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Kwartalnik wydawany przez Urząd Miejski i Bibliotekę u Kazimierza.
Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną im. K. Zielińskiego
w Modliborzycach

„CO MAŁY PATRIOTA WIEDZIEĆ POWINIEN?”
LEKCJA BIBLIOTECZNA Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

GRUPA SZEŚCIOLATKÓW Z SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH

KLASA II A Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W MODLIBORZYCACH

URZĄD MIEJSKI W MODLIBORZYCACH
100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Burmistrz Modliborzyc informuje, iż z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości, w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Modliborzycach są do odebrania flagi państwowe. Mamy nadzieję, że
dzięki tej akcji, podczas naszych świąt narodowych na domach nie
zabraknie biało-czerwonych flag.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy
Modliborzyce do wzięcia udziału w obchodach 100-lecia odzyskania
niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku.
Uroczystości rozpoczną się przemarszem pocztów
sztandarowych i wszystkich przybyłych mieszkańców gminy spod Urzędu
Miejskiego w Modliborzycach do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika, gdzie odprawiona będzie msza święta
w intencji Ojczyzny. Podczas mszy świętej zostanie poświęcony sztandar
Gminy Modliborzyce. Następnie pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego
przybyłe delegacje złożą wieńce i kwiaty oraz zostaną wygłoszone
przemówienia okolicznościowe. Uroczystości zakończy występ dzieci
i młodzieży z Zespołu Szkół w Modliborzycach.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Witold Kowalik
Burmistrz Modliborzyc

INWESTYCJE
I. SOLARY I PIECE W GMINIE MODLIBORZYCE

Gmina Modliborzyce zakończyła w sierpniu 2018 roku inwestycję
pn.: „Montaż kolektorów słonecznych
i pieców na biomasę w gminie
Modliborzyce”, dofinansowaną
w ramach Osi priorytetowej 4 Energia
przyjazna środowisku Działanie 4.1
Wsparcie Wykorzystania OZE Programu
Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Wykonawcą zadania była firma
FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.
K., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola
Zaradzyńska. W ramach projektu na terenie gminy zostało zamontowanych
674 zestawów solarnych oraz 63 pieców c.o. na biomasę.
Przypominamy, iż użytkownik zestawu solarnego powinien
kontrolować:
a) stan sygnalizacji awaryjnej na panelu sterownika solarnego,
b) wskazania ciśnienia i temperatury, odczyt z grupy pompowej lub
sterownika solarnego,
c) należy również zwracać uwagę na ewentualne nieszczelności
przewodów, zacisków i armatury.
d) poprawność działania anody tytanowej przez sprawdzenie koloru
świecącej diody na anodzie.
Nie zaleca się ingerencji Użytkownika zestawu w ustawienia
serwisowe sterownika solarnego. W przypadku nieprawidłowej pracy
zestawu solarnego oraz pojawienia się błędów na wyświetlaczu automatyki
należy skontaktować się z serwisem. Zasilanie automatyki solarnej
powinno odbywać się z gniazda elektrycznego z uziemieniem.
W przypadku wystąpienia usterki w instalacji należy zgłosić ją do
Urzędu Miejskiego w Modliborzycach w formie pisemnej. Nieuzasadnione
wezwanie serwisu będzie odpłatne. Istnieje również możliwość zgłaszania
awarii przez formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
www.modliborzyce.pl w zakładce Odnawialne Źródła Energii Serwis.
II. DROGI
1) W miesiącu październiku br. zostanie oddana
do użytku droga powiatowa nr 2804L Modliborzyce –
Błażek przebudowana na odcinku 5,468km. Dzięki
wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, w wysokości 63,63% oraz dofinansowaniu z budżetu
Gminy Modliborzyce i Powiatu Janowskiego była możliwa realizacja
inwestycji o wartości niespełna 4 mln zł. Wykonawcą zadania jest
Komunalne Przedsiębiorstwo Drogowe z Lublina. W ramach przebudowy
drogi poszerzono jezdnię na łukach i wzmocniono poprzez wykonanie
warstwy wyrównawczo - wzmacniającej i ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej. Na całym odcinku wybudowany został chodnik, przebudowano
zjazdy oraz wykonano zatoki autobusowe. Dzięki przebudowie drogi
poprawią się warunki dojazdu do miejscowości i nastąpi poprawa
dostępności do drogi krajowej nr 19. Realizacja operacji przyczyni się do

zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.
2) Ze środków dotacji z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach odbudowy
infrastruktury zniszczonej podczas powodzi oraz
programu ochrony wąwozów lessowych przed erozją,
w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze odbudowany
został odcinek drogi gminnej na długości 500m oraz
zabezpieczone dno wąwozu przed erozją na długości
200mb. Wartość prac wynosi ponad 420 tys. zł.
Otrzymana dotacja w wysokości 341 tys. zł stanowi 80%
kosztów zadania.
3) We wrześniu br. przez Powiat Janowski został
złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej Nr 2804L Modliborzyce - Błażek od drogi
krajowej Nr 19 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Kolonia
Zamek. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 1 mln 230 tys. zł, z czego
338 tys. zł pochodzić będzie z budżetu Gminy Modliborzyce, a z budżetu
Powiatu Janowskiego 277 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 615 tys. zł
ze środków Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019 pozwoli zrealizować w roku 2019 inwestycję.
4) O uzyskanie dofinansowania w wysokości 684 tys. zł z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
został złożony wniosek dotyczący przebudowy odcinka ulicy Polnej
i Sadowej. Zmniejszenie kwoty dotacji dla województwa lubelskiego
z przedmiotowego programu sprawiło, iż inwestycja w br. nie została
zrealizowana. Wartość całego zadania oszacowano na kwotę ponad 1 mln
400 tys. zł.
5) W roku 2018 zostanie przebudowana ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Modliborzycach. Wartość zadania wynosi 150 tys. zł.
Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.
III. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
KALENNE I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIE
We wrześniu br. zostały podpisane umowy na budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Kalenne oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Słupie.
Zadania dofinansowane są ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem prace
potrwają do czerwca 2019 r.
W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany ponad
3 kilometrowy odcinek sieci wodociągowej oraz 3,2 kilometrowy kolektor
ściekowy.
IV. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – ETAP V
W 2018 roku Gmina Modliborzyce przeprowadziła trzy
postępowania przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla etapu V. Ze względu na wysoki
koszt wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków postępowania zostały
unieważnione. W IV kwartale br. zostanie ogłoszony kolejny przetarg.
Zgodnie z umową dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego czas realizacji inwestycji został przedłużony do
czerwca 2019 roku.
V. LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO – GAŚNICZY
DLA OSP W DĄBIU ORAZ ZESTAW RATOWNICTWA
TECHNICZNEGO DLA OSP W STOJESZYNIE
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu są lepiej
przygotowani do ratowania mienia i ludzi. We wrześniu br. otrzymali nowy
samochód z wyposażeniem.
Jest to lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Opel Movano ze
zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 litrów, agregatami prądotwórczymi,
motopompami, piłami i innym sprzętem. Samochód kosztował 298 tysięcy
złotych, z których 100 tysięcy pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, kolejne 120 tysięcy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a resztę dołożyła
Gmina Modliborzyce.
OSP w Dąbiu jest jedną z 10 jednostek w gminie, z których dwie OSP Modliborzyce i OSP Wierzchowiska Pierwsze, działają w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Do tego grona aspiruje jeszcze OSP
Stojeszyn, która będzie włączona do systemu w przyszłym roku po
doposażeniu w niezbędny sprzęt. OSP Stojeszyn otrzyma w br. zestaw
ratownictwa technicznego (średni zestaw narzędzi hydraulicznych)
o wartości 65 tys. zł. dotowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.
VI. ZAGOSPODAROWANIE PLACU W MIEJSCOWOŚCI
STOJESZYN PIERWSZY
Mieszkańcy miejscowości Stojeszyn Pierwszy w roku 2015
rozpoczęli starania o zagospodarowanie placu w pobliżu budynku strażnicy.
Wówczas podjęli decyzję, iż pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczą
na opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania działki.
Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki pozwoliła zamierzenie to zrealizować. W ramach prowadzonych

prac wykonano utwardzenie terenu,
urządzono plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
wybudowano oświetlenie a także dokonano
n a s a d z e ń d r z e w i k r z e w ó w. Wa r t o ś ć
wykonanych prac wynosi ponad 900 tys. zł,
otrzymane dofinansowanie 320 tys. zł.
VII. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUPIU

Rozpoczęły się prace remontowe świetlicy wiejskiej
w miejscowości Słupie. Część pieniędzy na ten cel gmina pozyskała z Unii
Europejskiej.
Świetlica w Słupiu to budynek z lat 90-tych minionego wieku, który
w takim zakresie nigdy nie był modernizowany. Trzeba m.in. odświeżyć
ściany i sufity, wymienić niektóre drzwi, przebudować instalacje wodnokanalizacyjną i elektryczną oraz wymienić pokrycie dachowe. Do tej pory
świetlica była pokryta eternitem, którą teraz zastąpi blacha. Poza tym
budynek zostanie docieplony, będzie mieć nową elewację, a wokół niego na
nowo będzie urządzony plac z miejscami parkingowymi oraz zostanie
wyremontowane betonowe ogrodzenie. Wszystko będzie kosztować ponad
620 tysięcy złotych. Dotacja w wysokości 300 tysięcy, to dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu
Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020, które samorząd

pozyskał za pośrednictwem Lokalnej grupy Rybackiej Puszczy
Sandomierskiej. Pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu gminy.
Termin wykonania robót jest ustalony na koniec stycznia 2019 roku.
VIII. OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
W Brzezinach, Wierzchowiskach Pierwszych, Wierzchowiskach
Drugich, Wolicy Pierwszej kończą się prace związane z urządzeniem
placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Na nowych siłowniach i przy stoliku
szachowym będą mogli spędzać wolny czas także mieszkańcy
Modliborzyc, a oprócz tego, w ramach projektu, boisko w Wierzchowiskach
Pierwszych zostanie doposażone m.in. w bramki, siedziska oraz
piłkochwyty ograniczające wydostawanie się piłek poza strefę gry.
Obiekty w Wierzchowiskac h Pierwszych powstają przy
Lokalnym Centrum Kultury, w Wierzchowiskach Drugich - przy miejscowej
remizie OSP. Siłownia w Modliborzycach będzie przygotowana w parku
miejskim. W miejscowości Wolica Pierwsza plac zabaw i siłownia powstają
na części dotychczasowego boiska a w Brzezinach na działce Wspólnoty
wsi. Inwestycje będą kosztować ponad 430 tysięcy złotych, z czego około
215 tysięcy będzie pochodzić z rządowego "Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA)".
Do końca 2018 roku powstaną również Otwarte Strefy
Aktywności w miejscowościach Dąbie, Lute, Pasieka oraz Zarajec. Umowa
z Wykonawcą została podpisana we wrześniu br.
Referat ds. Inwestycji

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Czyste Powietrze to kompleksowy
program, którego celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych
by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie
tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy
budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania
programu,
 docieplenie przegród budynku (termomodernizację),
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych
źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Intensywność dofinansowania



*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową

Na jakie działania między innymi można uzyskać dotacje
z programu

Termin i zasady składania wniosków
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w terminie od 19 września
2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
1) aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na
stronie WFOŚiGW),
2) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który
wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi
własnoręcznemu
3) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym
z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest
zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie
WFOŚiGW.
Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie
elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej
należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo
wymagana wersja papierowa), lub poprzez ePUAP po podpisaniu
certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku
wyłącznie elektronicznie - wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości
zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu
kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję
elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję
papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres
WFOŚiGW.
Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu
Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.
Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych
kosztów.Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53
tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe
koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt
kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku
mikroinstalacji fotowoltaicznej

Informacja o koordynatorze Programu wraz z numerem
telefonu
Koordynator programu: Pan Hubert Dach, nr tel.: 81 531 79 11.
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami
dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ś r o d o w i s k a i G o s p o d a r k i Wo d n e j w L u b l i n i e p o d a d r e s e m
www.wfos.lublin.pl w zakładce Czyste Powietrze.
Opracowano na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej
WFOŚiGW w Lublinie
Marzena Dolecka-Jocek

Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ...
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie VII kadencji Rady
Miejskiej. Co prawda kadencja obecnej Rady trwa do 16 listopada, ale
nieprzemyślane do końca kalendarium wyborcze spowodowało chaos we
władzach samorządowych. Wybory ogłoszone na 21 października 2018 r.
powodują kilkutygodniowe trwanie podwójnych organów władz
samorządowych. „Stara” rada ma mandat i może obradować i podejmować
uchwały do upływu kadencji, nowo wybrana pewnie będzie czekać na
zwołanie i złożenie ślubowania. To samo stanie się z wójtami i burmistrzami
wybranymi w pierwszej turze.
Przez te cztery lata Rada Miejska spotkała się na ponad 50
sesjach, podjęła blisko 290 uchwał. Radni w miarę sumiennie wykonywali
swoje obowiązki. Wielokrotnie musieliśmy poświęcić osobiste priorytety na
rzecz wspólnego dobra. Odzwierciedlają to wyniki głosowań nad
poszczególnymi uchwałami. Były to uchwały o różnym ciężarze
gatunkowym. Najwięcej, jak łatwo się domyśleć, podjęliśmy uchwał
zmieniających budżet gminy w ciągu roku. Pewnie padnie zarzut
o zwiększone zadłużenie gminy. Tak, ale mając możliwość inwestycji
i pozyskania środków unijnych, grzechem zaniedbania by było z tego nie
skorzystać. Najlepszym tego przykładem jest budżet tegoroczny, prawie
dwukrotnie większy od poprzedniego. Do takich inwestycji potrzebny jest
wkład własny, czyli kredyt, ale te pieniądze powodują przypływ
zewnętrznych funduszy, co pozwala zrobić więcej. I dopóki RIO pozwala
gminie na korzystanie z kredytów, nie ma obawy na zapaść. Kiedy fundusze
unijne zostaną ograniczone, to te samorządy, które teraz wykorzystały
szanse, będą zwycięzcami. Ilość wykonanych inwestycji ze wsparciem
funduszy zewnętrznych w ostatnich czterech latach robi wrażenie. Nie ma
sołectwa na terenie gminy, gdzie nie było by coś zrobione z uwzględnieniem
środków zewnętrznych. Dzięki dobrej współpracy rady miejskiej

z burmistrzem, nie było problemem znalezienie finansów na wiele projektów
służących lokalnej społeczności.
Szanowni Państwo,
Kończąca się kadencja to czas do podsumowań ale
i pożegnań. Zgodnie z tym, co powiedziałem przed wyborami w 2014
roku, była to ostatnia moja kadencja w Radzie Miejskiej. Pięć kadencji,
20 lat, z tego 12 lat pełniąc zaszczytną funkcję Przewodniczącego
Rady, to szmat czasu. Dziękuję Wam wszystkim, że obdarzaliście mnie
mandatem zaufania. Dziękuję za wyrazy sympatii, zrozumienia
i akceptacji moich poczynań. Dziękuję, że spotkałem tylu życzliwych
ludzi, że mogłem Wam służyć jak najlepiej umiałem. Zawsze starałem
się wypełniać godnie mandat radnego, jeśli jednak kogoś zawiodłem –
przepraszam. Przez ten czas daliście się poznać z jak najlepszej
strony. Nasza gmina pięknieje, rozwija się. Ludzie, którzy przyjeżdżają
do nas z zewnątrz są pod pozytywnym wrażeniem. Nam,
mieszkającym na co dzień może trudno jest to tak wyraźnie dostrzec,
ale na tle sąsiednich samorządów jesteśmy liderem. Wierzcie mi, nie
mamy się czego wstydzić. Cieszę się, że i ja dołożyłem do tego jakąś
małą cegiełkę. Teraz jeśli tylko państwo pozwolicie i poprzecie mnie,
chciałbym dalej służyć naszej gminie w Radzie Powiatu. Infrastruktura
drogowa powiatu w Naszej gminie wymaga olbrzymich nakładów i to
będzie priorytetem dla mnie, jeżeli powierzycie mi Państwo mandat
radnego powiatu janowskiego.
Wszystkim ubiegającym się o mandaty życzę powodzenia,
a wyborcom trafnego wyboru i zadowolenia z ich wyniku.
Piotr Rogoża
Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W MODLIBORZYCACH
11 czerwca 2018 r., we wszystkich szkołach naszej gminy odbyły
się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji.
Młodzież wybrała swoich reprezentantów, zostali nimi: Wiktoria Garbacz,
Maciej Hunicz, Ada Kapusta, Kamila Kędra, Hubert Sowa, Magdalena
Śmietana, Filip Taradyś, Karolina Wielgus i Agata Zarzeczna z Zespołu
Szkół w Modliborzycach, Kamil Gil, Jakub Golec, Beata Pikula i Karolina
Ślusarska z Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich oraz Gabriela Nosal
i Krzysztof Suchora z Zespółu Placówek Oświatowych w Stojeszynie
Pierwszym.
19 czerwca 2018 r., w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach
odbyła się pierwsza sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Modliborzycach. Na uroczystym spotkaniu młodzież odebrała z rąk
p. Marzeny Doleckiej – Jocek, sekretarz gminy, zaświadczenia o byciu
radnym i złożyli ślubowanie. Potem wybrali spośród siebie prezydium rady.
Przewodniczącą nowej młodzieżowej rady została Karolina Ślusarska,
pierwszą wiceprzewodniczącą wybrano Beatę Pikulę, drugą
wiceprzewodniczącą została Magdalena Śmietana a sekretarzem Ada
Kapusta.

25 czerwca2018 r., już mniej oficjalnie spotkaliśmy się jeszcze
w „ s t a r y m ” s k ł a d z i e m ł o d z i e ż o w e j r a d y. P o r o z m a w i a l i ś m y,
powspominaliśmy te dwa, wspólne lata a przewodniczący rady miejskiej
Piotr Rogoża wręczył radnym I kadencji upominki.
Wydawało się, że wakacje to czas wypoczynku i przerwy
w pracach rady ale w sierpniu dostaliśmy zaproszenie do uczestnictwa

w I Lubelskim Kongresie
Młodzieżowych Rad, który odbył się
14 sierpnia w Józefowie nad Wisłą.
Oczywiście pojechaliśmy, naszą radę
reprezentowały Magda Śmietana,
Beata Pikula i Karolina Ślusarska.
Dziewczyny miały okazję
uczestniczyć w ciekawych
szkoleniach dotyczących pracy
młodzieżowych rad, poznać swoich
rówieśników z całego województwa
lubelskiego, którzy tak jak one,
zaangażowali się w pracę społeczną ale też
była to okazja do dobrej, wspólnej zabawy.
Mieliśmy również okazję pochwalić się
naszym „odblaskowym” projektem
„Wybieram Życie”, który wzbudził duże
zainteresowanie wszystkich uczestników
spotkania. Wyjazd był bardzo udany
i z pewnością będziemy w przyszłości
korzystać z możliwości kolejnych szkoleń.
Nowy rok szkolny to dla nas
także początek pracy. Druga sesja
młodzieżowej rady II kadencji miała miejsce
18 września 2018 r. Radni omówili sprawy
bieżące tj. swoje uczestnictwo w akcjach
„Narodowe Czytanie” i „BohaterON”.
Przygotowujemy również ankietę, w której
młodzież ze szkół w naszej gminie będzie
mogła się wypowiedzieć co chciałaby
zmienić, wprowadzić w swoim otoczeniu.
Jesteśmy także w trakcie realizacji projektu „Poznaj swojego radnego”,
który, realizowany na fanpagu młodzieżowej rady na facebooku, przybliży

wszystkim sylwetki młodych radnych. Zapraszamy na nasz fanpage
Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach, tam znajdziecie Państwo
nie tylko relacje na bieżąco ze wszystkich naszych działań ale także duuużo
zdjęć.
Iwona Mańka
opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Modliborzycach

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE IV KWARTAŁ 2018 R.
Odpady
wielkogabarytowe,
odpady elektryczne
i elektroniczne,
budowlane
i rozbiórkowe, opony

Miejscowość

Odpady
segregowane

Odpady
zmieszane

Odpady
biodegradowalne
(bioodpady)

Antolin, Węgliska,
Wierzchowiska Drugie,
Bilsko

01.10.2018
02.11.2018
03.12.2018

01.10.2018
02.11.2018
03.12.2018

09.10.2018
09.11.2018
12.12.2018

Wierzchowiska
Pierwsze, Pasieka

02.10.2018
05.11.2018
04.12.2018

02.10.2018
05.11.2018
04.12.2018

09.10.2018
09.11.2018
12.12.2018

-

Wolica Kolonia, Wolica
Pierwsza, Wolica Druga,
Kolonia Zamek

03.10.2018
06.11.2018
05.12.2018

03.10.2018
06.11.2018
05.12.2018

09.10.2018
09.11.2018
12.12.2018

-

Brzeziny, Ciechocin,
Majdan, Świnki,
Gwizdów, Kalenne,
Słupie

04.10.2018
07.11.2018
06.12.2018

04.10.2018
07.11.2018
06.12.2018

09.10.2018
09.11.2018
12.12.2018

-

Modliborzyce

09.10.2018
08.11.2018
07.12.2018

09.10.2018
24.10.2018
08.11.2018
07.12.2018

Dąbie, Lute, Zarajec,
Michałówka, Felinów

05.10.2018
12.11.2018
10.12.2018

05.10.2018
12.11.2018
10.12.2018

09.10.2018
09.11.2018
12.12.2018

-

Stojeszyn Kolonia,
Stojeszyn Pierwszy,
Stojeszyn Drugi

08.10.2018
13.11.2018
11.12.2018

08.10.2018
13.11.2018
11.12.2018

09.10.2018
09.11.2018
12.12.2018

-

12.10.2018
16.11.2018
14.12.2018

03.10.2018
10.10.2018
17.10.2018
24.10.2018
31.10.2018
16.11.2018
14.12.2018

03.10.2018
10.10.2018
17.10.2018
24.10.2018
31.10.2018
09.11.2018
12.12.2018

Modliborzyce zabudowa
wielorodzinna

09.10.2018
24.10.2018
09.11.2018
12.12.2018

-

-

-

A. Wachulak

DOŻYNKI - WCZORAJ I DZIŚ ROLNICZEGO ŚWIĘTA PLONÓW
Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić
i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować,
jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce
pracy mozolnej i zabiegów całorocznych?
Zygmunt Gloger

Dożynki – tak przed setkami lat nazwano uroczyste zakończenie
pracy na roli, organizowane po zebraniu plonów, a głównie zbóż.
Tradycyjnie przypadają w święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia), choć
według najstarszych przekazów powinny odbywać się w pierwszy dzień
jesieni. Współcześnie przeżywamy je na przełomie sierpnia i września. Jest
to ukoronowanie wytężonej pracy rolników, wymagającej poświęcenia
i wysiłku zwłaszcza w czasie żniw i okazja do podziękowania za to wszystko
Bogu. To wreszcie czas, kiedy zamyka się stary cykl gospodarczy,
a zaczyna nowy: po dniu Matki Boskiej Siewnej (8 września) rozpoczyna się
siew ozimin. Na przestrzeni stuleci dożynki przyjmowały inne nazwy, co było
również uwarunkowane regionalnie: zarzynki, ograbek, wieniec. Dzięki sile
tradycji podtrzymywane są przez następujące po sobie pokolenia rolników
w całej Polsce. Są wyrazem wdzięczności i radości z pozyskanych płodów
ziemi i roślinności, wyrażonych symbolicznie w postaci wieńca
dożynkowego uplecionego z różnych kłosów zbóż i chleba, upieczonego
z mąki powstałej ze zmielenia dopiero co pozyskanego ziarna.
Dożynki odbywały się już w czasach przedchrześcijańskich.
W ten sposób dziękowano bóstwom za pomoc w pracy na polu i zdobywaniu
pożywienia na cały rok. Miały one co prawda uroczysty charakter, ale były
prawdziwym zakończeniem pracy na polu i odbywały się bezpośrednio po
zżęciu ostatnich kłosów na polu.
Natomiast od XVI wieku dożynki
przybrały znacznie bardziej
odświętną formułę Wraz z rozwojem
gospodarki folwarcznopańszczyźnianej w majątkach
ziemskich uroczyste zakończenie
żniw urządzano dla pracowników
dworskich oraz poddanych chłopów
jako wynagrodzenie za ich pracę
i zebrane plony. Pod koniec XIX
wieku coraz powszechniej
organizowano dożynki chłopskie,
przez bogatych gospodarzy dla
rodziny, żeńców, sąsiadów – tych,
RYS. PIERWOTNA FORMA WIEŃCA, którzy pracowali przy żniwach.
ŹRÓDŁO:
W dwudziestoleciu
HTTPS://PL.WIKISOURCE.ORG/WIKI/ENCYKL
międzywojennym zaczęto
OPEDIA_STAROPOLSKA/DOŻYNKI
organizować dożynki gminne,
powiatowe i parafialne. Na
przestrzeni lat wykształciła się forma tego święta, która doskonale znana

DOŻYNKI POWIATOWE
26 sierpnia 2018 r. w Potoku Wielkim odbyły się dożynki
powiatowe. Gminę Modliborzyce reprezentowała delegacja wieńcowa:

jest współcześnie. Wiele zwyczajów, wierzeń i obrzędów przetrwało do dziś.
Ich obchody – jak dziś – rozpoczynały się przygotowaniem
wieńca. Wito go z kłosów wszystkich zbóż, jakie uprawiano. Wieniec miał
uosabiać wszystkie zebrane plony i urodzaj. Bardzo istotna była symbolika
jego pierwotnego kształtu. Za tradycyjną formę wieńca uważa się kopkę
i koronę: kolisty kształt miał zapewniać ciągłość wegetacji i tym samym
urodzaj w następnym roku. W zwyczajach dożynkowych był jeszcze jeden
zwyczaj magicznego zapewnienia sobie ciągłości wegetacji – zostawianie
na polu niezżętej, ostatniej kępy zboża jako symbolu urodzaju, jaki miał być
zapewniony w następnym roku. Tę specjalną wiązkę kłosów zwano na
Lubelszczyźnie przepiórką. Dawne wieńce o tradycyjnej formie zakładano
na głowę przodownicy. Wierzono, że wieniec uwity z ostatnich kłosów na
polu zapewni pomyślność przyszłym plonom. Zwyczajem było wykruszenie
ziaren z poświęconego wieńca i dodanie do siewnego ziarna, bo wierzono,
że to zapewni obfitsze plony w nowym roku.
Przybierano go kwiatami, jabłkami, jarzębiną, orzechami, które
symbolizowały obfitość plonów, ale także miały "zaklinać" urodzajność
kolejnych zbiorów, później także używano kolorowych wstążek. Dziś
spotykamy wieńce o niezwykle zróżnicowanej formie i treści religijnopropaństwowej. Wykorzystywane dawniej do dekoracji dodatki straciły
swoją treść wierzeniową.
Wraz ze zbożowym wieńcem święcono bochen chleba, według
zwyczaju upieczony przez wybraną gospodynię, która swoją pracowitością
wyróżniła się w mijającym sezonie. Gospodarz dożynek – ksiądz, dziedzic,
właściciel pól – całował chleb, a następnie dzielił pomiędzy zebranych.
Dożynki od zawsze posiadały bogatą ceremonię. Nastrój tego
święta jest podniosły, a jednocześnie wesoły, bo wyraża nadzieję na urodzaj
podczas kolejnych żniw. Dawniej, po zakończonych żniwach, utworzony
orszak ze żniwiarzy, na czele z najbardziej pracowitą przodownicą, zanosił
wieniec i chleb przed dom gospodarza. Orszakowi towarzyszyła muzyka
i pieśni. Po poświęceniu wieńca i chleba w kościele, gospodarz
w podziękowaniu za owocną pracę żniwiarzy organizował przyjęcie
z tańcami i sutym poczęstunkiem.
Współcześnie przodownikami dożynek są Starosta i Starościna.
To oni wraz z orszakiem przynoszą do kościoła wieniec, chleb, którym po
poświęceniu przez księdza dzielą się wszyscy uczestnicy dożynek.
Składane są symboliczne dary z najnowszych plonów. Z łatwością można
odnaleźć analogie do ceremonii tego święta, obchodzonego od XVI wieku.
B. Wójcik
Literatura:
B. Ogrodowska, Święta polskie: tradycja i obyczaj, Warszawa 2000;
Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny - kultura ludowa, praca zbiór. pod red. Alfreda
Gaudy, aut. Jan Adamowski;
O. Kolberg, Lubelskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 16. Wrocław - Poznań 1962.

starostowie – Ewa Karaś z Wierzchowisk
Pierwszych i Zbigniew Parcheta ze Słupia,
Zespół Śpiewaczy z GOK-u wraz
z instrumentalistami Patrykiem i Jerzym
Mazurami, na czele z władzami: burmistrzem
Witoldem Kowalikiem, sekretarz Marzeną
Dolecką - Jocek oraz przewodniczącym rady
miejskiej Piotrem Rogożą.
Zgodnie z tradycją, na dożynkowej
scenie wieniec Modliborzyc został
„ośpiewany”.
Podziękowania dla OSP
w Dąbiu za pomoc.
A.Rząd
foto. arch. GOK

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
W BRZEZINACH STOJESZYŃSKICH
2 września 2018 r. w kościele parafialnym w Brzezinach
Stojeszyńskich odbyły się uroczyste dożynki, które w imieniu wszystkich
parafian w tym roku przygotowali mieszkańcy Stojeszyna Drugiego.
W słoneczną wrześniową niedzielę przyszli do kościoła, by wspólnie ze
wszystkimi wyrazić wdzięczność Bogu za tegoroczne zbiory zboża
i błogosławieństwo w ich pracy w polu. Odświętny orszak dożynkowy
przybył pieszo do swojej świątyni, która na tą okoliczność została
udekorowana równie strojnie. Stojeszynianie przynieśli wieniec, chleb,
kwiaty i owoce, miód i ziarna zbóż. W drodze towarzyszyła im Orkiestra dęta
z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach.

Orszak powitali ksiądz proboszcz Krzysztof Woźniak i ksiądz –
rezydent z par. św. Anny w Zaklikowie Henryk Krzyżanowski. Po uroczystej
procesji rozpoczęła się dziękczynno-błagalna msza święta sprawowana
w intencji rolników i ich plonów. Kazanie wygłosił koncelebrujący mszę św.
ks. H. Krzyżanowski. W przebieg nabożeństwa zostali zaangażowani
przedstawiciele organizatorów uroczystości, którzy także przygotowali
krótką część artystyczną. Głos do zebranych skierowali zaproszeni goście,
pan Jerzy Pietrzyk – wójt gminy Potok Wielki oraz burmistrz Zaklikowa pan
Zdzisław Wójcik, którzy złożyli gospodarzom dożynek i wszystkim rolnikom
gratulacje, podziękowania i życzenia. Uroczystość zakończyła się

poświęceniem wieńca, przygotowanego w Stojeszynie Drugim z zebranych
kłosów zbóż w czasie tegorocznych żniw. W tym roku wieniec posiadał
osobliwą wymowę, ponieważ dekoracją nawiązywał do ogólnopolskich
obchodów 100-lecia
o d z y s k a n i a
niepodległości.
N a s t ę p n i e
Starostowie
rozdzielili chleb
p o m i ę d z y
z e b r a n y c h
w kościele, po czym
zaprosili na
dożynkowe ciasto.
Doroczne
uroczystości
w Brzezinach dały
ponowną okazję do
tego, aby została podtrzymana tradycja symbolicznego, a przede wszystkim
wspólnotowego świętowania zakończenia żniw i podziękowania Bogu za
udane plony.
B.Wójcik

Wieści Gminne
DOŻYNKI PARAFIALNE
W MODLIBORZYCACH
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2 września 2018 r. w Modliborzycach odbyły się dożynki
parafialne. Korowód dożynkowy uformował się na rynku i wraz z orkiestrą
przemaszerował do Kościoła. Chleb dożynkowy symbol szczęścia,
błogosławieństwa i dostatku,
do świątyni przynieśli
starostowie dożynek: Anna
Jankowska i Adam Kapusta
natomiast okazały wieniec,
wykonany przez Dorotę
Babicką, niesiony był przez
J u l i ę Ś w i ą d e r, W i k t o r i ę
Kwaśnik, Pawła Blachę i Pawła
Widza.
Podczas uroczystej mszy
ś w i ę t e j w K o ś c i e l e p w.
Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika, złożyliśmy
dziękczynienie za tegoroczne
plony. Była to też okazja do
modlitwy w intencji rolników
z prośbą o błogosławieństwo
i z podziękowaniem za
tegoroczne zbiory, które są
darem Nieba i efektem trudu
ludzkich rąk.
W s z y s c y w i e m y, ż e
każdy polski rolnik jest religijny,
szanuje chleb i traktuje innych
z szacunkiem. Szanuje też
ziemię i przyrodę, które uważa
za wspólne dobro.
Dopóki nasi rolnicy będą
pracować wytrwale
i cierpliwie, będziemy mieć okazje do świętowania dożynek. Trzeba
docenić czasy, w których przyszło nam żyć, w wolnym kraju, który świętuje
100-ą rocznicę odzyskania niepodległości. Ale przy tej okazji trzeba też
pamiętać, że niespełna 150 lat wstecz, życie Polaków wyglądało zupełnie
inaczej. Brakowało wtedy owsa, ziemniaków, buraków i siana. Chłopi byli
zmuszeni pozbywać się inwentarza poniżej jego wartości, bo nie mieli czym
go nakarmić. W czasie mszy dożynkowej cała parafia modliła się aby takie
czasy się nie powtórzyły. Aby gospodarka rolna była opłacalna i abyśmy
mieli dostęp do zdrowych, polskich produktów spożywczych.

Mszy świętej przewodniczył i wyjątkową homilię dożynkową
wygłosił ks. proboszcz Marek Danek. Dary ołtarza złożyli: Jagoda Blacha,
Aleksandra Pęk, Kacper Lenart i Kacper Serwatka. Część artystyczną
przygotowała
Marta Frączek.
W i e r s z e
recytowali:
N i k o l a
Daniewska,
Martyna Lenart,
W e r o n i k a
Studzińska,
Alicja Frączek,
Ada Kapusta,
Kacper Lenart
i D o m i n i k
Gąsiorowski.
W uroczystości dożynkowej uczestniczyli: burmistrz
Modliborzyc Witold Kowalik z żoną, sekretarz gminy Marzena DoleckaJocek z mężem oraz radni na czele z przewodniczącym rady miejskiej
Piotrem Rogożą z żoną.
Szczególne podziękowania kierujemy dla pana burmistrza za
życzenia oraz szczere słowa wypowiedziane pod adresem rolników a także
zapewnienie orkiestry, która swoją obecnością uświetniła obchody.
Po błogosławieństwie, starostowie dożynek zaprosili
wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez mieszkańców
miasta.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w prace przy przygotowaniu i udział w uroczystościach dożynkowych.
A. Kapusta
foto. M. Frączek

Z ŻYCIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR”
SENIORZY NA GRYCZAKACH
Już po raz trzeci promowaliśmy naszą Placówkę na Festiwalu
kaszy „Gryczaki” w Janowie Lubelskim. Na stoisku nie zabrakło
tradycyjnych gryczaków i jaglaków z rożnymi dodatkami ale przede
wszystkim prezentowaliśmy nasze prace, które powstają na warsztatach

Od lipca 2018 r. nasi Seniorzy oraz Seniorzy z terenu gminy
Modliborzyce biorą udział w projekcie pn. „Darem serca się dzielimy!”
realizowanym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020. W ramach projektu odbywają się zajęcia z dietetykiem, kosmetyczką
oraz instruktorem tańca, w których Seniorzy biorą aktywny udział.
Organizowane są także wyjazdy kulturowe, konferencje edukacyjne a także
spotkania międzypokoleniowe.

PIERWSZA NARODOWA PIELGRZYMKA
SENIORÓW NA JASNĄ GÓRĘ

terapii zajęciowej. Oprócz promocji możemy się pochwalić udziałem
Seniorów w konkursie etnograficznym. Pani Irena zajęła zaszczytne
pierwsze miejsce, zaś pani Ania trzecie. Odwiedzili nas także Królowa
Żurawina i Król Gryczak, którzy w prezencie otrzymali „drzewko szczęścia”.

22 września 2018 r. delegacja Seniorów z Naszego Domu wzięła
udział w Pierwszej Narodowej Pielgrzymce Seniorów na Jasną Górę.
Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia sprawowana w Bazylice,
której przewodniczył ks. abp Edward Nowak z Watykanu, homilię wygłosił
ks. bp Andrzej Przybylski. Po Mszy Świętej pielgrzymi udali się do Auli
O. Kordeckiego, w której odbył się panel senioralny na którym została
poruszona problematyka związana ze zdrowiem i bezpieczeństwem osób
starszych. Spotkanie które poprowadził aktor Dariusz Kowalski rozpoczęło
się od odczytania listu od wicepremier Beaty Szydło. Następnie głos zabrali
zaproszeni goście wśród których znaleźli się m.in. dr Elżbieta Bojanowska,
prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. Maria Kelm, Tomasz Strojny, Alfreda
Waklowska oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.
Pielgrzymka zakończyła się nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Po
uroczystościach głównych udaliśmy się na indywidualne zwiedzanie Jasnej
Góry. Pielgrzymka była dla Nas wielkim przeżyciem, które na długo
pozostanie w pamięci.

DAREM SERCA SIĘ DZIELIMY

A. Świeca
foto. Senior - Wigor

„CENTRUM WSPARCIA RODZIN”
Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Modliborzycach (pokój nr 9) funkcjonuje Centrum Wsparcie Rodzin,
w którym osoby i rodziny potrzebujące wsparcia specjalistycznego mogą
uzyskać pomoc w zakresie:








i n d y w i d u a l n e g o
p o r a d n i c t w a :
psychologicznego/psychoterapeutycznego, prawnego oraz
zawodowego,
terapii uzależnień,
grupowego poradnictwa dla dorosłych z zakresu kompetencji
społecznych,
grupowego poradnictwa w zakresie kompetencji społecznych
dla dzieci w wieku 7 – 12 lat oraz 13 – 18 lat,
terapii rodzin i par,
szkoły dla rodziców.

Powyższe działania realizowane są przez Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności „BONA FIDES” w Lublinie oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Modliborzycach w ramach projektu partnerskiego
„Centrum Wsparcia Rodzin” dofinansowanego z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie
społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Bliższych informacji udziela Pani Katarzyna Wydra –
asystent rodzinny, telefon nr 790 359 397

ZAPROSZENIE

Burmistrz Modliborzyc oraz Dyrektor Caritas Diecezji
Sandomierskiej zapraszają na wspólną Wigilię osoby starsze,
niepełnosprawne i inne, które są osamotnione i chciałyby razem
spędzić ten szczególny i wyjątkowy dzień.
Spotkanie Wigilijne odbędzie się 18 grudnia (wtorek)
2018 roku o godzinie 11:00 w Dziennym Domu ,,Senior+”
w Modliborzycach, mieszczącym się przy kościele parafialnym.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Modliborzycach
( tel. 15 87 15 108) – celem zgłoszenia uczestnictwa.
Informujemy, że istnieje możliwość zapewnienia
transportu osobom mającym trudności w poruszaniu się, należy
jednak wcześniej zgłosić taką potrzebę.
Prosimy sołtysów i mieszkańców gminy
w zaangażowanie się w te akcję tak, aby nikt w tym czasie nie
pozostawał sam.
Burmistrz Modliborzyc
Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej

W TROSCE O PAMIĘĆ I LOKALNE DZIEDZICTWO
Nasz regionalny księgozbiór wzbogacił się o dwie nowe
publikacje: „Śladami
przeszłości… Historia
parafii pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika
w Modliborzycach”
autorstwa Urszuli Bzdyry
oraz „Powstanie
Styczniowe na terenie ziemi
modliborzyckiej” autorstwa
Marka Mazura.
Promocja obydwu
publikacji miała miejsce
1 3 w r z e ś n i a 2 0 1 8 r.
w Bibliotece u Kazimierza
w Modliborzycach
i przyciągnęła dużą liczbę mieszkańców gminy zainteresowanych historią
naszego regionu.

Termin ukazania się publikacji nie jest przypadkowy. W tym roku
mija bowiem 350. rocznica konsekracji kościoła parafialnego
w Modliborzycach i 155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które
do tej pory nie były tak szeroko opisane. Podjęli się tego zadania miejscowi
regionaliści i miłośnicy historii - Urszula Bzdyra i Marek Mazur,

a wydawnictwa powstały we współpracy Stowarzyszenia Sanna, Biblioteki
u Kazimierza i Gminy Modliborzyce.

„Śladami przeszłości… Historia parafii pod wezwaniem św.
Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach” Urszuli Bzdyry, to nie
tylko informacje, ale również bogaty zestaw zdjęć i materiałów
archiwalnych. Zebranie ich w jednej książce to sposób na zachowanie
d z i e d z i c t w a
kulturowego gminy
Modliborzyce oraz
promocję lokalnej
historii i sztuki.
Podobny cel
postawił sobie
pomysłodawcy
w y d a w n i c t w a
„ P o w s t a n i e
Styczniowe na terenie
ziemi modliborzyckiej”
autor przybliża postać
dowódcy lokalnego oddziału - Ignacego Solmana.
Obydwie publikacje zostały sfinansowane ze środków unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które Stowarzyszenie Sanna,
działające przy Bibliotece u Kazimierza, pozyskało za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania "Leśny krąg".
Zarząd Stowarzyszenia Sanna w Modliborzycach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Sanna, współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

CZYTAŁAM! POLECAM!
Jestem po lekturze dwóch pozycji wydanych staraniem
Stowarzyszenia Sanna w Modliborzycach tj. „Powstanie Styczniowe na
terenie Ziemi Modliborzyckiej” autorstwa p. Marka Mazura i „Śladami
przeszłości...” autorstwa p. Urszuli Bzdyry.
Autorom składam serdeczne i szczere gratulacje za wnikliwość,
profesjonalizm, staranność w potraktowaniu tytułowych tematów.
Doceniam ogrom pracy, co widać w licznych przypisach, świadczy to
o dogłębnej analizie i „przekopaniu” materiałów archiwalnych. Nie było to na
pewno łatwe, gdyż obydwie pozycje sięgają głęboko w przeszłość.
W przypadku pozycji p. Marka – problem Powstania
Styczniowego oddaje atmosferę tamtych
styczniowych czasów i szerokie spojrzenie na
wszystkie okoliczności życia w drugiej połowie XIX
wieku. Okrucieństwo żołdactwa, cwaniactwo,
zdziczenie okupantów.
Z drugiej strony heroizm, patriotyzm,
oddanie sprawie – nasze najszlachetniejsze cechy
części elit społecznych. Co do denuncjatorów –
okazuje się, że w każdych czasach takie menty
funkcjonowały i co gorsze miały się całkiem dobrze.
Raz jeszcze gratuluję p. Markowi.
Pozycję „Śladami przeszłości...” autorstwa
p. Urszuli Bzdyry jestem urzeczona. Podziwiam za
ogrom pracy, za lata ślęczenia nad wszystkimi
śladami naszej przeszłości. Życie pokoleń przeszłych związane było i jest

z naszym Kościołem. Idziemy do Niego na
spotkanie z Bogiem, po sakramenty, aby na
kolanach prosić i dziękować za życie, za łaski. To
wszystko przebija z pozycji „Śladami
przeszłości...”. Jest pięknym uczczeniem 350 lat
istnienia naszego Kościoła.
Patrząc na wystrój Kościoła, obrazy,
zdobienia, wszystkie architektoniczne szczegóły
budowlane podziwiam budowniczych sprzed lat.
Nie mieli w dyspozycji dzisiejszych technik
budowlanych a jednak stworzyli arcydzieło.
Po lekturze inaczej patrzę na obrazy, rozumiem ich treść
i znaczenie. Lektura albumu przybliża księży, którzy tutaj pracowali. Wielu
znałam osobiście. Pamiętam czasy od ks. Kanonika Stanisława Rybki. Jak
ważna jest dbałość o Dom Boży o liczne remonty, naprawy, udoskonalenia,
wyposażenie w naczynia, szaty liturgiczne – dostrzeżone zostało w albumie
p. Urszuli.
Za tak wnikliwe, staranne, dokładne potraktowanie tematu wielki
szacunek dla Autorki.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania i wydania
wymienionych pozycji dziękuję.
Osobom młodszym z serca polecam lekturę wymienionych
pozycji. Niech pamięć o przeszłości trwa w nas wszystkich, gdyż jest zbyt
ważna aby o niej zapomnieć.
Anna Kowalik

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
LATO W BIBLIOTECE
W okresie od lipca do końca sierpnia 2018 r. w Bibliotece
u Kazimierza w Modliborzycach realizowany był projekt „Podaruj mi radość”
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwko Przemocy w Rodzinie”
edycja 2018 przeprowadzony we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej.
Głównym celem projektu było kształtowanie u dzieci i młodzieży
postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych
i propagujących zachowania sprzyjające rozwijaniu pozytywnych relacji
koleżeńskich, a także rozwijanie ich zainteresowań.
Realizowane u nas zajęcia nosiły nazwę: „Lato w bibliotece uśmiech i słońce znajdziesz w wakacyjnej książce - zajęcia plastyczne
z książką w tle”. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród dzieci spędzających wakacje w domu.

Na każdych zajęciach powstawały piękne, kolorowe prace, które
były prezentowane na wystawie w bibliotece. Ponadto dzieci mogły m.in.:
pograć w planszówki, X'boxa, skorzystać z Internetu.
W ramach projektu w naszej bibliotece wystawione były dwa
spektakle teatralne realizowane przez teatr profilaktyki i edukacji „Maska”
z Karkowa.

Na zakończenie projektu „Podaruj mi radość” odbyło spotkanie
integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym Osada Leśna
„Doboszówka”, położonym w obszernym kompleksie leśnym – Parku
Krajobrazowym Lasy Janowskie. Podczas spotkania zorganizowane
zostały warsztaty edukacyjne, wizyta w min zoo, piknik rodzinny, pieczenie
kiełbaski oraz wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Bibliotekarki
foto. Biblioteka u Kazimierza

PRESTIŻOWA NAGRODA
DLA MARTY FRĄCZEK
Marta Frączek z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach została laureatką Nagrody im.
Anny Platto. Tym samym dołączyła do ścisłego grona bibliotekarzy
województwa lubelskiego, docenionych za szczególny wkład w pracę
z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa wśród młodych
czytelników.
Uroczyste podsumowanie 24. edycji nagrody Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Towarzystwa Biblioteki Publicznej im.
H. Łopacińskiego oraz zarządu
lubelskiego okręgu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich odbyło się
w środę 8 sierpnia 2018 r. w Lublinie.
Marta Frączek pracuje
w Bibliotece u Kazimierza
w Modliborzycach od 2009 roku,
a wcześniej przez dwa lata była w tej
placówce na stażu. To pierwsza
laureatka prestiżowej Nagrody im. Anny
Plato z książnicy w Modliborzycach,
którą do konkursu zgłosił urząd miejski.
Po złożeniu wniosku o przyznanie tego
wyróżnienia przedstawiciele komisji
z WBP w Lublinie odwiedzali wszystkich
kandydatów, by podczas hospitalizacji ocenić na miejscu realizowane przez
nich konkretne inicjatywy. - Decyzja jury była dla mnie ogromnym
zaskoczeniem, ponieważ
pozostali kandydaci mają równie
okazały dorobek. Ta nagroda to
sukces całego zespołu
pracowników i dyrekcji naszej
biblioteki, która od kilku lat ma
nową siedzibę i nowoczesne
wyposażenie. Żal byłoby nie
wykorzystać takich możliwości,
bo w takich warunkach pracuje
się łatwiej i bardziej efektywnie.
Nagroda jest dla nas dużym
wyróżnieniem i zobowiązaniem,
by nie spoczywać na laurach
i kontynuować naszą pracę - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej
Marta Frączek.
Wśród jej konkurentek, które miały szansę na nagrodę były
Katarzyna Karwan z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie w powiecie
biłgorajskim, Agnieszka Piłat z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bełżycach w powiecie lubelskim i Elżbieta Stankiewicz z Biblioteki
Publicznej Gminy Zamość.
Podczas środowej uroczystości w Lublinie Marcie Frączek
towarzyszyli m.in. burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik i przewodniczący
rady miejskiej Piotr Rogoża, a także koleżanki z Biblioteki u Kazimierza
wraz z dyrektor tej placówki Zenobią Trójczak.

Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana 8 sierpnia, czyli w dniu
jej urodzin, od 1995 roku. Anna Platto była kustoszem bibliotecznym
i metodykiem bibliotekarstwa dziecięcego. Prowadziła zajęcia z literatury
w lubelskiej filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.
W bibliotece im. H. Łopacińskiego zajmowała się bibliotekami dziecięcymi,
w tym ich organizacją, profilowaniem działalności, programowaniem pracy
i doradztwem metodycznym. Była znawczynią literatury pięknej,
szczególnie dziecięcej i młodzieżowej, a także osobą o wyjątkowym uroku
osobistym, kobietą wielkiego serca i patriotką. Cieszyła się powszechną
sympatią za niekonwencjonalny sposób życia, pogodę ducha oraz
wyjątkowe zalety charakteru i bezinteresowną życzliwość.
Pomysłodawcą nagrody jej imienia był dr Zdzisław Bieleń, który
w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku był instruktorem w Dziale
Instrukcyjno-Metodycznym WBP, a potem zastępcą dyrektora, natomiast
fundatorką - siostra Anny Platto - Mirosława.
W. Sierociuk
foto. Biblioteka u Kazimierza

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE,
TYM NA STAROŚĆ TRĄCI...
Miło nam poinformować, że Biblioteka u Kazimierza
w Modliborzycach zakwalifikowała się do pilotażowego projektu Instytutu
Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”, skierowanego do trzylatków i ich
rodziców. Udział w nim mogą wziąć
wszystkie dzieci urodzone w 2015
roku, zarówno te już zapisane do
biblioteki, jak i zupełnie nowi
czytelnicy.
Akcja ma zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek
i codziennego czytania z dzieckiem.
Każdy trzylatek, który przyjdzie do
biblioteki, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze wiersze dla…”,
Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką
połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna,
przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz
podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Projekt realizowany jest
przez Instytut Książki przy
wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

przedstawiali świat i wydarzenia narysowane słowem przez autorkę.
Aby umożliwić przedstawienie wrażenia z lektury (dodać należy,
że niejednej!) w formie wizualnej, organizowano przeróżne zajęcia
plastyczne pod hasłem „Podróże po bajkowej literaturze”.
Tegoroczne wakacje obfitowały również w wydarzenia, których
głównym celem było wzmacnianie i kształtowanie w młodych ludziach
miłości do ojczyzny. Z uwagi na okrągły jubileusz, który roztacza się nad

całym bieżącym rokiem, tematyka patriotyzmu jest jak najbardziej
pożądana. Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym rozbrzmiewała
zatem pieśniami i wierszami patriotycznymi, tworząc istną oazę patriotyzmu
pod hasłem „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

Pierwsze wyprawki trafiły
już do naszych
Małych Czytelników.
Zachęcamy do wzięcia
udziału w akcji
…bo czytanie to kochanie!
Bibliotekarki
foto. arch. Biblioteki
u Kazimierza

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
Wakacje w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym obfitowały
w przeróżne wydarzenia kulturalne, kierowane zarówno do dorosłych, jak
i do dzieci. Tegorocznym hasłem było „Zaczytane lato z książką: „Wakacje
u dziadków” Magdaleny Zarębskiej”, zaś spotkania biblioteczne odbywały
się w godzinach 12:00-14:00 we wtorki i czwartki.
Dobór lektury, która „patronowała” Bibliotece w czasie
wakacyjnym jest nieprzypadkowy – lato zostało rozpoczęte głośnym
czytaniem książki Magdaleny Zarębskiej. Słuchaczami byli najmłodsi
czytelnicy, zaś lektorami – zaproszeni goście oraz bibliotekarka. Dzieci
z ogromnym zaciekawieniem wsłuchiwały się w treść „Wakacji u dziadków”,
czerpiąc z tego niemałą przyjemność. Dorośli zaś z zadowoleniem

Poza tematami wzniosłymi i ważkimi nie zabrakło w bibliotece
miejsca na zwyczajne przyjemności. Codziennie funkcjonował kącik zabaw
dla dzieci, gdzie najmłodsi, rozczarowani brakiem szkoły, mogli w twórczy
sposób wypełnić swój dzień. Dodatkowo organizowane były przeróżne gry
(szczególną popularnością cieszyły się kalambury) i inne zabawy,
trzymające umysły dzieci z dala od błogiego rozleniwienia – na przykład
zagadki.
Alfreda Gierłach
foto. FB w Stojeszynie Pierwszym

FILA BIBLIOTECZNA
W WOLICY PIERWSZEJ
W czasie tegorocznych wakacji w bibliotece odbywały się
zajęcia plastyczne dla dzieci i ich rodziców. Dzieci bardzo chętnie brały
udział w spotkaniach, a także w zajęciach na świeżym powietrzu. Odbyło się
11 spotkań, na których powstały przepiękne prace.
Prace można było podziwiać do końca września w bibliotece.
Pragnę serdecznie podziękować członkom Dyskusyjnego Klubu
Książki za pomoc w prowadzeniu zajęć wakacyjnych dla dzieci

Jadwiga Piech
foto. FB w Wolicy Pierwszej

KULTURA
DZIECKO W FOLKLORZE

„Senior-Wigor” z Modliborzyc, Zespół Śpiewaczy GOK, nasza orkiestra
dęta z Wierzchowisk, zespól wokalny z Batorza, rodzeństwo Lenartów

17 czerwca 2018 r.
w
B a r a n o w i e
Sandomierskim podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Dziecko w Folklorze”
nasza młoda „Kapela
z Modliborzyc” (Wiktoria
Majewska, Patryk Mazur
i O l e k B u t r y n )
,z prowadzonej przez
Krzysztofa Butryna Szkoły
Suki Biłgorajskiej, zdobyła
wyróżnienie.

NAGRODA DLA STEFANI SUCHORY

Pani Stefania Suchora ze Stojeszyna otrzymała nagrodę za
najlepsze prace podczas 51. Ogólnopolskich Targów Sztuki Ludowej. Targi,
organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w dniach 21 – 24
czerwca 2018 r., od lat są imprezą towarzyszącą festiwalowi w Kazimierzu
Dolnym.

ŚPIEWAJMY PIOSENKI ŻOŁNIERSKIE
15 sierpnia 2018 r., w święto Wojska Polskiego, na rynku
w Modliborzycach kolejny raz odbył się koncert „Śpiewajmy Piosenki
Żołnierskie”, w tym roku wzbogacony o repertuar patriotyczny w związku
z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Na scenie wystąpiły
zespoły: „Branwiacy” „Piłatczanki”, „Kawęczynianki”, „Roztoczanki”
z Branwi, „Majdaniacy”, zespół śpiewaczy z Wierzchowisk, Klub Seniora,

z Wierzchowisk, tercet wokalny z Wierzchowisk, duety Ania i Michał Galek
oraz Elżbieta i Paweł Petkowiczowie. W trzygodzinnym koncercie wystąpili
również soliści: Stefania
Suchora, Stanisław
Omiotek, Lucjan Sajdak,
Karolina Mędyk, Julia
Fijałkowska, Ewelina
Gąska, Paulina
Rzepecka, Łucja
i Jagoda Lenart.
Kolejny raz
gościliśmy Grupę
RekonstrukcyjnoHistoryczną z Majdanu
Obleszcze, w tym roku
w jeszcze większym
składzie, z prezentacją
musztry i przysięgą
wojskową. Mogliśmy
również obejrzeć
wystawę eksponatów
w o j s k o w y c h .
Tradycyjnie na
zakończenie imprezy
częstowaliśmy
wszystkich wojskową
grochówką.
Serdeczne
podziękowania dla
burmistrza Modliborzyc
– pana Witolda
Kowalika, piekarni
państwa Tomalów za
sponsorowanie imprezy,
o r a z
O S P
w Modliborzycach za
pomoc w organizacji.
W konkursie na
najpiękniejszą chustę
rezerwisty zgłoszono 10
c h u s t ( w t y m
8 prezentowanych po
raz pierwszy). Pierwsze
miejsce zajęła chusta
Leszka Jaskowiaka z Modliborzyc, drugie - Zbigniewa Szmita ze Słupia,
trzecie - Bartłomieja Sajdaka z Potoka Stanów.

PRZEGLĄD TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

W listopadzie zapraszamy na IV Przegląd Teatrów Jednego
Aktora. Zachęcamy młodzież oraz dorosłych z terenu powiatu do wzięcia
udziału. Prezentacja powinna mieścić się w przedziale 5-10 minut.
Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki lub
własny tekst. Regulamin przeglądu dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury.
A. Rząd
foto.arch. GOK

NARODOWE CZYTANIE
Modliborzyce znalazły się na liście miejscowości, które
najwcześniej przystąpiły do lektury "Przedwiośnia". Piąta edycja
"Narodowego Czytania" odbyła się na miejscowym rynku już w piątek
7 września 2018 r.

Fragmenty dzieła Stefana Żeromskiego rozbrzmiewały
w plenerze przy dźwiękach muzyki z adaptacji historii Cezarego Baryki
w reżyserii Filipa Bajona z 2001 roku. Wprowadzający słuchaczy w lekturę
"Rodowód" przeczytała sekretarz Modliborzyc Marzena Dolecka-Jocek,
a jego dalszą część zaprezentowali pracownicy Biblioteki u Kazimierza
i członkowie, działającego w tej placówce Dyskusyjnego Klubu Książki oraz
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Za kolejne fragmenty zabrali się
nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Modliborzycach, kierownicy
jednostek samorządowych, przedstawiciele młodzieżowej rady miejskiej
i Dziennego Domu "Senior-Wigor" oraz mieszkańcy Modliborzyc.

czytania można było uzupełnić
specjalnymi zakładkami, nawiązującymi
do "Narodowego Czytania". Lekturze
towarzyszyła wystawa z informacjami
o Stefanie Żeromskim, genezie powstania
"Przedwiośnia", adaptacjami teatralnymi
i filmowymi, a także zdjęciami rękopisu.
Piątkową akcję poprzedziła
minuta ciszy, którą z inicjatywy sekretarz
Marzeny Doleckiej-Jocek, zebrani uczcili
pamięć ofiar bombardowań Modliborzyc
z 8 i 15 września 1939 roku.
Inicjatorami tegorocznego
czytania byli: Biblioteka u Kazimierza,
Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół
i Młodzieżowa Rada Miejska
w Modliborzycach, a patronem honorowym
- burmistrz miasta.
W. Sierociuk
foto. Biblioteka
u Kazimierza

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego kwartalnika
przyjmowane będą:

do 01.12.2018 r. - wydanie grudniowe nr 53

Wszyscy solidnie przygotowali się do nietypowej roli, korzystając
m.in. z egzemplarzy "Przedwiośnia" wypożyczonych kilka dni wcześniej
z biblioteki. Część lektorów miała własne książki, które podczas piątkowego

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.

Adres e-mail redakcji: wiescigminne1@onet.pl

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
ŻEGNAJ KOCHANE PRZEDSZKOLE!
„Dzisiaj jest dzień ważny, wszyscy o tym wiemy,
bo my sześciolatki do szkoły idziemy.
Żegnamy przedszkole i dobre w nim chwile,
kiedy na zabawie dni mijały mile.”

W dniu 21 czerwca 2018 roku w Samorządowym Przedszkolu
w Modliborzycach odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego
grupy zerowej. Był to dzień szczególny, pełen wrażeń dla przedszkolaków,
rodziców oraz pracowników przedszkola. Przybyłych gości powitała pani
dyrektor, po czym dzieci zaprezentowały przepiękny program artystyczny.
Akademię rozpoczęły dzieci pięcioletnie, które wierszem pożegnały swoich
starszych kolegów. Następnie sześciolatki zaprezentowały bogaty program
artystyczny.

ADAPTACJA 3-LATKÓW
Grupa „maluchów” liczy 25 dzieci. Głównym celem pracy
w grupie na początku września jest adaptacja dzieci do warunków
przedszkolnych poprzez zabawy i zajęcia muzyczno-ruchowe mające na
celu zintegrowanie grupy. Szczególny nacisk położony jest na
przestrzeganiu ustalonych norm i zasad dotyczących bezpieczeństwa
w przedszkolu, doskonaleniu samoobsługi, doskonaleniu sprawności
manualnych w czasie zajęć plastycznych oraz kształtowaniu sprawności
ruchowej podczas zajęć gimnastycznych i spacerów. Adaptacja przebiega
bardzo pomyślnie.
Ewelina Kutyła

ROK 2018/2019 W PRZEDSZKOLU
ROZPOCZĘTY
3 września 2018 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Dzieci
pożegnały już wakacje i nadszedł czas na wspólną zabawę i naukę
w przedszkolu.
Jak co roku, pierwsze dni września były dla niektórych bardzo
trudne. Maluchy po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola i po raz
pierwszy rozstały się z rodzicami. I chociaż w czerwcu uczestniczyły
w zajęciach adaptacyjnych – to przecież nie to samo. Początek nie jest
łatwy, ale mamy nadzieję, że wszystkie dzieci pomyślnie zaaklimatyzują się
i z radością będą uczęszczać do przedszkola.

MALUCHY - WYCHOWAWCA EWELINA KUTYŁA

Po części artystycznej pani dyrektor podziękowała rodzicom
i nauczycielom za owocną współpracę, a dzieciom życzyła sukcesów na
dalszym szczeblu edukacji, jakim jest szkoła. Głos zabrała również pani
Iwona Mańka – opiekun młodzieżowej rady miejskiej i jednocześnie
propagator akcji „Wybieram życie”. Wskazała, jak ważne dla
bezpieczeństwa jest posiadanie elementów odblaskowych, a burmistrz
Modliborzyc Witold Kowalik i przewodniczący rady miejskiej Piotr Rogoża
wręczyli dzieciom opaski odblaskowe.
Na zakończenie uroczystości wszyscy absolwenci przedszkola
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki z dedykacjami.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów na nowej
drodze obowiązków szkolnych.
Jolanta Dycha

FOOTBALL ACADEMY

CZTEROLATKI - WYCHOWAWCA RENATA CHUDY

Football Academy jest siecią szkółek piłkarskich dla dzieci
w wieku od 4 do 12 lat.
W naszym przedszkolu już po raz kolejny odbyły się zajęcia
pokazowe prowadzone przez trenerów Football Academy. Zajęcia miały na
celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu i dołączenie do szkółki.
Przeprowadzone małe rywalizacje sportowe, zabawy i konkursy, a także
wizyta Julka - maskotki sprawiło dzieciom wiele radości.

PIĘCIOLATKI - WYCHOWAWCA ELŻBIETA CZERWONKA
Dorota Kańkowska

STARSZAKI - WYCHOWAWCA DOROTA KAŃKOWSKA
Wszystkim dzieciom życzymy miłego pobytu w przedszkolu,
wielu radości, nowych przyjaźni, ciekawych zabaw, dobrego humoru.
Rodziców zapraszamy do aktywnego udziału w życiu naszego przedszkola
Przedszkole w bieżącym roku prowadzi pięć oddziałów. Grupę
najmłodszą tworzą dzieci 3 letnie, grupę drugą dzieci 4 letnie, grupa trzecia
składa się z 5 latków. Dwa oddziały to dzieci starsze – 6 i 5 letnie.
Przedszkole jest otwarte od 6.30 do 16.00. Aktualnie uczęszcza
tu 106 dzieci. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Modliborzycach.

STARSZAKI - WYCHOWAWCA JOLANTA DYCHA
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej
www.przedszkolemodliborzyce.przedszkolowo.pl, gdzie na bieżąco
zamieszczamy najważniejsze wydarzenia przedszkolne oraz informacje
dotyczące pracy przedszkola.
Dorota Kańkowska

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
CZAS POŻEGNAŃ
Kolejny rok już za nami, nadszedł czas pożegnań. 21.06.2018 r.
wraz z udziałem zaproszonych gości a także rodziców odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego w naszym przedszkolu. Nasi wychowankowie
z grupy młodszej pożegnali swoich starszych kolegów. Oprócz wierszy,
piosenek były też tańce
i zabawy ruchowe ze
śpiewem. Wychowawczyni,
pani Anna Budkowska
podziękowała wszystkim za
współpracę a pani dyrektor
Teresa Szostek wręczyła
absolwentom pamiątkowe
dyplomy. Życzyła im także
sukcesów w szkole oraz
udanych, bezpiecznych
wakacji. Ponadto wszystkie
dzieci dostały od Rady
Rodziców niespodzianki w postaci kubeczków a potem były pamiątkowe
zdjęcia.
Zofia Szwedo

program z okazji Dnia Rodziny. Po raz pierwszy w historii przedszkola
rodzice wystąpili przed dziećmi i uczniami naszej szkoły z widowiskowym
programem pt. „Rzepka”. Dzieci wierszem, piosenką i tańcem
podziękowały rodzicom za udany występ. Wspólnie obejrzeliśmy
prezentację multimedialną „Podsumowanie pracy w przedszkolu w roku
szkolnym 2017/2018” a następnie wszyscy udali się na plac przed szkołą,
by celebrować wspaniałą uroczystość. W tym ważnym dla naszego
przedszkola dniu był obecny z nami burmistrz - pan Witold Kowalik, dyrektor
szkoły - pani Teresa Szostek, zastępca dyrektora - pan Piotr Jaskowski. Nie
zabrakło atrakcji w postaci grilla i dmuchanej zjeżdżalni. Na wszystkich
twarzach gościł uśmiech, gdyż „każdy z nas ma w sobie coś z dziecka,
wystarczy tylko głębiej zajrzeć”.
Anna Budkowska

DZIEŃ RODZINY

„Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” – tymi
słowami Janusza Korczaka, rozpoczęliśmy wyjątkowy i niepowtarzalny

Foto.: ZS Wierzchowiska

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE
Coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem agresji i przemocy
w szkole. Agresja to incydentalne zachowanie mające na celu wyrządzenie
komuś szkody. Agresja dotyczy osób o zbliżonej sile i możliwościach to
znaczy dysponują porównywalną siłą fizyczną lub psychiczną. Jeżeli
incydentalne zachowania agresywne przekształcą się w trwały proces,
wtedy mamy do czynienia z przemocą. W przypadku przemocy mamy do
czynienia z zachwianiem równowagi sił. Ofiara jest słabsza fizycznie lub
psychicznie od sprawcy.
Najczęściej spotykanymi formami agresji i przemocy szkolnej są:
 Fizyczna np. bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie,
wymuszanie pieniędzy, podstawianie nogi, zabieranie
przedmiotów, niszczenie własności.
 Słowna np. dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie,
obrażanie, ośmieszanie, przeszkadzanie, grożenie,
rozpowszechnianie plotek, pokazywanie nieprzyzwoitych gestów.
 Relacyjna – agresja bez fizycznego kontaktu, polegająca na
działaniach, które prowadzą do obniżenia czyjegoś statusu
w grupie, wykluczenia z grupy, izolowania, pomijania, nieodzywania
się.
 Cyberprzemoc – przemoc z użyciem nowych technologii, np.
obraźliwe SMS-y czy e-maile, wpisy na portalach
społecznościowych, umieszczanie w Internecie zdjęć lub filmów
ośmieszających ofiarę. Uczniowie mogą się stykać z różnorodnymi
formami agresji elektronicznej, np. agresywnymi atakami na czacie
lub w ramach grupy dyskusyjnej, regularnym elektronicznym
p r z e s y ł a n i e m n i e p r z y j e m n y c h w i a d o m o ś c i d o o f i a r y,
podszywaniem się pod ofiarę (kradzież tożsamości),
upublicznianiem tajemnic, udostępnianiem prywatnych materiałów
(zdjęć ofiary), śledzeniem i nękaniem oraz prowokowaniem do
pewnych zachowań i dokumentowaniem ich za pomocą zdjęć lub
filmów upowszechnianych następnie w Internecie.
Na ofiarę sprawcy przemocy wybierają sobie zwykle osobę
słabszą, którą łatwo zastraszyć, która nie będzie mieć siły i odwagi się
przeciwstawić. Najczęściej są to uczniowie nieśmiali, trzymający się na
uboczu, ale także tacy, które się czymś wyróżniają z grupy i nie dostosowują
się do oczekiwań kolegów. Prześladowana osoba staje się pośmiewiskiem
wśród innych uczniów.
Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko mówią dorosłym o swoich
problemach: nauczycielom, obawiając się posądzenia o skarżenie zaś
rodzicom wstydząc się, że nie są akceptowani przez rówieśników.
Pojawiają się jednak sygnały pozwalające rozpoznać
prześladowanych uczniów:
 są często wyśmiewani, ośmieszani, poniżani, zastraszani,
popychani, zmuszani do wykonywania poleceń kolegów, często
też mają nieprzyjemne przezwisko;
 mogą szukać swoich rzeczy, które często są chowane, rozrzucane
albo niszczone;
 mają wyraźne ślady fizyczne: zadrapania, sińce, także podarte lub
zniszczone ubrania;
 często płaczą lub wyglądają na osoby smutne, nieszczęśliwe;

mogą przejawiać nieoczekiwane zmiany nastroju – od smutku do
irytacji lub nagłych wybuchów złości;
 są izolowani, niezapraszani do wspólnych działań, w czasie
podziału na grupy zostają sami, jako ostatni wybierani są do
grupy;
 mają problemy z głośnym wypowiadaniem się na lekcji; przerwy
spędzają sami lub starają się trzymać w pobliżu nauczyciela; nie
biorą udziału w imprezach i wyjazdach klasowych lub trzymają się
podczas nich blisko dorosłych;
 przejawiają niechęć chodzenia do szkoły (nie mówią dlaczego,
symulują choroby), nagle opuszczają się w nauce (słabe stopnie,
brak motywacji do nauki, wagary),
 brak kolegów (nie mają przyjaciół w szkole a po szkole unikają
spotkań z kolegami, nie są zapraszani przez nich do domów, na
urodziny itd.)
 domagają się od rodziców dodatkowych pieniędzy
 niewyjaśnione zjawiska gubienia wartościowych przedmiotów,
niszczenia swoich rzeczy (np. uczeń często mówi, że zgubił
pieniądze lub przychodzi do domu w zniszczonej kurtce).
 niektóre ofiary przemocy mogą zachowywać się w sposób
prowokujący są nadpobudliwe, dają się łatwo prowokować do
wybuchów gniewu, na ataki odpowiadają agresją. Tacy uczniowie
często nie przestrzegają pewnych norm społecznych – narzucają
się innym, przeszkadzają, wtrącają się do rozmowy i nie
zachowują dystansu, mają czasem różne nieprzyjemne nawyki,
a swoim zachowaniem irytują również nauczycieli, którzy
w rezultacie skłonni są uważać ich raczej za agresorów niż ofiary
przemocy, bywają przez świadków oskarżani o to, że „sami się
proszą”, „sami są sobie winni”, „zaczynają”.
Przemoc i agresja to zjawiska, w których nie istnieje jedna,
uniwersalna metoda zapobiegania im. W szkołach podejmowane są
działania profilaktyczne skierowane przeciwko szerzeniu się zjawiska
przemocy i agresji. Działania te wyrażają się między innymi poprzez
preferowanie tolerancji i współpracy oraz stosowaniu niesiłowych metod
rozwiązywania konfliktów, zajęciom poświęconym integracji zespołu
klasowego itd. Nieodzownym elementem oddziaływań profilaktycznych jest
także edukacja prawna, czyli uświadamianie uczniom, że przemoc i agresja
są niezgodne z obowiązującymi przepisami i pociągają za sobą szereg
sankcji. Ważne jest, by każdy uczeń zdawał sobie sprawę z tego, jakie
negatywne konsekwencje spotkają go, jeśli zachowa się agresywnie.


https://www.bc.ore.edu.pl/.../830/Agresja_i_przemoc_w_szkole_Cze
mierowska_wyd.+II.pdf
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/wiadomosci/agresja-w-szkole/
https://www.mjakmama24.pl/szkola/problemy-ucznia/bullying-wszkole-czyli-przemoc-i-agresja-wsrod-dzieci,581_9334.html
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
pedagog szkolny Emilia Łukasik

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
WAKACJI NADSZEDŁ CZAS …
Ostatni dzień roku szkolnego jest szczególny dla wszystkich.
Uczniowie z utęsknieniem oczekują na wakacje i letni wypoczynek. Dla
dyrekcji i nauczycieli jest to dzień podsumowania całorocznej pracy. Dla
wielu uczniów wyróżnieniem za ich wytężoną naukę było otrzymanie
świadectwa z biało-czerwonym
paskiem, listów gratulujących za
stuprocentową frekwencję,
podziękowań i nagród książkowych.
Zostały one wręczone na forum
przez dyrekcję szkoły, p. Wiesława
Dyjacha, p. Małgorzatę
Zakościelną, burmistrza
Modliborzyc - p. Witolda Kowalika,
sekretarz gminy, p. Marzenę
Dolecką-Jocek, przewodniczącego
rady miejskiej - p. Piotra Rogożę.
Ponadto władze samorządowe
ufundowały nagrody dla uczniów
biorących udział w XVIII edycji
Turnieju ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Była to miła
niespodzianka dla naszych młodych sportowców.

W klimat nadchodzących wakacji społeczność szkolną
wprowadzili uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej oraz tegoroczni
absolwenci gimnazjum. Żegnając się z pewnym etapem edukacji,
podziękowali za naukę i trud wychowawczy dyrekcji, wychowawcom,
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz rodzicom.
Ten dzień był również szczególny dla p. Małgorzaty
Malinowskiej – nauczyciela świetlicy szkolnej i p. Henryki Krawczyk –
szkolnej sekretarki. Władze samorządowe, dyrekcja szkoły, Rada
Rodziców, nauczyciele i uczniowie dziękowali Paniom za ich
zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Zespołu Szkół w Modliborzycach, za
ich życzliwość, rady i pomoc w wielu sytuacjach. Piękne bukiety kwiatów,

kosze słodyczy i płynące z głębi serca podziękowania były wyrazem
uznania i szacunku dla Pań, które w tym roku zakończyły swoją pracę
zawodową i przeszły na emeryturę. Życzymy nieustającego zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz pięknych
wspomnień. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
Po ceremonii uczniowie udali się do klas, aby z rąk swoich
wychowawców otrzymać świadectwa.
Alina Machulak, Bożena Szkutnik
Bożena Pikula, Barbara Orzeł
foto. ZS w Modliborzycach

WITAJ SZKOŁO!
Wakacje dobiegły końca. Rozpoczynamy nowy rok szkolny
2018/2019. Uroczystość powitania nowego roku szkolnego rozpoczęła
msza święta, na którą przybyli uczniowie wraz z pocztem sztandarowym
w obecności dyrekcji oraz nauczycieli.
Na uroczystości rozpoczynającej nowy rok szkolny pan dyrektor
Wiesław Dyjach powitał gości: pana burmistrza Modliborzyc Witolda
Kowalika, przewodniczącego rady miejskiej Piotra Rogożę, księdza
proboszcza Marka Danka, panią wicedyrektor Małgorzatę Zakościelną,
grono pedagogiczne, rodziców, dziadków oraz całą społeczność
uczniowską. Pan dyrektor złożył wszystkim uczniom życzenia pomyślności
i sukcesów na kolejny rok szkolny.
Następie dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz przedstawiciele
samorządów uczniowskich złożyli kwiaty pod pomnikiem pamięci ofiar II
wojny światowej na rynku w Modliborzycach.

Niech nowy rok szkolny będzie czasem, nie tylko ciężkiej pracy,
ale również ogromnej motywacji i satysfakcji z założonych celów.
Agnieszka Gierłach-Kryń
Katarzyna Sowa
foto. ZS w Modliborzycach

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
W dniu 17.09.2018 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I – IV
szkoły podstawowej z policjantami.

Celem spotkania było przypomnienie uczniom zasad poruszania
się po drodze oraz bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu.

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
WIATR OD MORZA, PIASZCZYSTA PLAŻA,
NADMORSKIE MIASTA WARTE POZNANIA!
Dostęp do morza to niewątpliwie ogromna zaleta kraju, który taki
przywilej posiada. Niestety, mieszkając w południowo-wschodniej Polsce
i mając do pokonania ponad 600 kilometrów trudno jest nam z tej atrakcji
skorzystać. Dlatego w tym roku za główny cel naszej trzydniowej wycieczki
postawiliśmy sobie odwiedzenie naszego pięknego, polskiego morza.
W zeszłym roku zdecydowana większość po raz pierwszy była z nami za
granicą, a tym razem ok. 80% uczniów od 11 do 13 czerwca 2018 roku
przebywało nad naszym Bałtykiem pierwszy raz.

Podczas wycieczki odwiedziliśmy m.in.: Gdańsk, Westerplatte,
zobaczyliśmy „Dar Pomorza”, zwiedzaliśmy również Park Oliwski i Malbork.
Bardzo się cieszymy, że pomimo bycia niewielką szkołą,
możemy organizować tak dalekie wycieczki. W tym miejscu ogromne
podziękowania dla rodziców i uczniów, którzy niestrudzenie chcą z nami te
nowe, wspaniałe zakątki odkrywać.
Ogromne podziękowania dla biura podróży FLIS TRAVEL, które
zapewniło nam, oprócz mnóstwa wrażeń, wspaniały pensjonat nad samym
morzem.
Słowa podziękowania kierujemy również do organizatorów
wycieczki: pani Marii Piotrowskiej i pani Doroty Żurawicz. To dzięki ich
wielkiemu zaangażowaniu ta wyprawa mogła dojść do skutku. Wdzięczni za
opiekę jesteśmy również opiekunom: pani dyrektor Małgorzacie Wisińskiej
i pani Agnieszce Kaproń.
Uczestnicy wycieczki

SZCZĘŚLIWEJ DROGI JUŻ CZAS …
22 czerwca 2018 roku kolejny rocznik „wyfrunął spod skrzydeł
swych wychowawców i nauczycieli”. Osiemnastoosobowa klasa
rozpoczęła swoją edukację w „zerówce” pod opieką p. B. Dudek. Następnie
obowiązki wychowawcy przejęła p. E. Krzysztoń. W trakcie trzyletniej
edukacji wczesnoszkolnej do klasy przez ponad rok uczęszczał Jakub
Małkowski – pozdrawiamy. W roku szkolnym 2012/2013 wychowawstwo
nad klasą przekazane zostało p. M. Piotrowskiej, która swe obowiązki miała
przyjemność sprawować przez 6 lat.

Na etapie szkoły podstawowej do klasy przez ponad rok
uczęszczała Nikola Bruska – pozdrawiamy. Kolejnym wydarzeniem było
odejście naszego ucznia
Michała Kapronia, którego
również serdecznie
pozdrawiamy. Czas płynął
szybko, a każdy dzień
przynosił różne, ciekawe;)
wydarzenia. Przeżyliśmy
niejedną wspólną akademię,
wycieczkę, ognisko, rajd
r o w e r o w y, d y s k o t e k ę …
Uczniowie tej klasy
u c z e s t n i c z y l i ,
a nierzadko zdobywali nagrody
w licznych konkursach i zawodach sportowych na różnych szczeblach.
Dwukrotnie brali udział w projektach finansowanych przez Europejski
Fundusz Społeczny.
W ten ostatni dzień roku szkolnego, po uroczystej mszy św.,
klasa III gimnazjum w przygotowanej akademii podziękowała dyrektorowi
szkoły p. M. Wisińskiej, gronu pedagogicznemu, księdzu dziekanowi
K. Woźniakowi, wychowawcy klasy p. M. Piotrowskiej, rodzicom oraz
burmistrzowi miasta Modliborzyce p. W. Kowalikowi za zaangażowanie,
trud i wszelką pomoc otrzymaną w wieloletnim procesie kształcenia
i wychowania.

Nagrodę Burmistrza Modliborzyc za najwyższą średnią ocen
w gimnazjum odebrał Cezary Piotrowski, a w szkole podstawowej Gabriela
Skupińska. Dominika Wielgus zdobyła pierwsze miejsce w diecezjalnym
konkursie „Pochwal się swoją parafią” pod patronatem Księdza Biskupa
Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, a Mikołaj Kucia dzięki swym
wyczynom sportowym uczestniczył w wojewódzkich zawodach
sportowych. Po rozdaniu nagród uczniom, a rodzicom listów gratulacyjnych
i podziękowań, klasa II gimnazjum w wesoły sposób pożegnała
absolwentów, wręczając także piękne upominki książkowe.
Na zakończenie tego jakże intensywnego, ostatniego dnia
w szkole, pełnego wspomnień i wzruszeń, na uczniów kl. III gim.,
nauczycieli i gości zaproszonych czekało przyjęcie – niespodzianka
przygotowane przez rodziców, za co BARDZO SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY.
Maria Piotrowska

WAKACJE NA SPORTOWO
W okresie wakacyjnym na kompleksie boisk przy Zespole
Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym prowadzone były zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży z najbliższej okolicy. Odbywały się one
w ramach projektu „Podaruj mi radość” zorganizowanego przez GOPS
w Modliborzycach.
Grupę stanowiła młodzież, która w czasie wakacji szkolnych ma
dużo czasu wolnego, który trudno jest pożytecznie zagospodarować
w sytuacji, gdy jest daleka odległość od wszelkich dóbr kultury oraz gdy
rodzice nie są w stanie zapewnić im zorganizowanego wypoczynku. Nuda
wywołuje złość, która przeradza się w zachowania agresywne i często rodzi
przemoc. Są to niewątpliwie dla młodych ludzi trudne sytuacje. Uczestnicy
mieli możliwość nauczyć się zastępować agresję wysiłkiem sportowym
podczas współzawodnictwa w grze w piłkę nożną przy jednoczesnym
zachowaniu zasady fair play. Zajęcia miały też na celu odwrócić uwagę
dzieci i młodzieży od tzw. „Cyberprzemocy” w Internecie i grach
komputerowych zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że sport wpływa
pozytywnie na rozwój postaw – relacji koleżeńskich, kształtuje w pewnym
sensie empatię i wrażliwość na innych, często mniej sprawnych fizycznie
i psychicznie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Ducha
Świętego. Kościół ten powstał jako votum wdzięczności za uratowanie życia
papieżowi Janowi Pawłowi II po zamachu 13 maja 1981 r., a 15 maja 2011 r.
dekretem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza został on
wyniesiony do rangi Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II.
Po uroczystej mszy św., której przewodniczył ks. bp Edward
Frankowski, uczestnicy spotkania udali się do Parku Miejskiego im. Adama
Bienia, gdzie wszyscy ruszyli do zabawy z zespołem „Trio z Rio”. Całość
tego pięknego wyjazdu zakończyliśmy wspólną modlitwą.
Maria Piotrowska

NARODOWE CZYTANIE
Piętnastego września 2018 r. w naszej szkole odbyło się
6. Narodowe Czytanie powieści Stefana Żeromskiego pt.: „Przedwiośnie”.

Podsumowaniem projektu było spotkanie integracyjne
uczestników z rodzicami oraz kolegami z zaprzyjaźnionej drużyny, na
którym zwróciliśmy uwagę na czerpanie przyjemności ze wspólnego
spędzania czasu, poprawę relacji rodzinnych i koleżeńskich. Pokazaliśmy,
że właściwie zagospodarowany czas wolny, ruch na świeżym powietrzu,
zabawa z rówieśnikami i rodzicami to radość i zdrowie.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała sprzęt sportowy,
który wykorzystamy podczas zajęć wychowania fizycznego oraz stroje
sportowe,w których uczniowie będą uczestniczyć w zawodach sportowych.
Tomasz Nalepa

SPOTKANIE SANDOMIERSKIEJ RODZINY
SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE
Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się, to również obrońca.
Osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazuje, co robić, jak żyć. Życie
Jana Pawła II było świadectwem człowieka, który nigdy nie krył swoich
słabości, służąc każdemu człowiekowi swoją siłą duchową do ostatnich
chwil. Przez swoje prawdziwe świadectwo łączył pokolenia, łamał bariery
religijne i wprowadzał pokój.

Mając za patrona tak wspaniałego Polaka, my uczniowie szkoły
w Stojeszynie Pierwszym z dumą staramy się uczestniczyć we wszystkich
uroczystościach związanych z naszym Papieżem. Dlatego też
przedstawiciele naszej szkoły na czele z pocztem sztandarowym i pod
opieką p. Marii Piotrowskiej dnia 13 września 2018 roku uczestniczyli
w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 Sandomierskiej Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II w Staszowie.

Wzięli w nim udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy
obsługi i zaproszeni goście. Celem spotkania było: budowanie narodowej
wspólnoty, budzenie patriotycznego ducha oraz uwrażliwianie na piękno
polskiej literatury.
Atrakcją uroczystości był pokaz mody z dwudziestolecia
międzywojennego przygotowany przez uczniów kl. V i VI. Modele i modelki
z gracją poruszali się po szkolnym korytarzu. Towarzyszyła im muzyka
z tego okresu. Wszyscy uczestnicy akcji mogli zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie w foto budce. Promowanie czytelnictwa zakończyło się nocą
filmową z Żeromskim i nie tylko…
Jolanta Zbiżek
Dorota Żurawicz
Foto. PSPiG w Stojeszynie

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO TEAM MODLIBORZYCE
UKS JUDO TEAM MODLIBORZYCE
POŻEGNAŁ SWOJEGO TRENERA
Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając po sobie tak wiele...
Z głębokim smutkiem i żalem zawodnicy, rodzice i sympatycy judo
w Modliborzycach żegnali swojego kochanego trenera Ś.P. Piotra
Tomczaka, który od 2013 roku pełnił funkcje głównego trenera naszej sekcji.
Dla jednych był trenerem dla
innych przyjacielem jeszcze inni
mówili, że bym dla nich jak ojciec
zawsze pomocny i oddany temu
co robił.
W imieniu całego
klubu Judo Team Modliborzyce,
którego byłeś trenerem, chcemy
Ci powiedzieć: DZIĘKUJEMY!
Za przekazaną wiedzę
trenerską, za to że byłeś
wymagający wobec siebie
i innych, a zarazem tak
w y r o z u m i a ł y, t r o s k l i w y
i pomocny w każdej potrzebie.
Nigdy nie byłeś człowiekiem
szukającym poklasku a pomimo
to tak szanowanym
i docenianym w tak szerokim
gronie, nie tylko sportowym.
Zostawiłeś po sobie młodzież
z zamiłowaniem do sportu, pełną
pasji i zaangażowania do tego co robi, przestrzegającą zasad na tatami
i poza nią. Dołożymy wszelkich starań by Twoją idee kontynuować, chociaż
bez Twojej pomocy będzie to trudne.
Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękujemy
Odpoczywaj w pokoju...

WAKACJE WAKACJAMI
ALE TRENOWAĆ TRZEBA
Od 8 do 18 sierpnia 2018 r. zawodniczy naszego klubu
przebywali na zgrupowaniu sportowym w Szczawnicy wraz z kadrą
województwa podkarpackiego wzmacniali swoją siłę i wytrzymałość oraz
doskonaląc technikę na tatami.
Reprezentanci naszej gminy znaleźli się w najlepszej, a zarazem
w najcięższej z grup. Także tym razem nie przynieśli nam wstydu, wbiegając
w czołówce grupy na Wysoką(1050 m.n.p.m.), Trzy Korony (982 m.n.p.m.),
Sokolicę (747 m.n.p.m.). Obowiązkowym, szczytem do zdobycia była
Palenica (722 m) i Szafranówka (742 m.n.p.m.), na którą podczas jednego
treningu wbiegało się trzy razy. Podczas przemierzonych tras judocy
zwiedzili piękny Wąwóz „Homole”, wybrali się na wycieczkę rowerową na
Słowację i przepłynęli rzekę Dunajec. W głównej mierze wysiłek ten miał na
celu poprawę wytrzymałości i wydolności, ale także wzmocnienie siły
mięśni. Na obozie Judo nie mogło zabraknąć treningów w judokach. Na
macie w starszej grupie ćwiczono elementy techniczne, ale także
wytrzymałościowo-siłowe, natomiast młodzież i dzieci poświęcali więcej
czasu grom i zabawom. Wiele dni wyglądało podobnie lecz, aby nie powiało
nudą, organizatorzy zaplanowali dla judoków również wiele atrakcji.
Wszystkie trzy grupy miały urozmaicony czas poprzez: wyjazdy na basen
obok ośrodka wypoczynkowego i do Białki Tatrzańskiej, organizowane były
także dyskoteki podczas których dzieci mogły aktywnie spędzić czas
wyginając się na parkiecie. Nie brakowało połączenia aktywności fizycznej
z zabawą czego przykładem była wycieczka do Parku Linowego
w Krościenku oraz gry i zabawy ruchowe na obiektach „Orlika”.
Ukoronowaniem całego zgrupowania był chrzest bojowy na samuraja
podczas którego zawodnicy musieli radzić sobie z różnymi przeszkodami
i trudnościami. Z roku na rok zainteresowanie tym obozem wzrasta, o czym
świadczy rekordowa liczba osób.

ŚWIETNY WYSTĘP GABRIELI ŚMIETANY
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Judo Regionu
II reprezentująca barwy Judo
Team Modliborzyce Gabriela
Śmietana zajęła II miejsce,
tym samym wywalczyła
kwalifikacje do Mistrzostw
Polski Młodziczek, które
w dniach 20-21 października
2 0 1 8 r.
odbędą się
w Rybniku. Teraz przed
zawodniczką praca
i przygotowania do
najważniejszego startu w tym
roku. Warto wspomnieć, że
był to debiut młodej judoczki
na imprezie tej rangi. Mamy
nadzieje, że Gabrysia
podtrzyma swoją wysoką
formę do Mistrzostw Polski
i będziemy cieszyli się
z kolejnego dobrego wyniku.
Gratulacje dla
zawodniczki.

ZAPRASZAMY NA PRZYGODĘ Z JUDO
Treningi judo to zajęcia ogólnorozwojowe bazujące na
podstawowych ćwiczeniach z zakresu judo i akrobatyki, z elementami
gimnastyki korekcyjnej, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych mające na
celu przygotowanie dzieci do podjęcia treningu judo. Dzieci ćwiczą na
profesjonalnej macie do judo i miękkich materacach. Zajęcia w grupach
Judo są wspaniałym przygotowaniem do uprawiania każdej dyscypliny
sportowej, a także receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci
zarówno fizycznie jak i psychicznie. Jak wspaniale bawią się dzieci mogą
osądzić rodzice, którym ogromną frajdę sprawia obserwowanie zajęć.
Zdając sobie sprawę z tego, że w sportowym judo zostaną tylko nieliczni,
początkowy etap szkolenia prowadzimy tak, aby nasi wychowankowie
otrzymali przygotowanie ogólne na jak najwyższym poziomie, co umożliwi
im kontynuacje kariery w dowolnej dyscyplinie sportowej.
Po okresie treningu ogólnego nasi adepci są obejmowani
szkoleniem sportowym przechodząc do grup zawodniczych. W zależności
od wieku i stopnia zaawansowania w treningi odbywają się kilka razy
w tygodniu. Każdego roku nasi zawodnicy startują kilkanaście razy
w zawodach i uczestniczą w obozach i zgrupowaniach.

Zapraszamy również dorosłych na poprawienie swojej kondycji
i samopoczucia. Zajęcia GYMConditional to treningi przystosowane dla
osób dorosłych, aby mogły aktywnie spędzić swój czas.
Zajęcia startują od października.
Więcej informacji pod nr 665-882-362
Tekst i foto.: Judo Team Modliborzyce

JAN PIETRAS I JEGO CZASY
Rozdział IV. „By zmienić oblicze mojej wsi”
W latach trzydziestych XX w. do Dąbia prowadziły drogi
gruntowe. Wiosną i jesienią dojazd do miejscowości bywał mocno
utrudniony. „Wiosną 1925 wóz Szczepana Garbacza w błocie ulgnął, tak że
ledwo z koniem z mazi uszli” argumentował Jan Pietras
w 1927 roku, na zebraniu
wiejskim, uzasadniając
potrzebę zbudowania drogi
bitej (o nawierzchni
utwardzonej). Wniosek
nauczyciela został poparty
jednomyślnie. Postanowiono
o budowie drogi na odcinku
Dąbie – Słupie o długość 600660 metrów. Już zimą 1927
roku rozpoczęto zwózkę
kamienia, we wszystkich
robotach udzielali się strażacy
OSP Dąbie. Pełne prace
ruszyły wiosną 1928 roku.
Wysiłek był duży bo
wspomniane 600 metrów
przebiegało przez podmokły,
bagnisty teren „gdzie trzeba
było usypać nie lada nasyp”.
JAN PIETRAS
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budowie drogi było więc
mnóstwo. Mimo początkowego
jednomyślnego poparcia podczas prac rozpoczęły się nieporozumienia.
Z wyrzutem wspomina o nich inicjator prac: „Starsze społeczeństwo
wszelkimi siłami starało się zniweczyć w zarodku myśl organizowania
społecznego wsi, upatrując w nim przyczyny wszelkiego rodzaju
nieszczęść, jakie nawiedzić mogły w przyszłości ich cichą, spokojną,
oderwaną życia postępowego wieś Dąbie23". O co dokładnie chodziło,
trudno dziś osądzić. Ostatecznie nowoczesna, utwardzona droga bita
powstała w ciągu lata 1928 r.; o kłótniach i sporach szybko zapomniano,
a z efektu pracy wszyscy korzystają do dziś.
Wybudowanie Domu Ludowego w Dąbiu, czyli dużej remizy,
w której skupiałoby się życie kulturalne i oświatowe kilku miejscowości,
stawało się coraz pilniejszą potrzebą. Brakowało pomieszczenia do
przechowywania sprzętu Straży Pożarnej; dotąd był on rozmieszczony
w zabudowaniach prywatnych. Brakowało też odpowiednio dużego
pomieszczenia, które mogłoby pomieścić dużą liczbę słuchaczy
Uniwersytetu Ludowego. Była to działalność kulturowo-oświatowa
„powołana do życia” przez Jana Pietrasa, której był on pionierem
i propagatorem. „Ten rodzaj pracy na pierwszym miejscu uwzględniał
szerzenie oświaty ogólnej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych”.
W obecnych czasach, łatwego dostępu do mediów i oświaty taka inicjatywa
może wydawać się mało interesująca. W latach trzydziestych XX w. cieszyła
się dużym zainteresowaniem. W Dąbiu wykłady i pogadanki na temat
nowoczesnych form gospodarowania i uprawy prowadził nie tylko pan Jan.
Ciekawe, nowatorskie sposoby gospodarowania przedstawiali „fachowcy
z różnych dziedzin gospodarki rolnej”. Z Puław przyjeżdżał znawca hodowli
i weterynarii - Radosław Brenau, z Lublina specjalista nowoczesnej uprawy
zbóż - Tadeusz Białkowski. Obydwaj przyjeżdżali do Dąbia przed wojną
i potem po 1945 roku. Po latach pan Jan wspominał: „Zarówno Białkowski
jak i Brenau lubili tu przyjeżdżać; chwalili zaangażowanie uczestników,
widzieli tu sens swojej działalności”. Wykłady i poganki prowadzono
„podczas długich zimowych wieczorów” lub w czasie dni świątecznych, stąd
też określenie „Niedzielny Uniwersytet Ludowy”. Liczba słuchaczy często
przekraczała 100 osób, nie tylko z Dąbia, „na wykłady i zajęcia przychodzili
ludzie z okolicznych miejscowości, a nawet ze Stróży i Zaklikowa”. Istniała
potrzeba budowy remizy w połączeniu z salą widowiskową i obszerną izbą
wykładową.
Kasa Straży Pożarnej w Dąbiu „świeciła pustkami”, ale mimo to do
realizacji projektu „Domu Ludowego” strażacy przystąpili w roku 1930.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się od apelu pana Jana do miejscowej ludności
o poparcie materialne w postaci budulca. Ponieważ „działki lasu” posiadali
wszyscy gospodarze, pomysł ten „wieś chętnie uskuteczniła”. Większym
problemem okazało się znalezienie działki pod budowę remizy. Jedyny
możliwy teren pod budowę obiektu, stanowiący własność wsi, należało
najpierw wypracować. Ten zamiar również miał swoich zwolenników
i przeciwników. Sam prezes OSP Dąbie przyznał po latach: „Był to
szaleńczy pomysł porywać się z gołymi pięściami na pokaźne pagórki
i utopić je w moczarach nawilżanych nieustannie przez bijące źródła.
Wyrwanie i udeptanie w ten sposób kawałka ziemi, żeby na niej zbudować
dom ludowy nie mało wchłonęło chłopskiego potu i nieprzespanych nocy
całej wsi24”.
Aby osuszyć bagnisty grunt należało najpierw zasypać
wypływające z głębi ziemi źródła. „Praca była bardzo ciężka i trwała dwa
lata. Mimo wszystko strażacy niczym się nie zrażali i po pracy
w gospodarstwach każdego dnia do późnych godzin wieczornych wozili
ziemię i zasypywali nią utop”. W oficjalnych wystąpieniach i referatach
wygłaszanych po 1945 roku pan Jan nie wspomina o istotnym wydarzeniu -

właściciel majątku w Potoczku Wojciech Przanowski bezinteresownie
wypożyczył pracującym kolejkę napędzaną silnikiem spalinowym, która
znacząco skróciła czas pracy i pomogła w realizacji przedsięwzięcia. Przed
1939 r. „dąbski” społecznik i pedagog znał dość dobrze okolicznych
dziedziców: Świdę, Gierlicza, Przewłockiego, Przanowskiego. Jednak nie
przyjaźnił się z nimi bliżej, i jak wspomina Marek Pietras: „O dziedzicach
z sąsiedztwa wypowiadał się niechętnie”.
Teren pod budowę ostatecznie przygotowano w 1932 roku. Od
wiosny 1933 r. zaczęto zwozić drzewo. Darczyńcy pochodzili nie tylko
z Dąbia, ale również z Grabczychy, Słupia i Stojeszyna. Rozpoczęły się
prace przy budowie okazałej remizy. „Wszystkie prace były wykonywane
bezinteresownie. Płacono tylko cieślom i traczom”. Robotników
wykwalifikowanych Jan Pietras „sfinansował z własnej kieszeni” wydając na
ten cel 3500 złotych, co równało się cenie 1250 kilogramów żyta.
W roku 1938 r. budynek został przykryty i oddany do użytku straży,
umieszczono w nim sprzęt przeciwpożarowy będący własnością OSP
Dąbie. Z początkiem 1939 dostarczono do tartaku materiał budowlany „po
jednym klocu do przetarcia na deski”. Remizę należało jeszcze wykończyć
i oddać do użytku. Stało się jednak inaczej, w październiku 1939 r. Niemcy
wywieźli cały zgromadzony materiał do Stojeszyna, aby wymościć błotnistą
drogę, po której jeździł ich sprzęt wojskowy. Na otwarcie Domu Ludowego
lokalna społeczność musiała poczekać kilka lat.
W 1937 roku w życiu prywatnym Jana Pietrasa nastąpiło ważne
wydarzenie - 42 letni pedagog poślubił Anielę Wójcik. Wówczas panna
Aniela, ur. 1916 r., liczyła sobie 21 lat. Różnica wieku pomiędzy
nowożeńcami była więc znaczna, a pan Jan miał już swoje
przyzwyczajenia. Mimo to Jan i Aniela Pietrasowie byli udanym i zgodnym
małżeństwem. Ceremonia ślubna odbyła się w katedrze lubelskiej. Rodzina
Wójcików pochodziła z Potoka, ale pani Aniela wychowywała się
w Boguszewie w pobliżu Grudziądza. Po ślubie, w 1938 roku, pan Jan
rozpoczął budowę obszernego i nowoczesnego jak na tamte czasy domu.
Budynek zyskał solidne podpiwniczenie i ceglane fundamenty, wyższą
kondygnację sporządzono z sosnowych bali. Dom posiadał wolne,
niewykończone pokoje, w których podczas wojny kwaterowali najpierw
Niemcy potem Rosjanie. Remontowany, w nieco zmienionej formie
przetrwał prawie 80 lat i jest zamieszkały do dziś.

Rozdział V. Czas Okupacji
We wrześniu 1939 r. wycofujące się wojska polskie i wkraczające
oddziały niemieckie omijały Dąbie. Podczas bombardowania Modliborzyc
kilka bomb spadło w okolicy dawnej drogi w kierunku Stojeszyna, nie
czyniąc szkody mieszkańcom. Szkoła w Dąbiu została zamknięta. Mimo to
miejscowy pedagog prowadził lekcje w ramach tajnego nauczania, chociaż
groziły za to surowe kary.
Aniela i Jan Pietrasowie mieli wówczas dwójkę małych dzieci.
Rodzina często miała za złe panu Janowi „mieszanie się w różne
niebezpieczne sprawy i przedsięwzięcia”, trudno się temu dziwić bo
ryzykował życiem swoim i najbliższych. Mimo to już w październiku 1939 r.
Jan Pietras przystąpił do tajnych organizacji niepodległościowych, najpierw
do Służby Zwycięstwu Polski, od 1940 r. działał w Chłopskiej Straży, potem
w Batalionach Chłopskich. Szczególnie ważną rolę pełnił nauczyciel
z Dąbia po 1940 bo ramach tej organizacji (BCh) był delegatem rządu
londyńskiego na powiat kraśnicki, co oznaczało konspiracyjną funkcję
starosty kraśnickiego25. Działalność w tych organizacjach skwitował krótko:
„Do moich obowiązków należały czynności wynikające z zakresu działań
terytorialnych. Moja działalność polegała na nauczaniu w duchu
patriotyzmu i przygotowywaniu do walki zbrojnej”. W rzeczywistości Jan
Pietras sprawował ważną funkcję w „prawicowych” ugrupowaniach
konspiracyjnych. Po wyjściu z lubelskiego więzienia o tej działalności starał
się nie wspominać26. Świetnie wiedział jakie zagrożenie mogło go spotkać
ze lokalnych organizacji lewicowych. W sierpniu 1943 r. oddział Gwardii
Ludowej Władysława Skrzypka ps. „Orzeł”27 zamordował w Stojeszynie
dwóch nauczycieli Stefana Bąka i Stefana Chrzanowskiego, obydwaj
w randze ppor. rezerwy. Można domniemywać, że pobyt w więzieniu
uratował życie dąbskiemu społecznikowi28. Po powrocie z aresztu pan Jan
nie wycofał się z konspiracyjnej działalności, mimo złego stan zdrowia
„mocno zniszczonego wskutek przesłuchań i tortur”.
Jan Pietras zapisał: „W pracy podziemnej szczęście sprzyjało mi
do 2 października 1942 roku”, w innym miejscu powód aresztowania określił
krótko: „Wsypa”, za którą mógł stać konfident gestapo o nazwisku Szpyt29.
Nasilenie niemieckich akcji represyjnych nastąpiło we wrześniu
i październiku 1942 roku. Podczas aresztowań 2 października Niemcom
zależało na pojmaniu Jana Pietrasa i jego bratanka Szczepana Pietrasa, ale
ten od wielu dni był poza domem30; „..żandarmi czynili poszukiwania
bratanka Szczepana, który zdołał uciec i z tego powodu został aresztowany
jego ojciec –Tomasz Pietras”. Wśród uwięzionych znaleźli się też Stanisław
Sagan (lat 51) i jego syn Henryk Sagan (lat 28). Obydwaj byli pracownikami
w miejscowym młynie. Stąd po latach kojarzono ich aresztowanie
z morderstwem niemieckiego urzędnika w Dąbiu w pobliżu młyna. Jan
Pietras twierdził, że nie byli zamieszani w działalność konspiracyjną. Z kolei
Tadeusz Stolarz podaje jakoby Saganowie należeli do Narodowej
Organizacji Wojskowej (NOW) i byli delegatami z ramienia tej organizacji na
odprawie w Marianówce31.

Aresztowania z początku października 1942 roku objęły dużą
grupę konspiratorów, nie tylko z gminy Modliborzyce ale też z Zakrzówka,
Zdziechowic, Rzeczycy, Kraśnika. Jan Pietras po latach twierdził, że
przyczyną aresztowań była „wsypa”. Wiosną 1942 r. aresztowano jednego
z działaczy niepodległościowych, miał przy sobie materiały konspiracyjne.
W wyniku przesłuchań podał kilka adresów członków BCh, wśród nich
adres Jana Pietrasa32.
Zatrzymanych w obławie 2 października 1942 roku odwieziono do
Modliborzyc. „Zajechaliśmy przed szkołę w Modliborzycach. Wewnątrz
budynku na słomie siedzieli Władysław Saj, jego młodziutka pasierbica
Aleksandra Solińska, Stanisław Torla, Eligiusz Batorski, Władysław Kowal
z Polichny. Upłynęło sporo czasu nim dołączono do grupy Mieczysława
Brodzisza i młodego Żyda ukrywającego się w domu, zabitego wcześniej
prze Niemców, Ignacego Pikuli”. Aresztowanych odprowadzono pod Urząd
Gminy i załadowano do wojskowej ciężarówki. „W miejscu gdzie niedawno
zostali zamordowani Ignacy Pikula i Ignacy Głowacki wóz zatrzymał się
(chodzi o miejsce określane do dziś „za Cegielnią”). SS-man wysiadł
z szoferki i wskazując palcem na Izraelitę burknął: „Kom. Marszieren.
Vorwärts. Padł strzał.”
Aresztanci zostali dostarczeni do posterunku żandarmerii
w Kraśniku. Od tej pory przejęło ich SS. W areszcie kraśnickim przebywali
już wcześniej zatrzymani działacze organizacji konspiracyjnych, znani
Janowi Pietrasowi. „Tu zastaliśmy Jakubowską z córką, Konstantego
Pietrzyka z Rzeczycy Ziemiańskiej, Józefa Wrotkowskiego z Dzierzkowic
i sołtysa ze Zdziechowic.” Aresztantów podzielono na dwie grupy. Pierwsza
składała się z ludzi, których Niemcy nie zamierzali przesłuchiwać, ich wina
nie miała tu żadnego znaczenia. „Oficer SS odczytał nazwiska osób, którzy
należeli do pierwszej grupy: Mieczysław Brodzisz, Tomasz Pietras,
Stanisław Sagan, Henryk Sagan, Władysław Saj i Stanisław Torla.” Ta grupa
została wysłana jako pierwsza, osobną ciężarówką. Na tych ludzi wydano
wyrok śmierci.

w lesie”.
Pomordowanych w lesie pułankowickim ekshumowano w marcu
1945 roku 3 4 , pochowano ich we wspólnej mogile na cmentarzu
w Modliborzycach. W czasie pogrzebu mowę pożegnalną wygłosił Jan
Pietras35.
Nie sposób pominąć relacji ze wspomnień mieszkańców wsi
Dąbie36, którzy jako powód aresztowania osób pochodzących z tej
miejscowości, podają zabicie jednego z niemieckich funkcjonariuszy,
w Dąbiu. Zabity funkcjonariusz miał nazywać się Lambert von Kreis i był on
urzędnikiem w randze starosty37. „Do młyna w Dąbiu przywoził go furman,
który zabierał go później na umówioną godzinę. Mieszkały tam dwie córki
właściciela młyna Mordko Jankiela - młode Żydówki o imionach Małha
i Hanajenta (lub Małka i Ryfka). Na spotkania Niemiec przyjeżdżał
regularnie a od wspomnianych Żydówek wychodził nad ranem. Tego ranka
furman zajechał skoro świt ale pasażera nie było. Po krótkim poszukiwaniu
znaleziono ciało Niemca w pobliskiej turbinie wodnej, utopionego”. Nie
wiadomo kto pozbawił życia owego Lamberta von Kreis, czy może był to
wypadek. Stanisław Rakuś twierdzi, że jeden z partyzantów oddziału
Skrzypków (ps. „Orzeł” i „Słowik”) opowiadał po latach we młynie jakoby
ludzie z tego ugrupowania AL „zlikwidowali niemieckiego urzędnika”.
Trudno jednak uznać to za pewnik, bo do przeprowadzenia akcji w Dąbiu
przyznawały się też prawicowe oddziały z okolic Kraśnika.
Relacja świadków miała swój dalszy ciąg. Wspominała Czesława
Szpyt (nazwisko panieńskie Boś): „Niemcy zaczęli obławę, ubrani
w mundury zielone (Wermacht38) i niebieskie (Schutzpolicei39), z psami,
zegnali część mieszkańców pobliże młyna. Na trójnogu stał już karabin
maszynowy, a tłumacz przekazywał, że zostaną ukarani za zabójstwo
niemieckiego obywatela. Obecna przy tym była żona zabitego, która
zażądała by jej wypowiedź została przetłumaczona. Ta wdowa płacząc
mówiła: „Jeżeli mąż będąc na urlopie postępował w taki sposób, to sam jest
winny temu co się stało, jest to słuszna kara dla niego. Ja nie chcę żeby
niewinny naród polski cierpiał za to”. Dowodzący oficer nakazał puścić
zatrzymanych, potem nastąpiły aresztowania konkretnych osób.
„znaczniejszych dąbskich gospodarzy z rodzin Wróblów i Siatków”. Małhę
i Hanajentę zabito na miejscu. Sam młyn (wówczas już budynek zabytkowy)
został spalony w 1943 roku.
Niedługo po tych wydarzeniach Niemcy rozpoczęli likwidację
społeczności żydowskiej w Modliborzycach. Nadzorujący akcją oficer SS
kwaterował w domu Jana Pietrasa w Dąbiu. Wspomina o tym Marek Pietras
„Dowódca (prawdopodobnie w randze kapitana) kwaterował w naszym
domu, kwatery stale pilnował wartownik”. Niemiecki dowódca opuścił
kwaterę w Dąbiu już w październiku 1942 roku a Żydów, którzy przeżyli
pogrom popędzono pieszo lub na furmankach do wtórnego getta
w Zaklikowie40. Szczepan Pietras twierdził, że w drodze z Modliborzyc do
Zaklikowa eskorta słabo pilnowała prowadzonych Żydów, ale byli oni tak
zastraszeni czy zrezygnowani, że uciekać nie próbowali. Wielu rozstrzelano
w Zaklikowie, pozostałych wywieziono do obozów zagłady.

M. Mazur
Ciąg dalszy w kolejnym numerze
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„Na następnym samochodzie zostali ulokowani: Eligiusz Batorski,
Władysław Kowal, Konstanty Pietrzyk, Józef Wrotkowski, Jakubowska
z córką, Jan Pietras”. Pierwsza ciężarówka zatrzymała się w lesie
pułankowickim. Więźniów wyprowadzono do lasu celem rozstrzelania.
Z grupy skazańców udało się uciec Mieczysławowi Brodziszowi. O tym
wydarzeniu pisze Tadeusz Stolarz: „Po rozkuciu rąk skazanym, żandarm
dowodzący egzekucją pozwolił pożegnać się, co natychmiast wykorzystał
Brodzisz. Chwyciwszy Niemca wpół, mocno ścisnął i zaczął uciekać w las
(…). Żandarmów jakby zamurowało nie oddali ani jednego strzału, ani nie
udaremnili ucieczki. Brodzisz oddaliwszy się na bezpieczną odległość rzucił
przerażonego Niemca na ziemię (?) i był ocalony”33.
Dramat w lesie pułankowickim nieco inaczej spisał Stanisław
Rakuś (zamieszkały w Zakrzówku), zapewne była to jedna z wersji, relacji
Brodzisza, którą opowiedział po latach ktoś z miejscowych: „Ucieczkę
rozpoczęli Saganowie. Henryk Sagan uwolnił się z więzów i zaatakował
jednego ze strażników, trzy lub cztery osoby podjęły ucieczkę, która udała
się jedynie Brodziszowi”. Tę relację potwierdza Jan Pietras: „Wieziono nas
w kierunku Lublina. Ciężarówka zatrzymała się obok stojącej na poboczu.
Z rozmowy jaką Niemcy prowadzili między sobą wynikało, że bandyci
próbowali uciekać. Trzech uciekających zastrzelono, ale jeden młody
bandyta zbiegł, padło stwierdzenie, że należało ich rozstrzelać w polu, a nie
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PODZIĘKOWANIE
Dziękuję za nominację do plebiscytu organizowanego przez
gazetę „Kurier Lubelski” w kategorii: „FRYZJER ROKU”. Sama
nominacja do tego konkursu była dla mnie zaskoczeniem,
niespodzianką ale i wyróżnieniem. Pragnę serdecznie podziękować za
każdy głos oddany na moją osobę. Dziękuję za życzliwość, sympatię
i zaangażowanie z Waszej strony. Jest mi niezmiernie miło i doceniam
starania. Największą nagrodą jest dla mnie Państwa zaufanie.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam po nowe fryzury.
Gratuluję wszystkim osobom wyróżnionym i życzę wielu
sukcesów.
Fryzury na każdą okazję
Chcesz być jak światowa piękność?
Okaż wszystkim obojętność.
Wstąp dziś do nas po fryzurę
Najmodniejszą – noś purpurę!
Jeśli nie wiesz przyjść którędy,
Patrz, gdzie są światowe trendy!
Spójrz w komputer, podpowiemy,
Do nas drogę Ci wskażemy.
U nas bywać jest dziś w modzie
I od święta i na co dzień.
Projekt fryzury zrobimy,
Gdy Cię bardzo polubimy.
Po co Ci ten stary image?
Z Twej pamięci już go wymaż!
To! Dla Ciebie jest fryzura,
I do sklepu, i do biura.
Znudziły Cię Twe praktyki,
Przyłącz się do polityki.
Noś włos prosto i swobodnie
I Wyglądaj zawsze modnie.
Gdy się zbliża dzień wyborów,
Niezależnie od poborów,
Uczesania noś od rana,
Niech Cię wszyscy widzą z dala.
I wyborcom też się pokaż
Choćbyś był z zawodu tokarz.
Będziesz kwitnąć promieniście,
Numer jeden wciąż na liście.
W szkole uczysz? Pomożemy!
Parę latek Ci wytniemy.
Bo uczniowie chcą mieć modne,
Grono młode i pogodne.
Panu baczek podgolimy,
I tupecik też zrobimy.
Siwy wąsik przykryjemy,
I już latek odejmiemy.
Jeśli trzeba zakręcimy,
Koczek, loczek Ci zrobimy.
Z przodu fale, z tyłu wcale,
Na imprezę i na bale.
Na imprezie koleżanka
Już gdzieś tak około ranka
Będzie Tobie zazdrościła,
Że okazję przegapiła.
Ty u mistrza się czesałaś
I modną fryzurę miałaś,
I tak długo się trzymała,
Ani trochę się nie potargała.
My praktykę długą mamy
i światową modę znamy.
Nie trać więc swojego czasu,
Umów do nas się zawczasu!
J.Lewandowska-Matysek

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W JANOWIE LUBELSKIM
WIDZISZ ZAGROŻENIE – ZAREAGUJ I
ODWIEDŹ KRAJOWĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ
BEZPIECZEŃSTWA
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie
lubelskim funkcjonuje od 14 września 2016 roku. Od tego momentu
mieszkańcy naszego powiatu mogą na bieżąco informować Policję
o zagrożeniach występujących w danym rejonie. Dzięki takiej współpracy
wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo w powiecie janowskim .
Dziękujemy i zachęcamy do dalszego korzystania z tego narzędzia.
14 września 2016 roku w województwie lubelskim zostało
uruchomione nowe narzędzie informatyczne - Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Od tego dnia każdy mieszkaniec regionu może sam
zadbać o bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia i podzielić się swoimi
spostrzeżeniami. Można też sprawdzić czy w jego okolicy zamieszkania jest
bezpiecznie. Na mapie znajdują się informacje dotyczące wybranych
kategorii przestępstw, a także zagrożeń w ruchu drogowym.
Więcej informacji znajdziecie na stornie: www.janowlubelski.lubelska.policja.gov.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 15.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

W tym samym okresie urodziło się 23 dzieci:

Blacha Amelia - Słupie
na ślubnym kobiercu stanęli:
 Baran Tomasz zam. Węgliska i Polska Małgorzata zam. Ciosmak Aurelia - Stojeszyn Drugi
Drzazga Zofia Anna - Stojeszyn Drugi
Błażek
Gąsiorowska Nela - Modliborzyce
 Bzdyrak Damian zam. Wierzchowiska Pierwsze i Żołynia Gąsiorowska Wiktoria - Wierzchowiska Pierwsze
Kamila zam. Wierzchowiska Pierwsze
Kaproń Filip - Kolonia Zamek
 Czop Marcin zam. Ruda i Żołynia Magdalena zam. Kędra Stanisław Piotr - Stojeszyn Pierwszy
Wierzchowiska Pierwsze
Kiszka Maja -Wierzchowiska Drugie
 Dekiert Łukasz zam. Jusaki-Zarzeka i Gąska Ewa zam. Kołtyś Wojciech - Antolin
Krupa Igor - Modliborzyce
Zarajec
 Dolecki Jakub zam. Modliborzyce i Surtel Natalia zam. Biała Kuziora Oliwia - Kolonia Zamek
Ludian Viktor - Wolica-Kolonia
Pierwsza
 Dolecki Mateusz zam. Modliborzyce i Maciejak Magdalena Luks Mikołaj - Stojeszyn Drugi
Łagód Oliwia Łucja - Stojeszyn Pierwszy
zam. Stojeszyn Drugi
Michna Barbara Zofia - Kolonia Zamek
 Gałka Kamil zam. Dąbrówka i Wielgus Dominika zam.
Pelc Jakub - Majdan
Dąbie
Pieniążek Damian - Wierzchowiska Pierwsze
 Gózd Kamil zam. Modliborzyce i Barć Monika zam. Czudec
Ptaszek Franciszek - Stojeszyn Pierwszy
 Jaszyna Łukasz zam. Wolica Druga i Kamińska Justyna Serwatka Wiktor Artur - Węgliska
zam. Wolica Pierwsza
Trojanowski Hubert - Kolonia Zamek
 Jędzura Paweł zam. Słupie i Rydzewska Marta zam. Stróża- Tworogowski Kacper - Michałówka
Wiechnik Laura - Wierzchowiska Pierwsze
Kolonia
 Kamiński Artur zam. Węgliska i Łukasik Katarzyna zam. Wośko Antoni Miłosz - Modliborzyce
Biała Pierwsza
...w tym samym okresie zmarło 18 osób:
 Kaproń Jakub zam. Janów Lubelski i Chorębała Edyta zam.
Dąbie
Adamek Edwarda Stanisława (1930-2018) - Kolonia Zamek
 Kokoszka Paweł zam. Wolica Pierwsza i Pierz Justyna zam. Biały Leszek Tomasz (1940-2018) - Słupie
Janów Lubelski
Bryczek Alina (1946-2018) - Modliborzyce
 Kołodziejski Adrian zam. Niestachów i Gorczyca Agnieszka Frania Maria (1948-2018) - Michałówka
Gębala Maria Janina (1960 - 2018) - Pasieka
zam. Modliborzyce
 Kołtyś Paweł zam. Antolin i Struzik Patrycja zam. Hain Emilia (1929-2018) - Brzeziny
Kamiński Piotr Jan (1957-2018) - Wierzchowiska Pierwsze
Studzianki
 Kosikowski Mateusz zam. Rzeczyca Ziemiańska Koźmala Bogumiła (1941-2018) - Zarajec
Krzak Domicela (1926-2018) - Dąbie
i Brodowska Katarzyna zam. Pasieka
 Łukomski Robert zam. Żnin i Kolasa Jolanta zam. Wolica Kusa Janina (1936-2018) - Kolonia Zamek
Matuła Jerzy (1935-2018) - Kolonia Zamek
Druga
Pikula Stefan Jan (1927-2018) - Wierzchowiska Pierwsze
 Ożóg Daniel zam. Wierzchowska Pierwsze i Śwircz Marta Rogalski Bolesław Grzegorz (1941-2018) - Wierzchowiska
zam. Dąbie
Drugie
 Petkowicz Paweł zam. Lublin i Kamińska Elżbieta zam. Rychlak Czesław (1931-2018) - Modliborzyce
Węgliska
Sala Józef Czesław (1950-2018) - Wierzchowiska Drugie
 Piech Dominik zam. Modliborzyce i Ciupak Izabela zam. Szpinda Andrzej Stanisław (1959-2018) - Kolonia Zamek
Modliborzyce
Tes Józef Roman (1952-2018) - Michałówka
Tylus Zdzisław Tadeusz (1949-2018) - Wolica Pierwsza
 Pikula Rafał zam. Lute i Garbacz Emilia zam. Lute
 Placha Daniel zam. Wolica Kolonia i Dycha Karolina zam.
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są
Kapronie
na podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów
 Serwatka Karol zam. Pasieka i Szostek Magdalena zam. Stanu Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
Pasieka
 Serwatka Paweł zam. Wierzchowiska Pierwsze i Sawecka
WIEŚCI GMINNE
Agnieszka zam. Rudnik Pierwszy
Adres redakcji: Urząd Miejski - Biblioteka u Kazimierza.
 Sokół Mateusz zam. Modliborzyce i Buryta Katarzyna zam. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego
ul. Piłsudskiego 63 B,
Modliborzyce
23-310 Modliborzyce
15 8715 103
 Stachurski Jacek zam. Modliborzyce i Cielińska Joanna zam. Telefon:
E-mail: wiescigminne1@onet.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Modliborzycach
Kończyce
Druk: Drukarnia Standruk
 Szczyrzyca Mateusz zam. Trzebinia i Dziadosz Agnieszka Komitet redakcyjny: Wanda Trójczak, Marta Frączek, Katarzyna Pyć, Zuzanna
Skoczyńska
zam. Wierzchowiska Pierwsze
Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów publikowanych
w „Wieściach Gminnych”. Zastrzegamy sobie prawo skracania
i adiustacji tekstów.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Modliborzycach, którzy mnie popierają, KWW „Straż”:
· Kapusta Adam – spedytor – okręg nr 1 (Modliborzyce; ulice:
Piłsudskiego, Błotna, Kowalska, 11-Listopada, Zamkowa,
Niecała, Zaborska)
· Tęcza Danuta – emerytowana dyrektor banku – okręg nr 2
(Modliborzyce; ulice: Pogodna, Polna, Ogrodowa, Kościelna,
Janowska, Armii Krajowej)
· Wołoszyn Aleksander – emerytowany policjant – okręg nr 3
(Modliborzyce; ulice: Długa, Orla, Jagiellońska, Plac
Strażacki, Leśna, Słoneczna, Cicha, Sadowa, Kardynała
Wyszyńskiego, Mickiewicza, Janówek, Gołębia)
· Chorębała Waldemar – rolnik – okręg nr 4 (Dąbie, Lute)
· Parcheta Zbigniew – rolnik – okręg nr 5 (Słupie)
· Posłuszny Marek – elektromonter – okręg nr 6 (Kolonia
Zamek, Wolica Kolonia)
· Bryk Marta – ekspedientka – okręg nr 7 (Stojeszyn Kolonia,
Michałówka, Zarajec)

· Piotrowski Andrzej – przedsiębiorca – okręg nr 8 (Ciechocin,
Gwizdów-Kalenne, Majdan-Świnki)
· Tes Wiesław – emerytowany listonosz – okręg nr 9 (Bilsko,
Wolica Pierwsza, Wolica Druga)
· Piotrowska Maria – nauczycielka – okręg nr 10 (Brzeziny,
Stojeszyn Drugi)
· Kucia Marian – rolnik mechanizator – okręg nr 11 (Felinów,
Stojeszyn Pierwszy)
· Kosidło Piotr – stolarz meblowy – okręg nr 12 (Antolin,
Pasieka, Węgliska)
· Wi d z R o m a n – r o l n i k p s z c z e l a r z – o k r ę g n r 1 3
(Wierzchowiska Pierwsze, numery od 1 do 95, od 194 do 207,
od 233 do 244)
· Kuźnicki Michał – ratownik medyczny – okręg nr 14
(Wierzchowiska Pierwsze, numery od 96 do 193, od 208 do
232)
· Żołynia Rafał – spawacz – okręg nr 15 (Wierzchowiska
Drugie)

KWW „Straż” popiera kandydatów KWW Wspólnota Samorządowa do Rady Powiatu Janowskiego

