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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

BUDŻET GMINY MODLIBORZYCE NA ROK 2017
W dniu 31 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Modliborzycach
uchwaliła budżet gminy na 2017 r., składający się z dochodów i wydatków:
Dochody budżetu gminy w 2017 r. – 25.331.435,00 zł w tym:
Dotacja na zadania zlecone – 7 179 597,48 zł.
Subwencje – 10 001 826,00 zł.
Udział w podatkach stanowiący dochody budżetu państwa – 2 749
819,00 zł.
ź Dochody własne – 2 086 369,52 zł.
ź Dotacje na zadania własne - 2 838 823,00 zł.
ź Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
475 000,00 zł.
ź
ź
ź

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. – 26.161.435,00 zł w tym:
Straże – 255 100,00 zł.
Przedszkola – 953 520,00 zł.
Oświata i wychowanie – 7 741 077,00 zł.
Opieka społeczna – 8 174 135,00 zł.
Drogi – 4 153 080,00 zł.
Administracja publiczna – 1 958 289,52 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – 380 320,00 zł.
Gospodarka komunalna – 949 750,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 660 000,00 zł.
Kultura fizyczna i sport – 140 900,00 zł.
Pozostała działalność: obsługa długu publicznego, dowóz uczniów,
gospodarka mieszkaniowa, ochrona zdrowia i inne - 795.263,48 zł.
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B. Świątek

INWESTYCJE
1.
W dniu 29 grudnia 2016 r. Gmina Modliborzyce zawarła umowę
z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn.:
„Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w gminie
Modliborzyce”. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W drugim kwartale 2017 roku zostanie przeprowadzone postępowanie
przetargowe, w wyniku którego zostanie wyłoniony Wykonawca i znane
będą koszty inwestycyjne zadania. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą
wszyscy mieszkańcy, którzy zawarli umowy z Gminą i wpłacili zaliczki,
otrzymają informację o kwocie dopłaty, jaką powinni dokonać
w wyznaczonym terminie. Inwestycja planowana jest do realizacji w okresie
dwóch lat 2017-2018. Na terenie gminy zostanie zamontowanych 674
próżniowych instalacji solarnych i 63 pieców na biomasę. Instalacje solarne
zostały dobrane w oparciu o liczbę osób korzystających z instalacji ciepłej
wody użytkowej, która została podana w deklaracji przystąpienia do udziału
w projekcie, złożonej przez właściciela nieruchomości mieszkalnej.
2.
Wraz z wnioskiem na instalacje solarne Gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn.: „Montaż ogniw fotowoltaicznych w gminie
Modliborzyce”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę Komisji Oceny
Projektów i spełnił kryteria konkursu. Niestety, z powodu wyczerpania kwoty
środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, wniosek
ten znajduje się na liście rezerwowej.
3.
W dniu 16 grudnia 2016 r. Gmina Modliborzyce złożyła 2 wnioski
o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 inwestycji
dotyczących: budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne i sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie. Obecnie wnioski te są na
etapie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie.
4.
W związku z przyznanym dofinansowaniem z PROW na lata
2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L
Modliborzyce – Błażek od km 5+332 do km 10+800” Gmina Modliborzyce
przeprowadziła w pierwszym kwartale 2017r. postępowanie przetargowe.
Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: I etap - wykonanie
dokumentacji projektowej, II etap – wykonanie robót budowlanych.
Wykonawcą udzielonego zamówienia będzie firma: Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin.
Umowa została podpisana na kwotę 3 888 000,00 zł brutto. Termin realizacji
zadania do 28.09.2018r. W ramach zadania zostanie wykonana nowa
nawierzchnia bitumiczna na długości 5,468 km, powstaną chodniki i zatoki
autobusowe, przebudowane zostaną istniejące zjazdy do posesji.
Lokalizacja przebudowywanej drogi zaczyna się od początku miejscowości
Wierzchowiska Pierwsze (od wąwozu) do końca miejscowości
Wierzchowiska Drugie (do wzniesienia, za zakrętem).
5.
W wydaniu grudniowym „Wieści Gminnych” wspominaliśmy, iż
w 2017 roku Gmina realizować będzie zadanie w zakresie przebudowy
drogi gminnej nr 109061L Wolica Pierwsza – Wolica Druga w km od 0+000
do km 1+731, po wyłonieniu Wykonawcy robót w drodze przetargu
nieograniczonego. Obecnie Gmina jest w trakcie przeprowadzania
postępowania przetargowego i w najbliższym czasie podpisze umowę
z Wykonawcą robót drogowych. Termin realizacji inwestycji do 30.09.2017r.
6.
Powiat Janowski przy udziale finansowym Gminy Modliborzyce
będzie realizował zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803L
Stojeszyn Pierwszy-Felinów w lokalizacji od km 0+450 do km 1+215 oraz od
km 1+474 do km 3+658”. Wykonawcą robót będzie firma: Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. Wartość realizacji
zadania 875 897,91 zł brutto. Prace drogowe potrwają do końca sierpnia
2017 r. Zadanie będzie realizowane ze środków unijnych, w ramach PROW
na lata 2014-2020.
7.
W kierunku od Modliborzyc do Wierzchowisk Pierwszych, Powiat
Janowski również przy udziale finansowym Gminy będzie realizował
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce-Błażek
od km 3+400 do km 5+575”. Po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego poznamy Wykonawcę robót drogowych, które zostaną
zakończone jeszcze w tym roku. Należy tu nadmienić, iż w/w odcinek drogi
połączy się z odcinkiem drogi przebudowywanym przez Gminę
Modliborzyce.
Referat ds. inwestycji

Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ...
… „A czas sobie płynie”… - te lekkie w swoim brzmieniu słowa
piosenki w pełni oddają upływające kolejne miesiące naszego życia, kolejne
miesiące w działalności Rady Miejskiej. W ostatnich dwóch kwartałach RM
odbyła 8 posiedzeń i przyjęła 39 uchwał, mających wpływ na bieżące
funkcjonowanie naszej gminy. Wśród najważniejszych na pewno znalazły
się te związane z podatkami na 2017 rok, ustaleniem składek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – potocznie zwaną opłatą za
odbiór śmieci oraz oczywiście przyjęciem budżetu na 2017 rok. Na
początek jednak pozwolę sobie na kilka zdań o stanie naszej gminnej
oświaty, zwłaszcza, że temat ten króluje obecnie w mediach za sprawą
kolejnej reformy edukacji. Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty „Organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia
organowi stanowiącemu jst. informację o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny”. Taka sesja odbywa się
zawsze na koniec października w jednej ze szkół na terenie gminy, tym
razem był to Zespół Szkół w Wierzchowiskach Drugich. Informację
przedstawił p. Robert Biały dyr. GZOSiP. Szczerze mówiąc, informacje nie
napawają optymizmem, bo o ile wyniki naszych uczniów - czy to z matury,
egzaminu gimnazjalnego, czy też sprawdzianu nie są gorsze od np. średniej
powiatowej, w niektórych są wyższe, to martwi ciągle zmniejszający się stan
liczebny naszej dziatwy szkolnej. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek
szkolny realizowało 788 uczniów i na nic zda się pomoc samorządu
w dowożeniu uczniów (korzystało z tego 178 uczniów), stypendia i zasiłki
(skorzystało 160 uczniów), z tego co warto podkreślić - prawie połowa
uczniów Liceum Ogólnokształcącego otrzymuje stypendia za wyniki
w nauce (16 na 34), aby ten trend w najbliższym czasie odwrócić.
Subwencja z budżetu państwa wyniosła 5.835.502,00; natomiast wydatki
rzeczywiste poniesione przez samorząd to 8.705.209,52. Niemal 3 mln
złotych gmina dołożyła do oświaty. Tak jest co roku i żadne reformy zapewne
tego nie zmienią.
Na tej sesji zostały również przyjęte nowe stawki podatkowe
obowiązujące w 2017 roku. Generalnie poza podatkiem rolnym, który został
podniesiony do 65 zł z ha, pozostałe podatki, poza drobną „kosmetyką”

wynikającą z ustawy, pozostały na starym poziomie.
Sporo emocji wywołało przyjęcie stawek za odbiór śmieci.
Zawsze ciężko jest podjąć decyzję zwiększającą opłatę, niestety - prawa
rynku są nieubłagane. Ekonomia jest bezlitosna, gdy okazuje się, że
olbrzymia ilość śmieci ( w zeszłym roku to 832 tony), wymusza podjęcie tej
niepopularnej decyzji. Chociaż cieszy ta ilość, bo mamy pewność, że
prawie wszystkie śmieci trafiają do worków i pojemników, a nie do lasów
i rowów, to boli wysoka stawka. Ustawodawca stwierdził, że opłaty od
mieszkańców powinny pokryć koszt zbiórki, nijak to ma się do
rzeczywistości, gdzie corocznie budżet gminy dopłaca ponad 100 tys.
złotych. W okresie letnim w ubiegłym roku wybieraliśmy sposób segregacji
i odbioru śmieci, okazuje się, że już po roku zostanie zmieniona kolejna
ustawa i nowe wytyczne spłyną na samorządy.
Na sesji w dniu 31 stycznia 2017 roku RM przyjęła budżet
gminy na bieżący rok (tak, tak można bez żadnych konsekwencji do końca
stycznia). Plan dochodów został określony na ponad 25 mln, plan
wydatków na ponad 26 mln złotych. Deficyt na ten rok ma wynieść 830 tys.
złotych. Najważniejsza inwestycja to montaż kolektorów słonecznych
i pieców na biomasę. Co prawda zakończenie inwestycji jest planowane do
końca czerwca przyszłego roku, ale wartość projektu prawie 8 mln robi
wrażenie. Dodajmy do tego remont drogi powiatowej Wierzchowiska
– Błażek za kwotę ponad 4 mln, remont drogi gminnej Wolica Pierwsza
– Wolica Druga za prawie 700 tys., remont drogi powiatowej Stojeszyn
– Felinów. Szereg innych „drobnych” inwestycji także doczeka się realizacji.
To oczywiście tylko niektóre z uchwał podejmowanych przez
RM w ostatnim półroczu. Zachęcam zainteresowanych do śledzenia
naszych poczynań w czasie sesji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Modliborzycach, gdzie od sesji z dnia 31 stycznia publikowane są
protokoły z obrad.

Piotr Rogoża
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Modliborzycach

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież
zapobiega pożarom” to impreza, która odbyła się już po raz 40. Celem
turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym.
Eliminacje odbyły się 3 marca 2017 roku w Zespole Szkół
w Modliborzycach.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie reprezentujący szkoły
podstawowe, gimnazjalne i średnią z terenu gminy. W trzech grupach
wiekowych 20 uczniów rywalizowało w pisemnej części testowej,
a następnie najlepsi w swojej grupie wiekowej walczyli w egzaminie ustnym
o awans do eliminacji powiatowych. Komisja, której przewodniczył młodszy
brygadier Piotr Nosal z KPPSP w Janowie Lubelskim, wyłoniła najlepszych
uczestników reprezentujących gminę Modliborzyce na turnieju
powiatowym.

Uczestnicy turnieju wykazali się dużą wiedzą o pożarnictwie,
o czym świadczą uzyskane wyniki z testu, jak również z odpowiedzi
ustnych. Każdy uczestnik otrzymał nagrody ufundowane przez Urząd
Miejski w Modliborzycach.
Damian Piotrowski

NARODOWY
DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
W dniu 1 marca 2017 roku po
raz siódmy obchodzony był
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Burmistrz Modliborzyc
- Witold Kowalik oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Piotr Rogoża złożyli pamiątkowy
wieniec pod pomnikiem
upamiętniającym Żołnierzy AK
w miejscowości Świnki.

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
Na etapie turnieju powiatowego gminę reprezentować będą:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych:
1. Mikołaj Żuraw - ZS w Wierzchowiskach Drugich,
2. Rafał Wołoszynek - ZS w Wierzchowiskach Drugich.
II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych:
1. Karol Latus - ZS w Wierzchowiskach Drugich,
2. Piotr Szpyra - ZS w Wierzchowiskach Drugich.
III grupa - uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej:
1. Paulina Ciupak - LO w Modliborzycach,
2. Aleksandra Wielgus - LO w Modliborzycach,
3. Przemysław Gąska - LO w Modliborzyce.

informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego kwartalnika
przyjmowane będą:

do 16.06.2017 r. - wydanie czerwcowe nr 47
Wszystkie materiały prosimy dostarczać na bieżąco wyłącznie
w wersji elektronicznej. Prosimy także o podpisywanie
autorów zdjęć i artykułów. 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.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dnia 31 stycznia 2017 r. została podjęta nowa
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Metoda opłaty nie uległa
zmianie, opłatę będziemy ponosić w oparciu o liczbę
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2017 r.
i przedstawiają się następująco:
1. odpady zbierane selektywnie (segregowane):
- 10,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie miejskim
gminy;
- 9,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie wiejskim
gminy;
2. wyższa stawka opłaty, gdy odpady nie będą zbierane w sposób
selektywny (zmieszane):
- 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie miejskim
gminy;
- 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie wiejskim
gminy.

Odpady zmieszane na terenie miejskim w okresie kwiecieńpaździernik zbierane będą 2 razy w miesiącu, natomiast na obszarze
wiejskim - 1 raz w miesiącu.
Zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od mieszkańców Gminy Modliborzyce związane jest
z wyższym kosztem odbioru i zagospodarowania tych odpadów, co
przekłada się na wzrost kosztów systemu.
Za jedną tonę odpadów do tej pory gmina płaciła 647,46 zł brutto,
natomiast po nowym przetargu od 1 stycznia 2017 r. tona odpadów kosztuje
838,08 zł brutto.
W związku z monitami mieszkańców wyjaśniamy, iż od nowego roku
nastąpiły zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie
miejscowości Modliborzyce. Odbiór odpadów komunalnych na całej ulicy
Piłsudskiego (po obydwu stronach) odbywa się zgodnie
z harmonogramem dla Modliborzyc dla prawej strony drogi krajowej
S-19, jadąc od Janowa Lubelskiego w kierunku Lublina.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Modliborzyce
II kwartał 2017

A. Wachulak

STO LAT PANIE I PANOWIE
Marzec to miesiąc, w którym swoje święto obchodzą Panie
i Panowie. Nasz Dom 8 marca odwiedzili uczniowie ze szkolnego Koła
Wolontariatu wraz z opiekunem panią Magdaleną Wielgus, którzy

drobne prezenty. Te dni upłynęły w miłej atmosferze.

Kierownik Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
Anna Świeca

zaprezentowali krótką cześć artystyczną i wręczyli kwiatki. To nie jedyne
prezenty, które dostały Panie. Od naszych Panów otrzymały pięknie
pachnące hiacynty, zaś Panie na Dzień Mężczyzny ofiarowały Panom

MODLIBORSKIE KOŁO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
ŚWIĘTUJE DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet o długiej, bo stuletniej
tradycji, obchodzone 8 marca. Z tej to okazji w Bibliotece u Kazimierza
odbyły się uroczyste obchody tego
święta. Głównym organizatorem
imprezy był Związek Emerytów i
R e n c i s t ó w
–
K o ł o
w Modliborzycach.
Na Panie czekało dużo
atrakcji, między innymi spotkanie
z panem Eugeniuszem Cybulskim,
pochodzącym z Zamościa autorem
w i e l u
w i e r s z y
i sonetów.
Podczas
imprezy na scenie
z programem
artystycznym
wystąpiły dzieci
z Zespołu Szkół
Modliborzycach,
które do występu
przygotowały

panie Barbara Sokół i Elżbieta Pyrak.
Uroczystość przebiegała w sympatycznej, życzliwej atmosferze,
przy słodkim poczęstunku i małej czarnej. A wszystkie Panie z okazji ich
święta otrzymały tradycyjne goździki.
Tekst, foto.: K. Pyć

ÓSMY TURNIEJ TENISA PAMIĘCI J. KUDŁY
Ponad 20 zawodniczek i zawodników wzięło udział
w tegorocznym Turnieju Tenisa Stołowego o puchar nauczyciela i dyrektora
szkoły w Potoczku śp. Józefa Kudły.
Najlepsi uczestnicy zawodów, które odbyły się w miejscowości
Lute w gminie Modliborzyce, odebrali puchary, specjalne statuetki i inne
nagrody z rąk m.in. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja
Kraśnickiego. Był to już ósmy turniej, w którym startują tylko mieszkańcy
Lutego, ale po raz pierwszy rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach.
W pierwszej, w której wystartowali uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum, wygrał Bartłomiej Breś, drugi był Bartłomiej Jewulski, a trzecie
miejsce zajęła Kamila Kędziora. W starszej kategorii wiekowej triumfował

Kamil Harsz, na drugim stopniu podium stanął Kamil Jachura, a trzeci był
Krzysztof Lisowski.
Zawodnicy, którzy stanęli na podium, odebrali nagrody finansowe
oraz statuetki (młodsi pingpongiści) oraz puchary (starsi zawodnicy).
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe

koszulki.
Ich fundatorami są pomysłodawcy turnieju - Irena i Jan Klafkowscy.
Mecenas Klafkowski jest zięciem Józefa Kudły i to on zaprasza co roku do
Lutego prezesa PKOl. W tym roku oprócz nich, młodych pingpongistów
dopingowali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Piotr
Rogoża, sekretarz Marzena Dolecka-Jocek, wicestarosta janowski Antoni
Kulpa oraz Krzysztof Kalita ze szpitala w Janowie Lubelskim i przyjaciel
mecenasa Klafkowskiego - Michał Walczyk.
W. Sierociuk
foto.: A. Ślusarska
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO TEAM MODLIBORZYCE
Z ROKU NA ROK CORAZ PRĘŻNIEJ...
TRENER MŁODSZEJ I ŚREDNIEJ GRUPY
W KADRZE NARODOWEJ SENIORÓW
Dobre wyniki oraz ciężka praca, jaką wkłada nasz wychowanek,
a obecnie trener adeptów judo w Modliborzycach, Sebastian Rogoża został
doceniony i powołany do kadry narodowej seniorów. Przypomnijmy, że rok
2016 był dla Sebastiana bardzo udany, sięgnął on bowiem w maju po
wicemistrzostwo Polski do lat 23, a 22 października uplasował się tuż za
podium Mistrzostw Polski Seniorów, nieznacznie przegrywając walkę
o brązowy medal. Mamy nadzieję, że dobra passa będzie trwała przez
kolejne lata jego kariery sportowej, a w 2017 roku uda mu się co najmniej
powtórzyć wyniki z ubiegłego roku i być może zakwalifikować się na
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, czego mu serdecznie życzymy.

FERIE Z JUDO
Pierwszy tydzień ferii mieliśmy możliwość spędzić na wspólnych
treningach, wyjazdach i zabawach. Codziennie dzieci i młodzież miała
zapewnione nowe atrakcje, zarówno na macie, jak i w plenerze. Każdy dzień
był pełen niezapomnianych wrażeń. Zarówno kulig, ognisko seanse filmowe
i wiele innych niespodzianek wszyscy wspominają z uśmiechem na twarzy.
Frekwencja była naprawdę wysoka, a każda z obecnych osób przekonała
się, jak mile można spędzić czas w naszym klubie.

OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
5 marca 2017 roku w Lublinie odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego w dwóch kategoriach wiekowych: juniorów
i seniorów. W młodszej grupie Modliborzyce reprezentowane były przez
3 zawodników: Krystiana Chłodnego, Macieja Czubę i Sławomira Śmietanę.
Nasza „waleczna trójca” świetnie spisała się, zdobywając trzy medale.
Najwięcej walk stoczył Sławomir, który startował w najliczniejszej kategorii
zawodów. Po 3 walkach eliminacyjnych udało mu się dostać do półfinału,
gdzie spotkał się z triumfatorem swojej kategorii. Niestety, szczęście nie
dopisało Sławkowi i musiał on uznać wyższość swojego kolegi z Tarnowa.
Ostatecznie zajął III miejsce. Udany debiut zaliczył również Krystian
Chłodny. Startując w ciężkiej wadzę zawodnik z Modliborzyc zajął II miejsce.
Warto podkreślić, że były to dla niego pierwsze zawody. Tego dnia wszyscy
nasi zawodnicy udowodnili, że warto w nich wierzyć. Nawet najmłodszy
w naszej drużynie Maciej Czuba, mimo iż musiał rywalizować
z zawodnikami starszymi od siebie, po bardzo dobrych walkach wywalczył
brązowy medal. W grupie seniorów rywalizowała dwójka naszych
„weteranów”: Katarzyna Śmietana i trener Sebastian Rogoża. Po 3 walkach
dwójka naszych zawodników dotarła do finału, gdzie czekało na nich nie
lada wyzwanie. Kasia trafiła na zawodniczkę z Wolbromia Barbarę Pepera wielokrotną medalistę mistrzostw Polski. Po bardzo wyrównanej walce
reprezentantka Modliborzyc musiała uznać wyższość swojej rywalki,
zajmując tym samym II miejsce. Kolega Katarzyny również nie miał łatwego
zadania, gdyż w finale czekał na niego reprezentant Ukrainy, startujący
m.in. w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. Niestety, Sebastianowi
również nie udało się pokonać swojego przeciwnika i zdobył srebrny medal.
Zawody w Lublinie pokazały nam, na jakim etapie przygotowań jesteśmy.
Teraz czeka nas ciężka praca i już wkrótce zaczynamy starty ogólnopolskie
w każdej grupie wiekowej. Zawodnikom życzymy wytrwałości i owocnej
pracy, bo Mistrzostwa Polski już tuż tuż...

KATARZYNA ŚMIETANA BRĄZOWĄ
MEDALISTKĄ PUCHARU POLSKI JUNIOREK

NOWY REKORD! 16 MEDALI ZDOBYTYCH
NA JEDNYCH ZAWODACH
Dnia 05.02.2017 r. w Zamościu odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego Dzieci w Judo. Nasi zawodnicy po raz kolejny
okazali się być w świetnej formie. Udowodnili, że są w stanie rywalizować
z najlepszymi klubami z województwa lubelskiego. Ogromnie nas cieszy
także ilość zdobytych medali wywalczonych w pocie czoła. Nikt z nas nie
wierzył, że jesteśmy w stanie osiągnąć tak wiele z dopiero początkującą
grupą. A jednak 16 medali z jednych rozgrywek sportowych robi wrażenie.
Wielkie brawa należą się także opiekunom i kibicom z naszej gminy, którzy
tłumnie dopingowali naszych zawodników.
Wyniki z zawodów dla poszczególnych osób w różnych kategoriach
wagowych:
I miejsce: Blacha Julia do 44 kg, Jagoda Chłodny do 55 kg, Krystian Blacha
do 46 kg, Filip Gajór do 36 kg, Jeremiasz Sędziak do 27 kg;
II miejsce: Głąb Bartłomiej do 27 kg, Szmit Jakub do 55 kg, Matysiak Jakub
do 45 kg, Bartłomiej Dziewa do 42 kg, Chudy Karolina do 36 kg, Bartoszek
Oktawia do 44 kg;
III miejsce: Bartoszek Oliwia do 44 kg, Wielgus Weronika do 48 kg, Ludian
Mikołaj do 27 kg, Woźniak Krzysztof do 21 kg, Kruczek Olaf do 36 kg;
Tuż za podium na IV miejscu: Kobylarz Nikola do 27 kg, Pasztaleniec
Sebastian do 36 kg, Sulik Hubert do 33 kg, Aleksandra Butryn do 48 kg,
Gąsiorowski Dominik do 33 kg, Wojciechowski Gabriel do 30 kg, Szymon
Krzysztoń do 27 kg, Dawid Woźniak do 24 kg.

Podczas rozgrywającego się Pucharu Polski Juniorek i Juniorów
w Luboniu/k. Poznania, dnia 11 marca 2017 roku nasza zawodniczka
Katarzyna Śmietana w pięknym stylu zdobyła brązowy medal. Startująca
w kategorii wagowej Kasia stoczyła 4 walki, z czego
2 rozstrzygnęła na swoją
korzyść. Jak sama judoczka
mówi: „wreszcie się
przełamała”, więc jest to
dobry prognostyk przed
zbliżającymi się
Mistrzostwami Polski
Juniorek, które na przełomie
marca i kwietnia zostaną
rozegrane w Suchym Lesie.
Ogromne gratulacje należą
się Kasi i trenerowi Piotrowi
T o m c z a k o w i z a
przygotowanie jej do startów
o g ó l n o p o l s k i c h .
Zawodniczka nie pierwszy
raz udowodniła, że jest
w stanie rywalizować na
najwyższym poziomie.

ZAPROSZENIE
Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi judo i nie tylko:
ź Poniedziałek i Czwartek: GRUPA ZAAWANSOWANA
JUDO 16.00-18.00,
ź Wtorek: CROSSFIT (Nowo powstała grupa zapraszamy
wszystkich chętnych ) 17.00,
ź Piątek: - FUNNY JUDO
– 16.00-17.00 Gr. NAJMŁODSZA (5-latki – III kl.sz.p.)
– 17.00-18.00 Gr. ŚREDNIA (IV – VI kl.sz.p.)

JUDO TEAM MODLIBORZYCE

GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W MODLIBORZYCACH
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
TRAMPKARZE
Od nowego roku ruszyły treningi nowej Sekcji Piłki Nożnej
w kategorii Trampkarz, mających na celu przygotowanie grupy do
rozgrywek ligowych
LZPN od jesieni
2017. Zapraszamy
w s z y s t k i c h
chętnych do
u d z i a ł u
w zajęciach, które
odbywają się
w czwartki o godz.
16.30 w hali
sportowej oraz na
b o i s k a c h
w Modliborzycach.

SENIORZY
Z końcem listopada 2016 roku zakończyła się runda jesienna
sezonu 2016/2017 rozgrywek A Klasy Lubelskiej Ligi Piłki Nożnej. Po
przerwie zimowej rozpoczynamy przygotowania do rundy wiosennej.
W miesiącu marcu zaplanowaliśmy przedsezonowe sparingi z Iskrą
Krzemień, Tęczą Kraśnik, Janowianką, LZS Wierzchowiska, Potokiem
Wielkim. Mamy nadzieję, że przyniosą zamierzony skutek, ponieważ
planowana jest reorganizacja rozgrywek ligowych PZPN, która
w przypadku klasy A, skutkować będzie spadkiem aż 4 drużyn do niższej
ligi. Zajmowane obecnie miejsce nie gwarantuje bezpieczeństwa, ponieważ
dużą grupę drużyn dzieli mała ilość punktowa.

Rafał, Kurasiewicz Piotr, Boczek Arkadiusz, Król Paweł, Kozyra Marek,
Skup Krzysztof);
4. GUKS MODLIBORZYCE II (Piotrowski Damian, Piotrowski Paweł,
Kutyła Przemysław, Nieborak Grzegorz, Surtel Michał, Świątek Artur);
5. KS MECZBOL FRAMPOL (Błaszczak Krzysztof, Polski Rafał, Buryta
Michał, Sirko Dawid, Decyk Mateusz, Spolnik Jarosław);
6. KS GOK TRZYDNIIK DUŻY (Ufniarz Artur, Lipowy Arkadiusz, Lipowy
Kamil, Serwatka Patryk, Pachla Robert, Serwatka Jakub, Dębicki Kamil,
Pasternak Adrian).

FRAMPOL 2017
Sekcja siatkarzy GUKS Modliborzyce aktywnie uczestniczy
w rozgrywkach Amatorskiej Ligi we Frampolu o Puchar Burmistrza. Etapy
rozgrywek to podział na system „każdy z każdym” bez rundy rewanżowej,
natomiast drugi to faza finałowa. O zwycięstwo powalczą ekipy z miejsca
1 i 2, zaś o miejsce III zagrają drużyny z 3 i 4 placu. Do rywalizacji zgłosiło się
6 drużyn. GIEKSA bez porażki jest liderem, pokonaliśmy WKS Oponę
Radzięcin 2:1, gospodarzy KS Meczbol Frampol 2:1, Niemirów 2:1 oraz
WKS Kosmos 2:0.
Do rozegrania
w pierwszej fazie
pozostał nam
jeden mecz
z Wysoczanką
Wysokie, który
zaplanowany jest
pod koniec marca
2 0 1 7 r. F i n a ł
z o s t a n i e
rozegrany na
początku kwietnia
2017 r.

PLAS 2017

Start ligi zaplanowany jest na 23.03.2017r. o godz. 13.00.
Gramy jako gospodarze ze Stalą II Kraśnik.
Zapraszam na treningi – wtorki, piątki; godz. 18.00; Stadion
w Modliborzycach.

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W MODLIBORZYCACH
O PUCHAR BURMISTRZA
Turniej został rozegrany 22 stycznia 2017 r. w hali Zespołu Szkół
w Modliborzycach. Sędzią głównym zawodów był sędzia PZPS Rafał
Broniec. Zespoły, które zajęły miejsca I-III otrzymały puchary, a zawodnicy
medale. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary.
Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Modliborzyc - Witold Kowalik.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Sebastian Sołtys z drużyny GUKS
Modliborzyce I.
Klasyfikacja końcowa i składy drużyn:
1. GUKS MODLIBORZYCE I (Bęcała Szymon, Biegas Zenon, Dziura
Marcin, Gałus Mateusz, Jaskowski Piotr, Kutyła Mateusz, Sołtys Sebastian,
Wróbel Łukasz);
2. OLD BOYS JANÓW LUBELSKI (Surtel Andrzej, Sołtysikowski Zbigniew,
Rożek Sławomir, Kurasiewicz Krzysztof, Skakuj Krzysztof, Płecha Michał,
Kowalik Artur);
3. NIE MA LIPY GODZISZÓW (Gumienik Dariusz, Łagód Rafał, Jargiło

W niedzielę 12 marca 2017 r. drużyna GUKS Modliborzyce
rozegrał II turniej rozgrywek PLAS 2017 organizowany przez KS GOK
Trzydnik Duży przy współpracy gminy Trzydnik Duży. Po dwóch turniejach
GUKS M-ce jest liderem z kompletem zwycięstw. Rozgrywki podzielone są
na II etapy. Pierwszy etap to gra każdy z każdym, drugi etap to faza finałowa,
o I miejsce powalczą drużyny, które zajęły miejsca 1 i 2, ekipy z miejsca 3 i 4
zagrają o miejsce III, natomiast drużyny z miejsc 5 i 6 o miejsce V. Do
rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn. Nasza Drużyna wygrała wszystkie mecze
pokonując: KS GOK Trzydnik Duży I 3:1, Trójkę Kraśnik 3:0, Górkę Kraśnik
3:0 i KS GOK Trzydnik Duży II 3:0. Do rozegrania pozostał nam jeden mecz
z Wilkami SP Perła Rudnik. Ostatni mecz pierwszego etapu i finał rozgrywek
zaplanowany jest na 26 marca 2017r. w Hali Publicznego Gimnazjum
w Trzydniku Dużym. Nasza ekipa grę finałową ma zapewnioną przez dobre
wyniki we wcześniejszych spotkaniach.
Zapraszam na treningi w piątki o godz. 18.00 w hali sportowej
w Modliborzycach

SEKCJA BIEGOWO-ROWEROWA
Powstała w 2016r. sekcja, skupiająca osoby chętne osiągać
sukcesy w sportach wymagających dużego samozaparcia, dyscypliny oraz
odpowiedniego planowania okresu przedstartowego i startowego. Zajęcia
odbywają się w zależności od indywidualnych planów treningowych
i startowych poszczególnych uczestników. Wspólne treningi to sobota lub
niedziela.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przełamywać swoje słabości
i uczestniczyć w dużych imprezach, tak ostatnio popularnych w naszym
kraju.
W roku 2017 mamy ambitny plan na udział między innymi
w: zawodach rowerowych „Biały Kruk” w Janowie Lubelskim – styczeń,
zawodach rowerowych w Janowie Lubelskim – maj, zawodach rowerowych
w Janowie Lubelskim - czerwiec, PKO Półmaraton Rzeszowski – kwiecień,
B i a ł k a Tr i a t h l o n –
czerwiec, Półmaraton
w Świdniku – maj,
Maraton Lubelski –
czerwiec, Triathlon
Warszawa – czerwiec,
„Stalowa Dycha” –
lipiec, Triathlon
Mrągowo - sierpień,
II Charytatywny Bieg
M i k o ł a j k o w y
w Modliborzycach –
grudzień i inne.
Grzegorz Nieborak

SPRINT WIERZCHOWISKA RUSZA Z RUNDĄ WIOSENNĄ!
Sprint Wierzchowiska z dniem 9 kwietnia 2017r. wznawia
rozgrywki ligowe w ramach rundy wiosennej lubelskiej klasy B grupa II.
Przerwa zimowa jest w obecnym sezonie wyjątkowo długa, bo trwa od 30
października 2016 roku do wspomnianego 9 kwietnia roku bieżącego.
Przerwa ligowa nie oznaczała jednak, że zawodnicy ULKSu w tym czasie
próżnowali. W każdy zimowy piątek treningi przeprowadzane były na hali
w Potoczku. Od 1 marca drużyna zaczęła treningi dwa razy w tygodniu na
orliku w Wierzchowiskach. W najbliższym czasie planowane są również
sparingi kontrolne, które mają dać obraz dyspozycji graczy przed
zbliżającymi się meczami ligowymi. Trener Daniel Dolecki zapewne
w spotkaniach kontrolnych będzie chciał sprawdzić dwóch testowanych
zawodników, którzy trenują już z drużyną i prawdopodobnie staną się jej
oficjalnymi członkami w nadchodzącej rundzie. Uwadze trenera nie umkną
również młodzi zawodnicy, którzy wchodzą w wiek seniorski i będą mogli
wspomagać swój zespół.
Zawodnicy Sprintu rundę jesienną zakończyli na 6 miejscu

udało się zdobyć 23 gole, co w klasyfikacji bramkowej plasuje Sprint na ex
aequo czwartym miejscu. Na pochwałę szczególnie zasługują młodzi
zawodnicy, którzy swoją postawą na boisku zaskarbili sobie przychylność
trenera i coraz częściej pojawiają się w pierwszej jedenastce. Do
zawodników tych można zaliczyć: Rafała Lenarta, Krzysztofa
Staszowskiego, czy też Pawła Serwatkę, który pomimo młodego wieku
świetnie radzi sobie w formacji obronnej, skutecznie przerywając akcje
rywali.
Celem sportowym na nadchodzącą rundę jest zajęcie minimum

czwartego miejsca w ligowej tabeli. Zważając na grę ULKSu w ostatnim
czasie, jest to cel jak najbardziej do zrealizowania. Na korzyść przemawia
także fakt, że do czwartej pozycji drużynę z Wierzchowisk dzielą zaledwie
3 punkty. Kolejnym zadaniem jest utrzymanie klubu w dobrej kondycji
finansowej i pozyskiwanie kolejnych środków niezbędnych do
funkcjonowania klubu.
z dorobkiem 12 punktów. Wynik ten zdecydowanie można uznać za
satysfakcjonujący, tym bardziej, że przed ostatnią kolejką rundy ULKS
zajmował czwartą pozycję w ligowej tabeli. W 9 meczach rundy jesiennej

BY TRADYCJI
STAŁO SIĘ ZADOŚĆ...
Mieszkańcy miasta i gminy Modliborzyce już po raz ósmy spotkali
się w centrum miejscowości, by posłuchać kolęd i pastorałek. Mimo, że
pogoda nie była sprzymierzeńcem organizatorów tegorocznego spotkania,
chętnych do wspólnego kolędowania nie zabrakło.
Program i czas trwania imprezy, której inicjatorem jest
Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Piotr Rogoża,
zdeterminował kilkunastostopniowy mróz, utrudniający widzom słuchanie,
a artystom prezentację swoich zdolności scenicznych. Mimo to na
plenerowej scenie wystąpił zespół śpiewaczy i członkowie Klubu Seniora,
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach, artyści
z Domu Dziennego „Senior-Wigor” oraz solistka Nikola Daniewska
i uczniowie miejscowej szkoły podstawowej.

Ich występów słuchało kilkadziesiąt osób, które swoją
wytrwałością potwierdziły, że takie spotkania w atmosferze świąt Bożego
Narodzenia, na powitanie Nowego Roku są potrzebne. Zatem kolejne
kolędowanie za rok. Organizatorzy mają nadzieję, że tym razem pogoda
dopisze, a kolędy i pastorałki zaśpiewa wspólnie liczniejszy „chór”
mieszkańców.
W. Sierociuk
foto.: GOK Modliborzyce

Daniel Flis

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
FERIE W BIBLIOTECE
Podczas ferii szkolnych, w dniach od 16 do 29 lutego 2017r.,
w Bibliotece u Kazimierza odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Zabawy, gry i spotkania z książką,
warsztaty dla najmłodszych,
zajęcia plastyczne i edukacyjne –
wszystkie te atrakcje czekały na
dzieci, chcące wziąć w nich
udział.
W tym roku podczas zajęć
plastycznych dzieci wykonywały
laurki dla dziadków, zimowe
pejzaże z waty, kolorowe ptaki
z pustych słoików, witraże.
Poza tym dzieci mogły

dyktanda. Wyróżnione zostały trzy osoby: Angelika Małyszek, Małgorzata
Śmietana oraz Magdalena Martyna.
We wtorek 14 marca br. w Bibliotece u Kazimierza odbyło się IV
Gminne Dyktando o Pióro Burmistrza Modliborzyc. Jego organizatorem
była biblioteka, a koordynatorami dyktanda byli: Małgorzata Tatko
i Zdzisław Drzazga. Patronat nad dyktandem objął, jak co roku, Burmistrz
Modliborzyc –Witold Kowalik. O „Pióro Burmistrza” walczyło 26 uczniów ze
wszystkich szkół naszej gminy. Każdy uczestnik dyktanda otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz kubek.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i ich
opiekunom dziękujemy za udział.

WŁĄCZ POEZJĘ!
korzystać z X-box'a oraz interaktywnej podłogi. Mogły też pobawić się w
Kąciku Malucha, pokolorować, poczytać, pograć
w gry planszowe.
W tegorocznych feriach w bibliotece brało udział w sumie 156 dzieci.

KAZIKI
Zgodnie z tradycją w dniu imienin naszego patrona - Kazimierza obchodziłyśmy
Kaziki. W tym roku
świętowaliśmy
w s p ó l n i e
z Katolickim
Stowarzyszeniem
Młodzieży, które
odwiedziło nas
wraz z opiekunem
ks. Patrykiem
Kowalikiem.

We wtorek, 21 marca 2017 r. o godz. 15.00, odbyło się spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki w Modliborzycach pod hasłem Włącz poezję!,
zorganizowane w ramach Światowego
Dnia Poezji, ustanowionego przez
UNESCO jesienią 1999 roku w Paryżu.
Celem tego dnia jest promocja
czytania, pisania, publikowania
i nauczania poezji na całym świecie.
DKK w Modliborzycach po
raz drugi włączyło się w tę akcję,
zachęcając do zanurzenia się
w lirycznych strofach. Każdy uczestnik
spotkania mógł przeczytać swoje
ulubione wiersze, wśród których
znalazły się utwory poetyckie m.in.:
Bolesława Leśmiana, ks. Jana
Twardowskiego, Wisławy
Szymborskiej, Marcina Świetlickiego,
Czesława Miłosza, Zbigniewa
Herberta, a także niedawno zmarłego
Wojciecha Młynarskiego.
S w o j e
w i e r s z e
zaprezentowały nam lokalne twórczynie – panie Terasa Mul oraz Alicja
Myszak z Kolonii Zamek.

IV GMINNE DYKTANDO
O PIÓRO BURMISTRZA
Laura Krzysztoń,
Gabriela Krawczyk,
Izabela Ochocka oraz
Natalia Lodowska
najlepiej napisały IV
Gminne Dyktando o Pióro
Burmistrza Modliborzyc
i równorzędnie
uplasowały się na
pierwszym miejscu
w tegorocznej edycji

Akcja Włącz poezję! zorganizowana została przez
koordynatorów DKK Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie oraz Instytut Książki.
K.Pyć
foto.:M. Frączek, K. Pyć

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
JUBILEUSZOWE WSPÓLNE BIBLIOTECZNE
KOLĘDOWANIE
24 stycznia 2017 r. w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym
odbyło się jubileuszowe, bo już dziesiąte, Wspólne Biblioteczne
Kolędowanie pod hasłem: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Piękną muzykę
zapewniły liczne instrumenty: organy, flet, gitary, ale przede wszystkim –
śpiew wszystkich obecnych. Na jubileuszowe kolędowanie do biblioteki
przybyły władze samorządowe, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz
mieszkańcy Stojeszyna i okolic.
X Wspólne Biblioteczne Kolędowanie zakończyło wykonanie
przez wszystkich kolędy „Bóg się rodzi”. Pięknym dopełnieniem tła
dekoracji była prezentacja multimedialna przygotowana przez czytelniczkę
Annę Błońską. Owa prezentacja była podsumowaniem wszystkich
dotychczasowych kolędowych spotkań naszej społeczności. Praca Anny
Błońskiej pokazała, jak wielkie zmiany zaszły we Wspólnym Bibliotecznym
Kolędowaniu na przestrzeni tych dziesięciu lat – oczywiście na lepsze.
Jubileuszowe Kolędowanie prowadzili niezastąpieni Paulina Ciupak
i Przemysław Nosal.

p. Krzysztof Ptaszek.
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy
o życiu i działalności takich postaci jak: Zygmunt „Łupaszka” Szendzielarz,
Danuta „Inka” Siedzikówna czy Józef „Lalek” Franczak, który był najdłużej
walczącym Żołnierzem Wyklętym.
Dyskusja przebiegała przy ciastkach i herbacie, w bardzo miłej
atmosferze.
Przemysław Nosal
DKK dla młodzieży
w Stojeszynie Pierwszym

FILIA BIBLIOTECZNA
W WOLICY PIERWSZEJ
Podtrzymujemy tradycję i śpiewamy kolędy w kaplicy.

W dniu 10 marca 2017 r. Biblioteka wraz z Dyskusyjnym Klubem
Książki i Kołem Gospodyń Wiejskim zorganizowała spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Montaż słowno - muzyczny przedstawiła dla wszystkich kobiet
młodzież .
Jadwiga Piech
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzieciom
i młodzieży, którzy tak licznie zaangażowali się w nasze Kolędowanie. Nie
można zapomnieć o ich Dziadkach i Rodzicach, których wkład w uczenie
młodego pokolenia szacunku dla tradycji wspólnego śpiewania kolęd
i pastorałek jest nie do przecenienia. Koniec spotkania przyniósł przybyłym
niespodziankę – słodki upominek.

SZKOLENIE KOMPUTEROWE
Od dnia 29 listopada 2016 r. do 1 lutego 2017 r. w Filii
Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym odbywało się „Szkolenie z obsługi
komputera”, zorganizowane przez Fundację „Wschodni Klaster Innowacji”.
W szkoleniu udział wzięli mieszkańcy ze Stojeszyna Pierwszego,
Stojeszyna Drugiego i Brzezin.
Podobne szkolenia odbyły się także w Bibliotece u Kazimierza
w Modliborzycach
oraz filiach:
w
W o l i c y
Pi e rw sze j o ra z
Wierzchowiskach
Pierwszych.

Alfreda Gierłach

SPOTKANIE DKK DLA MŁODZIEŻY
Z KRZYSZTOFEM PTASZKIEM,
PASJONATEM HISTORII
Dnia 2 marca br.
z okazji Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych,
odbyło się w naszej
bibliotece spotkanie
poświęcone ich
pamięci. Rozmowę
prowadził pasjonat
historii z naszej
m i e j s c o w o ś c i

FILIA BIBLIOTECZNA
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
Ferie w bibliotece to miło spędzony czas.
Dzieci grały w gry planszowe, kolorowały, układały puzzle.
W kąciku dla najmłodszych odbywały się spotkania z bajką.
Podczas zajęć plastycznych dzieci kolorowały ilustracje zimy.
W walentynki dzieci i młodzież czytały wiersze o tematyce
miłosnej.
Anna Sajdak

KULTURA
WARSZTATY
W 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Fundacja „Stara
Droga” oraz Szkoła Suki Biłgorajskiej realizowała projekt „Mistrz Tradycji”
współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez
kilka miesięcy organizowane były cotygodniowe warsztaty dla chętnych
dzieci i dorosłych uczących się gry na skrzypcach
i suce biłgorajskiej.
Jednym z elementów
podsumowania projektu
były warsztaty, dawne gry
i zabawy dla chętnych
dzieci oraz wieczorna
potańcówka dla wszystkich
pokoleń, w remizie we wsi
Lute 26 listopada. Do tańca
przygrywała Kapela
Butrynów oraz nasza
kapela (Jerzy i Patryk
Mazurowie z Markiem
Matułą). Serdeczne
podziękowania dla pani sołtys Aliny Ślusarskiej za pomoc w organizacji
imprezy. 28 grudnia 2017r. obydwie grupy uczestniczące w warsztatach
(modliborska i janowska) spotkały się w Janowskim Ośrodku Kultury na
podsumowaniu projektu, gdzie zaprezentowany został film z warsztatów
oraz prezentacje muzykantów. Jest szansa, że projekt będzie
kontynuowany również w tym roku.

TEATR JEDNEGO AKTORA
Powiatowy Przegląd Teatru Jednego Aktora w Modliborzycach,
który po raz drugi zorganizowaliśmy 12 grudnia 2016r., zgromadził
sześcioro wykonawców. Prezentowane monologi oceniali jurorzy od lat
zajmujący się amatorskim ruchem teatralnym; Lidia Tryka – instruktor
Janowskiego Ośrodka Kultury i Marian Giska – dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie.
Dwie równorzędne nagrody otrzymały: Kinga Tylus za

prezentację "Zakład pracy chronionej" i Patrycja Krzysztoń za monolog
"Anorektyczka". Pozostali wykonawcy; Agata Kiszka, Karolina Draguła,
Agata Flis i Bartłomiej Ostrowski zostali wyróżnieni.

WOŚP
Podwójnie jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (25. w Polsce i 15. w Modliborzycach) okazał się rekordowy nie
tylko w skali kraju. Naszym wolontariuszom udało się zebrać 6470,45 zł.
W Modliborzycach, Wierzchowiskach i Janowie Lubelskim, z pomocą
przyjaciół i opiekunów, zbierali: Kinga Tylus, Edyta Zimak, Bartłomiej
Tchórz, Sylwia
A d a m e k ,
K a r o l i n a
Draguła, Agata
Kiszka, Paulina
Zielińska i Beata
Góra.
Podczas
n i e m a l
5-godzinnego
koncertu na
scenie wystąpili:
nasza Orkiestra
D ę t a ,
przedszkolaki
z Modliborzyc, soliści, zespoły taneczne, wokalne, grupy kabaretowe,

zagrał zespół „Dziadek” z Janowa. Obejrzeliśmy pokaz ratownictwa OSP
Modliborzyce. Na zewnątrz
prezentowany był nowy
samochód bojowy jednostki.
Zebrane do puszek pieniądze
były przeliczane na miejscu
przez zespół pracowników
banku Pekao z Janowa. Jak
z w y k l e o g r o m n e
podziękowania dla wszystkich
zaangażowanych w ten
szczególny dzień.

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
22 stycznia 2016 r. podczas XIX Międzypowiatowego Przeglądu
Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek na scenie GOK-u wystąpiło 14 zespołów
śpiewaczych i 6 solistów śpiewaków. Prezentacje oceniali; Barbara
Nazarewicz – etnograf, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie
Lubelskim - przewodnicząca, Andrzej Sar – główny instruktor ds.
dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie oraz Andrzej
Wojtan – Redaktor Naczelny „Gazety Chłopskiej” z dodatkiem „Kultura
Ludowa”.
W kategorii zespołów śpiewaczych I miejsce przyznano Zespołowi
Śpiewaczemu „Zawichost”, dwie II nagrody otrzymały: Zespoły Śpiewacze
„ J a n o w i a n k i ”
z
J a n o w a
L u b e l s k i e g o
i „Linowianki” z Linowa,
dwie równorzędne III
nagrody zdobyły:
Zespół Śpiewaczy
„Marianki” z Kocudzy
oraz Męski Zespół
Śpiewaczy z Majdanu
Obleszcze.
Wyróżnienia
otrzymały Zespoły
Ś p i e w a c z e :
„Roztoczanki”
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „ZAWICHOST”
z Branwi, „Zielona
Dolina” z Podszyna,
„Blinowianki” z Blinowa i„Kocudzanki” z Kocudzy.
Nagrody specjalne im. Włodzimierza Gomółki, ufundowane przez
jego przyjaciół z PSL, przyznano: Zespołowi Śpiewaczemu z GOK
Modliborzyce (ze względu na I miejsce w ubiegłorocznym przeglądzie,
występującemu poza konkursem), Zespołowi Śpiewaczemu „Janowianki”
i zespołowi „Marianki” z Kocudzy.
W kategorii solistów śpiewaków I miejsce oraz nagrodę specjalną
im. Stanisława Fijałkowskiego, ufundowaną przez Barbarę Nazarewicz,
d y r e k t o r a
M u z e u m
R e g i o n a l n e g o
w Janowie Lubelskim, otrzymała
Elżbieta Kamińska z Węglisk,
II nagrodę otrzymał Mirosław Kolasa
z Szastarki.
Wszyscy uczestnicy
przeglądu otrzymali nagrody
finansowe ufundowane przez
Burmistrza Modliborzyc p. Witolda
Kowalika, Przewodniczącego Rady
Miejskiej p. Piotra Rogożę oraz
Starostę Janowskiego p. Grzegorza
Pyrzynę.
Podobnie jak w latach
poprzednich, współorganizatorem
ELA KAMIŃSKA
Przeglądu było Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim. Podziękowania kierujemy również do
sponsorów: ZPM „Matthias” z Kolonii Zamek oraz przedsiębiorstwa
p. Marka Siembidy z Potoka.

PRZEGLĄDY, FESTIWALE
10 stycznia 2017r. na „Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką”
w zamojskim Młodzieżowym Domu Kultury Julia Fijałkowska zdobyła
1. nagrodę w kategorii szkół podstawowych.
Podczas 23 Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który
odbywał się w dniach 12 i 13 stycznia
w Będzinie Julia Fijałkowska zajęła
2. miejsce w kategorii soliści – dzieci.
Przez 5 dni stycznia w Puławskim
Ośrodku Kultury odbywał się,
zakończony 15 stycznia koncertem
l a u r e a t ó w, X X I I O g ó l n o p o l s k i
Festiwal Kolęd. Wystąpiły w nim
nasze reprezentantki; w kategorii
klas IV-VI Julia Fijałkowska zajęła
2 miejsce, w kategorii młodzież
szkolna, Ela Jakubiec zdobyła
1. nagrodę.
W Gminnym Centrum Kultury
w Polichnie, 26 stycznia 2017r.,
podczas Międzypowiatowego
Przeglądu Kolęd, Pastorałek
i Widowisk Kolędniczych, Katarzyna
Wisińska zdobyła Grand Prix a Julia
Fijałkowska została wyróżniona.

Trojanowski oraz Edyta Zimak. Wystąpiły grupy kabaretowe: seniorzy
(Krystyna Zimak, Krystyna Krawczyk,
Irena Rusinek, Stanisław Grela) oraz
młodzież (Kinga Tylus, Patrycja Krzysztoń,
Bartek Ostrowski, Maciek Kędziora, Oskar
Piech i Bartek Rząd). Program koncertu
przygotowany został przez nasze panie
instruktorki z GOKu, w wykonaniu artystów
działających u nas oraz świetlicy GOK
w Wierzchowiskach. Koncert rozpoczęły
życzenia dla pań i panów złożone przez:
sekretarz Urzędu Miejskiego Marzenę
Dolecką- Jocek i przewodniczącego Rady
Miejskiej Piotra Rogożę.

TURNIEJ TAŃCA
18 lutego 2017r. na Turniej Tańca Nowoczesnego Roztańczony Stary
Zamość 2017 r. pojechała liczna reprezentacja naszego ośrodka;
najstarsza grupa taneczna i 13 solistów z Modliborzyc i Wierzchowisk.
Nasza solistka, a zarazem instruktorka tańca – Edyta Zimak, zajęła
1 miejsce w kategorii „solo inne formy seniorzy”. W najmłodszej grupie
nagrodzeni zostali chłopcy; Olek Wojsznarowicz (4 lata) i pięcioletni Igor
Trojanowski. Grupa „Swag Queen” zajęła 2 miejsce w swojej kategorii.

7 marca 2017r. , w Janowskim Ośrodku Kultury, przy pełnej sali,
mieliśmy okazję zaprezentować znaczną część koncertu dla pań z powiatu
janowskiego.
Andrzej Rząd

DZIEŃ KOBIET
Jak zwykle, z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn,
zorganizowaliśmy 5 marca 2017r. koncert „Nie tylko dla pań”.
W trwającym 2 godziny programie wystąpili soliści: Ela Jakubiec,
Marysia Biały, Iza
Pasztaleniec, Iza Widz,
Wiktoria Wielgus, Karolina
Ślusarska i Bartek Rząd. Kilka
piosenek zaśpiewały panie
z zespołu śpiewaczego
z towarzyszeniem
akordeonistów Jerzego
i Patryka Mazurów. Zatańczyli:
Średnia grupa taneczna,
„Swag Queen”, soliści: Olek
Wojsznarowicz, Igor

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
CZAS TAK SZYBKO MIJA…

upominkami i zaśpiewały Sto Lat. Dopełnieniem uroczystych spotkań był
słodki poczęstunek i gorąca herbatka.

Wiosna tuż, tuż, a nam wydaje się, że zupełnie niedawno całe
przedszkole żyło przygotowaniami świątecznymi, rozbrzmiewało kolędami
i piosenkami o tematyce
zimowej. Przedszkolaki
gościły w swoich grupach
Rodziców, Babcie
i Dziadków, bawiły się
w e s o ł o n a b a l u
k a r n a w a ł o w y m . To b y ł
bardzo radosny, rodzinny
czas, dlatego wracamy do
niego wspomnieniami.

E. Gąsiorowska

BAL KARNAWAŁOWY

SZEŚCIOLATKI - GRUPA II

JASEŁKA W ZERÓWCE

TRZYLATKI

MALUCHY Z RODZICAMI ROBIĄ BOMBKI ZAJĘCIA OTWARTE

WESOŁA CHOINKA
- ZAJĘCIA OTWARTE
U CZTEROLATKÓW

SPOTKANIE OPŁATKOWE - PIĘCIOLATKI

SZEŚCIOLATKI -GRUPA I

ODWIEDZINY W DOMU „SENIOR – WIGOR”

PIECZEMY ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI

ZAJĘCIA OTWARTE W ZERÓWCE
-BOMBKI

Seniorzy z Dziennego Domy Pobytu "Senior - Wigor" długo nie
zapomną tego dnia. 07.02.2017r. z wizytą zjawiły się u nich sześciolatki
w barwnych strojach ludowych z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Już od grudnia w ramach realizowanego projektu „Śpiewaj razem
z nami piosenki ludowe” przedszkolaki pod opieką pań E. Gąsiorowskiej
i A. Pelc doskonaliły swoje umiejętności wokalno-taneczne (...aż echo niosło
po przedszkolu), by móc zaprezentować się szerszej społeczności.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, a wnuczęta dla nich są
radością życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie serca w styczniu 2017
roku w każdej grupie przedszkolnej odbyły się uroczyste spotkania - Święto
Babci i Dziadka.
Dzieci zaprezentowały przygotowane programy artystyczne.
W ten sposób mogły
podziękować za poświęcony
czas, wspólne zabawy,
spacery, za dobre rady
i pomoc w trudnych
chwilach. Dumni dziadkowie
ze wzruszeniem podziwiali
w y s t ę p y s w o i c h
milusińskich, a wnuczęta
odważnie i bez tremy
zaprezentowały swoje
umiejętności.
Na koniec,
przedszkolaki obdarowały
swoich
bliskich
w ł a s n o r ę c z n i e
przygotowanymi
CZTEROLATKI

Po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie, że „muzyka łączy
pokolenia”. Wesołe przyśpiewki i tańce ludowe sprawiły gospodarzom wiele
radości, zadowolenia i uśmiechu. A ONI sami udowodnili, że wiek nie ma
znaczenia, liczy się uśmiech i dobre towarzystwo, a tego w Domu "Senior Wigor" nie brakuje. Na zakończenie uroczystego występu dzieci wręczyły
wszystkim Seniorom własnoręcznie przygotowane upominki i odśpiewały
głośne Sto Lat.
E. Gąsiorowska

ZDROWIE TO NASZ SKARB
W ramach realizacji tygodniowej tematyki o zdrowiu w dniu
22.02.2017 roku zostały przeprowadzone zajęcia, których celem było
przekonanie dzieci o konieczności dbania o swoje zdrowie.
Gościliśmy w naszym
p r z e d s z k o l u
higienistkę Panią
Marię Ciupak.
W spotkaniu brały
udział dzieci
sześcioletnie. Pani
h i g i e n i s t k a
przygotowała dla nas
krótką pogadankę na
temat potrzeby
dbania o zdrowie
i opowiedziała na
czym polega jej praca.
W czasie spotkania
dzieci dowiedziały się
w jaki sposób można
zapobiec infekcjom,
jak należy o siebie
dbać i ubierać się
stosownie do pogody, właściwie się odżywiać i pamiętać o aktywności
fizycznej.
Na zakończenie w ramach podziękowania dzieci wręczyły Pani
bukiecik kwiatów. Serdecznie dziękujemy Pani za przybycie oraz za
podzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Jolanta Dycha

obejrzeć prezentację multimedialną i dowiedzieć się, jak powstaje książka,
co można robić w bibliotece, jakie książki można wypożyczyć i gdzie ich
szukać, co to jest grzbiet książki, do czego służy „kapitałka” i wiele innych
ciekawych i ważnych informacji dotyczących książek. Panie interesująco
opowiadały o, „domu książek” i podkreślały, jak ważne jest czytanie książek
dla rozwoju małych dzieci, zachęcając wszystkich do odwiedzania
biblioteki. Przedszkolaki miały również okazję pobawić się i miło spędzić
czas.
E. Gąsiorowska

RODZICE CZYTAJĄ MALUCHOM
"Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla
swojego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne
głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji"
(Jim Trelease "Podręcznik głośnego czytania")

Obecnie dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku.
Kontakt małego dziecka z żywym słowem wyparła telewizja i komputery,
których narzędziem jest obraz, a nie język. By zapobiec przyszłym
trudnościom w nauce szkolnej, należy rozwijać zainteresowania czytelnicze
już od najmłodszych lat. Nasze przedszkole uczestniczy w akcji "Cała
Polska czyta dzieciom". Mają miejsce systematyczne odwiedziny Pań
z Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach, które czytają dzieciom oraz
wzbogacają biblioteczkę przedszkolną o nowe książki. Zwyczajem stało się

WIZYTA ZERÓWEK
W BIBLIOTECE U KAZIMIERZA
W czwartek 02.03.2017r. dzieci z grupy 6-latków pod opieką
wychowawców: pań Jolanty Dychy i Elżbiety Gąsiorowskiej wybrały się
z wizytą do Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach. Dzieci miały okazję

głośne czytanie przez wychowawczynie chociaż przez kilka minut dziennie.
Podkreślić trzeba, że codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest
skuteczną metodą wychowania dziecka, które samodzielnie myśli, posiada
wiedzę, wyobraźnię, z łatwością posługuje się językiem. W grupie "3-latków"
organizowane są cotygodniowe sesje czytelnicze "Rodzice czytają
dzieciom". Maluchy są dumne z rodziców, a słuchanie jest zawsze
przyjemne i radosne…
Elżbieta Czerwonka

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
ŚWIĄTECZNY CZAS

WYGRANE KONKURSY
Bardzo nam miło ogłosić, iż dwóch chłopców z naszego
przedszkola wygrało VI edycję
ogólnopolskiego konkursu
plastycznego organizowanego przez
firmę NOVUM z siedzibą
w Szczytnie. Tematem konkursu był
„List do Świętego Mikołaja”.
Zaszczytne pierwsze miejsce
w kategorii indywidualnej do lat
6 zajął Wojtuś Żołynia z grupy
młodszej. Na podium w tej samej
kategorii stanął również Kubuś
Żołynia z grupy starszej. Chłopcy
otrzymali dyplomy oraz paczki
z nagrodami.
Ta l e n t p l a s t y c z n y
przedszkolaki ujawniły także
w szkolnym konkursie na wykonanie
pracy plastycznej pt. „Choinka”, za
którą zostali nagrodzeni licznymi
upominkami.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Kochanym Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy samych
radosnych chwil w życiu oraz dużo zdrowia i siły do zabaw ze swoimi
wnuczętami. Dziękujemy, Wam drodzy Dziadkowie, za tak liczne przybycie
na nasze przedstawienie, a Rodzicom za przygotowanie poczęstunku.

W tegorocznym „Mikołajkowym Konkursie Piosenki”,
organizowanym przez GOK w Modliborzycach troje naszych
przedszkolaków „wyśpiewało” wysokie miejsca, tj. Adam Lenart i Antoni
Jaskowski zajęli ex aequo II miejsce oraz Julia Dziewa zajęła miejsce III.
Serdecznie gratulujemy zdolnym przedszkolakom i zachęcamy wszystkie
dzieci do udziału w konkursach i odkrywania w sobie talentów.

POMAGAMY
Każdego roku Przedszkole w Wierzchowiskach wspiera różne
akcje charytatywne. Przedszkolaki chętnie angażują się w zbiórkę słodyczy
dla dzieci z pobliskiego Domu Dziecka „Promyk”. Zbierają także grosiki na
akcję „Góra grosza”, które również trafiają do najbardziej potrzebujących
dzieci.

ZABAWA KARNAWAŁOWA
Bal karnawałowy to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą.
W tym magicznym czasie dziewczynki mają okazję poczuć się jak
prawdziwe księżniczki, wróżki, a chłopcy przeobrazić się w ulubionych
sportowców czy superbohaterów. Podczas balu w naszym przedszkolu
tańcom nie było końca, a przemili starsi koledzy z Samorządu
Uczniowskiego również i tym razem zapewnili przedszkolakom wspaniałą
zabawę!

Nauczycielki przedszkola

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
PROJEKT „ZAGRAJ Z NAMI
DZIEWCZYNAMI”
O d w r z e ś n i a 2 0 1 6 r. P u b l i c z n a S z k o ł a P o d s t a w o w a
w Modliborzycach uczestniczyła w projekcie Lubelskiego Związku Piłki
Nożnej „Zagraj z nami dziewczynami”. Projekt miał na celu popularyzację
piłki nożnej wśród dziewcząt, zwiększenie ilości dziewcząt uprawiających
piłkę nożną, wyszukanie uzdolnionych piłkarsko dziewcząt, zwiększenie
liczby drużyn dziewcząt. Projekt wspierały UEFA i PZPN.
W naszej szkole do projektu zgłoszonych zostało 16 dziewcząt
z klas II – V szkoły podstawowej, które regularnie uczestniczyły w zajęciach
dwa razy w tygodniu. Zawodniczki w ramach projektu uczestniczyły także
w czterech turniejach piłkarskich, w których spisały się bardzo dobrze:
Turniej w Łopienniku Nadrzecznym – I miejsce, Turniej w Biłgoraju – IV
miejsce, Turniej w Zamościu – I miejsce, Turniej finałowy w Piaskach – II
miejsce (po rzutach karnych).
Dziewczęta bardzo chętnie i aktywnie brały udział w zajęciach
oraz turniejach. Liderką wśród zawodniczek jest Gabrysia Kawęcka, która
dzięki bardzo dobrej technice potrafi strzelić bramki nawet zespołom
o głowę wyższym od naszych dziewczynek, ale reszta zespołu również
grała bardzo dobrze, o czym świadczą wyniki.
Skład zespołu, który najczęściej reprezentował szkołę na
turniejach: Gabrysia Kawęcka, Ada Kapusta, Aleksandra Jocek, Kamila
Kędziora, Magdalena Mazur, Agata Zarzeczna, Kinga Spryszak, Agata
Pikula, Paulina Mickiewicz, Patrycja Zioło, Kinga Moskowicz.
Mam nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie dziewczęta nabrały
pewności siebie oraz poprawiły technikę gry. Pierwszy cel w postaci awansu
do finału wojewódzkiego Turnieju o Puchar Tymbarku został osiągnięty.
Teraz trzeba jeszcze ciężej pracować, by na wiosnę zaprezentować się jak
najlepiej.

Dodatkową korzyścią, która motywuje do dalszej pracy, jest sprzęt
sportowy znacznej wartości, pozyskany dla szkoły za uczestnictwo
w projekcie od Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, który wykorzystywany
będzie na lekcjach wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów
w szkole.
Trener drużyny – Tomasz Nalepa

II MIEJSCE CHŁOPCÓW
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
19 stycznia 2017 roku chłopcy z klas II-III Publicznej Szkoły
Podstawowej w Modliborzycach wzięli udział w Mistrzostwach Drużyn
Podwórkowych w Halowej Piłce Nożnej, organizowanych przez MOSiR
w Janowie Lubelskim. Młodzi zawodnicy spisali się bardzo dobrze i zajęli II
miejsce, przegrywając w finale z Janowskim Orlikiem. Wszyscy zawodnicy

otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a Dawid Radwan został wybrany
najlepszym bramkarzem turnieju.
Myślę, że chłopcy wykorzystali swój wolny czas z pożytkiem dla
zdrowia i kondycji fizycznej.
Trener drużyny – Tomasz Nalepa

DZIEWCZĘTA Z LO W MODLIBORZYCACH
MISTRZYNIAMI POWIATU
6 lutego 2017 roku w hali sportowej w Modliborzycach odbyła się
Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W sportowej rywalizacji
wzięły udział cztery zespoły, reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne: LO
w Janowie Lubelskim, ZST w Janowie Lubelskim, ZS w Janowie Lubelskim
i
L O
w
Z e s p o l e
S z k ó ł
w Modliborzycach. W wyniku
zaciętej rywalizacji dziewczęta
z LO w ZS w Modliborzycach
zajęły I miejsce.
Skład zespołu: Bożek
Mariola, Breś Dominika, Ciupak
Paulina, Kokoszka Sylwia,
Pietrzyk Sylwia, Rusinek
Aleksandra, Rychlak Diana,
Śmietana Katarzyna, Śmietana
Magdalena, Wielgus Aleksandra.
Zwycięska drużyna z
Modliborzyc będzie reprezentowała 23 lutego 2017 roku powiat janowski w
R e j o n o w e j L i c e a l i a d z i e s z k ó ł ś r e d n i c h
w Biłgoraju.

WALENTYNKI
14 lutego 2017 r. już od rana każdy był uśmiechnięty, a w szkole
panował miły nastrój. Czerwone elementy ubrań wielu uczniów podkreślały
radosny wymiar tego święta. Członkowie Samorządu Uczniowskiego PSP
rozdawali czerwone serduszka- symbol przyjaźni, szacunku i miłości.
Zorganizowana została również w tym dniu specjalna „Poczta
walentynkowa”. Każdy za jej pośrednictwem mógł przekazać kartkę
z życzeniami swoim ulubionym koleżankom i kolegom. Walentynkowy
listonosz nie narzekał na brak pracy.
Nie zabrakło wyrazów sympatii pod
a d r e s e m D y r e k c j i s z k o ł y,
n a u c z y c i e l i , w y c h o w a w c ó w,
pracowników administracji i obsługi.
Wa l e n t y n k i p r z y n i o s ł y
społeczności szkolnej wiele
radości. Przekonaliśmy się, jak
wiele znaczą dla nas drobne gesty,
na jakie zdobyliśmy się w tym dniu
wobec innych.
Bożena Pikula

JĘZYK POLSKI NASZYM WIELKIM
DOBREM NARODOWYM
Celem obchodów Dni Języka Ojczystego była promocja kultury
języka, pielęgnowanie poprawności językowej oraz uwrażliwianie na jego
bogactwo i piękno.

W ramach obchodów Szkolnych Dni Języka Ojczystego
uczniowie klas II-III wzięli udział w konkursie ortograficznym „Mistrz
ortografii”, którego celem była promocja prawidłowej pisowni pod względem
ortograficznym i interpunkcyjnym. „Mistrzem ortografii” został Filip Taradyśuczeń klasy III a, II miejsce- Martyna Śmietana IIIa, III miejsce
- Aleksandra Maślach i Sebastian Pasztaleniec IIIb.
Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie recytatorskim
„Wiersze polskich poetów”, podczas którego recytowali najpiękniejsze
utwory. I miejsce- Wiktoria Biała IIIb, II miejsce- Wiktoria Majewska IIIa, III
miejsce – Dawid Woźniak IIa. Udział wzięli także: Zuzanna Błońska
- I, Jagoda Blacha – IIb, Katarzyna Hajzer – IIIc. Dyrektor szkoły p. Wiesław
Dyjach wręczył uczestnikom konkursów nagrody książkowe i pamiątkowe
dyplomy.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego PSP recytowali wiersz
Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”
i zaprezentowali legendę „Orle gniazdo”. Uczniowie klas I-III wzięli również
udział w quizie ,,Czy znasz utwory polskich poetów i pisarzy?”
28 lutego 2017 r. uczniowie klasy VI b przedstawili inscenizację
pt. "Polska mowa". W programie przypomniano, że polska mowa
towarzyszyła nam od wieków, stale rozwijając się i bogacąc. Ojczysty język
był niezwykle ważny dla Polaków w czasie zaborów, gdy próbowano
ograniczyć jego rolę i zabraniano posługiwania się nim w szkołach
i urzędach oraz podczas wojennych zawieruch.

Następnie został podjęty problem wulgaryzmów. Z pewnością nie
powinny pojawiać się one w codziennym języku, gdyż ich używanie narusza
normy językowe, które nas obowiązują . Do wielu osób dotarło, że musimy
mówić poprawnie, barwnie i grzecznie.
Obchody Dnia Języka Ojczystego dały okazję do wyróżnienia
uczniów szczególnie zainteresowanych językiem polskim. Uczestnikom
Ogólnopolskiego Konkursu Pingwin 2016 dyrektor szkoły p.Wiesław
Dyjach wręczył dyplomy. Otrzymali je: Izabela Ochocka, Michał Widz,
Mateusz Kasica i Kamil Gąska - uczniowie klasy VI b.
Należy mieć nadzieję, że wszyscy młodzi ludzie będą poszerzać
wiedzę o języku i dbać o jego piękno.
Zuzanna Skoczyńska,
Bożena Pikula, Magdalena Wielgus

KOLEJNY SUKCES MŁODYCH PIŁKAREK
Z MODLIBORZYC
W niedzielę 26 lutego 2017 roku w Bychawie odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w kategorii U-11. Nasze młode zawodniczki
w składzie: Gabriela Kawęcka, Aleksandra Jocek, Ada Kapusta, Kamila
Kędziora, Agata Zarzeczna, Magdalena Mazur, Kinga Spryszak, Paulina
Mickiewicz, kolejny raz
zaprezentowały się bardzo dobrze i po
emocjonującej grze w finale uległy
LKS Wierzchowiska 0:1 i zajęły drugie
miejsce w Turnieju.
W Turnieju wzięło udział
osiem drużyn z Województwa
Lubelskiego: UKS Dubler Opole
Lubelskie, UKS Legion Grabów
Szlachecki, KKS Kinga Krasnystaw,
K K P U n i a L u b l i n , Z S
w Bystrzejowicach, BLKS Granit
Bychawa – gospodarz, LKS
Wierzchowiska oraz ZS
w Modliborzycach. W wyniku losowania przypadło nam grać
w grupie z Opolem Lubelskim, Wierzchowiskami oraz Bystrzejowicami.

Dziewczęta znowu pokazały, że świetnie potrafią grać w piłkę.
Turniej był dla nich kolejnym sprawdzianem przed Turniejem o Puchar
Tymbarku, ale myślę, że także pożytecznie spędziły swój wolny czas.
Gabrysia Kawęcka została wyróżniona statuetkami „króla strzelców” oraz
„najlepszego zawodnika”, a drużyna została nagrodzona pucharem
i dyplomem.
Trener drużyny – Tomasz Nalepa

NASI UCZNIOWIE W FINALE KONKURSU
„DYKTANDO W JĘZYKU ANGIELSKIM”
Dwoje uczniów naszego liceum, Patryk Dąbek oraz Paulina
Ciupak z klasy drugiej LO, awansowało do finału regionalnego konkursu
języka angielskiego. Konkurs został zorganizowany przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu. Do ścisłego finału awansowało
trzydziestu uczniów, głównie ze szkół ponadgimnazjalnych z: Zamościa,
Biłgoraja, Krasnegostawu,
Krasnobrodu i Modliborzyc. Poziom
konkursu był bardzo wysoki,
uczniowie musieli wykazać się
znajomością zasad pisowni
obowiązujących w języku angielskim,
umiejętnością poprawnego pisania ze
słuchu oraz znajomością słownictwa.
Patryk i Paulina dobrze poradzili
sobie z tymi zadaniami, otrzymując
dyplomy. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES JUSTYNY PIKULI
Uczennica klasy IIIb Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół
w Modliborzycach Justyna Pikula 16 lutego 2017 roku została laureatem III
edycji międzyszkolnego konkursu „Od Gimnazjalisty do Finansisty”,
organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim.
Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia ekonomiczne. Justyna
okazała się najlepsza w rywalizacji uczniów z całego powiatu janowskiego
i zdobyła nagrodę główną.
Grzegorz Biały
foto: ZST w Janowie Lubelskim

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
PODZIEL SIĘ SERCEM…

Współcześnie dzieci często spotykają się z krzywdą ludzką,
chorobami czy kalectwem. Są świadkami cierpienia wśród ludzi, obserwują
i gromadzą własne doświadczenia. Dzieci w młodszym wieku instynktownie
chcą pomagać, działać, zmieniać zły los tu i teraz. Dlatego uczniowie naszej
szkoły chętnie pomagają chorym dzieciom, włączając się w akcje
charytatywne. Wsparcia udzieliliśmy choremu na autyzm Szymonowi
z Janowa Lubelskiego, zbierając dla niego nakrętki.
Informujemy, że zbiórka trwa nadal. Nakrętki można wrzucać do
przygotowanego pudełka na dolnym korytarzu. W ten sposób nie tylko
pomagamy, ale dbamy o nasze środowisko.
Na pomoc rzeczową mogli liczyć także pacjenci Oddziału
Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim. Dnia 1 marca
2017 r. przedstawiciele SU wraz z opiekunami przekazali paczki zebranych
zabawek pani ordynator, która składa serdeczne podziękowania wszystkim
darczyńcom.

drużyny - dwie ze szkoły podstawowej i dwie z gimnazjum. Uczniowie spisali
się bardzo dobrze i zajęli czołowe miejsca w powiecie.
Szkoła podstawowa:Jakub Skupiński, Dominik Kaproń – II miejsce, awans
do zawodów rejonowych Gabriela Skupińska, Dominika Szczecka
– V miejsce.
Gimnazjum: Katarzyna Kania, Kinga Grzegórska – III miejsce, Mikołaj
Kucia, Mateusz Nosal – V miejsce.
Mam nadzieję,
że dobre wyniki
uczniów naszej
szkoły zachęcą
m ł o d s z y c h
kolegów do
uprawiania tej
d y s c y p l i n y, b y
w przyszłości
również były tak
dobre osiągnięcia,
a może i lepsze.
Tomasz Nalepa

SUKCES NASZEGO GIMNAZJALISTY

Uczniowie naszej szkoły – śladem poprzednich lat –
uczestniczyli również w ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA". W tym roku
zbiórka monet (najmniejsze nominały) odbywała się od 28 listopada do
9 grudnia 2016 r. Zebrane pieniądze przekazano dla Domów Dziecka
i Rodzinnych Domów Dziecka przy współpracy z Pocztą Polską.
Głównym celem udziału we wszystkich akcjach charytatywnych
jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić
może nawet niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra
potrzebujących. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i osobom
nie związanym z naszą placówką, którzy czynnie włączyli się
w przeprowadzone akcje.
Opiekunowie SU: Dorota Żurawicz
Elżbieta Krzysztoń

SUKCES TENISISTÓW ZE STOJESZYNA
W dniach 7- 8 lutego 2017r. odbyły się Powiatowe Zawody
w Drużynowym Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowały cztery

16 lutego 2017 r. odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu
„Od Gimnazjalisty do Finansisty” organizowanego przez Szkolne Koło
Młodego Ekonomisty w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
pod patronatem Banku Spółdzielczego. W eliminacjach szkolnych
rywalizowało ponad 30 uczniów, nie tylko z powiatu janowskiego. Celem
konkursu było rozwijanie zainteresowań z ogólnej wiedzy ekonomicznej
i bankowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych, a także podniesienie
świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafionych
decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu. Naszą szkołę
reprezentowało 3 gimnazjalistów.
A na szczególne uznanie zasługuje Przemek Nosal, który zdobył
II miejsce. Należy dodać, iż poziom tegorocznego konkursu był bardzo
wysoki, dlatego tym bardziej cieszy nas sukces naszego ucznia. Mamy
nadzieję, że Koło Młodego Ekonomisty będzie kontynuować podjętą
inicjatywę, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.
Gratulujemy Przemkowi i życzymy dalszych sukcesów.

GIMNAZJALIŚCI ZE STOJESZYNA
NA ZAWODACH W GODZISZOWIE

W dniu 27 lutego 2017 roku w Zespole Szkół w Godziszowie
odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców.
Nasi uczniowie, mimo, iż zimą nie mają dostępu do hali sportowej, spisali
się dobrze i zajęli miejsca na podium, chłopcy II, a dziewczęta III. Ponieważ
szkołę reprezentowali uczniowie głównie klas I i II, to mają szansę
poprawić swój wynik w przyszłym roku.
Tomasz Nalepa

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Pan Bóg nie mógł być wszędzie, dlatego stworzył babcię
i dziadka” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna uroczystość
zorganizowana z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Na wstępie pani dyrektor
serdecznie przywitała wszystkich gości . W udekorowanej sali i pięknych
strojach ludowych uczniowie klas 1-4 ze swoimi wychowawczyniami
przygotowali bogaty program artystyczny. Dzieci poprzez wiersze, piosenki,
tańce i skecze wyraziły kochanym Babciom i Dziadkom swoją wdzięczność

za trud włożony w ich wychowanie. Gościom towarzyszyły: radość,
uśmiech, i łzy wzruszenia. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała,
podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Następnie Dziadkowie
zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek przy
kawie i herbacie. Była to okazja do rozmów, dzielenia się wrażeniami,
a przede wszystkim - umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania.
Słowa podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy przygotowali
przyjęcie dla szanownych gości.
Grażyna Orzeł
Dorota Żurawicz
W dniu 20 lutego 2017 r. przedszkolaki z grup „Skrzaty''
i ,,Pszczółki'' zaprosiły swoje babcie i dziadków na przedszkolną
uroczystość, aby w szczególny sposób podziękować im za miłość, dobroć
i cierpliwość. Dzieci z wielkim zaangażowaniem tańczyły, recytowały
wiersze i śpiewały piosenki. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali
występy swoich wnuków. Nie zabrakło także wspólnych tańców z babcią
i dziadkiem. Goście zostali również obdarowani upominkami, które dzieci
przygotowały ze swoimi paniami. Po występach wszyscy udali się na słodki
poczęstunek przygotowany przez mamy. Takie spotkania pełne uśmiechów,
wzruszeń i radości wzmacniają więzi emocjonalne z rodziną, uczą dzieci
sposobów wyrażania uczuć oraz szacunku dla osób starszych.

Serdecznie dziękuję babciom i dziadkom za liczne przybycie.
Barbara Dudek
Agnieszka Kaproń

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
SIATKARZE Z GIMNAZJUM
NA III MIEJSCU W POWIECIE

Lubelskiego, którzy wygrali cały turniej, natomiast miejsce III zdobyli
gospodarze - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrzanowie.

Bardzo dobre wyniki osiągnęli nasi gimnazjaliści na zawodach
powiatowych rozegranych dnia 16 lutego 2017r. w Batorzu. Uczniowie
w Turnieju Piłki Siatkowej zajęli III miejsce, tym samym zapewniając sobie
wejście na podium.

Skład naszej drużyny (od lewej):
Sebastian Kołtyś, Krzysztof Szaja, Kacper Żołynia, Patryk Pizoń, Krystian
Pawlas, Marcin Lenart, Mateusz Biały, Jakub Mróz, Miłosz Małyszek, Jakub
Kamiński, Dawid Materniak, Damian Środek, Mateusz Pikula.

SIATKARZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA II MIEJSCU W POWIECIE
Dnia 2 marca 2017r. zostały rozegrane Igrzyska Dzieci
i Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców. Organizatorem
zawodów był Zespół Szkół w Chrzanowie. Nasi uczniowie zajęli bardzo
dobre II miejsce, ulegając tylko chłopcom ze Szkoły Podstawowej z Janowa

Skład naszej drużyny (od lewej):
Krystian Błaszczak, Rafał Pizoń, Arkadiusz Janik, Bartłomiej Kosidło, Rafał
Wołoszynek, Bartłomiej Szpyra, Michał Pikula, Kacper Gałus, Kamil
Myszak, Damian Ślusarski, Wojciech Pastucha.
Gratulujemy wszystkim uczniom naszej szkoły wysokich
wyników i dziękujemy za reprezentowanie szkoły na zawodach
sportowych.
Nauczyciel wychowania fizycznego

CZYTAŁAM POLECAM!
MARTA HALL KELLY
„LILIOWE DZIEWCZYNY”
„Liliowe dziewczyny” to opowieść o trzech
kobietach, które połączyła II wojna światowa
i koszmar obozu w Ravensbruck. Autorka
pokazuje piekło, przez które przechodziły
kobiety - więźniarki. W obozie niszczono ich
zdrowie fizyczne i psychiczne, deptano ich
godność i człowieczeństwo. Wszystkie one
przed wojną wchodziły w dorosłość, marzyły
o szczęściu i miały swoją wizję przyszłości.
Wojna jednak dokonała weryfikacji ich celów
życiowych, ale wyzwoliła w nich siłę,
niezłomność i wielką zaradność.
Caroline jest Amerykanką
i wolontariuszką, która działa prospołecznie,
w s p i e r a j ą c
f r a n c u s k i e
s i e r o t y
z domów dziecka. Organizuje adopcję dzieci, wysyła paczki z żywnością
i ubraniem. Po wojnie nie zaprzestaje wolontariatu. Pomaga polskim
więźniarkom tzw. królikom doświadczalnym, czyli kobietom, które w obozie
poddawane były okrutnym eksperymentom biomedycznym i które
doświadczyły kalectwa i innych chorób i urazów. Organizuje przyjazdy do
Nowego Jorku i zapewnia pełną pomoc medyczną ze strony najlepszych
lekarzy specjalistów. Pomaga im wrócić do rzeczywistości.
Herta to młoda, niemiecka lekarka poszukująca pracy. Gdy
znajduje opublikowane przez władze III Rzeszy ogłoszenie o pracy dla
lekarza - nie planuje z tej oferty skorzystać. Jednak chęć kariery i zdobycia
pieniędzy jest na tyle silna, że decyduje się zostać lekarzem obozowym. Jej
praca odzwierciedla dramatyzm życia w obozie koncentracyjnym dla
kobiet.Uczestniczy ona w różnych badaniach i doświadczeniach
pseudomedycznych m.in. w kontrowersyjnych operacjach
sulfonamidowych. Trudno czytelnikowi zrozumieć, dlaczego była tak
okrutna wobec kobiet i jak mogła świadomie kaleczyć ich zdrowie i narażać
na cierpienie. Po wojnie Herta jest sądzona w procesie norymberskim, jako
winna zbrodni przeciwko ludzkości, i skazana na 20 lat pozbawienia
wolności. Po 5 latach zostaje zwolniona z odbywania kary i otwiera swój
gabinet lekarza rodzinnego. Poprzez usilne starania Caroline i jednej
z ocalałych więźniarek w 1960 roku traci prawo wykonywania zawodu.
Trzecia bohaterka, Kasia, uczestniczy w działalności lubelskiego
podziemia, należy do Szarych Szeregów. Działalność tę traktuje jako wentyl
bezpieczeństwa i szansę na przetrwanie w walce z okupantem. Szybko
jednak zostaje złapana przez nazistów i zesłana do obozu razem z matką
i siostrą. Tam poznaje inny świat pełen okrucieństwa, przemocy i strachu,
gdzie każdy dzień jest torturą. Kasia przeżyła to piekło, po wyzwoleniu
została pielęgniarką i założyła rodzinę. Otrzymała też pomoc medyczną
zorganizowaną przez Caroline w USA.
Wydarzenia zawarte w książce w większości opierają się na
faktach historycznych. Caroline i Herta są postaciami autentycznymi. Kasia
jest bohaterką fikcyjną, ale jej postać zbudowana jest na wspomnieniach
obozowej więźniarki Niny Iwańskiej.
Na rynku czytelniczym jest dużo pozycji o tematyce obozowej.
W tej książce poznajemy życie obozowe z perspektywy dwóch, różniących
się kobiet: z jednej strony - więźniarki, ofiary hitlerowskich eksperymentów,
z drugiej - lekarza oprawcy, zbrodniarza wojennego. Ciekawe i zaskakujące
według mnie jest zakończenie powieści - spotkanie Kasi i Herty. Nie
zdradzę, o czym a może o kim rozmawiały, warto poznać te szczegóły.
Widać w tej rozmowie wielką determinację Kasi w wyjaśnieniu okoliczności
śmierci jej matki w obozie, do czego tak usilnie dążyła.
Mimo że tematyka tej powieści do łatwych nie należy, zachęcam
zainteresowanych tą problematyką do jej lektury. A może sięgną po nią te
osoby, które nie czytały zbyt wiele z dziedziny literatury wojenno
–obozowej?
Regina Gil
DKK dla dorosłych

„W GŁĄB LAWENDOWYCH
ULICZEK” KLAUDIA
KOPIASZ
Oliver, główny bohater powieści „W głąb
lawendowych uliczek” Klaudii Kopiasz, jest
uznawany za szczęściarza. Posiada dobrze
płatną pracę, mieszkanie, a także piękną
dziewczynę, której zamierza się oświadczyć.
Jednak mężczyzna czuje, że czegoś brakuje
mu w życiu. Podczas spaceru po nowojorskich
uliczkach trafia do księgarni prowadzonej przez
Włocha. Właściciel proponuje mu książkę
„W głąb lawendowych uliczek” autorki Sophii
D'or, opowiadającej o urokach południowej

Francji oraz prawdziwej miłości. Opisy miasteczek, restauracji
i podawanych tam specjałów kuchni francuskiej zainspirowały Olivera, aby
porzucił dotychczasowe życie i wyruszył w podróż marzeń. Amerykanin
wybiera się w te same miejsca, które Sophia D'or opisuje w swojej książce,
mając cichą nadzieję, że w którymś z tych przepięknych miejsc spotka samą
autorkę i będzie mógł z nią porozmawiać o jej książce.
Książka „W głąb lawendowych uliczek” Klaudii Kopiasz łączy
cechy kilku gatunków: jest to powieść podróżnicza i zarazem kulinarna,
romantyczna oraz o odkrywaniu sensu życia. Opowiada ona o życiu,
a także, co jest w nim naprawdę ważne, czyli spełnienie marzeń i spotkanie
prawdziwej miłości.
Anna Błońska
DKK dla dorosłych
w Stojeszynie Pierwszym

„UROCZYSKO” MAGDALENA KORDEL
Fabuła książki, jak na obyczajówkę
przystało, jest dość banalna: zdradzona żona,
zostawiona przez męża dla innej kobiety. Jakby
tego było mało, zostaje bez dachu nad głową,
ponieważ mąż bierze kredyt w banku na hipotekę
ich domu, a jego firma bankrutuje. Bohaterka
z nastoletnią córką przenosi się w Sudety. I od
tego momentu książka zaskakuje czytelnika,
ponieważ opisywane przez autorkę trudne
sytuacje życiowe Majki i jej starych i nowych
przyjaciół są przedstawione z wielkim znawstwem
psychologicznym ludzi. Ale najbardziej urzeka
humor i zabawne sytuacje, które zdarzają się
występującym w książce postaciom. Nawet
zwierzęta, które są opisane w tej powieści,
nastrajają bardzo pozytywnie.
Czytając „Uroczysko” momentami zaśmiewałam się do łez.
Nigdy nie sądziłam, że o trudnych i smutnych sprawach ludzi można pisać
z takim humorem i w taki zabawny sposób.
Książkę tę czytałam dwa razy, ponieważ potrafi bardzo poprawić
nastrój. To doskonała lektura na smutek, złe dni lub chandrę w ponure
i deszczowe dni. Polecam!
Elżbieta Drzazga
DKK dla dorosłych
w Modliborzycach

POWSTANIE STYCZNIOWE – MODLIBORZYCE I OKOLICE
HISTORIA JEDNEJ STYCZNIOWEJ DEKADY 1863 ROKU
...Teren starcia był zalesiony. Las wówczas rozpościerał się
między Kopcami, Janówkiem a Kolonią Zamek i ciągnął się do dzisiejszej
drogi S-19.
Rosjanie rozlokowali się od strony lasu wolickiego. Ukryci za
drzewami żołnierze czekali aż powstańcy znajdą się w obniżeniu terenu,
w miejscu gdzie kończył się las, a zaczynały zabudowania wsi Kopce.
Często to starcie określa się mianem potyczki pod Janówkiem lub
Guzówką.
Atak rozpoczęła salwa z broni palnej. Ludzie Solmana znaleźli
się w potrzasku. Z dwóch stron atakowały ich wojska carskie. Powstańcy
nie mieli czasu i determinacji, by
odpowiedzieć skuteczną obroną.
Naprędce ładowane karabiny
zagwożdżały się. Ochotnikom
brakowało ostrzelania, nie
uformowali szyku obronnego,
dającego szansę na odparcie
przeciwnika. Dowódca nie
potrafił zapanować nad paniką
ani zebrać ludzi. Zresztą w tej
sytuacji niewiele mógł już zrobić.
Może, gdyby dowodził tu „Kruk”
Heydenreich, Hauke –Bosak,
Krysiński, Kajetan Cieszkowski,
Traugutt czy ksiądz Brzóska;
każdy z nich nieraz wyciągał
swoich ludzi z podobnych
opresji…
T y m c z a s e m
w starciu dominowała broń biała:
szable, bagnety, kosy, kolby
k a r a b i n ó w. P o w s t a ń c y n i e
sprostali napastnikom, w panice
uchodzili z pola bitwy. Ślady na
śniegu i plamy krwi znaczyły
drogę ucieczki, ułatwiając
KOZAK DOŃSKI
pościg. Rejteradę utrudniał
ponadto głęboki śnieg i dobra widoczność podczas „gwiaździstej, mroźnej
nocy”.Kilkunastu insurgentów dostało się do niewoli, wśród nich ciężko
ranni.”[…]мы пленили бунтовщиков, были и поранить”.
Na placu boju poległo kilku bohaterów. Straty rosyjskie nie są
nam znane, być może były niewielkie. Niemniej raporty rosyjskie a nawet
historycy rosyjscy mają tendencje do zaniżania „własnych” strat na polach
bitewnych [E.Kozłowski, Zarys historii militarnej Powstania
Styczniowego”[w] Powstanie Styczniowe 1863-1864 Wrzenie-Bój Europa
s.344].
Fatalna bitwa rozegrała się „na miejscu”. Partia Solmana
składała się z ludzi mieszkających w okolicy. Rodziny poległych mogłyby
dotrzeć na pobojowisko już następnego dnia po to, by zabrać i godnie
pogrzebać ciała swoich najbliższych. Mroźna pogoda nie wymuszała
pośpiechu w czynnościach pogrzebowych. Wzmianka, że poległych
pogrzebali i ograbili chłopi z Bilska, byłaby zrozumiała, gdyby Kozacy
zabronili wydawania ciał rodzinom (w formie kary) a tymże chłopom
nakazali ich pogrzebanie. Zwłoki poległych w późniejszym starciu (25
stycznia) i samego dowódcę - Solmana - pochowano wszak „z honorami”.
Ponadto w starciach 22 na 23 i 25 stycznia a także w akcji ujęcia właściciela
majątku Wolica dowodził lub współdowodził ten sam oficer-porucznik
Wasilewski. Jest możliwe, że polegli nocą 22 na 23 I 1863 roku spoczywają
na cmentarzu w Modliborzycach, we wspólnej mogile, wraz z innymi, którzy
zginęli tu podczas walk powstania styczniowego. W sąsiedztwie drogi
Modliborzyce-Bilsko, w okolicy miejsca, gdzie rozegrała się potyczka z 2223 stycznia 1863 roku, znajduje się kopiec ziemny identyfikowany jako
mogiła poległych powstańców z partii Solmana [Relacje zdają się to
potwierdzać. Zabitych pochowali chłopi z Bilska „biorąc co lepsze”]. Jednak
nie jest to pewne, bo inne relacje sugerują, że znajdujące się tam mogiły
(w przeszłości było ich 3) powinny być kojarzone z okresem wojen
napoleońskich, a także (co prawdopodobne) z poległymi w I wojnie
światowej.
Niejasne jest, jak zachowali się ocaleli z pogromu insurgenci.
Świadomie wybrali drogę walki zbrojnej. Po przegranej groziły im surowe
kary. Logiczne więc, że zbiegli będą szukać okazji, by przyłączyć się do
innej partii powstańczej, kontynuować walkę i uniknąć kary. Pobita partia
Ignacego Solmana miała gdzie się wycofać. Chyba, że „partia
modliborzycka” była jeszcze dość silna, aby samodzielnie walczyć na
swoim terenie. Około 10 km na północ od Modliborzyc zatrzymali się
powstańcy z oddziału kraśnicko-urzędowskiego. Teren do samego Lublina
kontrolowali insurgenci. Zapewne obie partie współpracowały ze sobą
między 23 a 26 stycznia.
Wiadomości o wydarzeniach w Kraśniku, o sile i wymarszu partii
kraśnicko-urzędowskiej doniesiono do jednostki carskiej poczty wojskowej
stacjonującej w Rudniku pod Kraśnikiem. Wysłany z Rudnika raport dotarł
24 stycznia do Naczelnika Wojennego w Janowie Ordynackim pułkownika

Bedraga [Regina Smoter-Grzeszkiewicz: Powstanie Styczniowe na
Zamojszczyźnie] - dowódcy Archangielskiego Pułku Piechoty. Żołnierze
Pułku Archangielsko-Gorodzkiego (lub Archangiełogorodzkiego) wraz
z pułkownikiem Gieorgijem Miednikowem [Gieorgij Miednikow jest autorem
cytowanych raportów wojskowych] będą brali udział we wszystkich
starciach i pościgach w okolicy [Straty osobowe tego pułku nie są znane.
Musiały być znaczne skoro kilka razy uzupełniano straty garnizonu Janów
Ordynacki].
Płk. Bedrag polecił wysłać zwiad (4 Kozaków i 3 lub
4 żandarmów), aby odszukać i określić gdzie znajduje się partia księdza
Brzeskiego. Zwiad skierowano w stronę Zaklikowa i Ireny, gdyż tam, jak
sądził, udali się powstańcy. „бунтовщики отправиллсь к юго-западу”.
Zwiadowcy w razie potrzeby mieli otrzymać wsparcie 40-osobowego
oddziału rosyjskiego, nadzorującego pobór „spisowych” w Zaklikowie
[Regina Smoter-Grzeszkiewicz, dzieł. cyt.]. Moskale w pierwszych dniach
powstania byli mocno zdezorientowani i nie mieli rozeznania w terenie.
Tymczasem partia kraśnicko-urzędowska wciąż tkwiła między
Stróżą a Polichną. Wprawdzie większość ochotników rozeszła się do
domów, ale pozostało jeszcze ok.40 ludzi gotowych do walki. Jak wyglądały
kontakty tego oddziału z partią „modliborzycką”, trudno jednoznacznie
powiedzieć.
25 stycznia Moskale przeszli do kontrataku. Tego dnia w okolicy
wsi Słupie mały oddział powstańczy starł się z oddziałem piechoty
porucznika Wasilewskiego [L.Ratajczyk: Urzędowy wykaz potyczek wojsk
carskich w Królestwie Polskim 1863-1864. Warszawa 1962 s.279]. Celem
tego rekonesansu był dwór Słupia; dokładniej -ukrywający się w nim
powstańcy z pobitej pod Janówkiem partii. Zapewne i tym razem w grę
wchodziła denuncjacja. Ile osób ukrywało się przed Rosjanami w dworze
Słupia, trudno ocenić. Określenie „mały oddział” [S.Zieliński, Bitwy
i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913 s.82] jest mocno nieprecyzyjne.
Źródła sugerują, że mogło to być 10-15 osób. Zaatakowani nie dali się wziąć
do niewoli. Ścigani przez wojsko uciekali w stronę Modliborzyc,
ostrzeliwując się z broni palnej. W potyczce poległo trzech Polaków, którzy
spoczęli we wspólnej mogile na miejscowym cmentarzu [Adam Polski
Andrzej Kasprzak: W hołdzie przeszłości. Miejsca Pamięci Powstania
Styczniowego w województwie Lubelskim s.19 Lublin-Fajsławice 2012].
Rosyjscy żołnierze z pułku archangielskiego pewnie nie wyszli bez strat.
Jednak na ten temat raporty moskiewskie, jak zwykle, milczą [E. Kozłowski
twierdzi, że straty Rosjan w powstaniu styczniowym mogą być nawet 2-3
wyższe niż strona rosyjska podała w oficjalnych danych. Zapewne
w potyczkach z 23 i 25 stycznia nie obyło się bez zabitych po stronie
rosyjskiej]. Wasilewski podjął decyzję o „zanocowaniu” w Modliborzycach.
Za kwaterę dla wojska posłużył miejscowy zajazd. Ludzie Wasilewskiego
nie pojmali więc jeńców podczas potyczki w Słupiu. Z więźniami musieliby
jeszcze tego samego dnia wrócić do Janowa. Obydwie strony musiały mieć
świadomość, że to nie koniec walk na terenie Modliborzyc.
Działania powstańców na terenie miasteczka i okolicy nie
ograniczyły się do dwóch potyczek. Wydarzenia między 22-30 stycznia
1863 roku są ciągiem ataków i odwetów z jednej, bądź drugiej strony. Stąd
stała obecność silnych patroli rosyjskich oraz akcje odwetowe Kozaków.
Wojska carskie ponosiły straty nie tylko na polach bitewnych, ale również
,(możliwe, że nawet większe) w wyniku zamachów i zaskoczenia.
[...]Скрытно убили наш[…]закололи спящий […]задрали
старшего сержанта пехоты […] Rosjanie świetnie orientowali się, że
„buntownicy” mają poparcie wśród mieszkańców Modliborzyc i okolicy.
[…]местный благоприятствовуют бунтовщикам[…]скрывают
и снабжают[…]. Nie wiemy, jak działali denuncjatorzy, donoszący
Rosjanom. Ze źródeł można wywnioskować, że w ciągu tych kilku dni ich
działalność przycichła. Nawet podczas ataku na dwór w Słupiu, Moskale
mimo przewagi, nie zaskoczyli powstańców. Z kolei 26 stycznia to siły
rosyjskie są atakowane z zaskoczenia. Rosjanie atak odpierają
i ostatecznie zwyciężają. Mają przewagę w wyszkoleniu i organizacji, ale
nie potrafią przewidzieć i uprzedzić natarcia, jak to miało miejsce nocą 2223 stycznia.
Nazajutrz, po starciu w okolicy Słupia, w stronę Modliborzyc
ruszyli powstańcy z partii kraśnicko - urzędowskiej. „W ciemnościach”
zimowego poranka 26 stycznia o godzinie czwartej rano insurgenci
zaatakowali kwatery rosyjskich żołnierzy w Modliborzycach. Doskonale
orientowali się w rozmieszczeniu i sile stacjonującego oddziału.
W miasteczku stacjonowało 29 Moskali, mających za zadanie
nadzorować pobór „spisowych” [Archiwum Państwowe w Lublinie (APL),
Rząd Guberialny Lubelski (RGL),Wydział Wojskowy sygn.7/II,27.01.1863].
Walka była krótka i zaciekła. Typowa akcja odwetowa, w której chodziło
o zadanie strat przeciwnikowi. Z Janowa szybko nadeszła odsiecz,
zaalarmowana odgłosem walki i salw z broni palnej. Straty polskie były
niemałe: 9 rannych, 14 powstańców dostało się do niewoli. Raport również
tym razem milczy o stratach Rosjan. Musiały być porównywalne lub
większe, bo żołnierze carscy zostali zaskoczeni podczas snu. Po starciu
partia kraśnicko-urzędowska skierowała się w stronę Boisk. Za nimi ruszyła
„janowska” sotnia Kozaków. Partia cofała się jednak „w pełnym […]
porządku […] strzelbą, kosą, piką dając odpór Moskalowi.” Powstańcy,
którzy dostali się do niewoli, zostali osadzeni w janowskim więzieniu.

Powstańcy, którzy dostali się do niewoli, zostali osadzeni
w janowskim więzieniu [Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Rząd
Guberialny Lubelski (RGL),Wydział Wojskowy sygn.7/II,27.01.1863].
Tymczasem dla mieszkańców Modliborzyc i okolicy najgorsze
miało dopiero nadejść. W odwecie za napad, w którym straty poniósł pułk
Archangielsko-Gorodzki, rankiem 26 stycznia, piechota rosyjska
rozpoczęła akcję odwetową. Rosjanie dokonali rabunków i aresztowań we
wsi Słupie i w Modliborzycach. Zaczęły się rewizje w domach. Poszukiwano
ukrywających się powstańców i osób podejrzanych o współpracę z nimi.
Dariusz Kossakowski przytacza ciekawą informację: „...jeden
(z mieszkańców) z ulicy Kościelnej za 10 rubli, wydał ukrywającego się
w jego zabudowaniach powstańca i po pewnym czasie targany wyrzutami
sumienia powiesił się…”[D. Kossakowski: Krzyż Ignacego Solmana,
„Korzenie Janowskie” nr 19 (Janów Lubelski 2012) s.14-15]. Oczywiście
brak na to dowodów, ale domniemywać można, że „wyrzuty sumienia” były
wyrokiem wykonanym przez działających na tym terenie insurgentów. Nie
wiadomo też czy podobne „wyrzuty sumienia” nie pozbawiły życia
żydowskiego denuncjatora. Obydwie strony starały się zyskać lub wymusić
poparcie czy bierność cywilów i nie przebierały w środkach. Tak
postępowano w powstaniu styczniowym i w czasach okupacji.
Ignacego Solmana 26 stycznia nie znaleziono. Nie wiadomo,
gdzie przebywał dowódca po klęsce pod Guzówką. Jego przebywanie
i stałe ukrywanie się w najbliższej okolicy byłoby nierozsądne. Ryzykował
rozpoznanie i denuncjację (co faktycznie miało miejsce). Możliwe, że
Solman w rodzinnej okolicy znalazł się przypadkowo i przypadkowo też
został rozpoznany. „Spostrzegł go Żyd z Modliborzyc[…] skupujący mleko
w folwarku Zamek[…] Dał znać (za dużą nagrodę) Kozakom”
[D. Kossakowski, Krzyż Ignacego..., dzieł. cyt.].
Różnie opisywane są okoliczności śmierci dowódcy lokalnej
partii. Z Akt Archiwum w Lublinie wynika, że denuncjacja nastąpiła 28
stycznia. Rosjanie obawiali się zasadzki lub silnego oporu oddziału
powstańczego. Tymczasem Solman był sam. Rankiem 29 stycznia carscy
wojacy, dowodzeni przez kapitana Zawadzkiego i porucznika
Wasilewskiego, rozpoczęli akcję represyjną. Czy jedynym powodem było
doniesienie konfidenta? Nie jest to pewne, bo istnieją sugestie, że Rosjanie
obawiali się kolejnego ataku partyzantów. W tym artykule tego nie
rozstrzygniemy. Wiadomo, że ucierpiał wówczas nie tylko właściciel dóbr
Wolica. Piechurzy moskiewscy strzelali do okien wielu raniąc. Władysława
Gorzkowskiego i oficjalistę Ruprechta „obdarto z odzieży, katowano bijąc
kolbami i takowych na śniegu porzucono”. Następnie z magazynów wynieśli
okowitę. Po pijanemu rabowali wartościowe rzeczy z mieszkania,
magazynów, wozowni, a resztę rozbijali i niszczyli. Straty wynosiły ok. 15
tys. rubli w srebrze. Żołnierze rosyjscy nie zaspokoili się tymi okrutnymi
czynami żądzy zemsty. Wydzielony oddział rosyjski wczesnym rankiem 29
stycznia miał za zadanie pojmać Solmana. Żołnierze udali się do
sąsiedniego majątku Wolica. Wiedzieli, że ukrywa się tam „dowódca
buntowników”, który ze swoimi ludźmi zabił i poranił wielu Rosjan
(командир бунтовщиков который со своими бандитами убил и поранил
много наш). Porwali tam dziedzica wsi-Ignacego Solmana.
Przyciągnąwszy go przed dom w Słupiu Modliborskim [Możliwe, że chodziło
o (Kolonie) Zamek a miejscowość „Słupie” wpisano w raporcie pomyłkowo],
bili go i pastwili się nad nim. W końcu dowódca rosyjski porucznik
Wasilewski pozbawił go życia, zadając mu cios kindżałem [APL., RGL.,
Wydz .Adm. sygn. 1638 s.208-210]. W relacjach są też wzmianki, że
śmiertelny cios zadał Solmanowi nożem kapitan Zawadzki w akcie zemsty
za śmierć swoich żołnierzy. Istnieje kilka przekazów, jak wyglądały ostatnie
chwile życia dowódcy partii powstańczej. Nie różnią się one znacząco.
Dowódca partii został zabity. Miejscowi insurgenci zostali
aresztowaniu, zginęli lub ratowali się ucieczką. Podobny los spotkał
sympatyków i obywateli wspierających powstanie. Idea walki zbrojnej
została przez mieszkańców porzucona. Zapewne społeczność została
skutecznie zastraszona przez akcje odwetowe i surowe kary. Wiosną 1863
roku powstanie na terenie zaboru rosyjskiego zaczęło się rozwijać. Partie
tworzone w tym czasie były znacznie większe i lepiej uzbrojone. W starciach
pod Chruśliną, Panasówką, Malinówką Rosjanie ponosili ciężkie straty. Nie
brakowało potyczek w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszej gminy
Modliborzyce: Polichna, Stróża, Wilkołaz, Batorz, Zaklików, Stawce. Na
miejscowym cmentarzu, wraz z poległymi we wspomnianych potyczkach,
spoczywają pochodzący z Modliborzyc powstańcy polegli w innych bitwach,
nawet tych odległych [S. Kotowski, Opatów w okresie 1861-1863,
Warszawa 1935 s.174]. Jednak po śmierci Ignacego Solmana nikt inny nie
zorganizował kolejnej partii powstańczej na tym terenie.
Karą za wspieranie powstania styczniowego było odebranie
Modliborzycom praw miejskich w 1869 roku. Podobne kary zastosowano
w przypadku innych miejscowości Królestwa Polskiego.
W niniejszym artykule chcieliśmy przybliżyć wydarzenia, jakie
rozegrały się na tym terenie w czasie powstania styczniowego. Nasza praca
nie wyczerpuje zagadnienia. Przeciwnie. Poprzez stawiane w niej pytania
i niejednoznaczne fakty, staraliśmy się pokazać, że istnieje potrzeba
dokładniejszego zgłębienia tematu powstania styczniowego, zebrania
i spisania wydarzeń z terenu miasta i gminy Modliborzyce. Innymi słowy
- brak obszerniejszej monografii na ten temat, chociaż mimo upływu lat
minione wydarzenia wciąż fascynują i zmuszają do refleksji kolejne
pokolenia.
Magdalena Martyna
Małgorzata Śmietana
pod kierunkiem Marka Mazura

KĄCIK POEZJI
DROGA KRZYŻOWA
SERCA NASZE ROZMYŚLAJCIE
MĘKĘ PAŃSKĄ ROZWAŻAJCIE

Jezus uczył w swych świątyniach,prawdę Bożą nam ogłaszał,
Martwych wskrzeszał, cuda czynił i grzesznikom też przebaczał.
Ludzkie grzechy i bezbożność na ramiona krzyż włożyły!
Jezus idzie na Golgotę,by odkupić ludzkie winy!
Stacja I
Judasz Cię zdradził, a Ty go kochałeś.
Żydzi wołali: -Ukrzyżuj! – Ty przebaczałeś.
Piłat wydał na Ciebie wyrok,ręce swe umył – skruchy nie czynił.
Stacja II
Zanim włożyłeś krzyż na ramiona,
głowę Twą świętą oplotła cierniowa korona.
Krzyż jest tak ciężki, zgina kolana,
ciało zranione ku ziemi się skłania.
Stacja III
Upadasz nasz Jezu, na bruk po raz pierwszy.
Krew rozbryzguje, nikt nie współczuje.
Oprawcy szydzą, kopią i plują.
Tłum gapiów nie wie, że Boga krzyżują!
Stacja IV
Usta zsiniałe, oczy krwią zalane ujrzały niewiastę w niebieską szatę odzianą.
O matko moja; cierpię katusze, módl się za ludzkość!
– Ja za nich umrzeć muszę!
Stacja V
Szymon z Cyreny, wybrany wśród tłumu,
nie garnął się chętnie, by ulżyć Ci w bólu.
Spojrzał z odrazą na Twe rany, odzienie,
nie wiedział ogrodnik, że dźwiga zbawienie.
Stacja VI
Za miłość ku Tobie i pomoc bliźniemu,
odwdzięczasz się, Jezu, tak hojnie każdemu.
Święta Weronika dar też otrzymała;
ocierając Ci twarz chustą, odbicie Twe skrwawione dostała.
Stacja VII
Tuż przed bramą główną, droga błotna.
Idziesz po niej Jezu, Twa dusza samotna.
Sił już nie masz. Szymon też niewiele pomaga,
więc Twe Ciało Boskie, po raz drugi upada.
Stacja VIII
Wśród złoczyńców i bluźnierców są niewiasty dobre,
które z serca Ci współczują i płaczą nad Tobą.
Nie płaczcie nade mną, lecz same nad sobą.
Bo dzieci wasze idą i pójdą złą drogą!
Stacja IX
Jesteś o Jezu tak bardzo zmęczony.
Ciało Twe krwawi do głębi zranione.
Upadłeś nasz Jezu, już po raz trzeci;
- Jakże są ciężkie grzechy wasze, moje dzieci!
Stacja X
Tu na Golgocie żołnierze, siepacze,
nadal litości nie znają.
Twe Boskie ciało, z ranami otartymi,z szat obnażają.
Stacja XI
Przybili do krzyża, ręce, nogi obie,
nie bacząc na ból Twój – Odkupicielu nasz Drogi.
Zawisłeś na krzyżu w wielkim cierpieniu,
wołając do Ojca: „Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.
Stacja XII
Już jesteś w agonii i konasz powoli. Swą Matkę Janowi oddajesz.
Twa dusza odchodzi do Ojca Twojego,
by ludzkość wyzwolić od piekła wiecznego.
Umarłeś już Panie, Twe męki skończone,
to za nasze grzechy – aby były odkupione.
Stacja XIII
Józef i Nikodem ciało Twoje zdjęli,
chustą je nakryli, na ręce Twej Matki złożyli,
gorzki płacz uczynili. Pragnę Matko zostać
z Tobą i dzielić się Twoją żałobą.
Stacja XIV
Ciało namaszczone z największym uszanowaniem,
okryto chustą i złożono w grobie,który dla Ciebie przygotowano.
Już nie cierpisz Jezu Drogi, zbawco nasz jedyny.
Po trzech dniach nam Zmartwychwstaniesz i ujrzy Cię wielu!
Któryś za nas był ukrzyżowany,
Jezu Chryste, ulituj się nad nami!
Alicja Myszak

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 08.12.2016 r. - 20.03.2017 r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
v Janik Dariusz zam. Modliborzyce i Momot Karolina zam.
Janów Lubelski
v Krawczyk Sebastian zam. Stare Moczydła i Skrok Anna zam.
Stojeszyn - Kolonia
v Serwatka Adam zam. Wolica Druga i Pajor Urszula zam.
Łążek Garncarski
v Rząd Mariusz zam. Janów Lubelski i Głowala Iwona zam.
Brzeziny
v Skakuj Marcin zam. Janów Lubelski i Stolarz Marta zam.
Antolin
v Urban Łukasz zam. Brzeziny i Klimek Aneta zam. Zarajec
Potocki
v Bożek Mateusz zam. Wolica -Kolonia i Sulowska Małgorzata
zam. Wojciechów - Kolonia
v Blacha Kamil zam. Słupie i Król Ewelina zam. Godziszów
Drugi
v Stępień Andrzej zam. Dąbie i Szyszka Katarzyna zam. Zarajec
v Tylus Paweł zam. Wolica Pierwsza i Jargieło Monika zam.
Wolica -Kolonia
v Żołynia Kamil zam. Wierzchowiska Pierwsze i Zięba Anna
zam. Zarajec Potocki

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
W KRĘGU SZTUKI

„LUTE DOŁY” - IRENA ROWICKA
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W tym samym okresie urodziło się 18 dzieci:
Grzyb Marcel - Wierzchowiska Pierwsze
Kamiński Hubert Stanisław - Kolonia Zamek
Kotwica Maja - Dąbie
Kowalik Michalina - Brzeziny
Kozdra Michał Zbigniew - Wolica-Kolonia
Krzysztoń Laura - Wolica-Kolonia
Lisowski Marcel - Stojeszyn Pierwszy
Łukasz Ignacy - Modliborzyce
Malarczyk Mikołaj - Słupie
Mickiewicz Kaja - Dąbie
Mróz Pola - Słupie
Ogonowski Szymon - Węgliska
Radwan Adrian - Słupie
Rzepecka Amelia - Wierzchowiska Pierwsze
Sulik Dawid - Modliborzyce
Wieczorek Filip - Stojeszyn Drugi
Winiarczyk Mateusz - Zarajec
Wojtyniak Filip - Stojeszyn Drugi

...w tym samym okresie zmarło 26 osób:
Chmielewski Robert (1935-2016) - Modliborzyce
Chodara Kazimiera (1924-2017) - Słupie
Czajkowska Helena Barbara (1930-2017) - Lute
Dolecka Aniela (1937-2017) - Antolin
Futyma Maria Irena (1949-2017) - Modliborzyce
Gajór Marianna (1932-2017) - Modliborzyce
Giżka Halina Józefa (1932-2017) - Dąbie
Jamróz Anna (1920-2017) - Stojeszyn Drugi
Janik Mieczysław (1930-2017) - Wolica - Kolonia
Kamiński Adam (1923-2017) - Wierzchowiska Pierwsze
Kapusta Marianna Teresa (1930-2017) - Pasieka
Kapusta Stefan Heronim (1934-2017) - Pasieka
Krzysztoń Jan (1931-2017) - Felinów
Lenart Tadeusz Antoni (1960-2017) - Wolica Pierwsza
Małek Bronisława (1920-2017) - Stojeszyn Drugi
Myszak Józef Kazimierz (1936 - 2017) - Węgliska
Pikula Stefan (1928-2017) - Wierzchowiska Pierwsze
Siek Zenon (1964-2017) - Felinów
Skrok Józef (1969-2017) - Stojeszyn Pierwszy
Smyl Marianna (1921-2017) - Zarajec
Startek Emilia (1929-2017) - Gwizdów
Szpyra Aleksander Jan (1947-2017) - Wierzchowiska Drugie
Szpyt Andrzej (1959-2016) - Majdan
Wielgus Józef (1943-2017) - Stojeszyn Drugi
Winiarczyk Józef Ignacy (1938-2017) - Wierzchowiska Pierwsze
Woś Stanisław (1938-2017) - Felinów
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
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