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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności
oraz pogodnych dni w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Modliborzycach
Piotr Rogoża

Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik
Redakcja
„Wieści Gminnych”

98. ROCZNICA NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2016 r. obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. W tym dniu, wspólnie z władzami samorządowymi,
radnymi, delegacjami i przybyłymi mieszkańcami uczczono w naszej gminie
tę szczególną datę w naszej historii.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się zbiórką pocztów
sztandarowych i przemarszem uczestników zebranych przy budynku
Urzędu Miejskiego w Modliborzycach do Kościoła Parafialnego pw. Św.
Stanisława BiM w Modliborzycach, gdzie odprawiona została Msza Święta
w intencji Ojczyzny. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy obchodów
przeszli na rynek w Modliborzycach, gdzie władze gminy oraz delegacje
złożyły wieńce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do Gminnego
Ośrodka Kultury, gdzie uczniowie Zespołu Szkół w Modliborzycach
przedstawili montaż słowno-muzyczny zatytułowany ”Drogi do Wolności”.

Zebranym gościom w tegorocznych obchodach towarzyszyła
Orkiestra Dęta z Wierzchowisk. Kokardy narodowe przygotowała
Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tegorocznych obchodów Święta Niepodległości oraz uczestnikom,
składamy serdecznie podziękowania.
Rocznicę odzyskania niepodległości świętowano również
w szkołach na terenie gminy.
K.Pyć

OBCHODY 98. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE
SZKÓŁ W WIERZCHOWISKACH DRUGICH

Zebranych powitał Piotr Rogoża – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Modliborzycach, który przypomniał, że święto 11 listopada to
symbol miłości do Ojczyzny, walki o wolność oraz symbol wiary
w zwycięstwo.
Głos zabrał również Zygfryd Głowacki – mieszkaniec
Modliborzyc, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
OBCHODY 98. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE
SZKÓŁ W STOJESZYNIE PIERWSZYM

Rada Miejska w Modliborzycach
oraz Burmistrz Miasta Modliborzyce
zapraszają wszystkich mieszkańców
gminy na
Wspólne śpiewanie kolęd
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
6 stycznia 2017 r., o godz. 17.00
Modliborzyce – rynek miasta

IX ZJAZD ZOSP RP W JANOWIE LUBELSKIM
Podczas IX Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,
który odbył się w dniu 18 listopada 2016 r. na Białej, druh Witold Kowalik Burmistrz Modliborzyc został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Janowie Lubelskim. Dotychczas funkcję Prezesa, przez prawie
18 lat, pełnił druh Henryk Dyguś.
Oprócz nowego Prezesa, delegaci wybrali dwóch nowych
Wiceprezesów: Jerzego Bieleckiego - Posła na Sejm RP oraz Henryka
Michałka - Wójta Gminy Batorz, Skarbnika - Tadeusza Pikulę i Sekretarza
- Tomasza Taradysia.
Na Zjeździe wybrano też pięciu Członków Prezydium: Krzysztofa
Kołtysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego, Stanisława Rożka - Wójta
Gminy Dzwola, Jerzego Pietrzyka - Wójta Gminy Potok Wielki, Czesława
Jaworskiego - Wójta Gminy Chrzanów i Józefa Zbytniewskiego - Wójta
Gminy Godziszów.
25-cio osobowy skład Zarządu uzupełnia piętnastu Członków:
Grzegorz Pazdrak, Bogdan Welman, Tomasz Kliza, Jan Kozik, Zbigniew
Paździerz, Jan Blacha, Stanisław Dyjach, Sławomir Mróz, ks. Józef
Krawczyk, Tadeusz Zegan, Henryk Dyguś, Grzegorz Kwiecień, Janusz

Lewandowski, Leszek Nosal i Marek Piech.
Tomasz Kliza

INWESTYCJE
1. Remont drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska –
Majdan Obleszcze od km 2+300,00 do km 3+300,00
W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach
zakwalifikowanych do realizacji w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Gmina
Modliborzyce w dniu 12 października 2016r. podpisała umowę z Wojewodą
Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na
realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska –
Majdan Obleszcze od km 2+300,00 do km 3+300,00”.
Wykonawcą robót jest firma Roboty Inżynieryjno – Budowlane, mgr inż.
Antoni Chorębała z Janowa Lubelskiego. Całkowity koszt realizacji zadania
wynosi: 420 244,36zł (roboty budowlane: 407 944,36zł i nadzór inwestorski:
12 300,00zł). Wysokość dotacji z budżetu państwa: 210 1220,00zł oraz
środki własne gminy: 210 122,36zł.

3. Odbudowa drogi gminnej nr 108744L od km 0+000 do km
1+550 w miejscowości Dąbie, zniszczonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2014r.
Dotację w wysokości 350 000,00zł Gmina Modliborzyce otrzymała na
odbudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbie na długości 1,550km,
zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód w roku 2014. Wykonawcą
robót była firma Budownictwo Drogowe Groszek Piotr z Majdanu
Obleszcze. Całkowita wartość robót wyniosła 470 220,86zł. Cały odcinek
drogowy wyłożony został płytami JOMB na podsypce cementowo –
piaskowej.
4. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach

2. Modernizacja drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska –

Majdan Obleszcze od km 3+300,00 do km 3+492,00
Z udziałem dotacji w wysokości 40 000,00zł ze środków Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa
Lubelskiego została zmodernizowana droga gminna nr 108736L
Wierzchowiska – Majdan Obleszcze na długości 0,192km. Wykonawcą
robót jest firma Roboty Inżynieryjno – Budowlane, mgr inż. Antoni
Chorębała z Janowa Lubelskiego. Całkowity koszt realizacji zadania
wynosi: 76 393,41zł.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach w miesiącu
grudniu otrzyma nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki
KAMAZ. Całkowita wartość zakupionego samochodu wynosi 668 259,00zł.
Środki na zakup samochodu w wysokości 150 000,00zł pochodzą z dotacji
MSWiA, 140 000,00zł z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 60
000,00zł to środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pozostałą kwotę 318 259,00zł stanowi
pożyczka zaciągnięta przez Gminą Modliborzyce w WFOŚiGW w Lublinie.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 109061L Wolica Pierwsza –
Wolica Druga w km od 0+000 do km 1+731
W roku 2017 przy udziale środków z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zostanie
zrealizowane zadanie w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 109061L
Wolica Pierwsza – Wolica Druga w km od 0+000 do km 1+731. Zakres prac
obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na drodze, utwardzenie poboczy,
oczyszczenie istniejących rowów odwadniających, remont mostu na rzece
Sanna, wykonanie zatoczki autobusowej i oznakowanie pionowe i poziome.
Wykonawca robót zostanie wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego
Referat ds. Inwestycji

STAWKI PODATKOWE NA 2017 ROK
W dniu 25 października 2016r., Rada Miejska w Modliborzycach
uchwaliła następujące stawki podatkowe na 2017 rok:
I. Podatek rolny: 65,00 zł za 1 hektar przeliczeniowy,
II. Podatek od nieruchomości:
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1m2
powierzchni,
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha
powierzchni,
c/ pozostałych:
- zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 0,20 zł od 1 m 2
powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
0,47 zł od 1 m2 powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz.
17770), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3/ od budowli –2% ich wartości.
III. Podatek od środków transportowych:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
410,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
680,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
810,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku są następujące:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie
mniej niż
mniej
niż
1
2

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
4

12

13

Dwie osie
160,00

160,00

13

14

220,00

500,00

14

15

550,00

750,00

750,00

1 600,00

15

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton, stawki podatku są następujące:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa,
Ciągnik balastowy +
przyczepa
(w tonach)

1

2

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Stawka podatkowa (w złotych)

3

4

12

18

50,00

50,00

18

25

450,00

650,00

25

31

650,00

1 100,00

1 480,00

2 100,00

31

Trzy osie i więcej
12

40

40

1 360,00

1 800,00

1 800,00

2 700,00

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
810,00 zł
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, stawki podatku są następujące:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej
niż
1

mniej niż

12

18

18

25

2

25

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
zawieszenia osi
za równoważne
jezdnych
3
4

Jedna oś
50,00

50,00

190,00

400,00

400,00

650,00

12

28

Dwie osie
250,00

350,00

28

33

700,00

960,00

38

960,00

1 450,00

1 200,00

1 800,00

12

17

320,00

33

17

19

320,00

650,00

38

19

21

650,00

900,00

21

23

900,00

1 250,00

23

25

1 250,00

1 750,00

1 250,00

1 750,00

Trzy osie i więcej
12
38

12

25

Cztery osie i więcej
750,00

25

27

1 050,00

1 620,00

27

29

1 620,00

2 400,00

29

31

1 800,00

2 600,00

1 800,00

2 600,00

31

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Stawka podatkowa (w złotych)

Dwie osie

Trzy osie
160,00

25

Nie
mniej
niż

Stawka podatku (w złotych)

38

800,00

1 050,00

1 050,00

1 300,00

750,00

3.od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
940,00 zł

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsca
960,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc
1.210,00 zł.
IV. Podatek leśny – stawka została ogłoszona przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2016 r.
i wynosi 42,0222 zł za 1 hektar.
Bożena Wielgus

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W związku z przeprowadzeniem przetargu
na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od 1 stycznia 2017 r. zwiększą się
koszty prowadzenia całego systemu gospodarki
odpadami. Firma wyłoniona w przetargu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
M i e s z k a n i o w e j
S p .
z
o . o .
z Janowa Lubelskiego zwiększyła cenę odbioru 1 tony odpadów do
kwoty 838,08 zł za tonę (wzrost z kwoty 647,46 zł, tj. o 22,7%).
W przetargu uczestniczyły również dwie inne firmy oferujące odbiór
i zagospodarowanie odpadów w cenie powyżej 900,00 zł za tonę. Dlatego
też ponownie prosimy mieszkańców naszej gminy o poprawną
segregacje śmieci oraz możliwość zagospodarowywania popiołu we
własnym zakresie. Ponadto frakcja biodegradowalna, czyli odpady
zielone, trawa, liście, obierki i resztki z jedzenia nie powinny trafiać do
pojemników. Zgodnie z deklaracjami mieszkańców te odpady

powinny być zagospodarowane we własnym zakresie tj.
w przydomowych kompostownikach.
Od 1 stycznia 2017 r. nie będzie odbierany popiół od
mieszkańców z ich nieruchomości, natomiast będzie możliwość
samodzielnego oddania popiołu do PSZOK-u (Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borownicy) lub na Bazę SKR na
Kolonii Zamek (obok CPN) w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne,
budowlane i rozbiórkowe oraz opony będą odbierane
z częstotliwością – 2 razy w roku.
Odpady zmieszane w okresie od kwietnia do października na
terenie miejskim odbierane będą z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie
z zabudowy jednorodzinnej oraz 1 raz na tydzień z zabudowy
wielorodzinnej, natomiast na terenie wiejskim z częstotliwością 1 raz
w miesiącu. Pozostałe odpady segregowane we wszystkich
miejscowościach będą odbierane 1 raz w miesiącu.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE
I KWARTAŁ 2017

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH
MÓWIMY „NIE”
UZALEŻNIENIOM
I PRZEMOCY

APEL DO MIESZKAŃCÓW
GMINY MODLIBORZYCE
Nadchodzący okres zimowy skłania nas, aby po raz kolejny
zwrócić się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie
wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce w celu uniknięcia zagrożeń
i negatywnych skutków tej zimy. Wczesna reakcja na potrzeby drugiego
człowieka daje możliwość odpowiednim służbom społecznym na czas
przyjść z pomocą.
W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na sytuację osób
bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, w podeszłym
wieku a także rodzin z dziećmi, które nie zawsze prawidłowo wypełniają
swoje funkcje rodzicielskie i innych, które z uwagi na trudną sytuację
życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą
okres zimowy. Zainteresujmy się ich losem, odwiedźmy ich, zapytajmy
i sprawdźmy czy dobrze się czują, czy w ich domach jest ciepło.
Zachowajmy również czujność wobec osób, przebywających na
dworze i narażonych na zamarznięcie, których zachowanie może
wskazywać, że znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy.
Nie wahajmy się wezwać właściwą pomoc,
czy to Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Ośrodek Pomocy Społecznej
w sytuacji zagrożenia lub telefonicznie zgłosić informację o zagrożeniu
życia i zdrowia pod numer telefonu tutejszego Ośrodka (15) 8715 108 lub
interwencyjny numer telefonu 987, działający w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie.
Pamiętajmy także o zachowaniu rozwagi i szczególnej
ostrożności w poruszaniu się po oblodzonym i zaśnieżonym terenie.
W miarę możliwości w czasie dużego mrozu powinniśmy pozostać w domu.
Nie mniej ważne jest właściwe eksploatowanie urządzeń
grzewczych oraz drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych
w naszych domach. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą
przyczyną zatruć czadem, niejednokrotnie są to przypadki śmiertelne.
J e d n o c z e ś n i e i n f o r m u j e m y, ż e r e j e s t r p l a c ó w e k
zapewniających miejsca noclegowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Modliborzycach lub ze strony internetowej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach

Dnia 22 listopada 2016 r. w Zespole
Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
odbyło się zebranie dyrektora i wychowawców
z rodzicami. W ramach współpracy szkoły
z Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Modliborzycach na spotkanie zaproszono panią
Urszulę Studzińską, która jest członkiem Zespołu oraz kierownikiem
Poradni Leczenia Uzależnień w Janowie Lubelskim i panią Faustynę Łazur
z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. Zaproszone panie
przygotowały informacje na temat:
ź form przemocy w rodzinie,
ź poradni i instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy
i uzależnień.
ź przyczyn i rodzajów uzależnień u dzieci i młodzieży,
ź typów narkotyków i dopalaczy,
ź technik postępowania z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem,
ź niepokojących symptomów i objawów u dzieci i młodzieży.
Licznie
przybyli rodzice
obejrzeli atrapy
narkotyków
i dopalaczy
oraz otrzymali
ulotki i broszury
związane
z poruszanymi
problemami.

Barbara Dudek

DZIEŃ SENIORA W DZIENNYM DOMU ,,SENIOR-WIGOR”
Dzień Seniora to szczególne święto osób starszych, którym
należy się szacunek i uznanie. Ten dzień obchodzony jest w kilku
wariantach: 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20
listopada Ogólnopolski Dzień Seniora i 20 października Europejski Dzień
Seniora. W naszym domu Seniorzy mieli swoje święto 20 października.
W tym szczególnym dniu
życzenia złożyli i wręczyli
słodkie upominki: Burmistrz
Modliborzyc – Witold
Kowalik, ks. proboszcz
M a r e k D a n e k ,
Przewodniczący Rady
Miejskiej – Piotr Rogoża
i kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy
S p o ł e c z n e j
w Modliborzycach –
Bożena Skowrońska.
Ponadto młodzież
gimnazjalna zaprezentowała krótką część artystyczną a ks. prałat Józef
Brzozowski odczytał wiersz swojego autorstwa o naszej placówce.
Seniorzy otrzymali także pamiątkowe kubki z własną podobizną i dyplomy
uznania. Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek, połączony
ze śpiewem i tańcami. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie
w pamięci naszych seniorów.

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego
kwartalnika przyjmowane będą:
do 10.03.2017 r. - wydanie marcowe nr 46

Anna Świeca
Kierownik Dziennego Domu
„Senior-WIGOR” w Modliborzycach

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.

Wieści Gminne
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HISTORIE PEWNYCH MIŁOŚCI

Pół wieku temu przysięgali, że ich związki będą zgodne,
szczęśliwe i trwałe, i dotrzymali tej obietnicy.
W niedzielę 27 listopada 2016 r. pary małżeńskie z miasta i gminy
Modliborzyce razem świętowały "Złote Gody".Jubileuszowe spotkanie
poprzedziła msza święta w miejscowym kościele, której przewodniczył
proboszcz parafii w Modliborzycach ksiądz Marek Danek. Po liturgii jubilaci,
ich rodziny i goście spotkali się w "Bibliotece u Kazimierza", gdzie odbierali
gratulacje, życzenia, upominki od władz samorządowych i medale za
długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP.
Przedstawiciele samorządu życzyli "złotym parom" zdrowia,
wytrwałości i dalszych lat wspólnego życia. Słowa uznania i szacunku
skierowali do małżonków: burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik,
przewodniczący rady miejskiej Piotr Rogoża i kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Marcin Kowalski.
Życzenia i gratulacje z okazji "Złotych Godów" odbierali: Cecylia
i Jan Abramkowie, Elimia i Kazimierz Belniakowie, Alina i Hieronim
Bryczkowie, Marianna i Stanisław Chmielowie, Lucyna i Lech Czajkowie,
Czesława i Jan Daśkowie, Stanisława i Stanisław Dąbkowie, Lucyna

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Biblioteka u Kazimierza
zaprasza do udziału
w XII edycji konkursu fotograficznego

WYPOCZYNEK I RELAKS
- POKAŻ GDZIE, POKAŻ JAK!
Gmina Modliborzyce to urocze
miejsce pełne nieznanych zakątków,
w których spędzamy wolny czas.
Celem tej edycji konkursu jest
pokazanie właśnie tych znanych
i mniej znanych zakątków naszej
gminy, w których możemy
wypoczywać.

Każdy uczestnik składa 3 fotografie w formacie
13x18 cm oraz w wersji elektronicznej.
Termin składania prac upływa
31 października 2017 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin
w siedzibie biblioteki.

ZAPRASZAMY!!

i Roman Kędziorowie, Alicja i Henryk Kosińscy, Bronisława i Kazimierz
Kowalowie, Janina i Ignacy Kucharczykowie, Zofia i Kazimierz
Lewandowscy, Bogumiła i Ryszard Mazurowie, Marianna i Jan Ożogowie,
Krystyna i Władysław Ptaszkowie, Ryszarda i Czesław Siatkowie, Lucyna
i Stanisław Siatkowie, Krystyna i Jan Skrzypkowie, Michalina i Jan
Szkutnikowie, Helena i Marian Szwedowie, Marianna i Henryk
Trojanowscy, Stefania i Tadeusz Tylusowie, Danuta i Marian Wicińscy,
Alfreda i Józef Wielgusowie, Wiesława i Aleksander Wojciechowscy,
Helena i Tadeusz Wojciechowscy, Modesta i Tadeusz Wołoszynowie,
Marianna i Hieronim Wójtowiczowie oraz Janina i Jan Ziółkowscy.
Tradycyjnie "za zdrowie" jubilatów wszyscy wypili lampkę
szampana, a uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny pod tytułem
"Historia pewnej miłości", przygotowany przez miejscową młodzież.
Niespodzianką dla jubilatów był też spontaniczny występ wnuka jednej
z par, który zagrał krótki koncert na akordeonie.
W. Sierociuk
Informacyjna Agencja Samorządowa

KĄCIK POEZJI
NARODZINY JEZUSA
Już nadchodzi ta godzina,
Matka rodzi – Boga syna,
Małe dziecię – moc w Nim wielka!
Wół i osioł przed Nim klęka.
Pastuszkowie się kłaniają,
I Królowie dary dają.
Chylą czoła ludy wszelkie
Bóg się rodzi, w stajni betlejemskiej.
Już od dawna, nam Prorocy
Twoje przyjście ogłaszali,
przyjdzie na świat nam Zbawiciel,
który w niebie dozna chwały!
Witaj Jezu malusieńki,
Bóg Cię zsyła na świat wielki.
Połącz wiary i narody,
w jeden wielki „Kielich Zgody”.
Witaj Królu wszelkiej chwały!
Tyś nam Zbawcą z nieba dany.
Wszelkie hołdy Ci składamy!
Wierność swoją przyrzekamy!
Alicja Myszak

OBCHODY ROKU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W KOŚCIELE
PARAFIALNYM W BRZEZINACH 08.12.2015-20.11.2016 r.
W kończącym się właśnie roku 2016 kościół parafialny
w Brzezinach Stojeszyńskich był miejscem wydarzeń związanych
z obchodzonym w kościele katolickim Jubileuszem Roku Miłosierdzia.
Świętowanie Jubileuszu miało zasięg ponadlokalny, przyciągnęło do tej
świątyni setki pielgrzymów i spotęgowało ruch pątniczy w naszej diecezji.
Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego został wyznaczony przez ks.
bpa Krzysztofa Nitkiewicza na kościół stacyjny i tym samym bezpośrednio
zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego.
Parafia w Brzezinach Stojeszyńskich ma dość nieodległą
historię. W 1984 roku została erygowana z parafii Potok Wielki. Nowy
kościół został dedykowany Miłosierdziu Bożemu, o którego orędziu
i nowych formach kultu w świecie wówczas niewiele słyszano. Parafię
stworzono z 12 miejscowości, należących jednocześnie do trzech gmin
(Modliborzyce, Potok Wielki i Zaklików), dwóch powiatów (janowskiego
i stalowowolskiego) oraz dwóch województw (lubelskiego
i podkarpackiego).
Dla trzech z nich,
leżących na skraju
p r o b o s t w a
utworzono kaplicę
d o j a z d o w ą
w Osówku. Dzięki
zaangażowaniu
ówczesnego ks.
prob. Aleksandra
Zenia i parafian we
wspólne dzieło
INAUGURACJA ROKU MIŁOSIERDZIA, PASTERKA 2015 b u d o w y , j u ż
w 1986 r. kościół
W BRZEZINACH, FOT. M. WIELEBA
wraz z plebanią
został w stanie surowym poświęcony przez ks. bpa Bolesława Pylaka.
Potem nad rozbudową i wyposażeniem kościoła i parafii pracowali kolejni jej
gospodarze. Obchodząc właśnie w 2016 r. 30-lecie poświęcenia, świątynia
w Brzezinach stała się jednym z miejsc obchodzonego na całym świecie
Jubileuszu Bożego Miłosierdzia.
Geneza tego niezwykłego wydarzenia sięga marca 2015 roku,
gdy Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok liturgiczny 2015/2016 Rokiem
Miłosierdzia Bożego, chcąc w ten sposób uczynić Kościół święty jeszcze
bardziej jego widocznym świadkiem w różnych sferach codziennego
współczesnego życia. Szczególnie dla Polski ta zapowiedź stała się
wymownym znakiem, bowiem w ten czas Papież Franciszek w ramach
programu obchodów zagościł w naszym kraju, by uczcić 1050. rocznicę
Chrztu Państwa Polskiego. Przybył na Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach znajduje się ustanowione przez Św.
Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 11.04.2015 r. przed
Drzwiami Świętymi Bazyliki Watykańskiej nastąpiło oficjalne ogłoszenie

Nadzwyczajnego Jubileuszu poprzez odczytanie papieskiej bulli
„Misericordiae vultus” (Twarz miłosierdzia) oraz symboliczne przekazanie
tego dokumentu całemu Kościołowi, a 8 grudnia 2016r. w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP zainaugurował obchody Jubileuszu pod
hasłem "Miłosierni jak Ojciec", które trwały do 20 listopada br. Obchody
rozpoczęło uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Watykanie, a ten bardzo
prosty i wymowny gest Ojciec Święty kazał odczytywać "jako odkrywanie
głębi miłosierdzia Boga". Drzwi Święte uczynił znakiem Roku
Jubileuszowego oraz łaski okolicznościowego odpustu zupełnego, aby jak
papież pragnął, był dla wszystkich autentycznym doświadczeniem
miłosierdzia Bożego.
Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogli zyskać ci wierni,
którzy w tym czasie odbyli pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych
w czterech bazylikach większych Rzymu, a także do katedry i kościołów
wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego. W dekrecie biskupa diecezji
sandomierskiej określone zostały warunki i następujące kościoły
i sanktuaria: bazylika katedralna w Sandomierzu, kościół pw. Ducha
Świętego w Sandomierzu, bazylika mniejsza na Świętym Krzyżu, maryjne
sanktuarium w Sulisławicach, sanktuarium Miłosierdzia Bożego

w Ostrowcu Świętokrzyskim, kościół pw. Jezusa Miłosiernego
w Szwagrowie oraz kościoły pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu,
Skopaniu i Brzezinach Stojeszyńskich.
W III Niedzielę Adwentu, noszącą nazwę 'Niedziela Radości',
w Polsce kapłani dokonali symbolicznego otwarcia Drzwi Świętych. Bramy
Miłosierdzia w kościołach stacyjnych, stworzone na wzór Drzwi Świętych
Bazylik Wielkich w Rzymie, pozwoliły dopełnić pielgrzymki jubileuszowej
i warunków zyskania odpustu wszystkim, którzy nie zdołali dotrzeć do
stolicy Kościoła
katolickiego. Również
w kościele stacyjnym w
Brzezinach została
przygotowana taka
specjalna brama. Dla
wiernych wprowadzono
wiele modlitewnych
i n i c j a t y w. W k a ż d ą
niedzielę roku były
o d p r a w i a n e
nabożeństwa Godziny
M i ł o s i e r d z i a . BRAMA MIŁOSIERDZIA, FOT. M.BRZOZOWSKA
Codziennie miała
miejsce Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą św., a w każdy piątek
Msza św. wotywna o Miłosierdziu Bożym. Na Mszy św. Pasterskiej ten
nadzwyczajny rok zainaugurował Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W parafii
brzezińskiej w I Niedzielę po Wielkanocy, w święto Bożego Miłosierdzia
odbywają się uroczystości odpustowe. W tym roku wpisały się one
dodatkowo w obchody Jubileuszu i przyciągnęły liczne rzesze wiernych.
Te g o s a m e g o d n i a o d b y ł s i ę w k o ś c i e l e k o n c e r t
w wykonaniu Olgi Szomańskiej wraz z zespołem. W kolejną niedzielę, tj. 10.
04.2016 r. na mszy św. rozpoczęła się peregrynacja obrazu "Jezu, Ufam
Tobie" w rodzinach parafii.
Przez cały Święty Rok kościół stacyjny w Brzezinach nawiedzili
niezliczeni pątnicy przybywający indywidualnie oraz w zorganizowanych
grupach: w pielgrzymkach autokarowych, rowerowych i pieszych, wierni
miejscowi, z okolicznych parafii wraz z duszpasterzami, całe rodziny,
wspólnoty, organizacje. "Księga pamiątkowa" notuje przedstawicieli
wszystkich parafii dekanatu modliborzyckiego i janowskiego, by wymienić
tu chociażby kilka z nich: wspólnoty parafialne z Batorza, Błażka, Otrocza,
Chrzanowa, parafianie i duszpasterze z kościoła w Potoku-Stanach, Wólce
Ratajskiej i Krzemieniu, ze Zdziłowic, dwóch parafii w Janowie Lubelskim.
Pielgrzymi nawiedzali kościół, aby uzyskać odpust zupełny poprzez
przejście przez Bramę Miłosierdzia, skorzystanie z sakramentu pokuty
i pojednania, uczestniczenie w Godzinie Miłosierdzia, koronce do
Miłosierdzia Bożego i Mszy św. Na koniec nabożeństwa uczestnicy mieli
sposobność ucałowania relikwii św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny
i otrzymali okolicznościowy obrazek.
20 listopada 2016r., w święto Chrystusa Króla Wszechświata,
zamykające rok liturgiczny w kościele katolickim, nastąpiło uroczyste
zakończenie obchodów Świętego Roku Miłosierdzia. Poprzez zamknięcie
Drzwi Świętych w watykańskiej
bazylice św. Piotra, papież zakończył
Nadzwyczajny Jubileusz.
W Brzezinach dokonał tego ks. bp
Edward Frankowski. Została
odprawiona uroczysta Msza św.
koncelebrowana, podczas której
Biskup podkreślił, jak wielkim
przywilejem i wyzwaniem dla parafii
w Brzezinach było wskazanie jej
kościoła na stacyjny, a dla jego
proboszcza ks. Krzysztofa Woźniaka na kustosza w tak znaczących
uroczystościach, a następne będą
miały miejsce w 2055 roku. Ksiądz
biskup podziękował księdzu
proboszczowi i parafianom za należyte
wywiązanie się, lecz zaznaczył, że
zamknięcie tych Drzwi nie jest kresem
dzieła miłosierdzia, ale jest właśnie
ZAMKNIĘCIE DRZWI MIŁOSIERDZIA,
pewnego rodzaju otwarciem
FOT. M. BRZOZOWSKA
w codziennym życiu każdego, kto był
uczestnikiem tego nadzwyczajnego wydarzenia. Na zakończenie w imieniu
zgromadzonych na Eucharystii biskup dokonał „Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” w życiu publicznym, rodzinnym
i zawodowym, tak jak nasi przodkowie uczynili to 1050 lat temu.
Dzieło kultu miłosierdzia Bożego dokonuje się nadal, w kolejnych
brzezińskich rodzinach trwa nawiedzenie obrazem "Jezu, ufam Tobie". Już
wiemy, że z inicjatywy rady parafialnej, w przedsionku kościoła zawiśnie
tablica upamiętniająca obchody Roku Miłosierdzia.
Beata Wójcik

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE ...
WIZYTA UCZNIÓW ZE STOJESZYNA
PIERWSZEGO
Rok Henryka Sienkiewicza to znakomita okazja, by przybliżyć
uczniom sylwetkę pisarza i jego twórczość. Z tej okazji gościłyśmy u nas
uczniów z gimnazjum w Stojeszynie Pierwszym.

OLGA RUDNICKA
W MODLIBORZYCACH
11 października 2016 r. Bibliotekę u Kazimierza odwiedziła
autorka powieści kryminalnych – Olga Rudnicka, która przyjechała do nas
ze Śremu (okolice Poznania).
Pisarka zadebiutowała w 2008 r., wydając „Martwe Jezioro”. Do
chwili obecnej ukazało się 13 jej powieści: „Czy ten rudy kot to pies”,
„Zacisze 13”, „Zacisze 13 Powrót”, „Lilith”, „Natalii 5”, „Drugi przekręt
Natalii”, „Cichy wielbiciel”, „Do trzech razy Natalii”, „Fartowny pech”, „Diabli
nadali”, „Były sobie świnki trzy”, „Granat poproszę”. Autorka niezwykle
żywiołowo, szczerze i humorystycznie opowiadała o swoim życiu oraz
pisarstwie. Opowiedziała między innymi o tym, co ją inspiruje, jak wydanie
pierwszej powieści wpłynęło na jej życie oraz zdradziła, o czym jest
najnowsza książka „Granat poproszę”. Dzięki otwartości, spontaniczności,
bezpośredniości pisarki, spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej
atmosferze. Twórczość Olgi Rudnickiej znajdziecie w naszej bibliotece i jej
filiach!

"GMINA MODLIBORZYCE ZMIENIA SIĘ!"

Spotkanie autorskie zostało zorganizowane w ramach programu
dotacyjnego Instytutu Książki Dyskusyjne Kluby Książki.

URODZINY PLUSZOWEGO MISA

Duże, małe, różnokolorowe, puszyste, mięciutkie
i milusie. Pluszowe
misie opanowały
w listopadzie
B i b l i o t e k ę
u Kazimierza
w Modliborzycach.
„Przybyły” ze swoimi
m a ł y m i
właścicielami, aby
b a w i ć
s i ę
i wspólnie świętować
Światowy Dzień
Pluszowego Misia.

Jedenasta edycja konkursu fotograficznego organizowanego
przez Bibliotekę u Kazimierza w Modliborzycach już za nami. Jej
rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się we wtorek 29
listopada 2016 r. Tegoroczne hasło konkursu brzmiało: „Gmina
Modliborzyce zmienia się!”. Zadaniem uczestników konkursu było zrobienie
fotografii, które miały pokazywać zmiany, jakie na przestrzeni lat zaszły na
terenie naszej gminy. Autorzy konkursowych propozycji najczęściej
fotografowali obiekty architektoniczne. Jury oceniło 21 propozycji
nadesłanych przez 7 autorów i przyznało pierwsze trzy nagrody:
Magdalenie Trojnara z Wołomina, Joannie Nieściur z Kolonii Rzeczycy
i Zuzannie Skoczyńskiej z Modliborzyc. Laureaci otrzymali nagrody
finansowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu odebrali pamiątkowe
dyplomy i książki. Trafiły one do: Urszuli Bzdyry z Modliborzyc, Marty Bryk
z Zarajca, Sylwii Syc z Modliborzyc oraz Rafała Lenarta z Modliborzyc.
Tegoroczne prace oceniali pracownicy zakładu Foto Ewa z Janowa
Lubelskiego, a honorowym patronem konkursu był burmistrz Witold
Kowalik.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich Czytelników zapraszamy
do udziału w kolejnych organizowanych przez nas konkursach.
Najciekawsze zdjęcia można oglądać na wystawie pokonkursowej w naszej
bibliotece.
Bibliotekarki

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ
Dnia 26 września 2016 r. w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie
Pierwszym odbyło się spotkanie z pisarką, autorką książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, Barbarą Kosmowską. Jest ona polską filolożką.
Debiutowała już jako licealistka. Jej pierwszą powieścią była "Głodna
kotka". Do tej pory napisała piętnaście książek. Najbardziej znane to "Buba"
oraz "Pozłacana rybka". Barbara Kosmowska jest także autorką słuchowisk
dla dzieci i młodzieży. Opowiedziała nam ona trochę o sobie i swoich
powieściach, a potem mieliśmy możliwość zadać jej kilka pytań.
Dowiedzieliśmy się między innymi, co inspiruje ją do pisania oraz którą
książkę pisało jej się najtrudniej. Na spotkaniu pojawiły się zarówno dzieci,
jak i dorośli. Myślę, że wielu spośród nich było mocno z nią związanych. Gdy
autorka odjechała, my, z nowym doświadczeniem na koncie,
zorganizowaliśmy spotkanie Klubu.

MIKOŁAJ W BIBLIOTECE
Jak co roku naszą bibliotekę odwiedził niezwykły gość – Święty
Mikołaj. Dzieci pięknie go przyjęły. Przygotowały dla Świętego wierszyki
i piosenki. Mikołaj zaś obdarował milusińskich drobnymi prezentami.
Anna Sajdak

Spotkanie, zorganizowane w ramach działającego przy Bibliotece
Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży, dofinansowano z Instytutu
Książki.
Paulina Ciupak

TEATR "MASKA" W BIBLIOTECE
W poniedziałek,3 października 2016 r. Filia Biblioteczna
w Stojeszynie Pierwszym gościła aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa .Na spektakl pt.„Ja, egoista”, opowiadający o tym ,jak
ważne w życiu są przyjaźń ,dobre stosunki w szkole i w domu ,bycie miłym
i kulturalnym przybyli uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej oraz uczniowie
Gimnazjum im. Jana Pawła w Stojeszynie Pierwszym z nauczycielami.
Podczas spotkania młodzi czytelnicy mogli się przekonać, jak złe bywają
skutki źle pojętej pewności siebie, poczucia sarkazmu, wywyższania się
i traktowania innych jako gorszego od siebie. Głębokie treści przekazane
przez aktorów zapewne na długo zapadną w pamięć młodych widzów.

FILIA BIBLIOTECZNA
W WOLICY PIERWSZEJ
W ramach spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 26 września
2016 r. gościliśmy w naszej bibliotece pisarkę panią Barbarę Kosmowską.
Spotkanie autorskie było sponsorowane przez Instytut Książki.

W tym roku, wspólnie z członkami DKK dla dorosłych,
obchodziliśmy w naszej bibliotece Urodziny Pluszowego Misia. „Tygryski”
i „Misie” czytały dzieciom opowiadania o misiach, zachęcały do
samodzielnego czytania i odwiedzania biblioteki. Na zakończenie dzieci
otrzymały małe niespodzianki.
Jadwiga Piech

Spektakl sfinansowano ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Alfreda Gierłach

FILIA BIBLIOTECZNA
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
Filia Biblioteczna w Wierzchowiskach Pierwszych w ramach
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień zaprosiła Teatr
Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. 3 października 2016 r młodzież
obejrzała spektakl „NIC Viktoria” nt. negatywnych skutków uzależnienia od
komputera i telefonu.
Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe przedstawienie
odbyło się w Zespole Szkól Szkół im. J. Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich.

KULTURA
TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA
Eliminacje regionalne XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci
i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” zorganizowaliśmy 23
października 2016r. Na naszej scenie wystąpiło 62 solistów oraz zespół
wokalny w pięciu kategoriach wiekowych, m.in. z Lublina, Rzeszowa,
Nielisza, Krasnobrodu.
Wokaliści mogli
zaprezentować piosenki
skomponowane przez
J a n a W o j d a k a
i jego przyjaciół (w sumie
ponad dwadzieścia płyt).
Młodych artystów
oceniali: piosenkarka
Arisa Vinci, Jan Stępień –
redaktor muzyczny
Polskiego Radia Kraków
oraz Dariusz Turecki –
redaktor muzyczny
Polskiego Radia Lublin.
Komisja podkreśliła
wysoki poziom artystyczny
uczestników eliminacji, co
z n a l a z ł o w y r a z
w werdykcie. Do
krakowskiego finału, który
odbył się 13 listopada
2016r. w Nowohuckim
Centrum Kultury
nominowano aż 24
solistów oraz zespół
wokalny z Nielisza.
Spośród wokalistek
reprezentujących nasz
Ośrodek, nominacje
zdobyły: Ewelina Gąska,
Katarzyna Wisińska, Ela
Jakubiec, Julia Tracz oraz
Martyna Bębenek. Jak co
r o k u w y s t ę p o m
przysłuchiwał się sam Jan
Wojdak, twórca festiwalu
i kawaler Orderu
Uśmiechu za swą
działalność na rzecz dzieci
i młodzieży. Artyści mogli
z nim porozmawiać,
zdobyć autograf i zrobić
pamiątkowe zdjęcie.
Serdecznie
dziękujemy pani Danucie
Tęczy, dyrektorowi Banku
Spółdzielczego
w Modliborzycach, za
s p o n s o r o w a n i e
tegorocznych eliminacji.

JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI
W gminnych eliminacjach 20. Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego, które zorganizowaliśmy 25 października 2016r., młodych
recytatorów z gminnych szkół podstawowych oceniały panie; Maria Mędrek
z Powiatowej Biblioteki w Janowie Lubelskim i Iwona Mańka z Biblioteki
u Kazimierza w Modliborzycach. Do powiatowych eliminacji zostali
nominowani;
- w kategorii szkół podstawowych; Jagoda Breś i Julia Świąder z Zespołu
Szkół w Modliborzycach oraz Julia Widz i Jakub Olszowy z Zespołu
Placówek Oświatowych w Stojeszynie,
- w kategorii szkół gimnazjalnych; Weronika Bryk z Zespołu Placówek
Oświatowych w Stojeszynie oraz Kinga Tylus i Patrycja Krzysztoń z Zespołu
Szkół w Modliborzycach.

Jak zwykle podziękowania Komisja skierowała do nauczycielek
przygotowujących uczniów; Magdaleny Moskal, Doroty Żurawicz, Barbary
Orzeł, Zuzanny Skoczyńskiej, Agnieszki Gierłach – Kryń, Jolanty Zbiżek
oraz Anny Pyrak.

TEATR SAKRALNODRAMATYCZNY
12 listopada 2016 r. kolejny raz
gościliśmy aktorów Teatru Sakralno –
Dramatycznego im. św. Jana Pawła II
z Janowa Lubelskiego. Tym razem
widzowie mogli obejrzeć spektakl
„Bóg, Kościół, Ojczyzna i dusza
narodu polskiego”. Teatr w tym roku
obchodził 35-lecie istnienia. Poza
założycielem teatru
ks. Zygmuntem
Wnukowskim na
naszej scenie
wystąpili: ks.
Franciszek Grela,
Danuta Kozanecka,
Marcin Bąk, Stefan
Bąk oraz zawodowy
a k t o r Wa l d e m a r
Czyszak.

WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Przy okazji 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, my
również obchodzimy jubileusz. W Modliborzycach finał WOŚP odbędzie się
po raz 15-ty. Przez te lata udało nam się zebrać od mieszkańców naszej
gminy 30.382 zł i nieco obcych walut. Orkiestra, poza zbiórką tak
potrzebnych pieniędzy na zakup najnowocześniejszego sprzętu do
polskich szpitali, to przede wszystkim możliwość robienia czegoś ważnego
wspólnie; bez względu na wiek, sympatie polityczne czy jakiekolwiek inne
różnice. Dla młodych ludzi (wolontariuszy) ogromna lekcja samodzielności
i odpowiedzialności. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania 15
stycznia 2017 r. Kolejny raz zbieramy dla ratowania życia i zdrowia dzieci
oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

jako okazję do radosnego śpiewania
i zabawy, najlepsi z wokalistów zostali
wyróżnieni.
W kategorii przedszkolaków
I miejsce zajęły: Maja Kamińska i Natasza
Wieczorek, dwa II miejsca przyznano
chłopcom: Adamowi Lenartowi
i Antoniemu Jaskowskiemu, III miejsce
zajęły: Aleksandra Surowska, Julia
Dziewa i Milena Łupina.
W kategorii II (klasy I-III):
I miejsce – Kinga Spryszak, II miejsce –
Łucja Lenart i Maria Biały, III miejsce –
Wiktoria Suchora i Kinga Gałus.
W kategorii III (klasy IV-VI) I miejsce
zajęła Julia Jaskowska, II miejsce –
Szymon Lenart, a dwa III miejsca –
Dominika Szczecka i Jagoda Lenart.
W kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce przyznano Marii Lenart oraz
dwa II miejsca dla Izabeli Widz i Karoliny
Ślusarskiej.
Młodych wokalistów oceniali:
Marian Giska – dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Polichnie oraz
Franciszek Kamiński – muzyk,
kapelmistrz naszej orkiestry dętej.
Andrzej Rząd

PRZEGLĄDY
15 października 2016 r. na Międzypowiatowym Przeglądzie
Twórczości Lokalnej w Potoku Wielkim nasz Zespół Śpiewaczy został
nagrodzony. W kategorii rękodzieła I nagrodę zdobyła Stefania Suchora ze
Stojeszyna, prezentująca swoje wyroby z rogożyny.
8 listopada 2016 r.
w Młodzieżowym Domu
Kultury „Pod Akacją”
w Lublinie podczas koncertu
finałowego, wystąpiły nasze
wokalistki, wytypowane na
podstawie nadesłanych
nagrań.
W kategorii klas IV-VI szkół
podstawowych „Srebrnego
Kasztana” (II nagroda)
zdobyła Elżbieta Jakubiec,
a „Brązowego Kasztana”
wyśpiewała Julia
Fijałkowska.
14 listopada 2016 r.

podczas koncertu galowego w Lubelskim Centrum Kultury wystąpiła Ela
J a k u b i e c ,
k t ó r a
z o s t a ł a
w y r ó ż n i o n a
w trwającym kilka dni Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej.
W konkursie wzięło udział 90 wykonawców z województwa lubelskiego.

MIKOŁAJKOWY KONKURS PIOSENKI
Podczas VI Mikołajkowego Konkursu Piosenki, który
zorganizowaliśmy 7 grudnia 2016r., na scenie wystąpiło 43 młodych
artystów z naszej gminy. Chociaż konkurs traktujemy przede wszystkim

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
13.10.2016 roku w przedszkolu
gościliśmy asp. Faustynę Łazur z KPP
w Janowie Lubelskim. W trakcie
spotkania odbyła się rozmowa na
temat „O czym każde dziecko wiedzieć
powinno”, dotycząca zakresu pracy
policjanta. Pani policjant wyjaśniła
dzieciom zasady poprawnego
poruszania się po drogach,
poinformowała również o zagrożeniach
wynikających z kontaktów
z nieznajomymi. Dzieci mogły również
zadawać pytania oraz obejrzeć
wyposażenie potrzebne w pracy:
gwizdek, lizak, kajdanki, pałkę, a także przymierzyć kamizelkę i czapkę
policyjną.
Dziękujemy za spotkanie.
D. Kańkowska

"Spacer Pani Jesieni" - to tytuł przedstawienia, które dzieci
z grupy 6-latków miały okazję zaprezentować swoim rodzicom.

18 listopada 2016 r. pięciolatki zaprosiły swoich rodziców na
"Jesienny koncert".

WITAMINKI, WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA
I DZIEWCZYNKI
Sześciolatki doskonale wiedzą, że owoce zawierają dużo
witamin i są bardzo zdrowe.13 października w naszej sali było apetycznie.
Dzieci przyniosły różne owoce - takie, które lubią najbardziej. Na widok
soczystych owoców
wszystkim ślinka napłynęła
do ust. Dokładnie umyliśmy
owoce, ręce i przystąpiliśmy
do przyrządzania własnej
sałatki. Nie zapomnieliśmy
też o przestrzeganiu zasad
bezpiecznego posługiwania
się nożem. Wreszcie
nadszedł czas degustacji.
O k a z a ł o s i ę , ż e
s a m o d z i e l n i e
przygotowane sałatki
owocowe smakują najlepiej.
P a m i ę t a j m y, ż e p r z e z
naturalne, zdrowe żywienie
dzieci, budujemy
świadomość zdrowego
stylu życia.

8 listopada 2016 roku grupa 6-latków zaprezentowała rodzicom
przedstawienie pt. "Kolorowa jesień".

Elżbieta Gąsiorowska

JESIENNE KONCERTY
17 listopada 2016 r. odbyło się przedstawienie „Bal u Pani
Jesieni” w wykonaniu czterolatków.

Najtrudniejszy pierwszy krok... - ale także pierwszy występ
w przedszkolu przed publicznością!!! 24 listopada 2016 r. Maluchy
zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne zdobyte podczas
codziennych zajęć, jak też zajęć z języka angielskiego.

Nauczycielki przedszkola

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
PIERWSZA POMOC
Nigdy na naukę nie jest za wcześnie, to powiedzenie
towarzyszyło naszym przedszkolakom podczas zajęć z udzielania
pierwszej pomocy. Warsztaty doskonalące umiejętności praktyczne
przeprowadził
pan Jarosław
W i e l g u s .
Podczas zajęć
dzieci uczyły się
jak zadbać o
bezpieczeństwo
swoje i innych,
jak reagować w
niebezpiecznych
sytuacjach oraz
poznały numery
alarmowe.
T a j n i k i
udzielania pierwszej pomocy przedszkolaki przećwiczyły na
profesjonalnych fantomach.
Za aktywny udział
w zajęciach wszyscy uczestnicy
otrzymali zabawkowe telefony, do
samodzielnej nauki wybierania
numeru alarmowego. Celem akcji jest
kształtowanie prawidłowych postaw
w sytuacjach zagrażających życiu
i zdrowiu.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Pasowanie na przedszkolaka to kolejny etap w okresie adaptacji
dzieci w przedszkolu. Jest to pierwszy publiczny występ przed kolegami,
rodzicami i gośćmi
honorowymi. Uroczystość
miała miejsce dnia 10
listopada 2016 r.
Trzydzieścioro troje dzieci
stało się za dotknięciem
czarodziejskim ołówkiem
przez p. dyrektor Teresę
Szostek prawdziwymi
przedszkolakami.
Na tej niezmiernie
ważnej uroczystości nie
zabrakło wśród nas p.
burmistrza Witolda
Kowalika oraz p.
przewodniczącego Rady
Gminy Modliborzyc Piotra Rogoży, którzy
obdarowali wszystkie
dzieci prezentami.
Niezapomnianą i pyszną
niespodzianką był piękny
tort, przygotowany przez
Radę Rodziców
przedszkola.

PAMIĘTAMY...
Nawiązując do Święta Zmarłych dnia 28.10.2016 r. udaliśmy się
na miejscowy cmentarz, aby wspominać poległych żołnierzy. Złożyliśmy
kwiaty i zapaliliśmy przyniesione przez dzieci znicze. Chwilą ciszy
uczciliśmy pamięć bohaterów.

UDZIAŁ W APELACH
Przedszkolaki uczestniczą w apelach szkolnych, które mają
miejsce w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach.
Dnia 8 listopada 2016 r. brały udział w apelu przygotowanym
przez uczniów klasy III z wychowawcą p. Bożeną Szostek. Był to apel
poświęcony obchodom Narodowego Święta Niepodległości – 11 Listopada.
Obie grupy wiekowe wystąpiły w przygotowanych na tę uroczystość
kotylionach w barwach ojczystych. Dzieci tego dnia przyszły ubrane
w stroje galowe. Z należytą powagą cała społeczność szkolna odśpiewała
hymn państwowy. Przedszkolaki z zaciekawieniem i uwagą śledziły
przebieg apelu oraz słuchały przepięknych pieśni patriotycznych
śpiewanych przez uczniów i nauczycieli. Dzięki udziałowi w tego typu
uroczystościach nasi podopieczni uczą się patriotyzmu, kształtują
pozytywne postawy społeczne i uczucia patriotyczne.

Nauczycielki przedszkola

SPRZEDAM DOM!
Sprzedam dom wolnostojący w Modliborzycach
o powierzchni 160m2. Stan surowy zamknięty ze
wszystkimi przyłączami i podłączeniami,
otynkowany w środku.
Wszelkie instalacje wewnątrz są wykonane wraz
z ogrzewaniem podłogowym, alarmem oraz
Internetem.
Działka o wielkości 5 arów, ogrodzona.
Cena do
uzgodnienia.
Więcej
informacji
pod numerami
tel. 733 656 679
oraz 15 8715 130

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
PODRÓŻ W ŚWIAT NAUKI
6 października 2016 r. pod hasłem ,,Podróż w świat nauki”
uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach złożyli
swoje pierwsze ślubowanie. Następnie przez dyrektora szkoły p. Wiesława
Dyjacha zostali pasowani na ucznia. Z rąk zaproszonych gości otrzymali
dyplomy i prezenty. Po zakończonej uroczystości odbyło się spotkanie
integracyjne w klasie. Uczniom i ich Rodzicom życzymy tego, co najlepsze,
a szkoła niech będzie miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale dostarczy
wiele radości i przyjemnych chwil.
Bożena Pikula

ŚNIADANIE DAJE MOC

WIZYTA WOLONTARIUSZA
W dniach 27 i 28 października 2016r. nasza szkoła gościła
wolontariuszkę z Chorwacji, absolwentkę filologii angielskiej z uniwersytetu
w Zagrzebiu, Magdalenę Rezo. Wizyta była wynikiem nawiązania
współpracy z fundacją non-profit Schummana z siedzibą w Warszawie.
Fundacja pośredniczy w sprowadzaniu profesjonalnych wolontariuszy
(absolwentów lub czynnych nauczycieli z poszczególnych przedmiotów)
z obszarów Unii Europejskiej. Sama fundacja zajmuje się promowaniem
wartości europejskich wśród młodzieży krajów członkowskich i obejmuje
swoim działaniem wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Wo l o n t a r i u s z k a p r o w a d z i ł a z a j ę c i a d l a k l a s L i c e u m
Ogólnokształcącego. Pierwszy dzień zajęć dotyczył historii
i współczesności chorwackiego kurortu turystycznego Dubrownik.
Omawiany był charakter miasta jako miejsca styku wielu kultur i tradycji
europejskich oraz ich wpływu na kształtowanie się świadomości
europejskiej.

W drugim dniu zajęć omawiano tematy związane z wzajemnym
oddziaływaniem i przenikaniem się różnych europejskich wartości ,
mających konotacje w poszczególnych kulturach narodów Europy.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów.
Ireneusz Florczak

ZBIÓRKA NA RENOWACJĘ GROBÓW
ŻOŁNIERSKICH
1 listopada 2016 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz
przedstawiciele Samorządów Uczniowskich: SP, Gim. i LO w Zespole Szkół
w Modliborzycach zorganizowali po raz trzeci zbiórkę pieniędzy na
renowację drugiego pomnika żołnierzy poległych w czasie II wojny
światowej.
W dzień Wszystkich Świętych młodzież pełniła dyżury na
Cmentarzu Parafialnym w Modliborzycach, zachęcając ludzi do złożenia
datku. Kwestę rozpoczęto od złożenia wieńców i zapalenia zniczy na
grobach żołnierzy.
W tym roku zebrano: 1175,34 zł. i 1 dolara. Wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat roli zdrowego
odżywiania, klasa II a i III a, po raz drugi, włączyły się do ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej „Śniadanie daje moc”, organizowanej w ramach Europejskiego
Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W dniu 8 listopada 2016 r. dzieci
zaprezentowały część artystyczną dla uczniów naszej szkoły i grupy
przedszkolaków. Wszyscy dowiedzieli się, że zdrowy tryb życia to nie tylko
zdrowa żywność oraz ruch. Lista 12 zasad zdrowego odżywiania zaczyna
się od mycia rąk. Ważne jest, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych
porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby, mięsa
i chleb, zamiast bułek, a także pić wodę lub naturalne soki, zamiast
szkodliwych napojów gazowanych. Należy pamiętać również, aby zjadać
pięć porcji warzyw lub owoców dziennie, natomiast unikać słodyczy
i niezdrowych przekąsek. Niezbędny jest też ruch, do którego zachęcały
dzieci, śpiewając piosenkę w języku angielskim. O tych wszystkich ważnych
treściach dotyczących zdrowego trybu życia, przypominała również
wystawa plakatów na holu korytarza.

Po części artystycznej dzieci udały się do klas, gdzie dzięki
wsparciu naszych rodziców, na szkolnych stolikach znalazły się kolorowe
kanapki, płatki śniadaniowe, różne owoce i soki oraz mleko. Był to dzień
miły, wesoły i pełen wrażeń.
Wierzymy, że udział w programie przyczyni się do zmiany
nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania przez
dzieci w domu i szkole.
Alina Machulak, Barbara Rogoża
Ewa Rycerz, Emilia Łukasik

SZKOLNE ANDRZEJKI
24 listopada 2016 r. w Zespole Szkół odbyła się zabawa
andrzejkowa. Była to okazja do wspólnej zabawy w gronie rówieśników.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla najmłodszych
kolegów wróżby andrzejkowe. Wróżono z kolorowych karteczek,
przestawianych magicznych kubków, pływających łupin orzechów
i rzucanych grosików . Wszyscy
świetnie bawili się przy muzyce
i brali udział w krótkiej nauce
podstawowych kroków cza-czy.
Nad bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży czuwali nauczyciele,
którzy również chętnie włączali
się do wspólnej zabawy.
Opiekun SU
Bożena Pikula

ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU
O PUCHAR TYMBARKU
25 listopada 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim odbyły się eliminacje
powiatowe Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii
U-8 dziewcząt i chłopców oraz U-10 dziewcząt.

którzy spełnili wysokie wymagania. Aby znaleźć się wśród najlepszych,
musieli oni otrzymać promocję z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą ocenę z
zachowania, uzyskując najwyższą średnią ocen
w szkole. Ilona Łukasik już po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych
licealistów w kraju.
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na maturze!
Radosław Majewski

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS
1 grudnia 2016 r. obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny „Historia
człowieka chorego na AIDS”. Przybliżyli nam problematykę wirusa
HIV/AIDS. Młodzi artyści uświadomili swoim koleżankom i kolegom
z gimnazjum i liceum, czym jest choroba i jakich zachowań należy unikać,
aby się nie zarazić. Uczniowie poruszyli ważną sprawę tolerancji

Nasi mali zawodnicy spisali się dobrze, choć były i łzy, i strach
przed pierwszym poważnym meczem w życiu. Chłopcy w kategorii U-8,
mimo dobrej postawy, przegrali w finale z zawodnikami z Janowskiego
Orlika a dziewczęta U-8 uległy w finale dziewczynkom ze Szkoły
Podstawowej z Momot Górnych. Najlepiej spisały się dziewczęta
w kategorii U-10, które w finale pokonały zawodniczki z Momot
i awansowały do turnieju wojewódzkiego w Zamościu.
Wicemistrzynie Województwa U-10 z tego roku oraz starsze
koleżanki U-12 będą na wiosnę reprezentować szkołę w finale
wojewódzkim.
Przed nami zima, ale odpoczynku od piłki nie ma. Trzeba
doskonalić technikę gry, by na wiosnę zaprezentować się jak najlepiej.
Tomasz Nalepa

POKOCHAJ PLUSZOWEGO MISIA
28 listopada 2016 r. uczniowie klas I-III i ich koledzy z Samorządu
Uczniowskiego PSP obchodzili Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Pluszowy Miś kojarzy się nam wszystkim z beztroskim dzieciństwem
i poczuciem bezpieczeństwa. To dobry przyjaciel na każdy dzień i kompan
do zabawy. Tego dnia dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione misie.
Bohaterem dnia był Pluszowy Miś, który przybył na spotkanie z dziećmi. To

właśnie jemu uczniowie klasy I i członkowie SU dedykowali wiersze
i piosenki w montażu słowno – muzycznym ,,Pokochaj Pluszowego Misia”.
Wspólna zabawa i konkursy zręcznościowe wywołały u dzieci wiele
uśmiechów i radości. Spotkanie z ulubieńcem dzieci na długo zostanie
w pamięci najmłodszych uczniów naszej szkoły. STO LAT, MISIU!
Bożena Pikula

ILONA ŁUKASIK
W GRONIE
NAJLEPSZYCH
30 listopada 2016 r.
w Lublinie uczennica klasy
maturalnej Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół w Modliborzycach
otrzymała, z rąk lubelskiego
Kuratora Oświaty, stypendium
Prezesa Rady Ministrów. To
prestiżowe wyróżnienie jest
przeznaczone dla uczniów,

i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Głównym przesłaniem
występu było uświadomienie młodzieży, że ludzi chorych na AIDS nie
powinniśmy się bać i odtrącać, ponieważ w codziennych kontaktach nie są
dla nas zagrożeniem, potrzebują od nas miłości wsparcia i poczucia
bezpieczeństwa.
Zespół Profilaktyczny

W KRAINIE OZDÓB CHOINKOWYCH
I NIE TYLKO

5 grudnia 2016 r. uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami
i rodzicami wybrali się na wspólną, integracyjną wycieczkę. Pierwszym
punktem programu była Zbrojownia Rycerska w Sandomierzu –jedno
z wielu niesamowitych miejsc naszego „małego Rzymu”. W podziemnych
lochach wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali legend o Tatarach
i dzielnej kasztelance Halinie Krępiance. Nagle cofnął się czas i zaczęła
dobra zabawa. Dzieci przymierzały zbroje rycerskie, hełmy, własnoręcznie
władały mieczami czy unosiły halabardy. Z uśmiechem na twarzy zakuwały
się w dyby, strzelały z armat czy siadały na madejowym łożu. Ale atrakcją
zbrojowni jest także rycerz Łukasz, który w fascynujący sposób opowiada
o historii Sandomierza.
Następny etap podróży to Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej
Dębie. Znajdują się tu tysiące ręcznie wykonanych bombek i setki
unikatowych świątecznych eksponatów z różnych krajów i epok. Wszyscy
mieli możliwość poznania etapów powstawania ozdób choinkowych - od
produkcji, srebrzenia po dekorację. Atrakcyjnym punktem wycieczki były
warsztaty plastyczne, podczas których dzieci własnoręcznie i wg swojego
pomysłu ozdabiały bombki. A potem… szaleństwo zakupów. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie i swoich najbliższych.
Wycieczka dostarczyła wszystkim niesamowitych wrażeń
i wprowadziła w świąteczny klimat.
Bożena Pikula,Bożena Szkutnik
Barbara Sokół, Elżbieta Pyrak

LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH

POMAGAMY!
,,Nie wstydem jest prosić drugiego o wsparcie
lecz wstydem jest odmówić mu pomocy”.

W Zespole Szkół w Modliborzycach prowadzone są różne akcje
charytatywne, w które chętnie włączają się nasi uczniowie.
Dzieci z klasy IIIa drugi rok zbierają plastikowe nakrętki
i dostarczają je do domu czteroletniego chłopca chorego na autyzm,
mieszkającego w Janowie Lubelskim. Rodzina Szymonka ponosi duże
wydatki na jego leczenie i rehabilitację, dlatego każda pomoc jest bardzo
ważna i przydatna.
Cieszymy się, że chociaż częściowo możemy pomóc
Szymonkowi. Chcemy nadmienić, że w naszej klasie w ciągu roku
zebraliśmy ok. 100 kg nakrętek, tj. ok. 45 tys. sztuk.
Dziękujemy uczniom kl. IIa ,Va i Vb za przyłączenie się do naszej
a k c j i .
Zachęcamy
wszystkich
do zbieranie
nakrętek dla
Szymonka.
Barbara
Rogoża

W roku szkolnym 2016/2017 Województwo Lubelskie realizuje
program stypendialny dla uczniów, którego celem jest finansowe wsparcie
młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub
m i e s z k a j ą c y c h
w województwie lubelskim.
Projekt zakładał
p r z y z n a n i e 5 3 0 s ty p e n d i ó w
najzdolniejszym uczniom, którzy
spełnią wymagane regulaminem
kryteria i uzyskają najwyższą
punktację w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
Uczeń naszej szkoły
Lukas Kasica z klasy IIa
gimnazjum spełnił wszystkie
warunki i zakwalifikował się do
programu. 9 grudnia 2016 r. na
uroczystym rozdaniu stypendiów
otrzymał dokument potwierdzając
przyznanie stypendium. Na liście
stypendystów nasz uczeń
uplasował się na 28 miejscu.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w nauce.
Wych. M. Wielgus

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
DZIEŃ PAPIESKI
„Jeśli nie dasz światu od siebie tego, co w tobie najlepsze,
świat nie będzie inny”.

pasowania na uczniów szkoły. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki od władz gminnych i starszych kolegów z klasy
IV. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez
rodziców.

Powyższe słowa stały się mottem apelu upamiętniającego 38. rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na papieża. Odbył się on 16 października
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich. 32
uczniów i uczennic ZPO uczciło swojego Patrona śpiewem, tańcem
i wierszem. W całej Polsce już po raz szesnasty obchodzono Dzień
Papieski. Jego hasło brzmiało: „Jan Paweł II – bądźcie świadkami
miłosierdzia”.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom za pomoc
w przygotowaniu akademii.
Jolanta Zbiżek
Agnieszka Kaproń

„W PODZIĘCE ZA DAR NAJPIĘKNIEJSZY
– ZA WIEDZĘ I SERCE”
18 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się wielka
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania uczniów klasy
pierwszej, na którą przybyli pani Dyrektor ZPO Małgorzata Wisińska,
Burmistrz Miasta Modliborzyce p. Witold Kowalik, ks. Krzysztof Woźniak,
Grono Pedagogiczne, rodzice, pracownicy obsługi oraz społeczność
uczniowska. Uczniowie pod kierunkiem opiekunów Samorządu
Uczniowskiego p. Elżbiety Krzysztoń i p. Doroty Żurawicz przygotowali
humorystyczne przedstawienie oraz wiele ciekawych wierszy i piosenek
obrazujących ciężką pracę nauczycieli.
Pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości
zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy
egzamin na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej
ojczyzny, szkolnej nauki oraz zasad prawidłowego zachowania się
w szkole i na drodze. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że egzamin zdali na
ocenę celującą i mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Uczniowie
ślubowali na sztandar szkoły. Następnie pani Dyrektor dokonała aktu

Po przedstawieniu Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora
nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i pracownikom
obsługi za sumienną pracę. Na zakończenie uroczystości p. Burmistrz
Witold Kowalik złożył całej Radzie Pedagogicznej i wszystkim pracownikom
szkoły życzenia. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze. Akademia
była pięknym podziękowaniem od uczniów dla nauczycieli za pracę i serce,
jaką wkładają w ich naukę i wychowanie.
A Wam, kochane pierwszaki, życzymy sukcesów w nauce.
Powodzenia!
Przedstawiciele SU wraz z opiekunami

SUKCESY TENISISTÓW ZE STOJESZYNA
Dobre występy zanotowali tenisiści stołowi z Zespołu Placówek
Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym w Zawodach Powiatowych
w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Zespole Szkół w Dzwoli.
Jakub Skupiński wywalczył III miejsce w Powiecie Janowskim w kategorii
chłopców klas V- VI szkoły podstawowej, natomiast dziewczęta Katarzyna
Kania – II miejsce w powiecie, a Kinga Grzegórska – V miejsce w powiecie
w kategorii szkół gimnazjalnych. Dzięki dobrym wynikom, uczniowie
awansowali do zawodów
rejonowych.
Sukcesy uczniów
z małej szkoły świadczą, że
jeśli są chęci i dobra
motywacja, to można
osiągnąć wiele. Życzymy
powodzenia w kolejnych
występach na zawodach
drużynowych.
Tomasz Nalepa

,,ŚNIADANIE DAJE MOC''
„Śniadanie daje moc” to program promujący zasady zdrowego
odżywiania i zwiększający świadomość na temat roli pierwszego posiłku,
jakim jest śniadanie. W naszej szkole program ten realizowany jest przez
uczniów klasy II. Uczniowie wraz z wychowawczynią p. Grażyną Orzeł
podczas zajęć edukacyjnych zdobywają cenne informacje na temat roli
prawidłowego
odżywiania się i roli
śniadania w diecie
dziecka. W związku
z tym 8 listopada
obchodziliśmy Dzień
Zdrowego Śniadania.
Uczniowie klas
0-III a także oddział
przedszkolny
„Skrzaty” wraz
z wychowawczyniami
w tym dniu utworzyli
,,Kluby Śniadaniowe'',
w ramach których
przygotowywali
pyszne i zdrowe
śniadanie. Dzieci miały
przy tym frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi ,ale także spróbowania
nowych smaków i dowiedzenia się, co lubią inne dzieci
i dlaczego śniadanie jest takie ważne. Wspólnie omawiali, w jaki sposób
taki posiłek powinien być skomponowany, a także zalety, jakie płyną ze
zdrowego odżywiania. Był to dzień bardzo miły ,kolorowy i pełny wrażeń.
W przygotowaniach ochoczo wsparli nas rodzice naszych uczniów. Dzięki
nim na naszych szkolnych „stolikach śniadaniowych'' znalazły się różne
produkty, z których powstały kolorowe kanapki, sałatki warzywno-owocowe
i inne pyszności. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji
śniadania.
Agnieszka Kaproń

PRZEDSZKOLAKI PRZYKŁAD DAJĄ,
I TEŻ SWOJE ŚWIĘTO MAJĄ
W oddziale przedszkolnym w grupie ,,Skrzaty'' 25 listopada 2016
r. odbył się „Dzień Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci
,zwłaszcza tych ,które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg
naszego przedszkola. Dzielne „Skrzaty'' w przygotowanym programie
artystycznym wesoło prezentowały swoje umiejętności przed swoimi

rodzicami i bliskimi. Śpiewały grupowe piosenki, tańczyły i recytowały
wiersze. Po części artystycznej odbyła się sesja zdjęciowa. Następnie
rodzice dla swoich pociech przygotowali słodki poczęstunek. Cała
uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Tego typu spotkania
niosą zawsze ze sobą uśmiech dziecka oraz wprowadzają w dobry
nastrój.Na koniec uroczystości wszystkim uczestnikom zostały wręczone
dyplomy i nagrody w związku z rozstrzygniętym konkursem plastycznym
„Barwy Jesieni”.
Agnieszka Kaproń
Monika Jaskowiak

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
PIŁKA NOŻNA

TENIS STOŁOWY

W d n i u 2 9 w r z e ś n i a 2 0 1 6 r. n a O R L I K U p r z y Z S
w Wierzchowiskach odbył się turniej Gminny w Piłkę Nożną Dziewcząt
i Chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Nasi uczniowie wygrali
turniej we wszystkich grupach wiekowych. Zaczynając od sukcesu
dziewcząt ze szkoły podstawowej, które wygrały 1:0, pokonując dziewczęta
z Modliborzyc. Następnie nasi chłopcy ze szkoły podstawowej pokonali 4:0
d
r
u
ż
y
n
ę
z Modliborzyc.
Bezpośrednio po
meczach młodszych
uczestników,
zmagania rozpoczęli
gimnazjaliści. Dobra
passa towarzyszyła
dziewczętom, które
p o k o n a ł y
gimnazjalistki ze
Stojeszyna 3:1,
natomiast chłopcy
w y g r a l i
4 : 0
z gimnazjalistami z Modliborzyc.
Kolejnym etapem rozgrywek był półfinał powiatu, który został
rozegrany tylko w jednej kategorii SP w dniu 19.10.2016 r.
w Wierzchowiskach. Do turnieju przystąpiły dwie drużyny dziewcząt i trzy
chłopców. Dziewczęta z naszej szkoły uległy PSP Potok Wielki 1:0 i zajęły II
miejsce. Drużyna chłopców pokonała w pierwszym meczu PSP Potok
Wielki 2:1 i wygrywając z PSP Błażek 3:2 zwyciężyła cały turniej. Wygrana
pozwoliła zapewnić awans chłopcom na zawody finałowe, które zostaną
rozegrane na wiosnę. Szczegółowe wyniki i składy drużyn znajdują się na
stronie internetowej szkoły zswierzchowiska.pl w zakładce wyniki
sportowe.

Duże zainteresowanie tenisem stołowym naszych uczniów
zaowocowało dobrymi wyniki w zawodach gminnych i powiatowych.
W rozgrywkach gminnych naszą szkołę reprezentowało 16 uczniów ze
szkoły podstawowej i 10 uczniów z gimnazjum. Zawody zostały
przeprowadzone w ZS w Wierzchowiskach w dniach 20-21 października
2016r. Do zawodów powiatowych awansowało 12 uczniów w kategorii SP
i 7 uczniów z gimnazjum. Najlepsze wyniki na zawodach powiatowych
rozegranych w Dzwoli 25-26-27 października 2016r. uzyskali: I miejsce
Mikołaj Żuraw (kat. chłopcy młodsi) i IV miejsce Rafał Wołoszynek (kat.
chłopcy starsi). W gimnazjum najlepiej wypadł Hubert Szpyra, zajmując III
miejsce. Pozostali zawodnicy zajęli dalsze miejsca, ale również wysokie, co
przełożyło się na bardzo dobre wyniki w klasyfikacji generalnej szkół
z powiatu janowskiego. Klasyfikacja końcowa szkół w naszym powiecie:
I miejsce w kat. chłopców młodszych, II miejsce w kat. chłopców starszych,
III miejsce w kat. dziewcząt młodszych i IV miejsce w kat. dziewcząt
starszych. W kat. gimnazjum chłopcy zajęli miejsce III, a dziewczęta
V miejsce.

SZACHOWY SUKCES
Nasi uczniowie zajęli dwa II miejsca w Turnieju Powiatowym
w Szachach Drużynowych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum.
Jest to najlepszy wynik w historii naszej szkoły. Zawody odbyły się w dniu 24
listopada 2016 r. w JOK w Janowie Lubelskim. Do rywalizacji przystąpiły po
cztery drużyny w każdej kategorii. Nasi uczniowie ulegli tylko drużynom
z Janowa Lubelskiego. Uczniowie od czterech lat biorą aktywny udział
w zajęciach koła szachowego, które odbywają się w naszej szkole.
Systematyczna gra i doskonalenie technik taktycznych przełożyły się na
wyniki podczas zawodów.

Wyniki końcowe gimnazjum:
1. PG Janów Lubelski
2. PG Wierzchowiska
3. PG Potok Wielki
4. PG Dzwola

Gratulujemy wszystkim uczniom naszej szkoły wysokich
wyników i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły na zawodach
sportowych.
Wyniki końcowe szkół podstawowych:
1. PSP Janów Lubelski
2. PSP Wierzchowiska
3. PSP Potok Wielki
4. PSP Dzwola

Nauczyciele wychowania fizycznego

CZYTAŁAM POLECAM!
„DROGA DO RAJU” PAULLINA SIMONS
To nie jest zwykła książka. Na pierwszy rzut oka "Droga do raju"
Paulliny Simons jest książką młodzieżową, lekką i przyjemną w czytaniu.
Dopiero, gdy zagłębimy się w tę powieść, znajdziemy tam ciężkie tematy,
które są poruszane oraz wiele pytań bez odpowiedzi, które powinien
zadać sobie każdy z nas.
Głównymi bohaterkami są
Shelby, cicha dziewczyna, zawsze
z przygotowanym planem działania,
oraz Gina, mało odpowiedzialna
nastolatka, korzystająca z życia.
Shelby na swoje osiemnaste urodziny
dostaje samochód i postanawia
wyruszyć w podróż przez Stany
Zjednoczone, aby odnaleźć swoją
matkę. Dawne przyjaciółki w drodze
zabierają ze sobą autostopowiczkę,
C a n d y. Ś c i g a n a p r z e s z ł o ś c i ą
dziewczyna też ma swoje powody, aby
jak najszybciej dotrzeć do Kalifornii.
"Droga do raju" to jedna z tych
książek, które wywołują mieszane
uczucia. Dla jednych wydaje się
nudna, innych wciąga. Mnie
wciągnęła. Książkę przeczytałam
w mgnieniu oka. Uważam, że gdy raz
zagłębimy się w ten świat, nie sposób się z niego wyrwać aż do ostatnich
stron, a nawet po nich. Świat opisany z perspektywy czysto nastoletniej.
Autorka nie próbuje w nim krytykować podejmowanych decyzji ani
moralizować. Zadaje nam pytania a my mamy na nie znaleźć nasze
własne odpowiedzi. Jesteśmy w stanie łatwo identyfikować się
z bohaterami, przeżywać ich sukcesy oraz zawody, ich smutek i radość.
Czujemy się prawie tak, jakbyśmy to my podejmowali ich decyzje oraz,
jako czwarty pasażer, podróżowali razem z nimi.
Moim zdaniem, ta książka jest warta przeczytania przez każdego.
Pisana z perspektywy młodych ludzi, nie bardzo znających życie, ale nie
tylko dla nich. Jest to świat stworzony na papierze, ale, może właśnie
dlatego, bardziej prawdziwy i rzeczywisty.
Paulina Ciupak
DKK dla młodzieży w Stojeszynie Pierwszym

DINAH JEFFERIES
„ŻONA PLANTATORA HERBATY”
Jest początek XX wieku. Młoda, dziewiętnastoletnia Gwen
porzuca życie w Anglii i przenosi się do Cejlonu. Jej mąż, Laurence, jest
plantatorem herbacianych krzewów, należących od pokoleń do jego
rodziny. Zakochana po uszy Gwen rozpoczyna nowe życie na
egzotycznej wyspie. Jest pewna, że
będzie tu bardzo szczęśliwa. Szybko
jednak zauważa, że mąż nie ma dla
niej czasu, jest zapracowany
i prowadzenie plantacji pochłania całą
jego energię. Gwen, snując się po
okolicy, natrafia na dziwne znalezisko zarośnięty grób, dziecięce ubranka
i zamknięte pomieszczenia. To miejsce
szokuje ją i budzi niepokój. Usiłuje za
wszelką cenę rozwikłać ten sekret.
Laurence wykręca się od zadawanych
pytań, jakby ukrywał jakaś straszną
tajemnicę rodzinną. Nie chce
rozmawiać z żoną o przeszłości.
Wkrótce Gwen rodzi bliźnięta
o różnym kolorze skóry. Podejmuje
wtedy dramatyczną decyzję i oddaje
obcej kobiecie nowo narodzoną,
czarnoskórą córkę. Ten fakt staje się jej
wielką tajemnicą i nikomu nie chce jej
wyjawić. Dlaczego to ukrywa? Przecież będzie się zmagać z bólem
n i e s p e ł n i o n e j ,
m a t c z y n e j
m i ł o ś c i .
W tym momencie nasuwa się pytanie: czy Gwen i Laurence będą żyć
w cieniu sekretów i tajemnic rodzinnych? Przecież obydwoje wiedzą, jak
to jest żyć z poczuciem winy i w ciągłym strachu. Nie chcę zdradzać
szczegółów zakończenia tej poruszającej historii i zachęcam do
poznania dalszych losów bohaterów poprzez lekturę tej książki.
Powieść ta opowiada nie tylko o rodzinnych, skomplikowanych
relacjach, ale i umiejętności przebaczania sobie i innym . Skłania do
refleksji na temat ludzkiego szczęścia. Ukazuje też codzienne życie ludzi
pracujących na plantacjach oraz zamożnych właścicieli ziemskich.
Różnica między ludźmi jest duża, nie tylko ze względu na majątek. Mamy
tutaj do czynienia z odmiennym językiem, kulturą i kolorem skóry. I to
nastawienie do różnic rasowych mogło doprowadzić do tragicznych
wydarzeń w życiu bohaterki.
Zachęcam do przeczytania powieści. Jest napisana prostym,
przystępnym językiem. Będzie to idealna lektura na długie, jesienne
i zimowe wieczory.
Regina Gil
DKK dla dorosłych w Modliborzycach

I CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY
I Charytatywny Bieg Mikołajkowy oraz Nordic Walking
w Modliborzycach przeszedł do historii. Pomimo tak krótkiego czasu udało
się zorganizować to niecodzienne wydarzenie. Swoją obecnością
zaszczyciło nas ponad 90 uczestników, gratulujemy wszystkim, którzy
dotarli do mety. Oprócz licznej grupy mieszkańców gminy Modliborzyce
gościliśmy zawodników m.in. z Janowa Lubelskiego, Stalowej Woli,
Kraśnika, Zaklikowa, Lublina i wielu innych miejscowości.
Bieg kobiet wygrała Angelika Gałus z Lublina, która wyprzedziła

dziękujemy wszystkim, którzy nie wystraszyli się zimowej pogody i
postanowili spędzić z nami to wyjątkowe popołudnie. Serdeczne
podziękowania kierujemy do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach za
wsparcie finansowe. W sposób szczególny składamy podziękowania na
ręce Pana Burmistrza, który zaszczycił nas swoją obecnością. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację tego
przedsięwzięcia: jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Modliborzyc,
Wierzchowisk i Stojeszyna, którzy dbali o bezpieczeństwo na trasie,
ratownikom medycznym, wszystkim wolontariuszom z Zespołu Szkół w
M o d l i b o r z y c a c h
w r a z
z opiekunami. Dziękujemy pizzerii "Cztery KĄTY" za pyszną grochówkę
i ciepłą herbatą oraz właścicielom restauracji "Biała Róża" za udostępnienie
lokalu i możliwość rozgrzania się gorącym napojem. Jednym z głównych
celów tego wydarzenia była zbiórka charytatywna na leczenie i rehabilitację
dziewczynki z naszej gminy. I tu największe podziękowania dla wszystkich,
którzy wsparli tę inicjatywę swoim dobrym sercem. Widać, że pomaganie
przez bieganie przynosi efekty. Łącznie z tytułu wpłaty wpisowej oraz zbiórki
do puszek zebrano 3507.24zł.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się w jeszcze większym gronie
w 2017 roku.
Wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje wyniki zapraszamy na
stronę time2go.pl zakładka wyniki.
Tomasz Taradyś
Damian Misiak

Dagmarę Markiewicz z Puław i Katarzynę Śmietanę z Modliborzyc. Wśród
mężczyzn pierwszy linię mety minął Dariusz Listopad z Janowa
Lubelskiego, drugie miejsce zajął Marcin Gąbka z Modliborzyc, a trzeci był
Marcin Nowak ze Stalowej Woli. Triumfatorką marszu
z kijkami okazała się Edyta
H a j z e r - Te s z M a j d a n u
Modliborskiego, druga była
Ewa Skupińska-Misiak ze
Stojeszyna Drugiego,
a trzecia Marta Janik
z Modliborzyc.
Rywalizacji sportowej
towarzyszył konkurs na
najlepszy strój Mikołaja,
który wygrała... śnieżynka Anna Recław z Majdanu
Modliborskiego.
W i m i e n i u
organizatorów bardzo

O DOKTORZE DARIUSZU KOSSAKOWSKIM – PAMIĘTAMY!
8 czerwca 2016 r. minęła rocznica śmierci Honorowego
Obywatela Modliborzyc śp. płk-a dr. Dariusza Kossakowskiego,
Honorowego Obywatela Warki i Zasłużonego dla Powiatu Grójeckiego.
Stałym czytelnikom „Wieści Gminnych” postać Dariusza Kossakowskiego
jest znana z zamieszczanych cyklicznie przez wiele lat artykułów
wspomnieniowych, dotyczących różnych aspektów życia mieszkańców
naszej gminy (i nie tylko) w okresie XIX i XX w, co wzbogaciło wiedzę
historyczną i zachęciło innych do podzielenia się informacjami z przeszłości
celem przekazania potomnym.
Śp. Dariusz Kossakowski jako młody lekarz rozpoczął praktykę
lekarską w Modliborzycach, zastępując dr Kazimierza Zielińskiego. Po
zrobieniu specjalizacji z pediatrii
o
s
i
a
d
ł
w Warce i od początku lat 60-tych
związał się na stałe z tym miastem i
regionem. Oprócz pracy
zawodowej drugą pasją życiową
była działalność społecznikowska,
wyniesiona z domu rodzinnego
i harcerska, a od 1973 roku także
działalność na rzecz powołania
i prowadzenia Klubu Oficerów
Rezerwy LOK im. P. Wysockiego,
którego prezesem był od 2005
roku. Po ciężkim wypadku
samochodowym zrezygnował
z funkcji prezesa klubu, ale

c z ł o n k o w i e
k l u b u
n a d a l i
M u
w dowód zasług tytuł Honorowego Prezesa Klubu KŻR LOK Warka.
Przez całe swoje aktywne życie zawodowe i społecznikowskie
działał na rzecz społeczności lokalnej, co zjednywało wielu sympatyków
w różnych grupach wiekowych i środowiskach zawodowych. Wychował
wielu następców. Chcąc uczcić pamięć po zmarłym współtwórcy Klubu
Żołnierzy Rezerwy LOK, pasjonacie strzelectwa i sportów obronnych oraz
wieloletniego organizatora imprez sportowo-obronnych w dniu 18 czerwca
na strzelnicy KŻR LOK w Warce, pod patronatem honorowym Burmistrza
Warki Dariusza Gizki odbył się I Memoriał Strzelecki im. Płk Dariusza
Kossakowskiego, w którym uczestniczyło ponad 100 osób, w tym strzelcy
z KŻR Nałęczów. W memoriale udział wzięły zespoły młodzieżowe
i dorosłych, strzelając w różnych kategoriach wiekowych i konkurencjach
strzeleckich. Jak oświadczył prezes KŻR LOK im. P. Wysockiego w Warce
Tadeusz Orłowski – corocznie w czerwcu miłośnicy strzelectwa będą mieli
okazję sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich i w ten sposób
upamiętnić zasłużoną dla Warki i powiatu grójeckiego postać.
P.S
W roku bieżącym, ze względu na krótki termin od powiadomienia
o memoriale, nasze miasto- Modliborzyce- nie wzięło udziału w tym
przedsięwzięciu - a warto tam być.
Członek Honorowy Klubu KŻR LOK Warka
Włodzimierz Chołody

CZAS POŻEGNAŃ W KRĘGU KULTURY LUDOWEJ
GMINY MODLIBORZYCE
Nieubłagany czas zbiera swoje żniwo, odchodzą od nas na
zawsze osoby, indywidualności z naszego codziennego życia. Jeden
z twórców kultury powiedział, że jedynym śladem naszej obecności tu na
ziemi jest pamięć. Pamięć
o nas stanowi to, co po
s o b i e z o s t a w i m y, i l e
dajemy z siebie dla
otoczenia, społeczności,
w której żyjemy.
Przywołajmy więc pamięć o
osobach, które dla lokalnej
kultury ludowej zostawiły
cząstkę siebie,
a w tym roku doszły kresu
swego życia.
Śp. Helena
Gajur - urodziła się
w Stojeszynie Pierwszym
w 1930 roku jako jedna
z trojga rodzeństwa,
w rodzinie Wieczorków od
pokoleń mieszkającej
w najstarszej części wsi.
Wyszła za mąż za Feliksa
Gajura, z którym mieli troje
dzieci. W codziennym życiu
zajmowała się swoim
rodzinnym domem oraz
gospodarstwem,
wykonywała pracę
związaną z życiem na wsi,
pracą w polu przy uprawie
roślin i zbóż. Do pierwszych
lat 90-tych ub. wieku
prowadziła otwarty w jej domu Punkt Skupu Mleka Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Janowie Lubelskim Część swojego czasu poświęciła na
działalność społeczną. Była członkinią Koła Gospodyń Wiejskich od
początku jego istnienia, angażowała się w jego prace
i organizację wszystkich przedsięwzięć. W wolnych chwilach zajmowała się
powszechnym na wsi w latach osiemdziesiątych wyrobem koszyków
z rogożyny.
W 1995 roku pani Helena Gajur zaangażowała się w pracę
w Zespole Ludowym ze Stojeszyna, działającym już wówczas przy GOK
w Modliborzycach. W tym samym roku zdobyła III nagrodę za wykonanie
gawędy ludowej w ogólnopolskim konkursie w Baranowie Sandomierskim,
gdzie rok później, również za wykonanie gawędy, otrzymała wyróżnienie.
Uczestniczyła z licznych przeglądach i konkursach, popularyzujących
twórczość ludową, m.in. w Międzypowiatowym Przeglądzie Tradycyjnych

Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach. Jednak największe zasługi pani
Helena ma w działalności teatralnej zespołu. Wystąpiła na wielu scenach
teatru ludowego: w Tychach, Opatowie, Kolbuszowej, prezentując
w widowiskach niepowtarzalne kreacje postaci. Zagrała rolę Sąsiadki
w widowisku "Prządki", Gospodyni w "Kolędowaniu z kozą" oraz postać
Głuchej ciotki w obrzędzie "Chrzciny", za którą na XXVI Tyskich
Spotkaniach Teatralnych w 1999 r. otrzymała "Indywidualną nagrodę za
wyraz aktorski", a zespół otrzymał wspólne 'Grand Prix' konkursu. Ostatni
publiczny występ pani Heleny miał miejsce w 2003 roku. Później, na ile
pozwoliło zdrowie, dzieliła się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
w zaciszu swojego domu. Należy wspomnieć o artystycznych zdolnościach
męża pani Heleny - Śp. Feliksa Gajura (1929-1988), który za prezentację
tańca ludowego w parze tanecznej z Józefą Albiniak otrzymał II nagrodę na
Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie.
W mijającym roku w wieku 89 lat zmarł także Śp. Bronisław
Gajur, prywatnie brat Feliksa, który również związał się z Zespołem
Ludowym ze Stojeszyna. W kapeli zespołu wraz ze skrzypkiem
Eugeniuszem Paleniem przygrywał na bębenku tancerzom podczas
konkursowych prezentacji i okolicznościowych spotkań zespołu.
Chociaż odeszli, są obecni w naszej pamięci...
Beata Wójcik

WSPOMNIENIE
31 października 2016 r.,
w wieku 75 lat zmarł nasz kolega
Józef Flis. Do 2009 roku był
kierowcą i konserwatorem
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Modliborzycach. Człowiek
ogromnej dobroci i cierpliwości.
Mieliśmy zaszczyt
wspólnie pracować przez ponad
10 lat.
Pracownicy GOK-u

POWSTANIE STYCZNIOWE – MODLIBORZYCE I OKOLICE
HISTORIA JEDNEJ STYCZNIOWEJ DEKADY 1863 ROKU
Pisząc o powstaniu styczniowym na terenach powiatu
kraśnickiego i janowskiego trzeba podkreślić, że koncepcja odzyskania
niepodległości była przez tutejsze elity podchwycona bardzo szybko. Walkę
o wolną Polskę zaczęto bezpośrednio po ogłoszeniu przez Rząd Narodowy
proklamacji o wybuchu powstania.
Po 153. latach styczniowi insurgenci różnie są oceniani.
W dyskusjach o tamtych wydarzeniach pojawiają się zwroty: bez szans, bez
planu, nie przemyśleli, tragedia narodowa. Niewątpliwie błędów
w przygotowaniu i realizacji popełniono wiele, i na poziomie dowództwa,
i partii powstańczych. Jednak nie wolno nam pomijać szczerego
patriotyzmu naszych przodków, umiłowania wolności i gotowości do walki
o wolną ojczyznę , choćby nadzieje na sukces były nikłe.
W niniejszym artykule nie zamierzamy po raz kolejny opłakiwać
przegranej i narzekać na bezlitosnych Rosjan. Chcemy podzielić się wiedzą
na temat wydarzeń, jakie rozegrały się na tym terenie w czasie powstania
styczniowego i przedstawić rekonstrukcję wydarzeń, jakiej wcześniej
dokonaliśmy na zajęciach historii.
Do napisania pracy wykorzystane zostały pozycje książkowe
i artykuły wymienione w przypisach. Fragmenty rosyjskich raportów
wojskowych z garnizonu Janów Ordynacki (nie wszystkie skatalogowane
i opatrzone przypisami) oraz wiedzę dostępną na stronach internetowych
(tej nie opatrywaliśmy przypisami).
Publikacja jest też hołdem oddanym Dariuszowi
Kossakowskiemu, znakomitemu popularyzatorowi historii Modliborzyc
i okolicy. Stąd celowe nawiązywanie do jego prac, rozwijanie wątków w nich
zawartych i polemika z nimi.
Wieść o rozpoczęciu ogólnopolskiego zrywu
niepodległościowego dotarła do powiatu janowskiego i kraśnickiego 20
stycznia 1863r. W Kraśniku nocą 22 stycznia dzwony kościelne obwieściły
początek powstania, miały być sygnałem dla innych partii, że walkę czas
zacząć. Nie wiadomo czy bicie dzwonów usłyszano w Janowie (wówczas
Ordynackim) i w Modliborzycach. Na wezwanie odpowiedziała partia
księdza wikariusza Biernackiego z Urzędowa licząca 40 osób. Po
połączeniu się z partią kraśnicką (100 osób) siły powstańców liczyły 140
ludzi. Celem oddziału kraśnicko-urzędowskiego był atak na carski garnizon
w Janowie. Możliwe, że siły oddziału kraśnicko – urzędowskiego po drodze
mieli zasilić ludzie Solmana. Jednak uzbrojenie ochotników było marne:
„[..]Kije, kosy,z rzadka,u którego fuzja jaka…”
W Stróży nastąpiła zmiana planu. Nie wiadomo z jakiego
powodu, być może szczupłości oddziału czy z braku broni palnej [Nie
wiadomo co naprawdę było powodem zmiany planu działania przez partię
kraśnicko-urzędowską. Na pewno ta decyzja znacznie zaważyła o klęsce
partii Solmana]. Po przerwanym marszu powstańcy rozłożyli obóz
pomiędzy Stróżą, a Polichną (Stróski Las). Tymczasem do czynu był już
gotowy inny odział powstańczy, zorganizowany przez Ignacego Solmana.
Ignacy Solman – (ur. 1829r.) miał wówczas 35 lat. Właściciel
dóbr Wolica, był osobą zamożną i liczącą się. Niewątpliwie posiadał
zdolności przywódcze i organizacyjne, skoro zebrał partię liczącą 50 osób
[Można założyć, że partia Solmana liczyła więcej ludzi. Ziemianie
przyprowadzili ze sobą służących woźniców. Nie wszyscy sympatycy
„sprawy wyzwolenia narodu” musieli też wziąć udział w potyczce 22-23
stycznia]. Nie było to dużo w (w porównaniu z siłami rosyjskimi
stacjonującymi w Janowie, które Solman chciał wszak pokonać), ale ci
ochotnicy byli dobrze uzbrojeni, posiadali konie i ekwipunek. W skład
oddziału wchodzili ludzie zamożni, dziedzice okolicznych wsi: właściciel
Wierzchowisk – Bogdański, Kolonii Zamek – Lipiński oraz jego brat,
dziedzice Felinowa, Wojciechowa, Lutego, Blinowa, Stojeszyna, Potoka,
Radwanówki, Stawek, Łysakowa, Potoczka. Jeżeli nawet nie wzięli udziału
w starciu 22 stycznia, to łożyli pieniądze na to przedsięwzięcie.
Plan Solmana zakładał zdobycie podstępem koszar
w Janowie. Założenie to niekoniecznie należy uznawać za nierealne, mimo
dysproporcji sił. Powstańcy mogli dobrze znać rozkład budynków
w koszarach. Wielu żołnierzy rosyjskich przebywało poza janowskim
garnizonem z uwagi na konieczność nadzorowania „spisowych”, czyli
rekrutów siłą zabieranych do wojska. Skuteczny mógłby być plan
podpalenia koszar. Możliwe, że właśnie tego obawiał się rosyjski dowódca,
wydając rozkaz zorganizowania zasadzki 5-6 km od Janowa Lubelskiego.
Płk. Gieorgij Miednikow sporo ryzykował, wyprowadzając
znaczne siły poza Janów, przez to uszczuplając siły garnizonu. Nie
wiedział, gdzie znajduje się partia kraśnicko – urzędowska, oraz czy
w okolicy działają inne powstańcze partie.
Dariusz Kossakowski winą za klęskę partii Solmana obciąża
donosiciela, który zdradził Rosjanom plany powstańców : „Plany
pokrzyżował Żyd z Modliborzyc, który łakomy 10 rubli w srebrze po południu
22 stycznia pojechał szybko saniami do Janowa i dał znać Kozakom […]
Usłyszał to przypadkiem od dwóch rozmawiających ze sobą powstańców
[…] Kozacy zrobili zasadzkę na oddział Solmana” [Dariusz Kossakowski:
Krzyż Ignacego Solmana, „Korzenie Janowskie” nr.19(Janów Lubelski
2012) s.14-15].
Powstańcy stracili przez to cenny atut zaskoczenia
przeciwnika. Nie musiało to oznaczać klęski tej partii. Nie bez znaczenia

były poważne błędy popełnione przez dowódcę oddziału. Akcję powstańczą
rozpoczęto po zmroku 22 stycznia. Przy kapliczce p.w. św. Antoniego, przy
drodze Wolica – Wierzchowiska odbyła się odprawa insurgentów.
Odmówiono wspólną modlitwę, zachowano porządek i ciszę, morale były
wysokie.
Dowódca miał więc dość czasu, by przeprowadzić rozpoznanie
terenu, co w każdej wojnie partyzanckiej ma kluczowe znaczenie. Oddział
dysponował wszak ochotnikami na
„dobrych” koniach. Patrol wysłany
w stronę Janowa, podczas
pogodnej, mroźnej nocy łatwo
odkryłby rosyjską pułapkę. Wysłany
na północ spotkałby insurgentów
z Kraśnika. Powstańcy nie wiedzieli
o zdradzie, ale orientowali się, że
noc będzie niespokojna. Brak
rozpoznania terenu był dużym
błędem Solmana, niestety - nie
jedynym.
Oddział nie został
podzielony na formacje. Piechota,
kawalerie, zaprzęgi konne,
wszyscy poruszali się
w zmieszanym szyku. Gdyby
oddział zachował zasadę podziału
na formacje podczas marszu
(piechota oraz kawaleria w pewnej
POWSTANIEC STYCZNIOWY
STYLIZOWANY NA „ŻUAWA ŚMIERCI” odległości od siebie), zasadzkę
RYS. MAREK MAZUR
mogłaby wykryć chociażby
ubezpieczająca kolumnę kawaleria, dając piechocie szansę na odwrót lub
skuteczną obronę w zwartej formacji, ograniczając straty własne.
Brak wyszkolenia i obycia wojskowego nie usprawiedliwiają
dowódcy prowadzącego swoich ludzi po zwycięstwo lub po śmierć.
Nieświadomi zagrożenia Polacy szli przez Kolonię Zamek, stąd
skierowali się w stronę Janówka wprost w zasadzkę zastawioną przez
carskich żołnierzy.
Rosjanie – komendę nad garnizonem w Janowie Ordynackim
sprawował płk. Jerzy Gieorgij Miednikow. Bezpośrednio podlegali mu
oficerowie: major Mikołaj Szternberg, kapitan Zawadzki, porucznik
Wasilewski(Wasilikowski, Wasilkowski). W czasie walk z powstańcami siły
tej jednostki były duże: 7 kompanii piechoty (regulaminowo kompania – 150
ludzi), szwadron ułanów (reg. 100-112 konnych), sotnia Kozaków (reg.
ok.120 konnych), kompania wyborowych strzelców finlandzkich (do 150
ludzi) [Grzegorz Krzak: Janów Ordynacki w czasie powstania Styczniowego
[w:] Janów Lubelski 1640-2000 s.90]. Podobnie silne jednostki wojskowe
znajdowały się w Zamościu i Lublinie. Trzeba jednak wiedzieć, że częstą
praktyką w tym czasie było nieobsadzanie wszystkich etatów
w poszczególnych kompaniach. W czasie pokoju liczyły one nawet połowę
przewidzianych stanów osobowych. Ponadto kompanie nie były
skoncentrowane w jednym miejscu, lecz przebywały na terenie (Biłgoraj,
Hrubieszów) [Niniejszy artykuł objętościowo i merytorycznie nie jest
w stanie zawrzeć wszystkich informacji o opisywanych wydarzeniach oraz
przedstawić całego tła historycznego]. Stan osobowy w janowskich
koszarach na 22 stycznia 1863r. zapewne był niższy od wymienionego
powyżej. Możliwe, że pełnego stanu osobowego ten garnizon nigdy nie
osiągnął.
Do oddziału w zasadzce na oddział Solmana należało
wyznaczyć co najmniej 100-150 ludzi (czyli pełną kompanię lub sotnię
kozacką). Możliwe, że brali w niej udział Kozacy dowodzeni przez
porucznika Wasilewskiego (chociażby ze względu na większą mobilność tej
jednostki). Kozacy mogli mieć też wsparcie którejś z wymienionych formacji,
stacjonujących w garnizonie. Najsłabszą stroną armii carskiej było
uzbrojenie żołnierzy. Gładko lufowe karabiny rosyjskie używane w 1863r.
były przestarzałe o ponad 50 lat w stosunku do broni konstruowanej
w państwach Europy Zachodniej. Od wiosny 1863 partie powstańcze na
szeroką skalę używały, sprowadzonej z zachodu Europy, nowoczesnej
broni (sztucer „belgijski”).
Nie jesteśmy w stanie określić, jakie był morale żołnierzy
stacjonujących w Janowie. Podczas powstania styczniowego sporo było
przypadków dezercji i przechodzenia na stronę powstańców. Powodów
takiego zachowania było wiele. Często desperacja wywołana trudną,
wieloletnią służbą w ówczesnej armii carskiej. Szacuje się, że w tym czasie
w wojsku rosyjskim wskutek chorób, wycieńczenia, fatalnych warunków
służby umierało rocznie ponad 40 tys. żołnierzy. Zmarli określani
w raportach jako „straty niebojowe”. Przeciwnicy polskich insurgentów
w 1863 roku byli więc źle uzbrojeni, często skorzy do dezercji i nie najlepiej
zaopatrzeni.
Magdalena Martyna
Małgorzata Śmietana
Pod kierunkiem Marka Mazura
Ciąg dalszy w następnym numerze „Wieści Gminne”.

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 12.09.2016 r. - 07.12.2016 r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
v Boczek Adrian zam. Antolin i Wołoszynek Diana zam.
Wierzchowiska Pierwsze
v Nosal Mateusz zam. Radwanówka i Piotrowska Ewelina zam.
Słupie
v Wojtyniak Sebastian zam. Poznań i Żuraw Diana zam.
Stojeszyn Drugi
v Ciupak Krzysztof zam. Kolonia Zamek i Taradyś Ewelina zam.
Chrzanów Czwarty
v Sulowski Łukasz zam. Zdziłowice Trzecie i Boś Agnieszka
zam. Dąbie
v Kowalczyk Marian zam. Stojeszyn Drugi i Łata Dorota zam.
Modliborzyce
v Bochenek Damian zam. Ropczyce i Machulak Dominika zam.
Słupie
v Drozd Sebastian zam. Blinów Pierwszy i Ptaszek Natalia zam.
Wierzchowiska Pierwsze
v Pres Piotr zam. Wierzchowiska Pierwsze i Jachymek Justyna
zam. Lublin
v Dolecki Łukasz zam. Kolonia Zamek i Szwedo Anna zam.
Modliborzyce
v Zielonka Marian zam. Wierzchowiska Drugie i Sobiło Anna
zam. Krzaki
v Zakościelny Marek zam. Zaklików i Giżka Małgorzata zam.
Modliborzyce
v Gnat Tomasz zam. Studzianki-Kolonia i Sudół Ewelina zam.
Wierzchowiska Pierwsze
v Stasiak Daniel zam. Lute i Michałek Angelika zam.
Kajetanówka
v Kolasa Michał zam. Wolica Druga i Serwatka Kinga zam.
Majdan Obleszcze
v Łoszak Patryk zam.Słupie i Ptaszek Anna zam. Zofianka
Dolna

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
W KRĘGU SZTUKI

W tym samym okresie urodziło się 12 dzieci:
Aleksak Krzysztof - Słupie
Butryn Patrycja - Zarajec
Janik Nikodem - Modliborzyce
Kamińska Milena - Węgliska
Kamiński Norbert - Wierzchowiska Pierwsze
Kwiecień Michalina - Wolica Pierwsza
Padziak Igor - Modliborzyce
Ptaszek Katarzyna Maria - Felinów
Rybiński Ignacy - Brzeziny
Szpyra Ada Katarzyna - Wolica-Kolonia
Zarzycka Julia - Wolica Druga
Zasowska Natalia - Węgliska
...w tym samym okresie zmarło 20 osób:
Arent-Kuta Marta Stanisława (1948-2016) - Słupie
Chudy Ryszard (1949-2016) - Felinów
Dziewa Eugeniusz (1957-2016) - Pasieka
Flis Józef Stanisław (1941-2016) - Wolica-Kolonia
Gajur Bronisław (1927-2016) - Stojeszyn Pierwszy
Gajur Helena (1930-2016) - Stojeszyn Pierwszy
Garbacz Irena Barbara (1951-2016) - Dąbie
Gębala Bolesław (1928-2016) - Wolica Pierwsza
Gierłach Romualda (1932-2016) - Ciechocin
Kamińska Marianna (1932-2016) - Wierzchowiska Pierwsze
Kamiński Stefan (1937-2016)- Węgliska
Martyna Stanisław (1937-2016) - Stojeszyn Pierwszy
Marzec Edwarda Katarzyna (1937-2016) - Modliborzyce
Pawlak Stanisław (1931-2016) - Słupie
Pikula Longina Aurela (1925-2016) - Modliborzyce
Pikula Lucyna (1926-2016) - Modliborzyce
Sakowska Maria (1936-2016) - Modliborzyce
Skrok Tadeusz (1933-2016) - Stojeszyn Pierwszy
Skrzypek Bronisława (1929-2016) - Wierzchowiska Pierwsze
Wołoszynek Antoni (1921-2016) - Wierzchowiska Drugie
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
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SCENKA RODZAJOWA „BOŻE NARODZENIE” - TECHNIKA GWASZ
IRENA ROWICKA
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„GMINA MODLIBORZYCE ZMIENIA SIĘ!”
ZDJĘCIA LAUREATÓW XI EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
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