywalizacji mogli brać udział tylko mieszkańcy Lutego. Drugie
miejsce zajął w niej Bartłomiej Sochaj, a trzeci był Kamil Harsz.
Pomysłodawca turnieju Jan Klafkowski. Na stałe mieszka
w Poznaniu, ale często bywa we wsi Lute, gdzie ma posiadłość
odziedziczoną po teściu i razem z rodziną spędza wolny czas. Mecenas
Klafkowski od wielu lat funduje nagrody, nie tylko dla miejscowych
pingpongistów, ale również dla uczniów za wyniki w nauce. W tym roku
tenisiści otrzymali m.in.: puchary, nagrody finansowe, książki i odzież
sportową.

NOWY LEKKI SAMOCHÓD
RATOWNICZO – GAŚNICZY
OSP W ZARAJCU
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarajcu w grudniu
2015 roku otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Druhowie
odebrali go wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych 18 grudnia
2015 r. w Lublinie, w towarzystwie strażaków z innych jednostek, które
otrzymały wsparcie Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Lekki samochód pożarniczy marki Opel, przystosowany jest do
przewozu co najmniej 6 osób, z klimatyzacją i systemami bezpieczeństwa,
wyposażony m.in. w sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, głośnik i lampy
dachowe oraz radiotelefon. Do tej pory druhowie z Zarajca używali "Lublina"
z 1997 roku, który teraz będzie służyć strażakom z OSP w Pasiece.
Nowy pojazd kosztował prawie 163 tysiące złotych, z czego 50
tysięcy przeznaczył Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie, 86
tysięcy pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a resztę dołożyła Gmina Modliborzyce.
W grudniu 2015 r.w uroczystości w Lublinie wzięli udział strażacy
ochotnicy z 26
jednostek,
działających
w województwie
lubelskim, którzy
otrzymali sprzęt o
wartości kilku
milionów złotych.

Oprócz inicjatora zawodów i prezesa PKOl młodych
pingpongistów dopingowali: burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik,
przewodniczący rady miejskiej Piotr Rogoża, starosta janowski Grzegorz
Pyrzyna, dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach Wiesław Dyjach i sołtys
Lutego p. Alina Ślusarska.

Komendant Gminny
Tomasz Kliza

Włodzimierz Sierociuk
Informacyjna Agencja Samorządowa

FERIE ZIMOWE W ZARAJCU
W okresie ferii zimowych dzieci z Zarajca miały zorganizowane
kilkugodzinne zajęcia, które
częściowo wypełniały im
wolny czas .
Podczas zajęć dzieci
korzystały z gier
planszowych, tenisa
stołowego i piłkarzyków.
Panie ze Stowarzyszenia
"MAGNOLIA" chętnie
dyżurowały podczas zabawy
i
c z u w a ł y
n a d
bezpieczeństwem dzieci.

Ferie te zostały zorganizowane również dzięki współpracy z OSP w Zarajcu,
która udostępniła lokal. Dzieci miło spędziły wolny czas przy zabawie,
poczęstunku i ciepłej herbacie.
Stowarzyszenie „MAGNOLIA”

UKS JUDO TEAM MODLIBORZYCE
SUKCES GONI SUKCES...

Ostatnie miesiące przyniosły dla naszego klubu sporo radości
i sukcesów, a zaczęło się od turnieju w Lublinie. 12-osobowa reprezentacja
Modliborzyc w składzie: Gabriela Śmietana, Kornelia Myszak, Sylwia
Pasztaleniec, Katarzyna Śmietana, Jakub Matysiak, Rafał Dziadosz,
Bartłomiej Dziewa, Bartosz Czuba, Kacper Radwan, Kamil Gąska, Maciej
Czuba, Patryk Kotwica i Sławomir Śmietana w dobrym, stylu
zaprezentowali się na matach w Lublinie podczas Otwartych Mistrzostw
Województwa Lubelskiego. Ze stolicy Lubelszczyzny zawodnicy przywieźli
aż 4 medale i puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju. Srebrny medal
wywalczył Rafał Dziadosz, na najniższym stopniu podium stanęli: Gabriela
i Sławomir Śmietanowie, a „ wisienką na torcie” był złoty medal Katarzyny
Śmietany, która została okrzyknięta najlepszą zawodniczką turnieju,
wygrywając swoje wszystkie pojedynki przed czasem.

Zawody zawodami, ale ostro trenować trzeba …
Już w pierwszych dniach stycznia nasi zawodnicy wzięli udział
w 3-dniowym zgrupowaniu w Elblągu. Katarzyna i Sławomir Śmietanowie
oraz Maciej Czuba wraz z opiekunem Sebastianem Rogożą podczas
International Judo Training Camp Elbląg trenowali 2 razy dziennie po
2 godziny. W czasie zajęć reprezentanci Modliborzyc doskonalili techniki
prezentowane przez mistrzów Judo. Judocy mieli również możliwość
zmierzyć się na walkach sparingowych tzn. randorii z zawodnikami m.in.:
Polski, Czech, Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Szwecji. Piąta edycja tego
wydarzenia zgromadziła rekordową ilość uczestników z siedmiu krajów!
Ponad 700 judoków i judoczek oraz około 200 trenerów brało udział
w szkoleniu Judo na najwyższym poziomie.
7 lutego 2016 r. przyszedł czas na naszych najmłodszych
zawodników i zawodniczki, którzy wystartowali na I Otwartych
Mistrzostwach Miasta Zamość – Dzieci. Ekipa z Modliborzyc była jedną
z najliczniejszych drużyn, startujących na zamojskich matach.
Reprezentowało nas aż 21 judoków. Najlepiej z naszej całej ekipy spisał się
Jakub Szmit, wygrywając swoją kategorię wagową i wiekową. Bardzo
dobrze zaprezentowali się też pozostali zawodnicy: Sylwia Pasztaleniec,
Kacper i Dawid Radwanowie oraz Kamil Gąska, którzy wywalczyli srebrne
medale. Na najniższym stopniu podium uplasowali się: Jagoda Chłodny,
Karolina Chudy, Katarzyna Krasowska, Filip Gajór, Krzysztof i Dawid
Woźniak, Dominik Gąsiorowski, Hubert Sulik, Rafał Dziadosz, Bartłomiej
Dziewa, Bartosz Czuba, Krystian i Julia Blachowie, Kacper Kowal
i Sebastian Pasztaleniec. W klasyfikacji drużynowej Uczniowski Klub
Sportowy Judo Team Modliborzyce uplasował się na III miejscu dzięki
świetnej postawie naszych zawodników.

Kolejnym udanym startem naszej ekipy był udział na Otwartych
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Chełmie. Na mocno
obsadzonym turnieju nieliczna, ale za to wartościowa reprezentacja
z Modliborzyc, wywalczyła 3 medale. Najlepiej pojedynki stoczyli: Gabriela
Śmietana, Jakub Matysiak i Maciej Czuba, którzy po emocjonujących
i zaciętych walkach przegrali jedynie swoje walki finałowe, ostatecznie
zdobywając srebrne medale. Niewiele zabrakło także Kacprowi Kowalowi
startującemu w najliczniejszej kategorii turnieju, który zajmując V miejsce
otarł się o brązowy medal.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

http://judo-modliborzyce.jimdo.com/

JUDO TEAM MODLIBORZYCE

GUKS MODLIBORZYCE
LIGA PLAS 2016 – WYGRANY I TURNIEJ
W sobotę 13 lutego 2016 r. drużyna GUKS Modliborzyce
rozpoczęła rozgrywki Ligowe Powiatu Kraśnickiego w Piłce Siatkowej. Do
ligi zgłosiły się 4 drużyny: Annopol, Księżomierz, Modliborzyce i Trzydnik
Duży. System rozgrywek to trzy turnieje systemem ,,każdy z każdym” do
2 wygranych setów. Drugi turniej rozegrany zostanie w dniu 6 marca 2016 r.,
natomiast turniej finałowy zaplanowany jest na 20 marca 2016 r. Wszystkie
turnieje rozgrywane są w Hali Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym.

Skład GUKS Modliborzyce:
Szymon Bęcała, Zenon Biegas, Marcin Dziura, Mateusz Gałus, Paweł Gierłach,
Dariusz Gumienik, Mateusz Jaskowski, Piotr Jaskowski, Mateusz Kutyła, Grzegorz
Nieborak, Paweł Piotrowski, Damian Piotrowski, Sebastian Sołtys, Łukasz Wróbel.
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR PREZESA GUKS
MODLIBORZYCE
14 lutego 2016 r. w Modliborzycach odbył się coroczny Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa GUKS Modliborzyce. Rywalizowało
sześć drużyn w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Po zaciętych
„bojach” główne trofeum zdobył zespół "KS ALE URWAŁ". Królem
Strzelców turnieju został Mateusz Dolecki (14 bramek), natomiast na
najlepszego bramkarza wytypowano Jakuba Kapronia.
Kolejność zajmowanych miejsc:
1. KS ALE URWAŁ
2. OGNIOODPORNI
3 . S T S Z A K R Ę T
MODLIBORZYCE
4. CZARNI
5.OKONIE I OLD BOYS.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA
MODLIBORZYC
21 lutego 2016 r. w Modliborzycach sześć drużyn rywalizowało
w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Modliborzyc. Główne
trofeum zdobył zespół "Chrześniaki", złożony z zawodników z powiatu
janowskiego, który w decydującym spotkaniu pokonał pierwszą drużynę
Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Modliborzyce. Dla obydwu
ekip był to drugi mecz w tym turnieju. W fazie grupowej GUKS Modliborzyce
wygrał z "Chrześniakami" w setach 15:10 i 15:7. Spotkanie
o pierwsze miejsce było bardzo zacięte. Pierwszego seta wygrali
gospodarze, ale w drugim lepsi okazali się rywale a o ostatecznym
zwycięstwie decydował tie break, który zakończył się triumfem
"Chrześniaków" 15:13. Na trzecim stopniu podium stanęła ekipa pod
nazwą "Nie ma lipy", a na kolejnych miejscach uplasowały się druga
drużyna GUKS Modliborzyce, KS GOK Trzydnik Duży i Old Boys Janów
Lubelski. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Marek Kozyra z drużyny
"Chrześniaków". Trzy najlepsze zespoły, które rywalizowały w hali Zespołu
Szkół w Modliborzycach, otrzymały puchary, a zawodnicy - medale. Dla
wszystkich drużyn organizatorzy przygotowali pamiątkowe statuetki
i dyplomy, a wręczył je Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. CHRZEŚNIAKI
2. GUKS MODLIBORZYCE I
3. NIE MA LIPY
4. GUKS MODLIBORZYCE II
5. KS GOK TRZYDNIIK DUŻY
OLD – BOYS JANÓW LUBELSKI

GUKS MODLIBORZYCE – PIŁKA SIATKOWA
Sekcja siatkarzy GUKS Modliborzyce uczestniczy w rozgrywkach
Amatorskiej Ligi we Frampolu. Po pięciu kolejkach nasz zespół zajmuje
trzecie miejsce. Do rozegrania pozostały nam dwa mecze. Najbliższe
spotkanie rozegramy 26 lutego 2016 r. z WKS Kosmos oraz 11 marca 2016
r. z Sokołem Zwierzyniec.
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5
5
5
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6:11
3
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Sety

Prezes GUKS
w Modliborzycach

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE ...
ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY!
Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego
w Modliborzycach zaprasza wszystkich do swojej nowej siedziby. Jesteśmy
prawdopodobnie jedyną biblioteką w regionie, która została wybudowana
od podstaw, a większość środków na ten cel pozyskaliśmy
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czytelnicy mają teraz do dyspozycji ponad 400 metrów
kwadratowych powierzchni użytkowej, pomieszczenia dla dzieci
i dorosłych, sanitariaty i meble
dostosowane także do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Wszystkie wnętrza
w bibliotece zostały urządzone
w nowoczesnym, spójnym
stylu. Nowe pomieszczenia są
teraz bardziej funkcjonalne
i przystosowane dla różnych
grup wiekowych. Nie ma barier
architektonicznych.
Na czytelników czeka
m.in. kącik prasowy, komputery
z bezpłatnym dostępem do
Internetu, Xbox, fotele
multimedialne, nowoczesna
sala komputerowa oraz sala konferencyjna, natomiast dla młodszych
czytelników - bezpieczny Kącik Malucha oraz interaktywna podłoga. Każdy
może znaleźć u nas przestrzeń dla siebie i zaszyć się z ulubioną książką.
Oprócz książek drukowanych biblioteka posiada również zbiory
elektroniczne w postaci audiobooków i płyt DVD. Biblioteka zapewnia także
katalog online.

Zmieniły się również godziny otwarcia naszej placówki. Teraz
modliborska książnica jest czynna w:
poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 9.00-17.00,
w środy w godz. 8.00-18.00,
w piątki w godz. 9.00-15.00
i soboty w godz. 9.00-14.00.

Inwestycję „Budowa Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach” zrealizowano w ramach
programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura
Bibliotek. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 989 708,39 PLN; kwota
dotacji MKiDN wyniosła 1 483 800,95 PLN (75% kosztów inwestycji); środki
budżetu gminy Modliborzyce – 505 907,44 PLN (25% kosztów inwestycji).

FERIE W BIBLIOTECE
Od lat zajęcia w bibliotece podczas ferii zimowych cieszą się
dużym powodzeniem zarówno u dzieci jak też ich rodziców. Przede
wszystkim dlatego, że u nas zawsze jest wesoło i bezpiecznie. Uczestnikom
zajęć nigdy nie brakuje dobrego humoru. Zawsze też można wypożyczyć
ciekawą książkę, by przy
lekturze odpocząć
w domowym zaciszu.
P o d c z a s
tegorocznych ferii
również było u nas
gwarno i wesoło.
A to pewnie za sprawą
nowych atrakcji, które
biblioteka zaoferowała
dzieciom. Największym
powodzeniem cieszył się
Xbox oraz podłoga

interaktywna. Dzieciaki miały również do dyspozycji nowe gry planszowe,
kolorowanki, fotele multimedialne, gry komputerowe. Rodzice, który
odwiedzili nas ze swoimi pociechami, mogli skorzystać z kącika prasowego
z bogatą ofertą tytułów prasowych i pozwolić sobie na chwile wytchnienia.

Jesteśmy przekonane, że podczas tegorocznych ferii na nudę
chyba nikt nie mógł narzekać.
Bibliotekarki

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
FERIE 2016
Celem organizacji zajęć w czasie tegorocznych ferii było
zagospodarowanie wolnego czasu naszym małym czytelnikom
i sympatykom, zachęcenie ich do czytania oraz zorganizowanie dobrej
zabawy.
Uczestnicy ferii w Stojeszynie Pierwszym dnia 17 lutego 2016 r.
przenieśli się na
biegun południowy.
By dowiedzieć się
paru ciekawostek
o pingwinach,
w y s ł u c h a l i
opowieści z książki
„Zaczarowana
zagroda” Aliny
i C z e s ł a w a
Centkiewiczów oraz
wykonali papierowe
postaci pingwinów.
Z okazji
Międzynarodowego
Dnia Języka
Ojczystego w poniedziałek, 22 lutego odbyły się zajęcia literacko plastyczne dla dzieci: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy
nie gęsi, iż swój język mają”, których celem było uświadomienie dzieciom
jak piękny i bogaty jest nasz język ojczysty. Dzieci aktywnie włączały się do
o d c z y t y w a n i a ,
a następnie do zilustrowania
wybranego przez siebie
przysłowia, korzystając przy
tym z książki Agnieszki
Frączek „Gdy przy słowie
jest przysłowie”.
Nasze spotkania
zakończyliśmy dnia 25 lutego
recytacją wybranych wierszy
A g n i e s z k i F r ą c z e k . To
doprawdy budujące, że dzieci
chcą poznawać rodzimą
literaturę i uczyć się wierszy
p o l s k i c h p o e t ó w, m i m o
w s z e c h o b e c n y c h
"rozpraszaczy" w postaci
komputerów, tabletów itd.
Wyjście na środek sali
i powiedzenie kilku, czasem
nawet kilkunastu wersów
z pamięci wymagało nie lada
odwagi, dlatego każdy
z występów nagradzany był
gromkimi brawami.
Prezentowane wiersze miały
bardzo radosny, czasami
wręcz humorystyczny
charakter, dzięki czemu od
razu zapanowała miła, swobodna atmosfera.
Ponadto w bibliotece od poniedziałku do piątku na czytelników
czekały gry planszowe, puzzle, materiały plastyczne i oczywiście - książki.
Był czas na rozmowę i wspólne zabawy – ruchowe i umysłowe. Chętnych na
spędzenie zimowego odpoczynku od nauki w bibliotece nie brakowało.
Wszystkim dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy za udział
w naszych spotkaniach.

IX TRADYCYJNE BIBLIOTECZNE
KOLĘDOWANIE
W środowe popołudnie, 27 stycznia 2016 roku, biblioteka
w Stojeszynie Pierwszym po raz kolejny zgromadziła miłośników śpiewania
kolęd. Słowa kolędy Juliusza Słowackiego: „Chrystus Pan się narodził,
Świat się cały odmłodził(...)”posłużyły za hasło dziewiątej już edycji
Kolędowania w Bibliotece w Roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

FILIA BIBLIOTECZNA
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
FERIE ZIMOWE W WIERZCHOWISKACH

Dzieci z Dyskusyjnego Klubu Książki zaśpiewały znane i lubiane
kolędy, we wspólne kolędowanie włączyły się Panie z DKK dla dorosłych.
Kolędowanie w Bibliotece staje się piękną tradycją, która łączy
pokolenia. Wszystkim uczestnikom spotkania składamy serdeczne
podziękowania.
Alfreda Gierłach

FILIA BIBLIOTECZNA
W WOLICY PIERWSZEJ

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz
szacunku dla wszystkich kobiet.
Z inicjatywy Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych,
działającego przy bibliotece, zostało zorganizowane spotkanie dnia
6.03.2016 r. w świetlicy środowiskowej. W bardzo sympatycznej i miłej
atmosferze wszystkie panie aktywnie uczestniczyły w dyskusjach na temat
czytanych pozycji książkowych i wzajemnie zachęcały się do dalszego
poznawania literatury. Spotkanie miało charakter integracyjny.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
DKK dla dorosłych w Wolicy Pierwszej zaprasza i czeka na
nowych klubowiczów.
Spotykamy się raz w miesiącu by w miłej atmosferze podzielić się
uwagami na temat przeczytanych ostatnio książek oraz zapoznać się
z nowościami wydawniczymi.
Jadwiga Piech

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza
placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się 16
lutego 2016 r.
Dzieci spotykały się w bibliotece, mając do dyspozycji różne gry
planszowe, kolorowanki, klocki, puzzle oraz mnóstwo ciekawych książek
do wypożyczenia. W kąciku dla najmłodszych czytaliśmy oraz
wyświetlaliśmy bajki.
Podczas zajęć plastycznych „Zima w oczach dzieci” młodzi
uczestnicy warsztatów okazali się bardzo kreatywni i stworzyli ładne
i oryginalne prace.
Ponadto, codziennie w godzinach pracy biblioteki, dzieci
i młodzież korzystały również ze stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu.
Był to bardzo miły czas, spędzony w aktywny sposób.
Anna Sajdak

KULTURA
TEATR JEDNEGO AKTORA
11 grudnia 2015 r. zorganizowaliśmy po raz pierwszy Przegląd
Teatru Jednego Aktora, który na stałe zamierzamy wpisać w kalendarz
organizowanych przez nas imprez. Celem przeglądu jest m.in. promowanie
twórczości teatralnej, rozwijanie umiejętności wypowiedzi uczestników
poprzez formę sztuki scenicznej oraz promocja własnej osobowości.
Przegląd skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz
dorosłych z terenu naszego powiatu.

KINGA TYLUS

PATRYCJA KRZYSZTOŃ

Na dobry początek zgłosiło się pięcioro uczestników, w tym jedna
w kategorii dorosłych.
Prezentacje oceniali: Henryk
Kowalczyk – instruktor ds. teatru Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie i Jerzy Kałduś – aktor.
Jurorzy przyznali dwa wyróżnienia.
Pierwsze trafiło do gimnazjalistki z Modliborzyc
- Kingi Tylus za "Matkę" Stanisława Ignacego
Witkiewicza, a drugie otrzymała Teresa Mul
z Kolonii Zamek, która wystąpiła z własnym
monologiem pod tytułem "Zapracowana".
Obydwie laureatki na co dzień są związane
z działalnością teatralną w GOK-u.
TERESA MUL

PRZEGLĄDY
Początek roku obfitował w przeglądy kolęd i pastorałek,
w których udział, jak zwykle, brali nasi młodsi i dorośli artyści, bardzo często
odnosząc sukcesy.
9 stycznia 2016 r. na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
i Grup Kolędniczych w Lublinie Zespół Śpiewaczy z GOK zajął III miejsce
(wśród 35 zespołów występujących).

ZESPÓŁ GOK MODLIBORZYCE

MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ W POLICHNIE
W dniach 18 – 22 stycznia w Puławskim Ośrodku Kultury odbywał
się XXI Ogólnopolski Festiwal Kolęd, na którym wystąpiło ogółem ponad
1500 wykonawców (340 prezentacji).
W kategorii dorosłych nasz Zespół Śpiewaczy zajął II miejsce
i wystąpił podczas koncertu finałowego 31 stycznia. W kategorii szkół
podstawowych III nagrodę zdobyła Ela Jakubiec, a Julia Fijałkowska
została wyróżniona.
21 stycznia na Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Janowskim

O ś r o d k u K u l t u r y,
w kategorii klas IV-VI
Julia Fijałkowska
i Ela Jakubiec zajęły
równorzędne
I miejsca, w kategorii
zespołów II nagrodę
zdobyło Rodzeństwo
Lenartów.
29 stycznia na VI
Międzypowiatowym
Przeglądzie Kolęd,
P a s t o r a ł e k
RODZEŃSTWO LENART (ZDJ. JOK)
i W i d o w i s k
Kolędniczych
w Polichnie nasze wokalistki zdominowały II kategorię wiekową; pierwsze
miejsce zajęła Ela Jakubiec, drugie – Julia Fijałkowska, a trzecie - Julia
Jaskowska.
Gratulacje dla artystów i prowadzących instruktorek.
Podziękowania dla Pana Burmistrza za zapewnienie dojazdu
zespołom na festiwale.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
10 stycznia 2016 r. po raz kolejny w Modliborzycach grała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 24 finału. W Modliborzycach
zbiórkę prowadziło sześcioro wolontariuszy: Patrycja Krzysztoń, Natalia
P t a s z n i k , A n g e l i k a Wa l a , I l o n a Ł u p i n a , B a r t e k O s t r o w s k i
i B a r t e k Tc h ó r z w r a z
z
p r z y j a c i ó ł m i .
W Wierzchowiskach pod
opieką nauczycieli zbierali;
Wiktoria Jędorowska, Piotr
Kosidło i Paweł Serwatka. Od
godz. 15-tej rozpoczął się
kilkugodzinny koncert w GOKu. Wystąpili: nasza orkiestra
dęta, przedszkolaki
z Modliborzyc, wokaliści,
zespoły taneczne i wokalne,
kabarety działające w GOK i świetlicy w Wierzchowiskach. Na zakończenie
zagrała kapela „Sanna”. Obejrzeliśmy pokaz ratownictwa w wykonaniu
OSP z Modliborzyc.
Niewiele zabrakło do pobicia rekordu: zebraliśmy 3786,95zł i 3,27
euro, w tym z licytacji
p r z e d m i o t ó w
przysłanych przez
W O Ś P
o r a z
przekazanych (m.in.
kalendarz z podpisami
mistrzów od Judo Team
z Modliborzyc i koszulki
Banku PEKAO) – 361 zł.
Jak zwykle serdeczne
podziękowania dla
wszystkich za wspólne
granie tego dnia.

XVIII MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD
TRADYCYJNYCH KOLĘD I PASTORAŁEK

ufundowana przez Zarząd Powiatowy PSL). II miejscem ex aequo
nagrodzono Elżbietę Kamińską z GOK Modliborzyce oraz Mirosława
Kolasę z Szastarki. III nagrodę otrzymała Stefania Suchora ze Stojeszyna.

Podczas XVIII Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych
Kolęd i Pastorałek, 17 stycznia 2016 r. gościliśmy w Modliborzycach
11 zespołów śpiewaczych i 8 solistów śpiewaków w części konkursowej.
Poza konkursem wystąpił męski zespół śpiewaczy „Majdaniacy”, zdobywca
I nagrody w roku ubiegłym.

Nagrody finansowe dla zespołów śpiewaczych ufundował
Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik, dla solistów Przewodniczący Rady
Miejskiej – Piotr Rogoża. Wyróżnienia dla dwóch zespołów ufundowało
PHUT Marka Siembidy z Potoka. Przegląd po raz kolejny organizowaliśmy
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim.

ALINA MYSZAK

JANINA CHMIEL

Komisja Artystyczna w składzie: Barbara Nazarewicz – etnograf,
dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim - przewodnicząca,
Andrzej Sar – Główny Instruktor ds. dziedzictwa kulturowego
Lubelszczyzny, WOK w Lublinie i Andrzej Wojtan – Redaktor Naczelny
„Gazety Chłopskiej” z dodatkiem „Kultura Ludowa”, postanowiła:

FERIE
Podczas tegorocznych ferii zimowych, poza stałymi zajęciami
i próbami zespołów, dzieciom i młodzieży zaproponowaliśmy warsztaty
teatralne, wokalne, taneczne, fotograficzne oraz plastyczne – tutaj
podziękowania dla pań, które pomogły nam w prowadzeniu zajęć. Odbyły
się projekcje filmowe oraz zajęcia z robotyki, z wykorzystaniem specjalnych
zestawów klocków Lego.

KOCUDZANKI

LINOWIANKI
ź w kategorii zespołów śpiewaczych:
I nagrodę przyznać Zespołowi Śpiewaczemu z GOK Modliborzyce, trzy
II miejsca ex aequo Zespołom Śpiewaczym „Janowianki”, „Godziszowianki”
i „Kocudzanki” (nagroda specjalna im. Włodzimierza Gomółki), dwie
III nagrody ex aequo otrzymały Zespoły Śpiewacze „Linowianki” z Linowa
oraz „Blinowianki”;
ź w kategorii solistów śpiewaków:
I miejsce ex aequo przyznano Alinie Myszak z Kocudzy (nagroda specjalna
im. Stanisława Fijałkowskiego ufundowana przez Barbarę Nazarewicz,
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim) oraz Janinie
Chmiel z Wólki Ratajskiej (nagroda specjalna im. Włodzimierza Gomółki

Andrzej Rząd

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Z WIZYTĄ W DOMU "SENIOR - WIGOR”

21 stycznia 2016 roku - grupa 4-latków zaprosiła do przedszkola
swoje ukochane
Babcie i Dziadków.
Spotkanie miało
c h a r a k t e r
warsztatowy. Babcia
Sebastiana - Pani
Stefania Suchora
- grając na harmonijce
ustnej zachęciła dzieci
do tańca, a następnie
pokazała, w jaki
sposób można
wykonać kwiaty
z bibuły.
Dużo radości sprawiło przedszkolakom wykonanie korali pod
okiem Babć. Nie zabrakło też „serduszkowych” laurek, uścisków i życzeń

29 stycznia 2016 roku dzieci z grupy 5-latków pod opieką pani
E. Gąsiorowskiej i pani A. Pelc udały się na spotkanie z pensjonariuszami
Dziennego Domu "Senior - WIGOR”. Okazją był Dzień Babci i Dzień

Dziadka. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, zakończony
wręczeniem samodzielnie przygotowanych prezentów.
W podziękowaniu za występ przedszkolaki otrzymały pięknie
opakowane, słodkie upominki w postaci domowych babeczek, upieczonych
przez Gospodarzy Domu.

BAL KARNAWAŁOWY
28 stycznia 2016 roku w przedszkolu odbył się bal karnawałowy.
Wszyscy bawili się świetnie, uczestnicząc we wspólnych zabawach
prowadzonych przez Klauna. Dzieci miały również możliwość pozowania
do pamiątkowych zdjęć.

od przedszkolaków. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
Dorota Kańkowska

,,RZECZ SIĘ WYDARZYŁA OGROMNIE WESOŁA
BABCIA Z DZIADKIEM PRZYSZLI
DZISIAJ DO PRZEDSZKOLA”
Święto Babci i Dziadka to wyjątkowo miła uroczystość w naszym
przedszkolnym kalendarzu. W grupie 5-latków uroczystość ta odbyła się
dnia 26 stycznia 2016 roku. Dzieci przedstawiły swoim kochanym Babciom
i Dziadkom Jasełka, które w grudniu zaprezentowały Rodzicom na
Spotkaniu Opłatkowym.
Nie mogło zabraknąć także okolicznościowych wierszy, piosenek

oraz życzeń. Wszystkie Babcie i Dziadkowie z dumą oglądali
przedstawienie, nie kryjąc wzruszenia i radości ze swoich wnucząt. Dzieci
z o s t a ł y n a g r o d z o n e g r o m k i m i b r a w a m i ,
a po przedstawieniu wszyscy przeszli do sali na słodki poczęstunek.
Na zakończenie
w n u c z ę t a
obdarowały swoje
Babcie i Dziadków
upominkami. Całe
s p o t k a n i e
przebiegało w
r o d z i n n e j ,
s e r d e c z n e j
atmosferze i
zapewne na długo
pozostanie w pamięci zarówno Babć, Dziadków jak, i wnucząt.
Elżbieta Czerwonka
Dorota Kańkowska

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
ZABAWA KARNAWAŁOWA
Dnia 27.01.2016r. odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci
wraz z nauczycielkami dołożyły wiele starań, aby wystrój ,,Sali balowej”

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ulubiony dzień w roku, który
sprawia wszystkim dużo radości. Dnia 3.02.2016r. przybyli licznie
dziadkowie i babcie. Dzieci przedstawiły swój program artystyczny,
w którym zaprezentowały umiejętności muzyczne i recytatorskie. Babcie
i dziadkowie byli bardzo zadowoleni i dumni ze swoich wnucząt. Dzieci
obdarowały zaproszonych gości upominkami – słodkimi babeczkami. Po
części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

WALENTYNKI
Walentynki to czas, w którym okazujemy swoje uczucia tym,
których kochamy. Mimo, że to święto dla starszych, nie można też
zapominać o dzieciach, które chcą także dzielić się tym uczuciem.

zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci w kolorowych strojach bawiły się
świetnie, a skoczna muzyka zachęcała je do zabaw i tańców.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Samorząd uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Do
specjalnie przygotowanego pojemnika, który pełnił funkcję skrzynki
pocztowej dzieci chętnie wrzucały walentynkowe kartki. Wszystkie dzieci
z przedszkola dostały kartkę walentynkową, naklejkę, a także słodką
niespodziankę w postaci lizaka.
Nauczycielki przedszkola

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
PRZYJACIELE Z PRIEVIDZY

SPEKTAKL TEATRALNY

Świat można poznawać na wiele sposobów. Bardzo ciekawym
i wartościowym doświadczeniem dla dzieci jest możliwość komunikowania
się z rówieśnikami z innych krajów. Po udanej współpracy ze szkołą
w Düsseldorfie, w tym roku nawiązaliśmy kontakt ze szkołą
w Prievidzy na Słowacji. Uczniowie klasy III „b” Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach korespondują z nowymi, słowackimi przyjaciółmi.
Adresaci z niecierpliwością czekali na przygotowane specjalnie dla nich,
pięknie udekorowane karty, plakaty i zdjęcia z lekcji języka angielskiego.
Napisali do nas: Kristinka, Timea, Niki, Marcelka, Nikolka, Magdalĕnka,
Ve n e s k a , E m k a ,
Lenka, Kali, Nikolas,
Jurko, Dăvid, Matuš,
Adam, Michal i Jakub.
My również wysłaliśmy
własnoręcznie
w y k o n a n e
noworoczne karki
z ż y c z e n i a m i
i informacjami
o polskich tradycjach,
naszej szkole
i Modliborzycach.
D z i e c i
z zainteresowaniem
gromadzą informacje
o
S ł o w a c j i ,
poszerzając zasób
słów i wiedzę o świecie, a my - nauczyciele - dzielimy się wiedzą oraz
wymieniamy doświadczenia z zakresu metodyki nauczania języków
obcych. Cała korespondencja odbywa się w języku angielskim. Bardzo
cieszymy się z naszej polsko - słowackiej współpracy.

Dnia 17 stycznia 2016 roku uczniowie ze Szkolnego Koła
Teatralnego w Zespole Szkół w Modliborzycach wystawili sztukę pt. „Idę
śladami Króla królów i Pana panów”.

Ewa Rycerz

Spektakl, zaprezentowany w kościele parafialnym, był
poświęcony Służebnicy Bożej - Rozalii Celakównie. Młodzież
przedstawiła wybrane sceny z życia Rozalii - osoby świeckiej, pielęgniarki
szpitala św. Łazarza w Krakowie, mistyczki. Sztuka dostarczyła informacji
o dzieciństwie, domu rodzinnym, trudnej pracy w szpitalu a także o bogatym
życiu wewnętrznym Rozalii.
Spektakl, według scenariusza p. Teresy Dudy, został
przygotowany pod kierunkiem mgr Zuzanny Skoczyńskiej we współpracy
z ks. Pawłem Dobrowolskim .
Młodzi artyści to uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Modliborzycach. W sztuce zagrali: Patrycja Krzysztoń, Marcelina Paleń,
Kinga Tylus, Bartłomiej Tchórz, Aleksandra Wieleba, Alicja Kusz,
Izabela Król, Julia Litwin, Karolina Sajdak, Patrycja Tes, Bartosz Dolecki,

stereotypów oraz prezentowały młodzieży zagadnienia dotyczące
samorozwoju, przydatne podczas egzaminów końcowych. Tematyka
warsztatów dotyczyła także problemów związanych z karierą zawodową.
Studenci prowadzili zajęcia w formie interaktywnej, kształtując odpowiednie
postawy wśród młodych ludzi.

Mikołaj Adamczyk, Patryk Zarzeczny, Ewelina Gąska i Kamila Lenart.
W inscenizacji udział wzięła także pierwszoklasistka z Publicznej Szkoły
Podstawowej – Julia Bużewicz.
Z pewnością sztuka „Idę śladami Króla królów i Pana panów” stała
się źródłem wzruszeń i przemyśleń dla licznie zgromadzonej widowni.
Zuzanna Skoczyńska

POETYCKIE SPOTKANIE POKOLEŃ
,,Wszelka poezja jest sztuką słowa,…”
Władysław Tatarkiewicz
Nastrojowe wiersze i piosenki o zimie uczniowie klasy III
a zaprezentowali seniorom podczas poranka poetyckiego „Uroki zimy”,
który odbył się 9 lutego 2016 r. w Dziennym Domu „Senior - Wigor”
w Modliborzycach.

Spotkanie w pięknym Domu Seniora upłynęło w miłej atmosferze,
a poezja połączyła pokolenia. Nic tak nie łączy ludzi jak wspólna radość.
wych. klasy Bożena Pikula
Magdalena Wielgus

Dzięki temu, że warsztaty prowadzone były w języku angielskim,
uczniowie mieli szansę kształcić swoje umiejętności językowe oraz nabrać
pewności w posługiwaniu się tym językiem. Zajęcia wzbudziły duże
zainteresowanie wśród młodzieży, która spotykała się również
z wolontariuszami w czasie wolnym.
Ireneusz Florczak

NOWE PROPOZYCJE
DLA PRZYSZŁYCH LICEALISTÓW
Zespół Szkół w Modliborzycach rozszerza ofertę edukacyjną dla
gimnazjalistów. Oprócz klasy ogólnokształcącej, od nowego roku
szkolnego placówka zamierza prowadzić naukę w nowych klasach
ukierunkowanych na sport i informatykę, ale ich powstanie zależy od liczby
chętnych.
- Chcemy utworzyć jedną, bądź nawet dwie klasy i w ten sposób
nawiązać do tradycji naszej placówki, która kiedyś w jednym roczniku miała
nawet 40 uczniów. Teraz w drugiej i trzeciej klasie jest po kilkanaście osób,
a do pierwszej uczęszcza zaledwie 7 - mówi dyrektor ZS w Modliborzycach
Wiesław Dyjach, który objął to stanowisko w ubiegłym roku. Jego zdaniem
szkoła ma atuty, które zamierza wykorzystać, zachęcając gimnazjalistów do
kontynuowania nauki w miejscowym liceum. To, m.in.: wysoki poziom
nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminu maturalnego,
stypendia burmistrza od 100 złotych miesięcznie za średnią co najmniej
4,75, darmowe podręczniki dla pierwszoklasistów, a także dofinansowanie
połowy kosztów biletów miesięcznych oraz co najmniej jednego wyjazdu na
mecz albo inne imprezy sportowe, czy wydarzenia kulturalne.
- Dodatkowym argumentem za wyborem naszego liceum jest
również elastyczność przy wyborze rozszerzeń, które w większości szkół
trzeba określić już na etapie rekrutacji do pierwszej klasy. U nas decyzje
o "specjalności" można podjąć nawet w drugim semestrze, gdy uczniowi
łatwiej jest określić swoje preferencje - dodaje dyrektor Dyjach.

PROJEKT NEXT STEP
Zespół Szkół w Modliborzycach w dniach 7-10 marca 2016 r.
realizował projekt międzynarodowej wymiany studenckiej AIESEC,
w którym brali udział uczniowie wszystkich klas liceum ogólnokształcącego
i trzeciej klasy gimnazjum.

ANDRZEJ KRAŚNICKI I WŁADYSŁAW DYJACH
fot. A. Boś

W ramach projektu Next Step wolontariusze z Grecji i Jordanii
prowadzili interaktywne warsztaty w języku angielskim. Przybliżały one
uczniom różne aspekty kultury ich krajów, budując w nich otwartość na
obcowanie z innymi narodowościami, wpływały na przełamywanie

ZS w Modliborzycach dysponuje także dobrą bazą dydaktyczną
i doświadczoną kadrą. Ma halę sportową i boisko wielofunkcyjne, a także
pracownię komputerową, którą chce jeszcze doposażyć. Autorzy pomysłu
utworzenia klasy sportowej mają poważnego orędownika w osobie prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego, który poparł tę
inicjatywę podczas tegorocznego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
śp. Józefa Kudły w miejscowości Lute.
Władysław Sierociuk
Informacyjna Agencja Samorządowa

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
"CHCĘ BYĆ ZDROWYM
- JEM OWOCE I WARZYWA"
W Zespole Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym im.
Jana Pawła II dużą uwagę przywiązuje się do tego, by uczniowie od
najmłodszych lat odżywiali się zdrowo. Już od września nauczyciele
prowadzą akcję informującą uczniów o zdrowym żywieniu.
Również szkolna stołówka przeszła metamorfozę. Panie z kuchni
serwują mniej dań smażonych, ograniczyły również ilość przypraw typu
wegeta czy sól. Wydawane obiady zawierają więcej warzyw i owoców pod
różną postacią. O tym, że najzdrowsze są surowe owoce i warzywa
wszyscy wiemy, ale mało kto zabiera je ze sobą np. na drugie śniadanie.
Najmłodsi uczniowie ZPO w Stojeszynie otrzymują owoce i warzywa w dni
nauki szkolnej w ramach programu „Owoce w szkole”. Ich starsi koledzy
muszą radzić sobie sami i robią to całkiem nieźle. W obecnym roku
szkolnym uczniowie klasy drugiej gimnazjum na zajęciach technicznych
realizują moduł żywieniowy. Lekcje teoretyczne z tego przedmiotu
przeplatane są zajęciami praktycznymi, w czasie których młodzież
samodzielnie przygotowuje zdrowe posiłki takie jak np. sałatka grecka.
Drugoklasiści chętnie częstują swoich kolegów i koleżanki przygotowanymi
własnoręcznie potrawami, a chętnych nie brakuje.Ostatnio uczniowie klasy
drugiej naszego gimnazjum zaserwowali przedszkolakom oraz uczniom
klas I-III soki owocowo-warzywne. W miłej atmosferze gimnazjaliści od rana
„produkowali” za pomocą sokowirówki soki z przyniesionych produktów, by
móc je potem podać do konsumpcji.

janowskiego i modliborskiego. W akcję zaangażowani są też
proboszczowie parafii, którzy - w porozumieniu z dyrektorami szkół
i zgodnie z regulaminem Funduszu - typują kandydatów do stypendium.
Kwota stypendium i ilość stypendystów zależy od puli zebranych pieniędzy.
Oczywiście, o przyznaniu stypendium decyduje komisja stypendialna.
Na tegorocznej uroczystej gali stypendia otrzymało dwudziestu pięciu
uczniów z powiatu janowskiego, w tym także uczeń naszej szkoły Mikołaj
Kucia. Dumni z Mikołaja - jego zmagań z wiedzą, własnymi słabościami
i wyzwaniami - życzymy mu wielu sukcesów, a rodzicom serdecznie
gratulujemy. Mamy nadzieję, że takich uczniów ambitnych i wytrwale
dążących do celu będzie więcej.
Maria Piotrowska
wychowawczyni I klasy gimnazjum

KONKURS „ŚWIAT BAŚNI HANSA
CHRISTIANA ANDERSENA”
Od najwcześniejszych lat życia, dzieci w czasie poznawania
otaczającego ich świata, napotykają na słowo drukowane.Czytając
bogacimy swoje uczucia takie jak: miłość, przyjaźń, podziw, koleżeństwo,
solidarność z innymi. Baśnie H. Ch. Andersena czytali nasi dziadkowie
i rodzice. Uniwersalizm, piękno języka i stylu sprawia, że są one bliskie
również dzisiejszym czytelnikom czego dowiódł konkurs „Świat baśni
Hansa Christiana Andersena” przeprowadzony w grudniu 2015 roku.
W konkursie wzięli udział uczniowie
z klas II - VI szkoły
podstawowej. I etap – eliminacje klasowe - odbył się 8 grudnia 2015 r.
Uczniowie rozwiązywali test, w którym musieli wykazać się znajomością
życiorysu pisarza i treścią baśni. Do drugiego etapu zakwalifikowało się
13 uczniów z najwyższymi wynikami. Klasa II: Jola Krzysztoń, Julia Dziewa,
Andżelika Karbowniczek, Mateusz Jaskowiak. Klasa III: Kacper Paszajew,
Julia Widz, Gabrysia Skupińska, Tomek Wieczorek, Tomek Wieczorek.
Klasa IV: Dominik Suchora, Jakub Krzysztoń, Dominik Kaproń, Aleksandra
Góreczna. II etap – odbył się 16 grudnia 2015 r. publicznie, przed
nauczycielami i uczniami ze szkoły podstawowej. Konkurs poprowadziły
uczennice z klasy VI, które wykazały się umiejętnością pięknego czytania,
wyraźnej i wyrazistej wymowy. Uczestnicy drugiego etapu wykazali się
dokładną znajomością treści baśni.

W trakcie przeprowadzonych zajęć gimnazjaliści starali się
przekonać najmłodszych uczniów naszej szkoły, że warto jeść owoce
i warzywa pod różną postacią i przy każdej okazji. Mamy nadzieję, że
wpajane od najmłodszych lat nawyki żywieniowe zaprocentują
w przyszłości.
Uczniowie kl. II gimnazjum

FUNDUSZ STYPENDIALNY
IM. MARII I LECHA KACZYŃSKICH
W poniedziałek 14 grudnia 2015 roku w Janowskim Ośrodku
Kultury odbyła się druga edycja Funduszu Stypendialnego im. Marii
i Lecha Kaczyńskich. W uroczystości wzięła udział pani
Marta Kaczyńska- córka śp. Pary Prezydenckiej.

Odpowiedzi uczestników oceniało jury w składzie: p. M. Michna,
p. E. Krzysztoń, p. D. Żurawicz i p. E. Kamińska-Rząd. Publiczność
nagradzała prawidłowe odpowiedzi gromkimi brawami.
Zwycięzcy konkursu: I miejsce - Tomasz Wieczorek, II miejsce – Andżelika
Karbowniczek, III miejsce – Gabrysia Skupińska.
Wszystkim uczestnikom II etapu dyrektor szkoły p. M. Wisińska wręczyła
słodkie upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc otrzymali również nagrody książkowe.
E. Kamińska -Rząd
Bibliotekarz szkolny

DOBRE WYSTĘPY TENISISTÓW STOŁOWYCH

W ubiegłym roku, 24 uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu janowskiego otrzymało
jednorazowe stypendium w wysokości tysiąca zł. Z naszej szkoły
wyróżnienie to przypadło Przemysławowi Nosalowi . W tym roku wsparcie
finansowe otrzymali kolejni zdolni uczniowie. Pieniądze dla dzieci są
pozyskiwane w ramach zbiórki publicznej, która odbywa się w formie
rozprowadzania cegiełek i kwesty do puszek na terenie 22 parafii dekanatu

Drugie miejsce wywalczyły
dziewczęta z Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Powiatowej Gimnazjadzie
w Drużynowym Tenisie Stołowym, która odbyła
się 15 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół
w Dzwoli. Katarzyna Kania i Kinga Grzegórska
uległy tylko w finale gospodarzom Turnieju
(dziewczętom z Dzwoli) i awansowały do
następnego etapu zawodów. W turnieju wzięli
udział również chłopcy (Wiktor Łańczak,
Mateusz Nosal), którzy ostatecznie zakończyli
zawody na V miejscu.
Tomasz Nalepa

ZABAWA CHOINKOWA
Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi lubią
się bawić. Świetną ku temu okazją jest, niewątpliwie, zabawa choinkowa,

która w naszej szkole odbyła się 30 stycznia 2016 r. Czekali na nią
z niecierpliwością zwłaszcza młodsi uczniowie, którzy przygotowali
ciekawe kostiumy karnawałowe. Wśród radosnych i rozbieganych
maluchów można było dostrzec dobre wróżki, urzekające księżniczki,
śmiesznych klaunów. Nie zabrakło też odważnych strażaków, batmanów,
spidermanów. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, uczestnicząc
w zabawach i konkursach prowadzonych przez gościa tegorocznej imprezy
– DJ'A. Ci, którzy się przebrali, otrzymali nagrody.
Wielką atrakcją okazały się również konkursy dla uczniów klas
starszych, których nie mogło zabraknąć tego wieczoru. Warto wspomnieć
o konkursie na najlepszą tancerkę i tancerza, zabawie z krzesełkami
- sprawdzającej refleks i szybkość uczestników. Zaś punktem
kulminacyjnym był wybór króla i królowej balu!
W trakcie zabawy uczniowie mieli możliwość skorzystania
z poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Wieczór szybko minął
i ,,…choć tańcem się zmęczyłem, to mnie jakaś dziwna siła znów
podrywa i wciąż nęci, by się w rytmie rocka kręcić”.
Opiekunowie
Samorządu Uczniowskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
„SZLACHETNA PACZKA”
Jest to ogólnopolski projekt pomocy
Stowarzyszenia „Wiosna”, skierowany do osób
w trudnej sytuacji materialnej, do ludzi
starszych i samotnych, do rodzin
wielodzietnych, a także do rodzin, w których
jest przewlekła choroba oraz
niepełnosprawność lub jej członkowie żyją
w niezawinionej biedzie. Przekazanie pomocy
poprzedzone jest analizą sytuacji i potrzeb
rodziny.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców
i dobroczyńców przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowywane są
paczki dla rodzin, odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a także
bardzo często marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność, a potrzebujące
rodziny dostają sygnał, że nie są same.
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
już po raz czwarty włączył się w ten projekt. Wspólnie z Dyrekcją,
nauczycielami i pracownikami szkoły wzięliśmy udział w projekcie

Szlachetnej Paczki jako Darczyńcy.
W bieżącym roku szkolnym dzięki zaangażowaniu i wsparciu
finansowemu mogliśmy pomóc rodzinie wielodzietnej, która zmaga się
z niepełnosprawnością swego dziecka.
Za zebraną kwotę zakupiono: odzież dla dzieci, wyposażenie
mieszkania (pościel, ręczniki), pomoce szkolne, produkty żywnościowe,
środki czystości, kosmetyki jako drobne upominki. Przygotowane paczki
były zawiezione do magazynu w Janowie Lubelskim, skąd zostały one
przekazane rodzinie.
Akcje charytatywne i działanie na rzecz środowiska bardzo dobrze
wpływają na charakter ludzi - kształtują ich szlachetność,
odpowiedzialność, empatię. Przeprowadzone akcje, a także współudział
w nich, uwrażliwiają na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka, uczą
dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący,
cierpiący.
Wolontariusze
Agnieszka Kucharczyk
Anna Niedźwiedź

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
„Naszym Babciom i Dziadkom z całego serca,
zdrowia dziś życzą wszystkie wnuczęta”.

Uroczystość z tej okazji uświetniły wiersze i piosenki oraz występ
artystyczny pt. „Kopciuszek”, przygotowany na zajęciach świetlicowych.
Tego dnia przybyło do naszej szkoły liczne grono Babć i Dziadków, którzy
z wielkim wzruszeniem podziwiali występy swoich wnucząt. Po wspólnym
pamiątkowym zdjęciu wszyscy goście udali się na poczęstunek.
Dzięki takim uroczystościom dzieci uczą się szacunku wobec
osób starszych i wyrażania wdzięczności dziadkom. Takie spotkania służą
zacieśnieniu więzi międzypokoleniowych.

KARNAWAŁ W SZKOLE
Dnia 6 lutego 2016 r. dzieci bawiły się na zabawie karnawałowej.
Miały możliwość zaprezentować różnorodne stroje, przygotowane wspólnie
z rodzicami. Wszyscy bawili się wspaniale, uczestnicząc

w różnorodnych zabawach przygotowanych przez nauczycielki. Dzieci
bardzo atrakcyjnie spędziły sobotni wieczór.
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
POLECA
„DRZEWO MIGDAŁOWE”
MICHELLE COHEN
CORASANTI
„Drzewo migdałowe” to debiutancka powieść Michelle Cohen
Corasanti, Amerykanki o żydowsko-polskich korzeniach. Bohaterem
swojej powieści czyni autorka młodego Palestyńczyka – Ahmada. Jego
oczami poznajemy świat, w którym przyszło mu żyć. Poznajemy trudną
codzienność Palestyńczyków żyjących w Izraelu, kraju rządzonym przez
Żydów. Życie na styku dwóch kultur, dwóch religii, dwóch tradycji, tak
blisko a jednocześnie tak daleko od siebie.
Główny bohater, Ahmad, dorasta, kształci się, wyjeżdża za
granicę i poznaje życie w zachodniej cywilizacji. Czy tradycja wyniesiona
z domu rodzinnego, wiara, przekonania polityczne, będą miały wpływ na
to, jak zaadoptuje się w nowym dla niego świecie? Czy możliwe jest
całkowite odejście od własnych korzeni, rodziny?
Czytając tę książkę poznajemy życie ludzi odmiennej od
naszej wiary, innych tradycji ale czy na pewno tak różnych od nas? Też
mamy rodzinę, bliskich, których kochamy, też bezpieczeństwo,
szacunek i miłość są dla nas najważniejsze. Czy w takim razie jesteśmy
sobie bliscy czy jednak dalecy?
Autorka porusza wiele tematów, szczególnie istotnych wobec
ostatnich wydarzeń, fali uchodźców „zalewających” Europę. Mamy
różne nastawienie do tego problemu, często kształtowane przez media
i portale społecznościowe. Mamy tendencję do generalizowania,
nadużywania słów „oni”, „tamci”.
Dzięki tej książce możemy „ich” poznać bliżej, może lepiej
„ich” zrozumieć, może nawet polubić?
W powieści pada wiele mądrych słów, cytatów wartych
zapamiętania, przemyślenia. Mnie szczególnie utkwił w głowie jeden „Nienawiść bierze się ze strachu i braku wiedzy. Gdyby ludzie mogli
poznać tych, których nienawidzą, i skupić się na tym, co ich łączy,
mogliby przełamać tę wrogość”.
„Drzewo migdałowe” to lektura, która bardzo mnie poruszyła,
polecam wszystkim mając nadzieję, że, tak jak ja nie będą mogli się od
niej oderwać a treść na długo w nich pozostanie.
Iwona Mańka
DKK dla dorosłych w Modliborzycach

KĄCIK POEZJI

W DNIU TRZECIM
Jak cichutko i jak smutno
W Wielki Piątek jest w kościele ...
Wśród hortensji, wśród goździków
Całun z Krzyża w grobie się ściele.
Ale miłość jest mocniejsza
zwycięży konanie.
I w dniu trzecim - jak powiedział Chrystus zmartwychwstanie.
Wtedy dzwony się rozdzwonią,
serce im zabije.
Wielką prawdę nam ogłoszą:
Chrystus żyje! - Niechaj żyje!

Alicja Myszak

STEFANIA Z GERLICZÓW BRONIEWSKA (1901–1966) –
„PANNA WYKLĘTA” RODEM ZE STOJESZYNA Zdeklarowana członkini Narodowych Sił Zbrojnych (ps.
'Bogucka', 'Kowalska'), prywatnie żona przedostatniego komendanta
tejże organizacji, Zygmunta Broniewskiego, z którym ramię w ramię
pracowała na rzecz polskiego podziemia, w tym jako sanitariuszka
w czasie Powstania Warszawskiego.
Z jej dzieciństwa i młodości znamy zaledwie kilka szczegółów.
Urodziła się 24 kwietnia 1901 r. w Stojeszynie w rodzinie ziemiańskiej jako
córka Aleksandra i Róży Gerliczów. Aleksander Piotr Gerlicz (herbu Lis
z Odmianą Bzura), poślubiwszy Różę z Łempickich - dziedziców dóbr

STEFANIA I ZYGMUNT BRONIEWSCY,
FOT. Z ARCH. RODZINNEGO BRONIEWSKICH
stojeszyńskich, został właścicielem tegoż majątku w 1893 roku, który
wówczas odznaczał się pięknymi lasami i stawami rybnymi i stał się dla
młodej rodziny pierwszym gniazdem domowym. Z dziewięciorga
potomstwa trzy córki i trzej synowie dożyli wieku dojrzałego. Potem
Gerliczowie nabywszy majątek w Starej Wsi pod Węgrowem, mieszkali tam
do 1912 roku, zachowując jednak posiadłości w Stojeszynie i Ruszczy. Po
wybuchu I wojny światowej, latem 1915 roku rodzina Gerliczów
przymusowo wysiedlona przez Kozaków, znalazła się w Warszawie.
Jeszcze przed końcem wojny przeniosła się do niewielkiego majątku
Palikije k/Wojciechowa w powiecie lubelskim, gdzie Stefania i jej
rodzeństwo spędzali swą młodość. W wieku panieńskim Gerliczówna
została posłana do szkoły żeńskiej prowadzonej przez Madame Cecylię
Plater-Zyberkównę w Warszawie dla młodych dziewcząt z zamożnych
domów, której celem było wychowanie i kształcenie nowego pokolenia
kobiet, zarazem nowego zarzewia polskiej inteligencji. Na początku 1922
roku poślubiła Zygmunta Broniewskiego, współwłaściciela i administratora
zasobnego majątku Garbów. Bracia Broniewscy Zygmunt i Mieczysław
odziedziczyli go po zmarłym ojcu. Młodszy brat Zygmunta, Mieczysław
ożenił się z siostrą Stefanii, Zofią.
Wspomnienia potomków rodziny Gerliczów rysują dojrzałą już
Stefanię Broniewską jako osobę niezwykle ciepłą, energiczną,
entuzjastycznie nastawioną do otoczenia, przy tym o silnej osobowości
kobietę. Była niezrównaną sportsmenką i myśliwym. Wiele czasu
poświęcała synom swojej siostry podczas jazdy konnej czy polowań. Była
dla nich instruktorem i towarzyszem. W strzelaniu z broni była wielokrotnie
„królową polowań”, organizowanych przez największe okoliczne majątki
ziemskie. Z powodzeniem towarzyszyła mężowi w administrowaniu
majątkiem, zwłaszcza w opiece nad końmi. Ciekawostką jest fakt, że
zaczęła jako pierwsza hodować konie dla polskiej armii. Była lepszym
jeźdźcą konnym, niż niejeden mężczyzna. Z Zygmuntem tworzyli bardzo
szczęśliwy i harmonijny związek, chociaż nie doczekali się potomstwa.
Oboje cechowała ogromna odwaga, która okazała się zwycięską wobec
najtragiczniejszych okoliczności.
Ich dalsze życie naznaczyło piętno drugiej wojny światowej.
Stefania spędziła większą część okupacji w Garbowie. Gdy we wrześniu
1939 roku rodzina Zofii i Mieczysława stanęła wobec konieczności ucieczki

przed okupantem,
powierzyli posiadłość
garbowską pod opiekę
Zygmunta i Stefanii.
M a ł ż e ń s t w o
Broniewskich od
początku okupacji
zaangażowało się
w d z i a ł a l n o ś ć
konspiracyjną,
przeznaczali oni m.in.
duże kwoty na rzecz
Armii Krajowej,
a następnie NSZ.
W połowie lipca 1944
roku Stefania uciekła do
Wa r s z a w y, g d z i e
wkrótce przystąpiła do
HERB RODZINY GERLICZ
udziału w Powstaniu
Warszawskim. Z wielkim
oddaniem jako sanitariuszka niosła pomoc rannym żołnierzom
z narażeniem własnego życia. Po upadku Powstania udało jej się uniknąć
wywiezienia do obozu koncentracyjnego, wyskakując z pociągu. Następnie
wyruszyła do męża, który przebywał w tym czasie w Krakowie. Zygmunt
Broniewski ps. 'Bogucki', gen. bryg. NSZ od 30. X. 1944 r. do sierpnia 1945
r. pełnił funkcję Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych.
Stefania na prośbę męża postanowiła wydostać się z kraju jedną z „dróg
przerzutowych”, by dołączyć do niego we Francji. Jednak małżonkom nie
udało się już nigdy spotkać. Jej próba ucieczki z Polski została
udaremniona 7. XI. 1945 r., Stefania została przez UB zatrzymana,
a następnego dnia aresztowana i 12. XI. 1945 r. osadzona w więzieniu na
Mokotowie w Warszawie. Śledztwo trwało do czerwca 1946 r. Powodem
aresztowania była jej przynależność do NSZ. W trakcie przesłuchań
Stefania Broniewska jawnie zadeklarowała swoje oddanie ich ideologii,
przy czym nie ujawniła żadnych osób, pseudonimów ani żadnych danych
związanych z tą organizacją. Mimo konfrontacji nie złamała się i nie
„sypała”. Jej postawa godna podziwu została przypłacona ciężkim,
wieloletnim więzieniem i utratą zdrowia. Była sądzona w ramach procesu
zwanego „Michał Pobocha i towarzysze” - jedenastu oskarżonych z Okręgu
Śląskiego NSZ, rozbitego przez siły UB na początku 1945 r. Rozprawa
rozpoczęła się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie 23
listopada 1946 r. Stefania nadal nie przyznawała się do winy i jako
narodowiec nieugięcie wyrażała przywiązanie do swoich ideałów. Wyrok
8 więzienia oraz kary utraty praw publicznych na 2 lata lat zapadł 10 grudnia
1946 r. Początkowo przebywała na warszawskim Mokotowie. Amnestia
z 1947 r. skróciła orzeczony wyrok do czterech lat. W 1949 r. odbył się
kolejny proces Stefanii, niejawny (śródwięzienny), którego rozprawa
odbyła się w celi byłego pruskiego więzienia w Fordonie, kolejnym miejscu
jej zatrzymania. Tym razem skazana została na następne 10 lat.
W uzasadnieniu wyroku podano, że Broniewska od 1947 do 1949 r. (…) na
terenie więzienia w Fordonie, rozpowszechniając fałszywe wiadomości
(…) urabiała w psychice słuchaczy nastroje wrogie do obecnego ustroju
Państwa Polskiego, czyniąc tam przygotowanie do zmiany przemocą tego
ustroju (…). Stefania Broniewska ps. „Bogucka” w Fordonie siedziała do
1952 r., także przez dłuższy czas izolowana. Następnie trafiła do
Inowrocławia, gdzie w ciężkich warunkach odbywała karę do 18 marca
1955 r. (w tym dwa lata w izolatce). Nie udało się jej najbliższym zdobyć
zgodę na jej ułaskawienie, o co już w 1948 r. prosili, motywując jej
nieskazitelną postawą życiową oraz ciężkim stanem zdrowotnym,
grożącym przedwczesną śmiercią. Po opuszczeniu więzienia w 1955 r.
Stefania była już nieuleczalnie chora na gruźlicę, fizycznie i psychicznie
niezdolna do samodzielnego funkcjonowania. Zmarła w wieku 65 lat 15
października 1966 r. w Podkowie Leśnej i spoczywa na warszawskich
Powązkach w grobie rodzinnym Broniewskich. Jej mąż, gen. Zygmunt
Broniewski, zmarł 23 czerwca 1949 r. we francuskim Chateau Durran.
„Bogucka” pozostała niezmienna w swoich poglądach, nikogo nie obciążyła
zeznaniami i nie przyczyniła się do aresztowania kogokolwiek. Choć za
swoją odwagę zapłaciła wysoką cenę, ocaliła swoją godność i przekonania,
które okazały się silniejsze, niż zbrodniczy reżim komunistyczny.
Beata Wójcik, Jolanta Dębniak
Bibliografia: Broniewski B., Poland Adieu: From Privilege to Peril,
iUniverse 2010; Jasiewicz K., Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956,
W-wa 1995, s. 118; Kulińska L., Narodowcy: z dziejów Obozu Narodowego
w Polsce w latach 1944-1947, W-wa - Kraków 1999, ss. 173-174; Kulińska
L., Stefania z Gerliczów Broniewska (1901-1966) [w:] Siedziby ziemiańskie
w krajobrazie Ziemi Garbowskiej, pod red. Haliny Stępniak, Garbów 2008,
ss. 208-220.

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 06.12.2015r. - 06.03.2016r.
... na ślubnym kobiercu stanęli:
v Jędzura Grzegorz zam. Słupie i Radomska Justyna zam.
Jonaki
v Król Szymon zam. Wierzchowiska Pierwsze i Sokół Ewelina
zam. Malinie
v Kowalczyk Andrzej zam. Batorz Drugi i Wieleba Renata zam.
Antolin
v Sulowski Józef zam. Wojciechów Kolonia i Rudnicka Maria
zam. Dąbie
v Krysa Maciej zam. Słupie i Tylus Paula zam. Słupie
v Kucharski Adam zam. Dąbie i Wieleba Anna zam. Brzozówka
Kolonia
v Dudka Sławomir zam. Gwizdów i Kosna Sylwia zam.
Pawliczka

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

W KRĘGU SZTUKI

W tym samym okresie urodziło się 24 dzieci:
Abramek Wiktor - Modliborzyce
Auguścik Jakub Józef - Dąbie
Baran Agata - Pasieka
Biały Jakub - Kolonia Zamek
Blacha Max Jan - Modliborzyce
Budkowska Lena - Wierzchowiska Pierwsze
Dziewa Magdalena - Wolica Pierwsza
Dziewa Nikola Wanda - Pasieka
Jaszyna Amelia - Pasieka
Jewulski Fabian - Lute
Kaproń Iga Faustyna - Wierzchowiska Pierwsze
Kiljan Aleksander Feliks - Wierzchowiska Drugie
Ludian Kinga Marta - Lute
Łukasik Sebastian Piotr - Modliborzyce
Martynyk Barbara - Wierzchowiska Drugie
Pikula Miłosz - Modliborzyce
Ptaszek Justyna Maria - Stojeszyn Pierwszy
Szarama Alicja - Stojeszyn-Kolonia
Świąder Alicja - Pasieka
Świerczyński Stanisław - Wolica Druga
Tylus Szymon - Wolica Pierwsza
Wawrzak Katarzyna - Wierzchowiska Pierwsze
Wiechnik Nadia - Wierzchowiska Pierwsze
Witek Wanessa - Modliborzyce
...w tym samym okresie zmarło 28 osób:

„MATKA BOSKA KODEŃSKA”
Irena Rowicka
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Bańka Janina - Wierzchowiska Drugie
Beksiak Czesława - Felinów
Burzak Roman Wojciech - Wolica-Kolonia
Chorębała Leokadia - Słupie
Chorębała Zenon Władysław - Dąbie
Dąbek Grażyna Anna - Modliborzyce
Dudek Stanisława - Stojeszyn Pierwszy
Kapusta Marian - Wolica-Kolonia
Kisiel Tadeusz - Słupie
Kowalczyk Tadeusz - Stojeszyn Pierwszy
Krasowska Bronisława - Słupie
Kucharska Wiktoria - Modliborzyce
Latus Gustaw Ludwik - Wierzchowiska Pierwsze
Lenart Alicja Marianna - Wolica Pierwsza
Lipiak Zofia Janina - Wolica Druga
Ochocka Janina - Słupie
Pawlas Henryka - Wierzchowiska Drugie
Posłuszna Barbara Anna - Kolonia Zamek
Ptaszek Danuta - Stojeszyn Pierwszy
Pudło Janina Marianna - Wolica Pierwsza
Sałęga Julianna Władysława - Modliborzyce
Sobowiec Bolesław - Kolonia Zamek
Sudol Eugenia Kazimiera - Modliborzyce
Szyszka Leokadia - Zarajec
Ślusarska Apolonia - Pasieka
Uszyńska Stefania - Wierzchowiska Pierwsze
Żaba Cecylia - Modliborzyce
Żuraw Eugeniusz - Stojeszyn Pierwszy
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiak

