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ŚWIĘTO JAGÓD
Tegoroczny Festiwal Święto Jagód w Modliborzycach odbył się
w dniach 11-12 lipica 2015 r.
Pierwszego dnia festynu wszyscy zgromadzeni na stadionie
miejskim w Modliborzycach mogli bawić się w rytm muzyki disco polo
w ramach letniej trasy „Polo TV”.
Podczas drugiego dnia festynu można było posmakować
jagodowych przysmaków, jak chociażby jagodowych pierożków i babeczek.
Również tego dnia rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy ogród
przydomowy. Dwugodzinny program artystyczny zaprezentowali soliści
oraz zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach. Na scenie
zaprezentował się także duet Claudia i Kasia Chwołka, zespoły Happy End
oraz Faster, a gwiazdą wieczoru był Donatan i Cleo.
Niedzielna część Festiwalu Święta Jagód współfinansowana
była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2015 w ramach projektu „Bogactwo czerpane
z natury - wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych
Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości”.
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IX EDYCJA KONKURSU
NA „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY”
Do tegorocznej IX edycji konkursu „Najpiękniejszy ogród
przydomowy” zgłosiło się dwunastu uczestników z terenu gminy. Byli to: pan
Marian Wielgus z Dąbia, pani Teresa Mul z Kolonii Zamek, pani Eligia Siek
z Modliborzyc (Janówek), pani Małgorzata Grzegórska ze Stojeszyna
Pierwszego, pani Teresa Krasowska z Modliborzyc, pani Halina Bodziuch
z Wolicy Pierwszej, pani Monika Urban ze Stojeszyna Drugiego, pani Anna
Chuda ze Stojeszyna Drugiego, pan Adam Kapusta z Modliborzyc, pani
Lucyna Jachura z Modliborzyc, pani Katarzyna Kapusta z Modliborzyc oraz
państwo Marian i Maria Szostek z Wierzchowisk Pierwszych.
Powołana przez Pana Burmistrza Modliborzyc komisja miała
trudny wybór, gdyż wszystkie ogrody zachwycały swoim urokiem. Przy
ocenie pod uwagę brane były: układ przestrzenny ogrodu, kompozycja,
dekoracyjność i pomysłowość, mała architektura ogrodowa oraz estetyka
części mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjnej, przylegającej do ogrodu,
a także nakład pracy i utrudnienia w prowadzeniu ogrodu.
Na podstawie uzyskanej punktacji trzy kolejne najwyższe miejsca
zajęły ogrody:
Miejsce I – pani Urban Monika – Stojeszyn Drugi
Miejsce II – pan Kapusta Adam – Modliborzyce
Miejsce III – pani Kapusta Katarzyna – Modliborzyce
Wyróżniono następujące ogrody:
- pani Grzegórska Małgorzata - Stojeszyn Pierwszy
- pani Siek Eligia – Modliborzyce

- pani Jachura Lucyna – Modliborzyce
- pani Bodziuch Halina – Wolica Pierwsza
- pan Wielgus Marian – Dąbie
- państwo Szostek Maria Marian - Wierzchowiska Pierwsze
- pani Krasowska Teresa – Modliborzyce
- pani Chuda Anna – Stojeszyn Drugi
- pani Mul Teresa – Kolonia Zamek.

LAUREACI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
FOT. E. SOŁTYS

Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się podczas
tegorocznego Święta Jagód w Modliborzycach.
Marta Krasowska - Głowala

ŚWIĘTO PLONÓW
DOŻYNKI W ZARAJCU
Dnia 16.08.2015 roku odbyły się dożynki parafialne w Hucie
Józefów, połączone z odpustem ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbe
i srebrnym jubileuszem parafii.
Uroczystości te organizowali mieszkańcy wsi Zarajec. O godz.
11.30 spod remizy OSP w Zarajcu wyruszył korowód dożynkowy z wieńcem
i chlebem z tegorocznych
plonów. Starostami
dożynkowymi byli Ewa
Kapusta i Wiesław Szabat.
Piękna i słoneczna
pogoda sprawiła, że duża
liczba mieszkańców Zarajca
przyłączyła się do orszaku
dożynkowego, któremu
towarzyszyła orkiestra dęta
z Janowa Lubelskiego. Po
uroczystej mszy świętej, którą
celebrował biskup Mieczysław
Cisło, mieszkańcy Zarajca licznie zgromadzili się w remizie udekorowanej
akcentami dożynkowymi na wspólnym obiedzie. Pan burmistrz Witold
Kowalik i przewodniczący rady Piotr Rogoża z małżonkami skorzystali
z zaproszenia i razem z mieszkańcami spotkali się przy wspólnym stole.
Przy muzyce i miłej rodzinnej atmosferze mieszkańcy Zarajca świętowali
zakończenie żniw, dziękując Bogu za udane plony.
Delegacja
wieńcowa z Zarajca
wraz z Zespołem
Śpiewaczym
z Modliborzyc
uczestniczyła 30
s i e r p n i a 2 0 1 5 r.
w Dożynkach
Powiatowych
w J a n o w i e
Lubelskim.
fot. E.Sołtys

Organizatorzy

DOŻYNKI LOKALNE W WOLICY
Tradycji stało się zadość!
W niedzielę 23 sierpnia 2015 r. odbyło się Święto Dziękczynienia
w miejscowej kaplicy. Uroczystą Mszę świętą celebrował ks. proboszcz
Marek Danek w asyście kleryka Daniela Sajdaka.
W podziękowaniu Panu Bogu za zebrane plony ,rolnicy ofiarowali
piękny wieniec dożynkowy, wypleciony z tegorocznych plonów oraz bochen
chleba.
Msza św. miała wyjątkowo uroczysty charakter. Młodzież:
Karolina Zarzycka, Gabriela Szpinda, Sebastian Gąska i Patryk Łagód
wniosła w asyście procesji wieniec dożynkowy przed ołtarz, natomiast
starostowie Anna Breś i Piotr Drzymała wnieśli bochen chleba i kosz
z owocami. Piękne wiersze w wykonaniu dzieci :Wiktorii Woś , Oliwii Tylus,
Jagody Breś i Zuzanny Błońskiej dodatkowo podkreśliły charakter
uroczystości.
Ukoronowaniem Święta Dziękczynienia był wspólnypoczęstunek
pod kaplicą.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Wolicy Pierwszej i Drugiej
za zaangażowanie i poświęcony czas w przygotowanie dożynek.
Sołtysi Wolicy Pierwszej i Drugiej

przemaszerował do świątyni od remizy w Wierzchowiskach Drugich,
tworzyli: starostowie dożynek niosący chleb upieczony z tegorocznych
zbóż, młodzież w strojach ludowych niosąca wieniec w kształcie studni,
dzieci niosące owoce i kwiaty, mieszkańcy Wierzchowisk Drugich oraz
orkiestra działająca przy GOK w Modliborzycach. Uroczystość rozpoczęła
się mszą św. dziękczynną, w której uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych- Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach – Piotr
Rogoża oraz Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik. Podczas mszy
świętej koncelebrowanej przez ks. proboszcza Zbigniewa Solarza,
wikariusza
Sławomira
Machowskiego
o r a z
k s .
Stanisława
K o w a l a
poświęcony
zo sta ł ch l e b i
w i e n i e c
d o ż y n k o w y.
Uroczysta
l i t u r g i a
dożynkowa była
o k a z j ą d o
m o d l i t w y
w intencji
rolników i ich
rodzin. Nie zabrakło również modlitw o deszcz, który pozwoliłby rolnikom
rozpocząć prace jesienne i zapobiegłby dalszej suszy, której wszyscy w tym
roku doświadczyliśmy. Starostowie dożynek Małgorzata Bańka i Mariusz
Lenart w imieniu całej społeczności podziękowali Bogu za tegoroczne
plony, jednocześnie prosząc o pomyślne żniwa w roku przyszłym.
Po odprawionej mszy św. wszyscy częstowali się chlebem,
ciastem oraz miodem pitnym. Organizatorem tegorocznych dożynek była
druga część Wierzchowisk Drugich. Wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie dożynek serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy

PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW
13 września 2015 roku mieszkańcy Dąbia i Dąbrosu wyruszyli
przy dźwiękach orkiestry dętej, niosąc wieniec w pięknym korowodzie
dożynkowym, do kościoła parafialnego w Modliborzycach. Atrakcją
korowodu była bryczka zaprzężona w dwa piękne gniade konie, których
użyczył Pan Edward Roziński .

Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Marek
Danek, a żeńcy przedstawili piękne wiersze dożynkowe. Podniosłym
akcentem całej uroczystości było przemówienie Pana Burmistrza Witolda
Kowalika na temat wartości pracy rolniczej. Po mszy św. parafianie zostali
ugoszczeni chlebem i ciastem na ten dzień upieczonym.
Organizatorzy dożynek pragną podziękować: księdzu
proboszczowi Markowi Dankowi oraz księżom pracującym w naszej parafii,
panu Burmistrzowi Witoldowi Kowalikowi, panu Przewodniczącemu Rady
Miejskiej Piotrowi Rogoży, panu Józefowi Wieczorkowi, pani Danucie
Tęcza, państwu Pietrasom, pani Dorocie Babickiej, panu organiście
i chórowi, panu kościelnemu, Gminnej Orkiestrze Dętej z Wierzchowisk
oraz autorom części artystycznej Państwu Marcie i Andrzejowi Kutom,
a także wszystkim osobom uczestniczącym w dożynkach .
Starostowie Zofia Stolarz
i Andrzej Szabat

ŚWIĘTO PLONÓW W WIERZCHOWISKACH
30 sierpnia 2015 roku w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Wierzchowiskach Pierwszych zorganizowano święto
dziękczynienia za zebrane plony, które jest podsumowaniem całorocznego
trudu rolnika i jego pracy na roli. Korowód dożynkowy, który uroczyście

INWESTYCJE
1. Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową
boiska wielofunkcyjnego wraz z budową bieżni lekkoatletycznej przy
Zespole Szkół w Modliborzycach. Wykonawcą robót była Firma Budowlana
MAX-BUD Mariusz Mieszkowicz z Tarnobrzega. W ramach inwestycji
wykonano: nowe boisko o wymiarach 58x27,5m z nawierzchnią z trawy
syntetycznej, 100m bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, kanalizację
deszczową w celu odwodnienia boiska, ogrodzenie i oświetlenie, trybuny ze
100 miejscami siedzącymi oraz system monitorowania. Ponadto zostało
zakupione wyposażenie sportowe dla boisk. Wartość wykonanych robót to
553 500,00 zł brutto. Gmina Modliborzyce otrzymała dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 140 000,00zł.

4. Trwają prace budowlane na ulicach Modliborzyc. Wykonawcą
robót jest firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Umowa została zawarta
29 kwietnia 2015r. na kwotę 2 178 999,74 złotych brutto. Remont obejmuje
ulice: Leśną, 11-go Listopada, Kowalską, Kościelną, Janowską, Słoneczną,
Plac Strażacki, Orlą, Jagiellońską. Remont przewiduje wykonanie nowych
opasek chodnikowych z kostki, nawierzchni bitumicznych oraz kanalizacji
deszczowej na ulicy Plac Strażacki, Jagiellońskiej i Janowskiej. Inwestycja
jest realizowana przy udziale dotacji z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania. Więcej
informacji w kolejnym numerze „Wieści Gminnych”.
5. Gmina Modliborzyce uczestniczy również finansowo
w realizacji zadań dotyczących remontu dróg powiatowych. Na terenie
naszej gminy remontowane są następujące odcinki:
ź

2. We wrześniu bieżącego roku rozpoczęły się prace przy
realizacji zadań pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 108736 L od km 1+350
do km 1+600 w miejscowości Wierzchowiska Drugie” oraz „Utwardzenie
dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108736L
od km 1+600,00 do km 2+300,00 w miejscowości Wierzchowiska Drugie”.
Wykonawcą robót, jest firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Wartość
robót po przetargu wyniosła 253 204,24 zł brutto. W ramach zadnia zostanie
wykonany kolejny odcinek drogi na długości 950m, tzw. „Madejówki”.
Zakres prac obejmuje położenie nawierzchni asfaltowej na
podbudowie z kruszywa. Planowany termin ukończenia robót przewiduje
się na koniec października. Gmina na realizację zadania otrzymała dotację
z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów
lessowych przed erozją w wysokości 148 000,00 zł oraz 40 000,00zł ze
środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3. Zostały zakończone prace budowlane związane z realizacją zadania pn.:
„Odbudowa drogi gminnej nr 108740L od km 3+945 do km 4+145
w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, zniszczonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r.”. Wykonawcą robót była
firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z.o.o.
w Janowie Lubelskim. Wartość robót to 79 906,95 zł brutto. 80% kosztów
zadania zostanie pokryte ze środków dotacji Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji.

W miejscowości Zarajec, na dług. 1,36 km (nawierzchnia oraz chodniki),
wkład finansowy budżetu gminy Modliborzyce to 800 000,00 zł.

Burmistrz Modliborzyc składa podziękowanie Panu Wojewodzie
Lubelskiemu Wojciechowi Wilkowi za pomoc w uzyskaniu zgody na
rozszerzenie zakresu robót do wykonania, o budowę chodnika
w miejscowości Zarajec.
ź

W miejscowości Wolica Kolonia, w ciągu drogi powiatowej
Modliborzyce - Błażek na dług. 2,5km (nawierzchnia oraz most).
Wartość robót to 1 625 233,24 zł brutto. Wkład finansowy budżetu gminy
Modliborzyce wynosi 470 000,00 zł.

Burmistrz Modliborzyc składa podziękowanie Posłowi do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Panu Janowi Łopacie za pomoc
w uzyskaniu dotacji z rezerwy państwa w wysokości 792 233,00 zł. Dzięki
pomocy i wsparciu Pana Posła Jana Łopaty Powiat Janowski mógł
przystąpić do realizacji inwestycji.
Referat ds. Inwestycji

Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ...
W ostatnim półroczu Rada Miejska odbyła 6 posiedzeń, podjęła
29 uchwał, przyjęła też 13 sprawozdań z działalności organów samorządu
gminnego i jednostek organizacyjnych gminy. Przed każdym posiedzeniem
Rady Miejskiej odbywały się posiedzenia stałych komisji RM, na których
radni zajmowali się projektami uchwał na sesję oraz zagadnieniami
wynikającymi z rocznego planu działalności poszczególnych komisji.
Podczas posiedzeń komisji następuje „obróbka” projektów uchwał, które
na sesji nie budzą już takich emocji. Owszem, zdarzają się uchwały
wywołujące do ostatniej chwili wiele dyskusji, ale jest ich zdecydowanie
mniej. W zasadzie każda uchwała nakładającą na mieszkańców
zwiększenie kosztów utrzymania, powoduje ożywioną dyskusję i rozpala
członków rady. Nie inaczej było podczas X sesji w dniu 11.06.2015 r. Projekt
uchwały w sprawie wyboru metod ustalania opłaty oraz ustalenia stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewidywał wzrost
opłat na mieszkańca o 2 zł w terenie wiejskim i o 3 zł dla mieszkańców
Modliborzyc. Projektodawca uchwały argumentował to zróżnicowanie
w opłacie ilością i kosztem zbiórki popiołu z terenu Modliborzyc.
Rzeczywiście popiół zbierany był w większości w Modliborzycach, ale już
śmieci wielkogabarytowe (w tym opony) to domena terenów wiejskich.
Szkoda, że nikt z radnych nie podzielił mojego poglądu, aby nie robić
precedensu i nie dzielić mieszkańców gminy na dwie kategorie.
Zróżnicowanie stawek ze względu na koszty w różnych miejscowościach
może doprowadzić do niebezpiecznego zjawiska, że kiedyś może zrodzić
się pomysł, aby różnicować obciążenia dla mieszkańców ze względu np. na
ilość czy też wartość inwestycji na danym terenie. Gmina to terytorium, na
którym powinny obowiązywać jednakowe obciążenia dla mieszkańców,
a my - radni - powinniśmy tego strzec. Inna sprawa, że ilość śmieci a przede
wszystkim koszty ich zebrania gwałtownie wzrosły. Wystarczy wspomnieć,
że w całym roku 2014 zebraliśmy 858,5 t. śmieci, co kosztowało 234.911 zł
(koszt 1 t. to273,63 zł). W I półroczu 2015 roku zebraliśmy 508 t. śmieci, co
kosztowało 328.910 zł (koszt 1 t. to 647,46 zł). Gwałtowna podwyżka
wywozu przez firmę, która wygrała przetarg, wymusiła na nas zwiększenie
kosztów odbioru śmieci dla mieszkańców. Również na tej sesji uległy
zwiększeniu stawki za 1 m3 wody ( o 11 gr.), i za odprowadzenie ścieków
(o 62 gr.) za 1 m3.
„Skwitowanie Burmistrza” również miało miejsce na tej sesji.
Wobec pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

oraz Komisji Rewizyjnej RM radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę
udzielającą Burmistrzowi absolutorium za 2014 rok.
Jak wspomniałem na początku, podjęliśmy 29 uchwał. Wśród
nich warto wymienić nadanie zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Gminy
Modliborzyce” ks. Abp. Stanisławowi Wielgusowi, o co wnioskowało
Gminne Koło Pszczelarzy i mec. Janowi Klafkowskiemu, za którym
wnioskowali mieszkańcy Lutego. 29 czerwca 2015 r. rada podjęła uchwałę
w sprawie aplikowania Gminy Modliborzyce o środki unijne z programu
wieloletniego „Senior-WIGOR”. Obecnie trwają już prace adaptacyjne
budynku starej plebanii w Modliborzycach na dom dziennego pobytu dla
ludzi starszych. Do programu dołączył również jako partner Caritas Diecezji
Sandomierskiej z wkładem finansowym w wysokości 100.000 zł. Docelowo
będzie mogło korzystać ok.20 osób. Otwarcie jest planowane pod koniec
grudnia tego roku.
We wspomnianym okresie kilkakrotnie podejmowaliśmy uchwały
o pomocy finansowej dla powiatu janowskiego. Tak się już „zrobiło normą”,
że aby powiat zrobił remont drogi, której przecież jest właścicielem,
samorząd gminny musi współfinansować to zadanie. Dobrze, gdy jest to
50/50, gorzej gdy tak jak np. w Zarajcu nasz wkład to prawie 80%, czy też
ulica Leśna w Modliborzycach, gdzie finansujemy zadanie w 100%. Udział
finansowy w tych trzech zadaniach to grubo ponad milion złotych. Dobrze,
że mieszkańcy jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z wyremontowanej
ulicy Leśnej, drogi i chodnika przez cały Zarajec oraz drogi w kierunku
Wierzchowisk. Warto tutaj przypomnieć, że spora część środków
przeznaczonych na drogę w Zarajcu pochodziła…od zmarłego mieszkańca
tej miejscowości, po którym gmina uzyskała spadek, a rada miejska
poprzedniej kadencji podjęła decyzję, aby wszystkie otrzymane środki
przeznaczyć właśnie w tej miejscowości.
Na zakończenie warto wspomnieć o projekcie uchwały, której
rada… nie podjęła. Jak pisałem w numerze 35 „Wieści Gminnych”, ważyły
się losy szkoły podstawowej w Wolicy. Wobec braku w tym roku możliwości
sensownego zagospodarowania budynku, Rada Miejska nie podjęła drugiej
– ostatecznej uchwały likwidacyjnej, a tym samym Szkoła w Wolicy dalej
funkcjonuje.
Piotr Rogoża
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Modliborzycach

SKUTECZNIEJ, PROŚCIEJ I TANIEJ - NOWELIZACJA PRAWA
W ZAKRESIE OCHRONY ZADRZEWIEŃ I TERENÓW ZIELENI
20 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem
wprowadzenia nowych przepisów jest usprawnienie funkcjonowania
samorządów, w tym w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów,
uregulowanych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Wprowadzone w ustawie o ochronie przyrody zmiany dotyczą
przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub
krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania
wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy
efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy.
Zmiany w przepisach pozwolą nam unikać sytuacji, w których
ktoś musi zapłacić karę nieproporcjonalnie wysoką do wyrządzonej szkody,
na przykład za wycięcie złamanego drzewa, które zagrażało jego
bezpieczeństwu. A przecież życie ludzkie powinno być priorytetem. Do tej
pory przepisy przewidywały obowiązek nałożenia kary pieniężnej
w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności. Nowe
przepisy uelastyczniają prawo w tym zakresie.
Co istotne, ustawa wprowadziła nową metodę obliczania opłat za
usuwane drzewa, odzwierciedlającą koszt odtworzenia drzewa o podobnej
wielkości, ze zróżnicowaniem ze względu na lokalizację, np. tereny wiejskie
i zurbanizowane. Dla przykładu, opłata za usunięcie świerka pospolitego
o obwodzie 100 cm (na wysokości 130 cm), rosnącego w parku, wyniesie
ok. 9600 zł, podczas gdy obecnie wynosi ok. 18 000 zł. Niebawem do
konsultacji społecznych trafi projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
precyzujący wysokość opłat. Uwaga: osoby fizyczne nie poniosą opłat,
jeżeli uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zostały
również określone wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak dotychczas ich
wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia. W ten
sposób każda osoba będzie mogła w prosty sposób sprawdzić, czy
konieczne jest zezwolenie na wycinkę drzewa.
W celu uproszczenia systemu ochrony zadrzewień zniesiono
także obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów
przydomowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą
mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika
urzędu gminy/miejskiego. Ponadto wprowadzono zwolnienie z opłat (ale
nie zezwoleń) w przypadku usuwania tzw. samosiewu z nieużytkowanych
gruntów.
Zniesiony został również obowiązek uzyskania zgody na
usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali, spółdzielni

i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku dużych spółdzielni spełnienie
tego wymogu często było bardzo czasochłonne i skomplikowane. Za to
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą miały obowiązek
poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów
przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie.
Ustawa zapewnia ochronę zadrzewień przed niepotrzebną
wycinką w sytuacji, gdy inwestycja nie jest realizowana, np. ze względów
finansowych. Z tego powodu drzewa i krzewy będą mogły być usunięte tylko
na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. gdy inwestor uzyska już pozwolenie
na budowę.
Rozwiązana została również sprawa niewłaściwie prowadzonej
pielęgnacji koron drzew, tzw. ogławiania, które niszczy drzewa. Zgodnie
z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało
karze za uszkodzenie drzewa, a powyżej 50% korony będzie uznawane
jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie
drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego
osłabienia - przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych
wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew, usunięcie gałęzi
obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu
korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia
statyki drzewa.
Przepisy ustawy o ochronie przyrody, dotyczące ochrony
terenów zieleni i zadrzewień nie były zmieniane w sposób systemowy od
momentu uchwalenia pierwotnego tekstu ustawy, czyli od 2004 r. Zmiany,
które w tym czasie wprowadzono, odnosiły się jedynie do niektórych
zagadnień, m.in. do ochrony zadrzewień przydrożnych czy do pielęgnacji
koron drzew. Zrodziło to potrzebę aktualizacji przepisów i uwzględnienia
w nich postulatów zgłaszanych do resortu środowiska przez osoby
prywatne, samorządowców i parlamentarzystów.
Celem zmian jest również wypełnienie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 r., w którym Trybunał uznał art. 88 ust. 1 pkt
2 i art. 89 ust. 1 w poprzednim brzmieniu ustawy o ochronie przyrody, za
niekonstytucyjne.
Zmiany w systemie ochrony zadrzewień zostały przygotowane
w oparciu o opracowanie Instytutu Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa. W 2013 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
przeprowadziła debatę nad propozycją nowych regulacji, w której
uczestniczyły środowiska naukowe, jednostki samorządu terytorialnego
i organizacje pozarządowe.
Dariusz Gózt

„CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”
Szum lasu, wspólna modlitwa przy dźwiękach instrumentów
dętych i kwiaty to hołd złożony poległym i walczącym.

Z inicjatywy Jana Syca z Modliborzyc 12 września 2015 r. na
rozstaju dróg we wsi Świnki, w ciszy i skupieniu, w miejscu stoczonej tam 69
lat temu bitwy, podczas której polegli żołnierze Armii Krajowej, a wielu
zostało rannych spotkali się ci, którym najbardziej zależało na
upamiętnieniu tego miejsca.

Może poświęcony kamień upamiętniający to wydarzenie oraz
wykuty krzyż sprawi, że niejeden z nas zatrzyma się przed nim i zaduma
nad przemijaniem czasu.
Renaty Chudy

CO NOWEGO W LECZENIU RAKA?
Zachorowania na nowotwory złośliwe piersi są nadal
najpoważniejszym problemem zdrowotnym wśród kobiet. Dlatego uczeni
nie ustają w wysiłkach nad opracowaniem nowych metod diagnozowania
i leczenia raka piersi. W laboratoriach trwają prace nad nowymi terapiami,
które będzie można dobierać do charakterystycznych cech danego
nowotworu. Postęp dotyczy metod diagnozowania sutka.
Co oprócz mammografii?
Wczesne wykrycie raka piersi daje pacjentom znacznie większe szanse na
całkowite wyleczenie nowotworu. Mammografia (skryning
mammograficzny) ma potwierdzone i udowodnione naukowo zalety. Ale ma
też sporo ograniczeń. Niestety może dawać wyniki fałszywie dodatnie lub
fałszywie ujemne. Szuka się więc takich technik diagnostycznych, które
byłyby obarczone jak najmniejszym ryzykiem błędu. Wielkie nadzieje budzą
prace nad nowymi aparatami USG, które będą pokazywały całą pierś,
a więc dadzą możliwość wykrywania o wiele mniejszych zmian niż to jest
możliwe obecnie. Naukowcy eksperymentują także z urządzeniami
diagnostycznymi, które nie będą emitowały promieniowania jonizującego,
które jak wiadomo nie jest obojętne dla zdrowia.
`
Biopsja węzła wartowniczego
Uznawana jest za wielkie osiągnięcie ostatnich lat ponieważ poprawiła
jakość życia po operacji. Węzeł wartowniczy jest pierwszym węzłem
chłonnym do którego spływa chłonka z guza. W przypadku raka piersi, gdy
dochodzi do rozsiewu guza pierwotnego, komórki nowotworowe wraz
z chłonką docierają do dołu pachowego. To pierwsze miejsce lokalizacji
przerzutów. Stan tego węzła jest reprezentatywny dla pozostałych węzłów
chłonnych pachy. Oznacza to, że jeżeli w tym węźle nie ma przerzutów rak
to nie ma ich również w pozostałych węzłach. Biopsje węzła wartowniczego
zalicza się do procedur diagnostycznych, która umożliwia ocenę postępu
choroby. To doskonała alternatywa do starej procedury usuwania
wszystkich węzłów z dołu pachowego. Jeżeli po badaniu
przeprowadzonym przez patologa okaże się, że w węźle wartowniczym nie
ma komórek nowotworowych z ok.97% prawdopodobieństwem można
przyjąć, że inne węzły chłonne w tym rejonie są wolne od przerzutów. Taka
biopsja pozwala wyodrębnić pacjentki u których nie trzeba usuwać
wszystkich węzłów. Korzyści dla tej grupy chorych są ogromne bo w bardzo
istotny sposób ogranicza się powikłania pooperacyjne. Nie ma obrzęku
limfatycznego ręki, zaburzeń czucia w okolicy dołu pachowego, sztywności
barku. Mniejsza jest też blizna, co przekłada się na krótszy czas
rekonwalescencji, mniejszy ból i lepszą ruchomość ręki.
Fenomen leczenia systemowego
Leczenie systemowe stanowi nową jakość w terapii nowotworów
złośliwych. Na czym polega? Otóż, przez wiele lat wszystkie nowotwory
były oceniane jako choroby umiejscowione w poszczególnych narządach.
Mówiło się o raku piersi, żołądka, płuc czy nerki. Od chwili wprowadzenia
badań mikroskopowych było jasne, że nowotwór tego samego narządu

inaczej się zachowuje u różnych osób. Jedni wychodzili z choroby, inni niestety nie. Inaczej mówiąc różne były rokowania dla pacjentów.
Współczesna medycyna daje odpowiedź dlaczego tak się dzieje. Pozwala,
bowiem zajrzeć na kulisy tych procesów biologicznych. Okazało się, że
nowotwory umiejscowione w tym samym narządzie różnią się cechami
biologicznymi, niekiedy nawet bardzo istotnie. Dowiedziono, że to właśnie
cechy biologiczne decydują o przyszłości chorego i podatności nowotworu
na leczenie. Nadal jednak toczy się dyskusja czy przy takich podziałach
uwzględniających indywidualne cechy guza należy mówić o różnych
nowotworach umiejscowionych w tym samym narządzie, czy też w ogóle
o różnych nowotworach. Wiedza o biologicznych cechach nowotworu, którą
dysponuje onkolog, pozwala mu skuteczniej działać i decyduje o przyszłości
chorego.
Nie tylko mastektomia - Mastektomia, czyli usunięcie piersi, było
i jest jedną z metod leczenia raka piersi, ponieważ przy zaawansowanej
chorobie nie ma innego rozwiązania. Jednak współczesna onkologia to
także leczenie oszczędzające, które polega na usunięciu fragmentu piersi
w którym znajduje się guz. Z tej formy leczenia korzysta coraz więcej kobiet
ale wtedy, gdy nowotwór został rozpoznany odpowiednio wcześnie. Jednak
i to może się niebawem zmienić, ponieważ prace nad nieoperacyjnym
likwidowaniem nowotworu piersi są bardzo zaawansowane. Badacze mają
nadzieje. Że nóż chirurga będzie można zastąpić falami radiowymi lub
falami ultradźwiękowymi.
Grzegorz Widz

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW
W okresie jesiennym prowadzone będą działania, których
głównym celem będzie promowanie bezpieczeństwa rowerzystów.
Policjanci podczas prowadzonych kontroli będą egzekwowali
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez osoby kierujące
rowerami. Pamiętajmy, że rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego. Jest to grupa najbardziej narażona na udział i tragiczne
konsekwencje wypadków drogowych.
Zgodnie z przepisami rower powinien być wyposażony:
1) z przodu w jedno białe światło pozycyjne; 2) z tyłu - jedno czerwone
światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt i jedno czerwone światło
pozycyjne (może być migające); 3) co najmniej jeden skutecznie
działający hamulec; 4) sygnał dźwiękowy.
Dobrze również stosować elementy odblaskowe 0– mogą być
na stałe przymocowane do rowerów lub umieszczane na odzieży
rowerzystów (kamizelki, opaski odblaskowe) – odblaski powodują, że
jesteśmy widoczni, przez co oczywiście - bezpieczni.
Policjanci, apelują o zachowanie szczególnej ostrożności,
wyposażenie roweru w wymagane oświetlenie oraz używanie elementów
odblaskowych. W zderzeniu z samochodem rowerzysta nie ma
praktycznie żadnych szans.
sierż. szt. Faustyna Łazur
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH
„AGRESJI I PRZEMOCY
MÓWIĘ STOP”
Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
i przemocy ze względu na płeć” w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

PRZEMOC WOBEC DZIECKA
I JEJ KONSEKWENCJE
Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. Nie
zawsze jednak rodzina spełnia należycie swoje podstawowe funkcje wobec
podopiecznych. Zaniedbywanie czy też zaniechanie obowiązków wobec
swoich niepełnoletnich dzieci to przemoc.
W myśl definicji Pospiszyla przemoc to "wszelkie
nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub
przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby,
wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji (Pospiszyl 1994).
Czym jest przemoc wobec dzieci?
Przemoc to działanie wykorzystujące przewagę sił, powodujące
cierpienie i szkody dotyczące szczególnie osoby, która nie jest wstanie się
obronić, może to być właśnie dziecko.
Istnieje podział przemocy ze względu na rodzaj stosowanego
działania. I tak wyróżnia się:
ź przemoc fizyczną, są to wszelkiego rodzaju zachowania agresywne
odnoszące się do ciała dziecka-począwszy od klapsów czy szarpnięć,
a skończywszy na fizycznym maltretowaniu dziecka, obejmującym jego
katowanie z użyciem wymyślnych narzędzi i sposobów;
ź znęcanie się psychiczne lub emocjonalne definiowane jest jako
znaczące obniżanie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka bez
stosowania przemocy fizycznej np. wyzwiska, groźby, emocjonalne
odrzucenie, po nadmierne wymagania, nie licząc się z możliwościami
rozwojowymi dziecka;
ź wykorzystywanie seksualne definiuje się jako wykorzystywanie
dziecka w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych przez osoby dorosłe,
a także: pokazywanie materiałów pornograficznych, zjawisko tzw.
podglądactwa, werbowanie w Internecie, czyny kazirodcze, robienie
dziecku zdjęć pornograficznych;
ź zaniedbywanie dziecka może obejmować zarówno jego sferę
psychiczną, jak i fizyczną, definiowana jest jako niezaspokajanie
potrzeb dziecka niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju-potrzeb
związanych z odżywianiem, ubieraniem, schronieniem, higieną opieką
medyczną, kształceniem, jak też psychiką (poczucie bezpieczeństwa,
miłości, przynależności). Skrajnym przypadkiem zaniedbywania co
również możemy zaobserwować w ostatnich latach, bywa porzucenie
dziecka z narażeniem go na utratę zdrowia, a nawet życia.
Pamiętajmy, że przemoc wobec dzieci nie jest związana ze
statusem społecznym czy materialnym rodziny. Może zdarzyć się
w każdym środowisku!
Wpływ przemocy ze strony najbliższych na funkcjonowanie
emocjonalne, poznawcze i społeczne dziecka:
Rodzina, w której podstawowe więzi zostały zaburzone poprzez
akty przemocy, kształtuje młodego człowieka do poczucia bezradności
i złości, sprawia że dziecko staje się nieufne, niepewne siebie, o obniżonym
poczuciu wartości, a w przyszłości może wchodzić w role deprymujące jego
osobę.
Zmiany w sferze emocji:
ź
ź
ź

depresyjność, z rysem wyuczonej bezradności, z przekonaniem, "że tak
już musi być";
szeroko rozumiane zaburzenia lękowe -lęki nocne i koszmary senne,
fobie społeczne, próby samobójcze i samookaleczenia;
wybuchowość i agresja (jako przeniesienie afektu) lub przeciwnie
-tłumienie, wycofanie emocjonalne.
Zmiany w postrzeganiu siebie:

ź
ź

poczucie bezradności, paraliżu inicjatywy;
zaniżona samoocena, obwinianie się, poczucie napiętnowania
i odmienności.
Zmiany w relacjach społecznych:

ź
ź

poszukiwanie takich relacji, w których odtworzy się patologiczny
wzorzec relacji ze sprawcą;
wycofanie, izolowanie się;

ź
ź
ź
ź

popadanie w skrajności (lgnięcie do innych a następnie odrzucanie ich);
trwały brak zaufania do innych;
wyidealizowany obraz prześladowcy-identyfikacja ze sprawcą czyli
agresja;
problemy w relacjach rówieśniczych.
Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym:

ź

zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, zaburzenia procesów
myślowych, zniekształcenia postrzegania siebie, świata na skutek
nawracających nastrojów depresyjnych, w konsekwencji mogą
wystąpić problemy z nauką.

ź

KONSEKWENCJE DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY PRZEZ DZIECI:
Oprócz obrażeń cielesnych przemoc domowa powoduje, że
dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia, pozbawione miłości
i bezpieczeństwa. Dzieci, będące ofiarami przemocy, wykazują ponadto:
poczucie osamotnienia, nadpobudliwość, agresję, poczucie
bezwartościowości, obniżenie samooceny. Maltretowanie psychiczne
może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego (brak poczucia
bezpieczeństwa, niski poziom kompetencji społecznych, trudności
w kontaktach z rówieśnikami), deficytów intelektualnych (w zakresie
możliwości poznawczych, rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności).
Skutki przemocy ujawniają się często po długim czasie trwania
zachowań przemocowych, kiedy dziecko dorasta lub w jego dorosłym życiu.
Mogą objawiać sie w postaci różnych form niedostosowania społecznego
np.: trudności w nauce, wagarowanie, ucieczki z domu, udział
w nieformalnych młodzieżowych grupach przestępczych, wysoki poziom
agresji, nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych.
Doświadczanie przemocy w dzieciństwie ma wpływ na całe
dorosłe życie. Podwyższa ryzyko, że krzywdzone dzieci same staną się
krzywdzącymi rodzicami.
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC PRZEMOCY DOBRO DZIECKA ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE!
opracowały:
A. Surowska i A.Jonak
Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Modliborzycach

ZAPROSZENIE
Tradycją Świąt Bożego
Narodzenia jest spotkanie przy
wigilijnym stole, wspólne
kolędowanie, czytanie Ewangelii
i łamanie się opłatkiem.
Burmistrz Modliborzyc oraz
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zapraszają na wspólną
Wigilię osoby starsze,
niepełnosprawne i te, które są osamotnione i chciałyby
razem spędzić ten szczególny i wyjątkowy dzień.
Spotkanie Wigilijne odbędzie się 15 grudnia
2015 r. o godzinie 11:00 w Świetlicy przy Urzędzie
Miejskim w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Modliborzycach (tel. 15 8715 108) - celem zgłoszenia
uczestnictwa.
Informujemy, że istnieje możliwość zapewnienia
transportu osobom mającym trudności w poruszaniu się,
należy jednak wcześniej zawiadomić o takiej potrzebie.
Prosimy też sołtysów i mieszkańców Gminy
o zaangażowanie się w tą akcję tak, aby nikt w tym czasie
nie pozostał sam.
Burmistrz Modliborzyc
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

NARODOWE CZYTANIE „LALKI” BOLESŁAWA PRUSA
Już po raz drugi Gminna
Biblioteka Publiczna
im. K. Zielińskiego wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Modliborzycach włączyła się do
ogólnopolskiej akcji Narodowe
Czytanie pod patronatem pary
prezydenckiej.
Narodowe Czytanie
w Modliborzycach rozpoczęło się
4 września 2015 r. o godzinie 10.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach. Podstawowym celem
przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa,zwrócenie uwagi na
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
tożsamości. W ubiegłych latach czytany był „Pan Tadeusz” Adama
Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry oraz „Trylogia” Henryka
Sienkiewicza. W tym roku zaś czytana była „Lalka” Bolesława Prusa.
Do czytania zaproszeni zostali przedstawiciele władz
samorządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, członkowie
Dyskusyjnych Klubów Książki oraz uczniowie z Zespołu Szkół
w Modliborzycach. W sumie „Lalkę” Prusa czytało 35 osób.

Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa oraz muzyka
z adaptacji filmowej „Lalki”. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali
okolicznościowe zakładki, specjalne przygotowane na tę okazję.
Patronat nad naszą akcją objął Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik.
Katarzyna Pyć

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
OD TRZECIEGO ROCZKU
BEZ KSIĄŻECZKI ANI KROCZKU
Już po raz siódmy 11 czerwca 2015 r. zorganizowaliśmy akcję
„Od trzeciego roczku bez książeczki ani kroczku”, skierowaną do maluchów
z miejscowego przedszkola.

Przedszkolakom bajeczki czytały bibliotekarki, a burmistrz Witold Kowalik wręczył każdemu dziecku książeczkę na dobry początek
„przygody” z czytaniem i książką.

Wszystkie prace plastyczne, powstałe podczas „Kolorowych
inspiracji” można było podziwiać na bieżąco po każdych warsztatach na
wystawie w bibliotece.
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WAKACJE W BIBLIOTECE
W lipcu i sierpniu 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Modliborzycach, jak co roku, zorganizowała cykl wakacyjnych zajęć dla
dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wakacyjne hece w bibliotece”.

W każdy wtorek od godziny 11.00 odbywały się zajęcia
przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży spędzającej wakacje
w domu. W programie tegorocznych wakacji było: „Wakacyjne oglądanie
– małe kino w bibliotece”, „Kolorowe inspiracje – zajęcia plastyczne”, więc
każdy, kto do nas wpadł, znalazł coś dla siebie.

w Oddziale dla dzieci proponowano młodym czytelnikom korzystanie z gier
planszowych i puzzli, a na stolikach stale leżały bloki rysunkowe
i przybory do malowania i rysowania. Zainteresowanych tą formą umilania
wolego czasu nie brakowało.
Łącznie we wszystkich wakacyjnych spotkaniach wzięły udział

144 osoby.
Bibliotekarki

„AGRESJI I PRZEMOCY
MÓWIĘ STOP”
Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Po raz kolejny Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym
zorganizowała zajęcia wakacyjne dla wszystkich chętnych dzieci. Rodzice
mieli możliwość przyprowadzenia swoich pociech na zajęcia, które
odbywały się w każdy czwartek i piątek w lipcu i sierpniu w godzinach 12:0014:00.

GRUPA LITERACKO-CZYTELNICZA
W ramach projektu pn. „Agresji i przemocy mówię stop”
realizowanego wspólnie z GOPS biblioteka zorganizowała w wakacje
zajęcia dla grupy literacko-czytelniczej.
Wybrałyśmy nietypową, a jednocześnie interesującą formę
poznawania świata: ciekawą książkę, mini-warsztaty kulinarne i zajęcia
plastyczne, związane z kulturą danego kraju.
Podczas zajęć odwiedziliśmy 4 kraje: Japonię, Włochy, Stany
Zjednoczone i Polskę.

Nasze spotkania plastyczne i literackie, rozwijały wyobraźnię
i zdolności manualne dzieci poprzez lepienie z plasteliny zwierzątek,
tworzenie „Wakacyjnej pocztówki”, malowanie bajkowych obrazków,
wycinanie,wyklejanie i rysowanie. Rysunki są kolorowe,

Młodzież, podczas wakacyjnych spotkań, poznała bogactwo
omawianego kraju zarówno dzięki książce, jak też przygotowując potrawy
charakterystyczne dla danego kraju.

pomysłowe,wesołe, tchnące wakacyjnym klimatem, przepełnione ciepłem
słońca. Głośne czytanie książki Tove Jansson „Lato Muminków” przeniosło
dzieci w literacką podróż do Finlandii. W czasie każdego spotkania dzieci
miały słodki poczęstunek, a na ostatnim spotkaniu otrzymały małe
podarunki. Wśród gwaru i śmiechu szybko mijał czas.
W bibliotecznej galerii pozostały piękne, barwne prace, które można
oglądać.
Alfreda Gierłach

Książka stanowiła główne źródło wiedzy, zarówno w zakresie
kultury, historii i ciekawostek związanych z wybranymi krajami, ale też
dawała wiele wskazówek i informacji o kulinariach regionu, w którym
byliśmy. Zajęcia były źródłem wiedzy i dobrej zabawy dla wszystkich
uczestników.
Wanda Trójczak

Dnia 18.09.2015 roku w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie
Pierwszym odbyło się spotkanie DKK dla dorosłych. Zostało ono
poświęcone dyskusji oraz wymianie refleksji dotyczących przeczytanych
książek w okresie wakacji.

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
WAKACJE

Zainteresowania literackie członków są różnorodne, takie więc
również były wymieniane pozycje. Czytelnikom szczególnie do gustu
przypadły: kryminał N. Schulmann „Odpowiedz, jeśli mnie słyszysz”,
powieść J. Austen „Emma” oraz trudny zbiór reportaży A. LewandowskiejKąkol „Na skraju piekła. Opowiadania i reportaże z Kresów”. Wszystkim
serdecznie polecamy przeczytanie tych książek!
Uczestniczka spotkań DKK dla dorosłych
Anna Hapak

FILIA BIBLIOTECZNA
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH

FILIA BIBLIOTECZNA
W WOLICY PIERWSZEJ

W bibliotece w czasie wakacji zostały zorganizowane zajęcia
plastyczno - techniczne. Grupka dzieci techniką origami robiła łabędzie,

Rozwiązanie konkursu czytelniczego „Najlepszy czytelnik roku
szkolnego 2014/2015”.

pingwiny,węże, motyle. Malowały letnie krajobrazy, robili żółwie z butelek
Wakacyjne zajęcia plastyczno-techniczne i edukacyjne w bibliotece.

plastikowych oraz grali w gry planszowe takie jak scrabble, chińczyk,
warcaby i monopoly (eurobiznes).
Anna Sajdak

Jadwiga Piech

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI
POLECAJĄ
„LISTY DO MOJEJ CÓRECZKI”
AYACHE ALAINA

„KSIĘGI JAKUBOWE”
OLGA TOKARCZUK
„Księgi Jakubowe” są dla mnie lekturą obowiązkową.
Głównymi postaciami są Żydzi, którzy postanowili pod wpływem
nowego Mesjasza przejść na chrześcijaństwo, by żyło im się lepiej. Do tego
wszystkiego splecione są ze sobą światy trzech religii w XVIII-wiecznych
polskich dworach, miastach, wsiach,
klasztorach, plebaniach, karczmach.
Tytułowego bohatera, Jakuba Franka, można
oceniać różnie - dla jednych będzie zbawcą
prowadzącym lud wybrany do
nieśmiertelności, dla drugich - manipulatorem
robiącym wszystko, by się bogacić i żyć jak
arystokrata, otoczony swoimi wyznawcami
niczym królewskim dworem.
Oprócz tytułowego głównego bohatera
zarysowane są także wątki z nim niezwiązane.
Poznajemy niewolniczy los chłopów na
ziemiach Rzeczpospolitej tamtych czasów,
notoryczne szkalowania i pogromy ludności
żydowskiej czy zgniliznę moralną wśród
możnych ówczesnego świata.
Fenomenalnie przedstawiona mentalność
żydowska, zmienianie nazwisk oraz imion,
fanatyczne wręcz podążanie za Jakubem Frankiem, dziwne zwyczaje
seksualne, jako sposób scalania ludzi w grupie, uzależniania od siebie,
niesamowita wytrwałość tego "prostaka" Jakuba
(tak o sobie mówił). Księgi spisywał jego wierny towarzysz Nachman, który
dla swego kochanego Jakuba zostawił rodzinę.
Wszystkim tym, którzy nie boją się wyzwań przy czytaniu, książkę
gorąco polecam.
Justyna Hunicz
DKK dla dorosłych
w Modliborzycach

Każdy z nas ma w swoim życiu wiele
potrzeb, pragnień. Jedni chcą mieć dużo pieniędzy,
drudzy chcą być sławni, a jeszcze inni marzą
o wielkiej miłości i wspaniałych szczerych
przyjaźniach. Jednak wszystkich tych ludzi łączy
jedno, wspólne pragnienie: SZCZĘŚCIE. Lecz jak
to szczęście osiągnąć? Czy jest na to jedna
recepta? Ciekawa odpowiedzi na własne pytania,
sięgnęłam po ”Listy do mojej córeczki” Alaina
Ayache …
Ojciec pisze listy do swojej córki. Nie
oznacza to jednak, że mieszka gdzieś daleko od
niej. Mieszka razem z nią – pod jednym dachem.
Teraz nasuwają się pytania : po co więc do niej
pisze? Czy nie może powiedzieć jej wprost tego co
chce? Nie, ponieważ to co pisze, nie jest zwyczajnymi listami. Są to raczej
refleksje nad życiem starannie ubrane w słowa, cenne wskazówki
i obserwacje… A ona jest może jeszcze zbyt mała, żeby to zrozumieć, a jak
wiadomo - słowo pisane nigdy nie zginie. Poza tym w przyszłości zawsze
będzie mogła wracać do myśli swojego mądrego ojca.
W tej książce można znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących
nas pytań np. co zrobić, aby ludzie nas szanowali, dlaczego warto
przyznawać się do błędu i wybaczać. Niejednokrotnie są to bardzo krótkie
wypowiedzi nawet czasami dwuzdaniowe. Jednak w tych dwóch zdaniach
zawiera się wszystko, co ważne. My czasami piszemy o pewnych ważnych
sprawach bardzo dużo i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przekazać
tego, co chcemy. Alain Ayache, jakże w pięknym stylu, stosuje powszechnie
znany sposób pisania ,,krótko i na temat”.
Jego głębokie przemyślenia są prawdziwym ”Podręcznikiem
życia”. Sprawiają, że wiemy, jak powinniśmy się zachować w każdej
sytuacji i najważniejsze: co czynić, aby być szczęśliwym. A nie potrzeba
wiele… Należy tylko żyć w zgodzie z samym sobą i z innymi oraz umieć
odróżnić dobro od zła…
Anna Hapak
DKK dla dorosłych,
w Stojeszynie Pierwszym

WIERSZ WYRÓŻNIONY W KONKURSIE
„POETYCKIE SANTO”
Karol Wojtyła papieżem zostaje,
Wielką radość Polakom tym daje.
Kocha, szanuje, naucza bliźniego,
Jak być kochanym przez Pana Naszego.
Powierzył Maryi swoje drogie życie,
Gdyż Ją - Swą Matkę czcił należycie.
Jako papież służył lata długie
Modlił się, nauczał, odbywał podróże.
Przyjeżdżał do Polski - drogiego mu kraju
Mówił - modlitwa zaprowadzi Was do raju.
Latał samolotem, po górach spacerował,
Wdzięczność za to w swym sercu chował.
Światowe Dni Młodzieży
Kto chce - niech wierzy!
Dużo dobrego na świecie zrobiły
Serca ludzi młodych do Boga zbliżyły.
Czas pontyfikatu został zakończony
Sługa Jan Paweł II w grobie już złożony.
SANTO SUBITO! Natychmiast Święty!
Każdy zapłakany, w sercu uśmiechnięty.
Cuda i dziwy, rzeczy niesłychane,
Dowody świętości szybko pozbierane.
Papież Franciszek z radością wyznaje
Jan Paweł II - Świętym zostaje.
Służy teraz Bogu razem ze Świętymi,
Po niebie błękitnym pływa razem z nimi.
Zarzuca niewidzialne sieci,
Aby z dobrej drogi nie zbaczały Jego dzieci.
Autor: Karol Breś

KULTURA
FESTIWALE
W dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Szczebrzeszynie odbywał się
XVIII Festiwal Piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz”. Julia Fijałkowska
w II kategorii wiekowej zajęła 1 miejsce i zdobyła Złotego Chrząszcza, a Ela
Jakubiec w kategorii III została wyróżniona.

JULKA - zdj. MDK Szczebrzeszyn
Na festiwalu piosenki „Białe 2015” w Okunince (3-4 lipca) Julia
Fijałkowska zdobyła „Brązową Łódkę” (3 miejsce), natomiast Ela Jakubiec
otrzymała nagrodę specjalną za piosenkę „Nad Białym” ze słowami
własnego autorstwa do muzyki Jana Wojdaka.

JAK ŻABY
19 czerwca 2015 r. nasza najmłodsza grupa teatralna, w dwóch
przedstawieniach, zaprezentowała bajkę „Jak żaby przechytrzyły bociana”.

Bajkę obejrzały przedszkolaki z Modliborzyc oraz uczniowie szkół
podstawowych w Modliborzycach i Wolicy.

PIOSENKA ŻOŁNIERSKA
15 sierpnia 2015 r. w Dniu Wojska Polskiego na rynku
w Modliborzycach odbyła się IV edycja koncertu „Śpiewajmy Piosenki
Żołnierskie”.

Na scenie wystąpili soliści i zespoły zarówno z terenu naszej
gminy (orkiestra dęta z Wierzchowisk, Jan Żuraw, Katarzyna Kania,
Katarzyna Wisińska, Julia Czulińska, Jerzy Mazur, Krzysztof Skóra, Zespół
Śpiewaczy GOK, zespół
wokalny z Wierzchowisk,
zespół Klubu Seniora,
młodzieżowy zespół
ludowy), jak i goście;
zespoły: „Chrzanowiaki”,
„ B r a n w i a c y ”
i „Roztoczanki”
z Branwi, Zespół
Śpiewaczy z Blinowa oraz
soliści Hieronim Markut
i Mirosław Budkowski.
Jak zwykle, odbył się konkurs na
najpiękniejszą chustę rezerwisty.
W tym roku zaprezentowaliśmy
12 zgłoszonych chust. W komisji
oceniającej znaleźli się; Piotr
Rzetelski – radny Sejmiku
Województwa Lubelskiego
- fundator nagród finansowych,
Alina Boś – redaktor „Panoramy
Powiatu” oraz Piotr
R o g o ż a
–
Przewodniczący
Rady Miejskiej.
Najwyżej oceniona
została chusta
Stanisława Bryka
z Zarajca, II nagroda
przypadła Piotrowi
Tylusowi z Kolonii
Zamek, dwie III
nagrody; Janowi
Liwakowi z Branwi
i Jarosławowi
Bresiowi z Wolicy
Pierwszej.
Jak zwykle na zakończenie imprezy, dzięki uprzejmości
właścicieli „Dworu Sanna” z Wierzchowisk, mogliśmy poczęstować
występujących oraz widzów pyszną grochówką oraz pieczywem
przygotowanym przez piekarnię państwa Tomalów z Modliborzyc.

TOMASZ ORGANEK gitarzysta i wokalista, współzałożyciel grupy „Sofa”,
z którą nagrał 3 albumy. Od dwóch lat występuje
z własnym zespołem w ramach projektu „Ørganek”.
W ubiegłym roku ukazał się debiutancki album
zespołu, zatytułowany „Głupi”, dzięki któremu
Organek otrzymał między innymi Nagrodę Programu
3 Polskiego Radia im. Mateusza Święcickiego oraz
Nagrodę im. Grzegorza Ciechowskiego. Kilka
utworów z tej płyty znalazło się na czołowych
miejscach listy przebojów radiowej „Trójki”.
W tym roku zespół wyruszył na 4-dniową mini trasę
„Głupi Tur” po wschodniej Polsce z bezpłatnymi
koncertami.
Udało nam się namówić artystę, aby koncerty rozpoczynające się
w Raczkach (warmińsko – mazurskie), gdzie Organek się urodził,
zakończyć 19 sierpnia 2015 r. właśnie w Modliborzycach. Czekamy na film
dokumentalny, który nagrywała podróżująca z zespołem ekipa filmowa.
Jak mówią sami muzycy; „Jedziemy tam, żeby przypomnieć
sobie po raz kolejny skąd pochodzimy, czym jest muzyka i dlaczego się nią

zajmujemy. Korzenie, natura, wolność i nieskrępowany, czysty kontakt
z odbiorcą stanowią fundament tego, czym jest ORGANEK. Chcemy
dotrzeć do ludzi, o których się w marketingowych strategiach zapomina.
Chcemy pojechać do miejsc, które trasy koncertowe omijają szerokim
łukiem. Chcemy, bo sami z takich miejsc pochodzimy. Chcemy, bo mamy
pojęcie, o czym mówimy. Bez względu na sukcesy i porażki, nigdy nie
chcemy o tym zapomnieć."

ŚWIATOWY FESTIWAL WIKLINY
I PLECIONKARSTWA
Pani Stefania Suchora ze Stojeszyna wraz
z instruktorką Krystyną Wójcik reprezentowały naszą
gminę, powiat i jednocześnie Lubelszczyznę na
III Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa,
który odbywał się w dniach 21-23 sierpnia 2015 r.
w Nowym Tomyślu (Wielkopolska). Na tegorocznej
edycji swoje wyroby prezentowali wystawcy z 60
krajów, tym bardziej cieszy wyróżnienie, jakie
zdobyła konkursowa praca pani Stefanii, która

przyciągała do swojego
stoiska zaciekawionych
zwiedzających również grą
na harmonijce ustnej.
Z satysfakcją
warto odnotować, że
rogożynowe kapelusze ze
Stojeszyna pojechały do
Etiopii, a z koszykiem na
zakupy wybierze się
Japonka.

„TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA”
11 października 2015 r., po raz trzeci, regionalne eliminacje
festiwalu „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” odbędą się w Modliborzycach.
Jesteśmy jednym z siedmiu ośrodków w kraju, organizującym
przesłuchania, mające wyłonić najlepszych artystów, którzy w listopadzie
wystąpią w Krakowie podczas finału. Zapraszamy.
Andrzej Rząd

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
...BO ŻOŁNIERZE, TO SĄ NASI
PRZYJACIELE…
W czerwcu 2015 roku gościliśmy w naszym przedszkolu
starszego sierżanta Przemysława Czubę z 3 kompanii regulacji ruchu
w Nisku. Wyjątkowy gość opowiedział przedszkolakom o swojej pracy
żołnierza. Dzieci z dużą uwagą przyglądały się mundurowi, miały okazję
zadać wiele ciekawych pytań, przymierzyć różne żołnierskie nakrycia
głowy. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami. Dziękujemy za
miłą atmosferę i ciekawe zajęcia.

CZAS WYCIECZEK…
16.06.2015r odbyła się wycieczka grup młodszych do Lublina.
Dzieci obejrzały przedstawienie "Jaś i Małgosia" w wykonaniu aktorów
Teatru J.Ch.Andersena, a następnie miło spędziły czas w Centrum
Rozrywki "Koziołeczek".

17.06.2015 r. dwie grupy "Starszaków" pojechały na wycieczkę
do Lublina i Świdnika. Dzieci obejrzały film "Rechotek - najbardziej kumata
żabka świata" w kinie "Bajka" i zwiedziły lotnisko w Świdniku.

SPOTKANIE Z PANEM LEŚNICZYM
W połowie czerwca przedszkolaki
odwiedził tata Krzysia i Dawidka. Pan Jacek
Wożniak jest leśniczym Leśnictwa Kalenne.
W ciekawy sposób opowiedział dzieciom
o pracy leśników i o tym, że las jest otwarty dla
nas wszystkich. Aby jednak: zwierzęta, rośliny
i ludzie byli bezpieczni należy pamiętać o kilku
zasadach.Odwiedzając tereny leśne
pamiętajmy o zachowaniu ciszy
i spokoju oraz pozostawieniu miejsc
odwiedzanych w stanie nienaruszonym
i czystym. Pamiętajmy, że poza miejscami
wyznaczonymi nie wolno rozpalać ognisk.

Wycieczki i spacery są zawsze źródłem radości, zadowolenia
dziecka. Kształtują jego procesy psychiczne – myślenie, pamięć,
spostrzeżenia. Dzięki nim w sposób bezpośredni dziecko poznaje
otaczający je świat.

ZAKOŃCZENIE ROKU 2014/2015
Wybierając się samochodem do lasu pamiętajmy, że możemy
poruszać się nim tylko drogami publicznymi. Każda nie oznakowana droga
leśna wyłączona jest z ruchu pojazdów mechanicznych.
Przyjacielem lasu może być każdy z nas, każdy kto chroni i dba o las.

25 czerwca 2015 r. był ważnym dniem dla wszystkich
przedszkolaków. W „Zerówkach” odbyła się bowiem uroczystość
pożegnania starszaków, które po wakacjach rozpoczęły naukę w szkole.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, wierszykami i piosenkami
pożegnały Przedszkole.

Po części artystycznej przyszedł czas na oficjalne wręczenie
dyplomów i książeczek. Podziękowania otrzymali również rodzice, którzy
w szczególny sposób angażowali się w życie przedszkola oraz przyczynili
się do budowania dobrego wizerunku naszej placówki w środowisku
lokalnym.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów
w szkolnej edukacji.
Dorota Kańkowska

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
SPOTKANIE Z WETERYNARZEM
W czerwcu nasze
przedszkole odwiedził tata
Lilii. Pan Zbigniew Białkowski
jest weterynarzem i pracuje
w lecznicy dla zwierząt. Nasz
gość w ciekawy sposób
opowiadał jak należy się
opiekować małymi i dużymi
zwierzętami: domowymi
i tymi w gospodarstwie.
Uwrażliwił dzieci
i uświadomił, że i one mogą
być czasami smutne, bo
chorują. Niemałą
niespodzianką
była przyniesiona
przez Pana
weterynarza
świnka morska,
którą dzieci mogły
pogłaskać.
W s z y s t k i e
przedszkolaki
z zaciekawieniem
obejrzały torbę
lekarską, a w niej
niezbędny sprzęt
do pracy. Trochę były zdziwione, bo były tam takie same przedmioty jak
i u lekarza np. termometr, słuchawki, igły, strzykawki a nawet ultrasonograf
czy zdjęcia rentgenowskie. Dzieci dowiedziały się także jak unikać
nieprzyjemnych zdarzeń z groźnymi zwierzętami. Niecodzienne
i ciekawe spotkanie upłynęło szybko i w miłej atmosferze.
N a za ko ń cze n i e p rze d szko l a ki zo sta ł y o b d a ro w a n e
niespodziankami. W zamian dzieci zrewanżowały się symbolicznym
kwiatkiem i piosenką – oczywiście o zwierzętach.
Dziękujemy tacie Lilii.

BAJKA ,,CZERWONY KAPTUREK”
DLA INNYCH
Dzieci z naszego przedszkola zaprosiły starszych kolegów
z klasy trzeciej oraz innych chętnych ze szkoły podstawowej i gimnazjum na
bajkę pt. ,,Czerwony Kapturek”. Mali artyści stanęli na wysokości zadania

ŚWIĘTO RODZINY
Dzień Rodziny to wspaniały czas radości i wzruszeń dla
rodziców, jak i dla wszystkich dzieci. Dzień 26 maja oraz 23 czerwca to są
wyjątkowe dni w
kalendarzu
chyba dla
k a ż d e g o . Te
dwie daty
kojarzą nam się
z Dniem Mamy
i z Dniem Taty.
W tym roku
s z k o l n y m
postanowiliśmy,
połączyć te dwa
święta w jedną,
niecodzienną
uroczystość,
czyli Dzień Rodziny, która odbyła się 23 czerwca 2015 r. Wszystkie dzieci
chciały uczcić święta i przedstawić swoim zaproszonym gościom bajkę pt.
,,Czerwony Kapturek”. Przedszkolaki pokazały znaną wszystkim bajkę,
w której posłuszna, pracowita córeczka idzie do swojej babci. Babcia

mieszka daleko za lasem. Droga jest długa, więc Czerwony Kapturek
spotyka na niej różne postacie: żabki, wiewiórki, motylki, ptaszki, drzewa,
kwiatki, pieska i kotka, a także złego wilka. Po inscenizacji bajki każda grupa
zaprezentowała rodzicom mały koncert, czyli dzieci śpiewały piosenki dla
mamy i taty. Kolejnym punktem uroczystości była niespodzianka dla dzieci,
przygotowana przez Radę Rodziców. Przedszkolaków odwiedził klaun,
których wszystkich rozśmieszał i zabawiał ciekawymi sztuczkami. Potem
w stołówce odbył się poczęstunek: były ciastka i lody. Chwile spędzone
wspólnie ze swoją rodziną będą miłym wspomnieniem uroczystości –
święta rodziny.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Dnia 25.06.2015r. odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego w przedszkolu. Na wstępie dzieci z grupy starszej
zaprezentowały swój program artystyczny i swoje umiejętności zdobyte
z języka angielskiego. Następnie pożegnały swoich młodszych kolegów
z przedszkola. Pani dyrektor złożyła podziękowania za całoroczną pomoc,
współpracę i doradztwo w podejmowanych działaniach na rzecz

i chętnie się zaprezentowali w/w bajce starszym koleżankom, kolegom ze
szkoły. Ciekawe, kolorowe stroje dzieci, piosenki a nawet skoczne tańce
w wykonaniu przedszkolaków a także cała sceneria sali – dekoracja
podobały się wszystkim. Bawili się i śpiewali nie tylko mali artyście, ale także
i widzowie.

WYCIECZKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W czerwcu wszystkie przedszkolaki zwiedzały budynek szkoły
podstawowej, klasopracownie. Odwiedziły starszych kolegów i koleżanki
z klasy trzeciej. Celem wycieczki było zapoznanie z budynkiem i warunkami
szkolnymi. Dzieci aktywnie uczestniczyły w lekcji, grzecznie siedziały
w ławkach, zgłaszały chęć pisania na tablicy i odpowiadały na pytania.
Z zaciekawieniem oglądały podręczniki szkolne a także poznały przyszłą
wychowawczynię z klasy pierwszej.

przedszkola. Następnie dzieci dostały upominki od Pani Dyrektor,
wychowawców a także rodziców. Naszym przyszłym uczniom w szkole
podstawowej w klasie pierwszej życzymy kolejnych sukcesów na
następnym szczeblu edukacji, zaś wszystkim - udanych, bezpiecznych
wakacji.
Nauczycielki przedszkola

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
THE GIRL-FISH
We wtorek 16 czerwca
i w czwartek 18 czerwca 2015 r.
uczniowie z klas I - III
zaprezentowali społeczności
szkolnej, rodzicom oraz
przedszkolakom bajkę
o niezwykłych przygodach
dziewczynki zamienionej
w rybę.
Dzieci z wdziękiem oraz
aktorskim zacięciem wczuwały
się w swoje role. Widzowie
mogli wsłuchać się w melodię
angielskiej wymowy oraz szum
fal i nastrojową muzykę. Piękna intonacja oraz żywiołowa gestykulacja
małych aktorów dopełniały dzieła. Podczas przygotowań uczniowie bardzo
intensywnie pracowali nad językiem angielskim, poszerzając zakres słów
i wiedzę gramatyczną.

PAMIĘTAMY…
8 września 2015 r., w 76. rocznicę bombardowania Modliborzyc,
uczniowie klasy IIa i IIIb PSP wraz z wychowawcami Barbarą Rogoża
i Jolantą Dycha udali się na rynek pod Pomnik Poległych i Pomordowanych
w czasie II wojny światowej. Uczcili pamięć ofiar składając kwiaty
i zapalając znicze. Wychowawcy zapoznali uczniów z tragicznymi

wydarzeniami z okresu II wojny światowej, w wyniku których wielu
mieszkańców Modliborzyc i okolicznych miejscowości straciło życie.
Odczytano również nazwiska ofiar, umieszczone na pomniku.
Wychowawcy klas IIa i IIIb

„ZAUWAŻYĆ POTRZEBUJĄCYCH”
Uczniowie Zespołu Szkół w Modliborzycach chętnie włączają się
w akcje charytatywne. Jedną z nich jest zbieranie plastikowych nakrętek.
Etap końcowy pracy nad bajką, przygotowanie rekwizytów
wyzwalały artystyczną wrażliwość oraz kreatywność. Udział
w przedstawieniu sprawił dzieciom dużo radości i stanowił okazję do
zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz aktorskich.
Dla mnie natomiast stanowił okazję połączenia pasji tworzenia oraz
zamiłowanie do języka angielskiego.
Obsada bajeczki: Wiktoria Hajzer, Kasia Krasowska, Kinga
Mostowicz, Ola Butryn, Ola Maślach, Wiktoria Biała, Kasia Komacka, Julia
Świąder, Weronika Wielgus, Roksana Sulowska, Łucja Dycha, Klaudia
Stachurska, Patrycja Zioło, Kacper Kiszka, Hubert Mostowicz, Paweł
Pikula, Anna Stolarz, Szymon Tracz.
Ewa Rycerz

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
1 września 2015 r. o godz. 9.15 uroczystość roku szkolnego
2015/2016 rozpoczął burmistrz Modliborzyc pan mgr inż. Witold Kowalik.
Przedstawił nowego dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach pana mgr
Wiesława Dyjacha oraz p zastępcę dyrektora panią mgr Małgorzatę Giżka.
Następnie razem z przewodniczącym Rady Miejskiej
podziękował pani Dyrektor Małgorzacie Warmuzińskiej za 16 - letnią pracę.
Do podziękowań przyłączyły się delegacje nauczycieli, związków
zawodowych oraz młodzieży.

We wrześniu bieżącego roku dzieci z klasy II a Publicznej Szkoły
Podstawowej odpowiedziały na prośbę mamy chorego Szymonka
z Janowa Lubelskiego i zawiozły do domu chłopca ok. 100 kg nakrętek,
które zbierały przez cały rok.
Chłopczyk jest dzieckiem
autystycznym. Wymaga specjalistycznej
pomocy. Obecnie uczęszcza na zajęcia
integracji sensorycznej, hipoterapii
i zajęcia w Centrum Leczenia Autyzmu
SANUS w Lublinie. Rehabilitacja jest
bardzo kosztowna. Dlatego też w klasie IIa
nadal prowadzona jest zbiórka nakrętek dla
Szymonka. Serdecznie zachęcamy wszystkich do włączenia się w tę akcję.
Wychowawca kl. IIa
B. Rogoża

ZBIÓRKA NA RENOWACJĘ
POMNIKÓW

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Modliborzycach i Dyrekcja
Szkoły złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Pomnikiem Poległych
i Pomordowanych podczas II wojny światowej
Jolanta Blacha

W dniu 1 listopada 2015 roku na
Cmentarzu Parafialnym odbędzie się kolejna
zbiórka pieniędzy na renowację pomników
poległych żołnierzy.
W ubiegłym roku z inicjatywy członków
Samorządu Uczniowskiego Liceum
Ogólnokształcącego i Gimnazjum
w Modliborzycach podjęto pierwszą akcję, w której
zebrano 697,74 zł.
Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie
dziękujemy.
Samorząd Uczniowski

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
DZIEŃ RODZINY
„Kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem.
Człowiek, aby być człowiekiem, potrzebuje miłości"
Bosmans
Uroczysty Dzień Rodziny w Zespole Placówek Oświatowych im.
Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym odbył się 14 czerwca 2015 r. Dzień
ten na stałe wpisał się w kalendarz cyklicznych imprez, jakie odbywają się
w szkole, ponieważ patron naszej szkoły to papież rodziny.
Głównym celem uroczystości było wzmocnienie więzi
emocjonalnej z rodziną, okazywanie miłości na co dzień, podkreślenia
znaczenia rodziny w społeczeństwie.Miejscem wspólnej zabawy
i serdecznych rodzinnych spotkań było boisko szkolne. W organizację
imprezy plenerowej zaangażowana była cała społeczność szkolna. Piknik
rozpoczął się mszą świętą, sprawowaną przez ks. Krzysztofa Woźniaka
w intencji wszystkich rodzin.

Program uroczystości był niezwykle bogaty i bardzo różnorodny.
Każdy znalazł coś dla siebie i nikt z pewnością się nie nudził. Niesamowite
wrażenie wywarła na zebranej publiczności część artystyczna w wykonaniu
naszych uczniów.

Wśród atrakcji nie zabrakło także: zawodów sportowych,
pokazu akcji ratowniczej przez OSP Modliborzyce, występu zespołu
muzycznego, pokazu sztuk walki w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum, wykonanie oryginalnych fryzur i makijaży przez
zaproszoną panią fryzjer.
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m bigosem i pysznymi ciastami. Słoneczna pogoda sprzyjała wszystkim,
którzy skorzystali z naszego zaproszenia i zaszczycili nas swoją
obecnością. Szkolna uroczystość przebiegała w rodzinnej
i serdecznej atmosferze.
Dopisała nam nie tylko pogoda, ale także liczba uczestników , co
świadczy, że okoliczni mieszkańcy pozytywnie odbierają taką formę
spędzania wolnego czasu i integracji.
Dziękujemy za liczne przybycie, wspólne świętowanie, które
integruje, zbliża ludzi, buduje więzi rodzinne, ułatwia otwarcie się na świat
i drugiego człowieka. Dziękujemy serdecznie sponsorom za wsparcie
naszego przedsięwzięcia. Słowa podziękowania kierujemy do rodziców,
którzy chętnie zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości.
Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie
ZPO w Stojeszynie Pierwszym

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
ITALIA
„WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU”
15 czerwca 2015 r. klasa II gimnazjum zaprosiła nas na
wspaniałą podróż do słonecznej Italii. Stało się to dzięki realizacji projektu
gimnazjalnego zatytułowanego „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.
Realizację projektu nadzorowały panie: Mirosława Skubik, Magdalena
Moskal, Teresa Tomaszewska.

W magiczny nastrój tego dnia zostaliśmy wprowadzeni przez
Wiktorię Jędorowską i Jakuba Tylusa, którzy wcielili się w role słynnych
włoskich piosenkarzy
Rominy Power I Albana
Carrisi, śpiewając ich
przebój „ Ci Sara”.
Kolejnym elementem
programu było
przedstawienie
p r e z e n t a c j i
multimedialnej
zawierającej informacje
dotyczące położenia,
geografii, historii, kultury
i sztuki Włoch.
Prowadzili ją Dorota
Karczmarska i Jakub Kosidło. Prezentacja powstała na podstawie
materiałów zgromadzonych przez uczniów
pracujących w czterech grupach:
polonistycznej, historycznej, geograficznej
i plastycznej. W prezentacji znalazły się
również fragmenty opery włoskiej, utwór
„O sole mio” zagrany na waltorni przez
Agnieszkę Tomaszewską oraz taniec
wykonany przez uczniów.
Po prezentacji młodzież
zaprosiła wszystkich zgromadzonych na
słodki poczęstunek, przygotowany przez
rodziców. Całość umilały włoskie piosenki.
Po przerwie drugoklasiści wcielili
się w role Sienkiewiczowskich bohaterów
i zaprezentowali fragmenty powieści „Quo vadis”. Przedstawienie było
poprzedzone wieloma godzinami ciężkiej pracy, ale efekt zrekompensował
wcześniejsze trudy. Młodzi aktorzy doskonale poradzili sobie
z powierzonymi im rolami.

Prezentacja zrobiła ogromne wrażenie na zgromadzonej
publiczności. Dopełnieniem całości była wspaniała scenografia:
Colosseum, Bazylika św. Piotra, włoskie wybrzeże, drzewka
pomarańczowe. Na stołach po obu stronach sali znajdowała się wystawa
rzeczy związanych z Włochami, pamiątki z tego kraju.

Prezentacja projektu gimnazjalnego dostarczyła oglądającym
niezapomnianych wrażeń i rozbudziła chęć poznania tego interesującego
kraju,jakim są Włochy .
Mirosława Skubik
Magdalena Moskal
Teresa Tomaszewska

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
WYCIECZKA DO RADOMYŚLA
1 czerwca 2015r. wyjechaliśmy na dwudniową wycieczkę do
Radomyśla nad Sanem. Był to wyjazd integracyjny, gdyż oprócz
wychowawców z każdym dzieckiem pojechali członkowie jego rodziny
– mama, starsze rodzeństwo lub babcia. Pobyt był wypełniony różnymi
atrakcjami: zajęcia warsztatowe o działalności misji na świecie, zajęcia
plastyczne – malowanie na szkle, zajęcia przyrodniczo- ekologiczne
w formie gier i zabaw, zajęcia ruchowe na placu zabaw, wycieczki po
okolicy, zajęcia integracyjne w formie zabawy – zajęcia taneczne oraz
spotkanie przy grillu. Dzieci z zaciekawieniem oglądały również
interesujące filmy przyrodnicze w 3D. Koszty tej wycieczki w większości
zostały pokryte ze sprzedaży makulatury i z kolędowania - wystawienie
Jasełek w miejscowej kaplicy .Był to bardzo aktywnie i przyjemnie spędzony
czas.

OBSERWACJA PRZYRODY PRZY UŻYCIU LORNETEK

ZWIEDZANIE OKOLIC RADOMYŚLA
ZNALEZIONE SKARBY

SŁUCHANIE CIEKAWYCH OPOWIEŚCI
KS. DANIELA KORYCIŃSKIEGO
GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – MALOWANIE NA SZKLE

W STROJACH MISYJNYCH

Szkoła realizuje ten program przy współpracy z SANEPID
w Janowie Lubelskim. W jego ramach odbywają się ogólne spotkania
z rodzicami, na których omawiane są poszczególne zagadnienia programu.
Celem programu „Moje dziecko idzie do szkoły” jest podniesienie poziomu
wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na
temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu
prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie
o skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu
jak i w środowisku szkolnym. Główne myśli z pierwszego spotkania w dniu
9 września 2015r.
Dobry start szkolny ma zasadnicze znaczenie dla dalszej
edukacji. Dziecko pozytywnie nastawione do nauki chętniej będzie się
uczyło i cieszyło z każdej nowej informacji.
Dziecko rano musi mieć czas na spokojne zjedzenie wartościowego
śniadania, aby miało siłę iść do szkoły i aktywnie uczestniczyć na zajęciach.
Niedopuszczalne jest zaniedbywanie śniadań, zwłaszcza u dzieci.
Badania dowodzą, że:
·
Dobrze zaplanowane śniadanie- z produktami żywieniowymi
z 5 grup – zaspakaja około 1/4 dziennego zapotrzebowania na składniki
odżywcze,
·
Brak śniadań w codziennej diecie powoduje wystąpienie
niedoboru składników odżywczych, które trudno jest dziecku „nadrobić”
w ciągu dnia,
·
Dzieci regularnie spożywające pełnowartościowe śniadania
łatwiej koncentrują się na nauce, są bardziej zrównoważone, opanowane,
mniej drażliwe, mają większą odporność i więcej „sił witalnych”'
Zapotrzebowanie na energię u zdrowego dziecka w wieku 7-9 lat wynosi
1600- 2100 kcal, w zależności od aktywności fizycznej, wzrostu i masy ciała.
Dla ucznia do 13 roku życia ciężar plecaka szkolnego nie może przekraczać
10% jego wagi./cdn.
Nauczycielki Edukacji Wczesnoszkolnej

ZAWODY STRAŻACKIE
GMINNE ZAWODY MDP
W dniu 1 czerwca 2015 roku na kompleksie boisk sportowo
– rekreacyjnych w Modliborzycach odbyły się gminne zawody dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W zawodach wzięły udział 4 Dziewczęce i 4 Chłopięce
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W wyniku wyrównanej rywalizacji wśród
dziewcząt klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce – MDP Stojeszyn
II miejsce – MDP Wierzchowiska Drugie
III miejsce –MDP Wierzchowiska Pierwsze
IV miejsce –MDP Modliborzyce
Wśród chłopców wyniki ułożyły się tak samo :
I miejsce – MDP Wierzchowiska Drugie
II miejsce – MDP Stojeszyn
III miejsce – MDP Wierzchowiska Pierwsze
IV miejsce – MDP Modliborzyce.

Podsumowania oraz wręczenia dyplomów i nagród dokonał
Prezes Zarządu Gminnego druh Witold Kowalik. Każda „Młodzieżowa
Drużyn Pożarnicza”, w zależności od zdobytego miejsca, została
odznaczona pucharami za I, II, III miejsce oraz za udział w zawodach.
Członkowie drużyn zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi

w postaci:MDP dziewczęca: I miejsce – słuchawki, II miejsce – zegarki,
III miejsce – piłka siatkowa, IV miejsce – pendrive, MDP chłopięca: I miejsce
– słuchawki, II miejsce – zestaw kosmetyczny, III miejsce – piłka nożna,
IV miejsce – pendrive.
Dziękujemy komisji sędziowskiej z PSP w Janowie Lubelskim za
sprawne przeprowadzenie zawodów oraz gospodarzom druhom z OSP
Modliborzyce za przygotowanie i zabezpieczenie zawodów.

ćwiczenie bojowe.
Komisję sędziowską stanowili członkowie Oddziału
Powiatowego ZOSPRP w Janowie Lubelskim. Po trzech konkurencjach,
w klasyfikacji generalnej w grupie męskiej kolejność czołowych miejsc
wyglądała następująco:
I miejsce - OSP Wierzchowiska Pierwsze
II miejsce – OSP Modliborzyce
III miejsce – OSP Wierzchowiska Drugie
W grupie kobiecej, kolejność czołowych miejsc wyglądała
następująco:
I miejsce - OSP Wierzchowiska Pierwsze
II miejsce – OSP Modliborzyce
III miejsce –OSP Wierzchowiska Drugie.
Wręczenia pucharów oraz dyplomów dokonał Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP w Modliborzycach druh Witold Kowalik.
Zwycięzcom gratulujemy postawy i życzymy kolejnych sukcesów!
Gospodarzom
tegorocznych zawodów
oraz przygotowującym
drużyny do zawodów
składamy serdeczne
podziękowania za bardzo
dobrą organizację oraz za
wysoki poziom wyszkolenia
wszystkich zawodników.
ź

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO
- POŻARNICZE
Dnia 4 lipca 2015 r. na stadionie MKS Janowianka odbyły się
zawody sportowo - pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu janowskiego. Rywalizacja wśród strażaków
odbywała się w następujących konkurencjach:
ź Musztra,
ź Sztafeta pożarnicza,
ź Ćwiczenie bojowe.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
I miejsce drużyna OSP Aleksandrówka z sumą punktów 96,5 pkt.
II miejsce drużyna OSP Konstantów z sumą punktów 96,5 pkt.
III miejsce drużyna OSP Kawęczyn z sumą punktów 101,9 pkt.
IV miejsce drużyna OSP Wierzchowiska I z sumą punktów 102,6 pkt
Drużyna OSP Modliborzyce z sumą punktów 110,6 pkt zajęła VIII
miejsce.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO
– POŻARNICZE
28 czerwca 2015 roku na boisku sportowym w Stojeszynie odbyła
się kolejna edycja Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży
Pożarnych szczebla gminnego.
W zawodach udział wzięło 10 drużyn męskich z jednostek OSP
z terenu gminy Modliborzyce oraz 3 drużyny kobiece. Do rywalizacji
przystąpiły jednostki: OSP
Dąbie, OSP Lute, OSP
Modliborzyce,OSP
Pasieka, OSP Stojeszyn,
OSP Wierzchowiska
Drugi,OSP Wierzchowiska
Pierwsze, OSP Wolica
Druga,OSP Wolica
Pierwsza oraz OSP
Zarajec.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach:
musztra,
sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami,

ź
ź

Grupa C / kobiety/
I miejsce - Kobieca Drużyna Pożarnicza Krzemień Drugi z sumą punktów
132,9 pkt.
II miejsce - Kobieca Drużyna Pożarnicza Wierzchowiska I z sumą punktów
135,3 pkt.
III miejsce - Kobieca Drużyna Pożarnicza Modliborzyce z sumą punktów
137,7pkt.
IV miejsce - Kobieca Drużyna Pożarnicza Wierzchowiska II z sumą
punktów 139,2 pkt.
Po wręczeniu pucharów, dyplomów oraz nagród dla wszystkich
uczestników zakończenia XX zawodów sportowo - pożarniczych z terenu
powiatu janowskiego dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak.
Damian Piotrowski

VI EDYCJA TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIER RP
Do tegorocznej rywalizacji w największej i najbardziej prestiżowej
imprezie piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w naszym kraju, zgłosiło się ponad
15 tysięcy zespołów, w tym blisko 6 tysięcy drużyn dziewcząt! W sumie,
w pięciu dotychczasowych edycjach turnieju wystąpiło ok. 700 000 dzieci
i młodzieży z całej Polski!
W dniach 9-10 września na Orliku w Wierzchowiskach Drugich
odbyły się eliminacje na szczeblu Orlika w dwóch kategoriach wiekowych,
grupa 12-13 lat /dziewczęta i chłopcy/, grupa 10-11 lat /dziewczęta
i chłopcy/. Każdy uczestnik eliminacji otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
super modną pamiątkową opaskę odblaskową na rękę z limitowanej serii
FANKLUBU ORLIKA. Dla zwycięskich drużyn, które awansowały do
dalszego etapu rozgrywek w poszczególnych kategoriach, zostały
ufundowane pamiątkowe puchary.

Mimo zaciętej rywalizacji o zwycięstwo, turniej przebiegł w miłej
sportowej atmosferze. Turniej zorganizował i przeprowadził animator Orlika
Jerzy Duda.
Jerzy Duda

Zwycięzcy:
ź kategoria 10-11 lat dziewczęta - Zespół Szkół w Wierzchowiskach
Drugich, w składzie: Kołtyś Sylwia, Kamińska Wiktoria,Lodowska
Natalia, Łukasik Daria, Grzyb Julia, Serwatka Oliwia, Sudoł Kinga,
Rawska Wiktoria , Kucharczyk Julia,Kołtyś Katarzyna. Opiekun
Krzysztof Koszałka;
ź
kategoria 10-11 lat chłopcy - Chłopcy Młodsi Modliborzyce,
w składzie: Głowala Dawid, Kowal Kacper,Tchórz Mikołaj, Surowski
Jakub, Kapusta Wiktor, Pawlak Krystian, Blacha Paweł, Pikula Paweł,
Kawęcki Bartłomiej, Martyna Kacper, Krasowski Bartłomiej, Zarzeczny
Mateusz. Opiekun Tomasz Mazur;
ź kategoria 12-13 lat dziewczęta – Zespół Szkół w Wierzchowiskach
Drugich, w składzie: Brodowska Łucja, Skóra Maria,Myszak Julia,
Rogalska Ewelina, Ślusarska Karolina, Pikula Beata, Widz Izabela,
Lenart Maria, Tomiło Anna. Opiekun Krzysztof Koszałka;
ź kategoria 12-13 lat chłopcy - Zespół Szkół w Wierzchowiskach
Drugich, w składzie: Materniak Jakub, Małyszek Miłosz, Lenart Marcin,
Pikula Mateusz, Środek Damian, Kamiński Jakub, Żołynia Kacper,
Latus Karol, Szpyra Piotr, Bańka Łukasz. Opiekun Krzysztof Koszałka.

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WIERZCHOWISK
W LATACH 1939-1944 - PRZESZŁOŚĆ WSI
[...] 1 sierpnia 1923 roku przez Wierzchowiska przejeżdżał
marszałek Józef Piłsudski, będący w drodze do Godziszowa, do
Władysława Beliny-Prażmowskiego. Było to spełnienie obietnicy złożonej
Belinie - Prażmowskiemu przez Józefa Piłsudskiego jeszcze w okopach
w okresie Legionów, że będzie ojcem chrzestnym, urodzonego w tym
czasie, jego dziecka. Sama uroczystość chrztu sześcioletniego syna
Janusza i urodzonej, przed miesiącem córki Aliny odbyła się w salonie
dworku w Godziszowie (kościoła jeszcze nie było). Józef Piłsudski przybył
pociągiem do Szastarki wraz z generałem Kazimierzem Sosnkowskim, płk.
Michałem Łubińskim, płk. Kazimierzem Samirowskim oraz adiutantem
Rudnickim [Gazeta Janowska nr 7(16),2009 r.]. Po uroczystym powitaniu
na dworcu, goście udali się powozami przez Brzozówkę, Błażek, Pasiekę,
Wierzchowiska, Węgliska do Godziszowa. Marszałek był spontanicznie
witany kwiatami przez ludność okolicznych miejscowości gromadzącą się
na trasie przejazdu. Honorowy gość wieziony był w jedynej w okolicy,
podstawionej przez dziedzica Wierzchowisk Świdę, karecie, zaprzężonej
w cztery białe konie. Karetę prowadził dworski stangret Andrzej Czajczyk.
Kolumnę poprzedzała bardzo liczna banderia na pięknych, przystrojonych
koniach. W Wierzchowiskach na drodze (przed mostem na Sannie)
wybudowano, przybraną wieńcami, godłem państwa i flagami, bramę. Tu
odbyło się spotkanie mieszkańców Wierzchowisk i okolicznych
miejscowości z Marszałkiem, co stanowiło ogromne wydarzenie
historyczne, wspominane przez następne pokolenia. W imieniu zebranych
dostojnego gościa powitał tradycyjnie chlebem i solą dziedzic Gustaw
Świda.
Po powitalnych przemówieniach, wręczeniu przez dzieci kwiatów
i wiwatach, Marszałek podziękował zebranym za tak serdeczne przyjęcie
i wyraził przy tym wdzięczność mieszkańcom Wierzchowisk za gościnność,
jakiej doznał z ich strony w czasie walk w 1915 r. Okazało się, że
przebywających w Wierzchowiskach legionistów z ich komendantem
miejscowe kobiety częstowały chlebem i mlekiem. A więc był to nie pierwszy
pobyt Józefa Piłsudskiego w Wierzchowiskach [Kronika Szkoły
Podstawowej w Wierzchowiskach].
Opisane powyżej spotkanie nie było pierwszym, osobistym
kontaktem Świdów z Marszałkiem. Dwa lata wcześniej, 23 marca 1921

roku, oboje uczestniczyli w uroczystym udekorowaniu przez Naczelnego
Wodza Krzyżem Virtuti Militari sztandaru Pułku Ułanów Lubelskich
w Kraśniku. Dzień wcześniej Zofia Świdowa była matką chrzestną
sztandaru. Po zakończeniu uroczystości Józef Piłsudski udał się do
Olbięcina na bankiet, wydany na jego cześć w pałacu Szczycińskich.
W tym spotkaniu, między innymi, uczestniczyli również Świdowie [M.Głąb,
„Józef Piłsudski w Kraśniku i Olbieńcinie”, Janowskie Korzenie nr 16].
Oboje Świdowie czynnie uczestniczyli w życiu społeczno
- politycznym regionu janowskiego, szczególnie w pierwszych miesiącach
niepodległości. Brali udział w tworzeniu administracji państwowej na terenie
powiatu janowskiego. W 1919 roku Gustaw Świda został mianowany
komisarzem (starostą) rządu na powiat janowski. Jego praca na tym
stanowisku cieszyła się dużym uznaniem wśród społeczeństwa [ „Z dziejów
powiatu janowskiego i kraśnickiego”, Janów Lubelski 2000]. [...]
Dnia 3 Maja 1924 roku w czasie obchodów rocznicy Konstytucji,
na błoniu obok kościoła posadzono drzewko dębu, zwane odtąd
„Drzewkiem Wolności”. Miało ono symbolizować „trwałość państwa
i wolność narodu” [Kronika Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach].
11 listopada 1928 roku na błoniu, obok „Drzewka Wolności”,
dokonano odsłonięcia, ufundowanego przez społeczeństwo Wierzchowisk,
pomnika z napisem: „Poległym za Ojczyznę. W 10 rocznicę odzyskania
n i e p o d l e g ł o ś c i 11 X I 1 9 2 8 ” [ K r o n i k a S z k o ł y P o d s t a w o w e j
w Wierzchowiskach] .
Odtąd utrwalił się, kontynuowany do 1939 roku, zwyczaj
organizowania przed pomnikiem i „Drzewkiem Wolności” wszystkich
uroczystości lokalnych i państwowych. Stałym ich elementem, obok
przemówień i składania wieńców, była defilada.
W 1935 roku, w miejscu powitania Józefa Piłsudskiego, obok
mostu na Sannie, postawiono żelazny krzyż na kamiennym postumencie
z napisem: „Tu chleb i sól przyjmował od nas Marszałek Józef Piłsudski dnia
1 VIII 1923 roku” [Kronika Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach]. [...]
c.d.n.
fragmenty pracy mgr Czesława Plachy
pt. „Warunki życia mieszkańców Wierzchowisk w latach 1939-1944"

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA...
GRUPA PŁK. TADEUSZA ZIELENIEWSKIEGO (25 IX - 2 X 1939 r.)
Fragment pracy, absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim,
Katarzyny Kowal z Modliborzyc,przygotowanej na Konkurs Historyczny dotyczący
wiedzy o końcowej fazie walk Wojska Polskiego w Wojnie Obronnej 1939 r. na
terenie Powiatu Janowskiego. W 65-tą rocznicę tamtych wydarzeń - październik
2004 r. Nagroda II-ga.

26 września 1939 r. w lasach na zachód od Krasnegostawu,
znajdowała się na postoju grupa "Kowel" płk. dypl. Leona Koca. Zebrały się
tu jeszcze inne dość liczne oddziały. Były to: grupa płk. Władysława
Filipkowskiego, złożona z grupy "Brześć" ppłk.dypl. Alojzego Horaka, 77 pp
ppłk. Augusta Nowosielskiego oraz resztki 145 pp ppłk. Jana Korkiewicza;
grupa "Chełm" płk. dypl. Władysława Płonki, w składzie: pułk kawalerii
Feliksa Kopcia, dwóch szwadronów 1 pułku kawalerii KOP "Rokitno",
4 szwadronu 7 p.uł. rtm. Antoniego Męczarskiego, resztek 3 szwadronu 20
p. uł. rtm. Jana Ptaka, resztek Kd 33 DP rtm. Stanisława Mariana
Kowalewskiego, resztek baterii tzw. "granicznej" por. Tadeusza
F. Jasiewicza (bateria bez dział, zorganizowana jako kawaleria; grupa
kawalerii rtm. Franciszka Flataua, złożona z pozostałości 1,2 i 4 szwadronu
1 pułku szwoleżerów, które odłączyły się od swego pułku 14 września, oraz
pluton z 12 p. uł. z dowódcą pułku ppłk. Andrzejem Kuczkiem i lekarzem
tego pułku kpt. lek. Stefanem Rettingerem. Znalazło się tu ponadto
zgrupowanie piechoty ppłk. Czesława Czajkowskiego oraz batalion
saperów mjr. Wacława Plewaki. Ogółem grupa liczyła: cztery pułki piechoty,
pułk kawalerii, około dwóch dywizjonów artylerii, (częściowo bez dział
i z małą ilością amunicji) oraz batalion saperów.
Grupa płk. dypl. Koca przesunęła się w rejon Bychawa
- Żołkiewka, gdzie przez dzień 27 września odpoczywała na postoju
ubezpieczonym.
27 września na odprawie dowódców w Sobieskiej Woli
dowództwo nad całością oddziałów objął płk. dypl. Tadeusz Zieleniewski,
tworząc własną grupę. Postanowił on maszerować na południe i pokonując
mniejsze ośrodki nieprzyjaciela, osiągnąć przynajmniej linie Mościska
- Jarosław - Łańcut, a może nawet podgórze Karpat. Liczył, że przynajmniej
części grupy uda się przedrzeć na Węgry. Wobec braku środków łączności
dowódca grupy wydał rozkaz na trzy dni, przewidując w dniach 28 i 29
września przemarsz do lasów nad San (na południe od Janowa
Lubelskiego), 30 września rozpoznanie Sanu, a na 1 października
forsowanie rzeki.
28 września grupa ruszyła w kierunku południowo - zachodnim
w trzech kolumnach:
- kolumna zachodnia (prawa) - grupa płk. Koca - maszerowała wzdłuż
rzeczki Sanna na Modliborzyce, jej zachodnie ubezpieczenie zapełniała
podgrupa ppłk. Kiszkowskiego, idąc na Polichną Górną
- kolumna środkowa - grupa płk. Filipkowskiego - kierowała się przez
Godziszów na Janów Lubelski
- kolumna wschodnia (lewa) - grupa płk. Płonki - podążała przez Wysokie
- Chrzanów w stronę Dzwoli.
W rzeczywistości polskie oddziały nie miały żadnych szans
przebicia się na południe. 27 września zachodni brzeg Sanu, od ujścia aż po
Radymno obsadził XVII korpus niemiecki, mając w drugim rzucie
2 DPanc. oraz VIII korpus. Dalej na południe organizował obronę Sanu
XVIII korpus, a w drugim rzucie XXII korpus pancerny.
28 września niemiecka 27 DP (z VII korpusu 10 armii) znajdowała
się w rejonie Kraśnika, mając straże tylne w Janowie Lubelskim, a w Dzwoli
dywizjon przeciwpancerny; 68 DP z tego korpusu była za Wisłą w rejonie
Ożarów - Opatów.
29 września oddziały polskie napotkały opór tylnej straży
niemieckiej. 27 DP. Podgrupa ppłk-a Kiszkowskiego z kolumny płk. Koca,
natarła od północy na Polichnę Górną. Walczono od godz. 10 do godz. 14
ze zgrupowaniem ponad 4 batalionów niemieckich, które na rozkaz
dowódcy 27 DP jechały samochodami ciężarowymi z Kraśnika do Janowa
Lubelskiego, w celu odbicia, okrążonego w Dzwoli, dywizjonu
przeciwpancernego. Nie zdołano przełamać oporu Niemców, którzy byli na
szosie, na zakręcie koło cmentarza. Po ciężkim boju spotkaniowym wojsko
polskie wycofało się w kierunku Wojciechowa, zostawiając na polu bitwy
kilkunastu zabitych oraz zabierając kilkunastu rannych, których
pozostawiono w szpitalu polowym w Wierzchowiskach we dworze u pana
Mariana Świdy. Następnie - pospiesznie te oddziały (podgrupa ppłk.
Adamusa i ppłk. Pokornego) wojska polskiego, skierowały się w kierunku
Wolicy, gdzie przez most na Sannie, przeszły do lasu wolickiego. Lasem
tym zbliżyły się szosy Kraśnik - Janów na wysokości wsi Kopce. Było to
około godz. 17. Na szosie tej ponownie zetknęli się z wrogiem, była bitwa
spotkaniowa, którą Polacy wygrali, wzięli do niewoli 17 -19 jeńców
niemieckich. Polacy stracili 11 żołnierzy oraz wielu rannych. Jeńców,
zabitych żołnierzy polskich i rannych przewieziono do wsi Majdan
Modliborski ("już było prawie ciemno" - jak podaje p. Janina Fuszara), gdzie
zabitych zostawiono na posesji pana Michała Żelazko. Żołnierze pochowali
swoich kolegów w zbiorowej mogile. Ciężko rannych w liczbie około
7 pozostawiono w sąsiednim domu brata (dom był większy) u pana
Franciszka Żelazko. Jeńców pozostawiono pod silną strażą w domu u pana
Adama Cudziło, jednakże gospodarza nie było w domu, jeńcami zajęła się
żona. Wszystko było w wielkiej tajemnicy, żeby ludność cywilna uniknęła
i nie doznała szykan ze strony okupanta, tak jak miało to miejsce
w Polichnie. Część wojska i taborów odjechało zaraz w kierunku wsi Świnki

na nocleg w Kalennem. Reszta wojska nocowała w Majdanie i rano,
zabrawszy 6 rannych oraz jeńców, pomaszerowała w kierunku wsi Świnki,
następnie do wsi Pikule i Momoty. U pana Franciszka Żelazko
pozostawiono tylko jednego ciężko rannego żołnierza, który po kilku dniach
zmarł i został pochowany w tej zbiorowej mogile jako 12 zabity. Dlatego przy
ekshumacji w marcu 1940 roku było 12 ciał, które są pochowane na
cmentarzu w Modliborzycach. Dokładnie pochowanych jest tam tylko 11, bo
12-go, po ceremonii żałobnej, zabrała żona karawanem do Grudziądza.
Była ona przy ekshumacji i wtedy rozpoznała męża (brata?). Musiała od
kogoś dowiedzieć się, że jest tam pochowany(?). Sama ekshumacja była
przeprowadzona z inicjatywy księdza wikariusza Jana Kowalczyka
i podchorążego Wacława Pikuli z Modliborzyc, który brał udział w tej bitwie
pod Kopcami i był z wojskiem w Majdanie Modliborskim. 29. X. 1939 r. ze
względu na predyspozycje dowódcze, podchorążego W. Pikulę odesłano
do domu w Modliborzycach, które było oddalone od Majdanu tylko o 4 km,
z myślą o walce podziemnej Polaków. Był on naocznym świadkiem tych
zdarzeń i wszystko
przekazał księdzu
Kowalczykowi. W ten
sposób powstała myśl
ekshumacji zabitych
żołnierzy oraz
przewiezienie ich
z grobu w Majdanie na
cmentarz parafialny
w Modliborzycach.
D a l s z e
l o s y
i d z i a ł a l n o ś ć
patriotyczna Wacława
Pikuli w tajnej
organizacji "Polska
Organizacja Zbrojna" są
wszystkim na terenie
Modliborzyc, powiatu
i województwa dobrze
znane.
Środkowa kolumna
płk. Filipkowskiego
POMNIK PŁK. ZIELENIEWSKIEGO
stoczyła jeszcze 29
W MOMOTACH GÓRNYCH
września krwawe walki
w Janowie Lubelskim,
gdzie Niemcy uporczywie bronili się w murowanym budynku więzienia.
W czasie szturmu, zginęło kilku oficerów, min. ppłk. rez. Tadeusz Lechnicki
i por. Teofil Pietraszko - dowódca kompanii ppan. 77 pp; ppor. rez. Józef
Sitarz - dowódca kompanii kolarzy z 6 DP oraz ppor. Jan Sztejbis - oficer
zwiadowczy dywizjonu artylerii 30 pal. z obrony twierdzy w Brześciu.
Kolumna wschodnia płk-a Płonki, okrążyła w Dzwoli niemiecki
dywizjon przeciwpancernyz 27 DP. W walce z nim poniosła straty:
7 zabitych i 13 rannych. W szpitalu w Szczebrzeszynie zmarli z ran
odniesionych w Dzwoli: por. rez. dr Julian Jerzy Nieć - kustosz muzeum
regionalnego w Łucku, por. rez. Tadeusz Wierzbicki i mjr Konrad Żelazny,
były komendant PKU w Suwałkach.
Po tych walkach grupa płk. dypl. Zieleniewskiego,
skoncentrowała się w lasach w rejonie Domostwa - Momoty. Położenie jej
było bez wyjścia, gdyż - jak wspomniano - San był silnie obsadzony przez
Niemców.
2 października złożono broń...
Pracę napisałam na podstawie: książki pt."Grupa płk.
Zieleniewskiego"p. mgr Tomasza Bordzania oraz wywiadów historycznych
z p. Dariuszem Kossakowskim i p. Stanisławem Pikulą z Modliborzyc.
Katarzyna Kowal
Lublin, dnia 2 października 2014 r.

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego
kwartalnika przyjmowane będą:
do 06.12.2015 - wydanie grudniowe nr 41
do 01.03.2016 r. - wydanie marcowe nr 42
Wszystkie materiały prosimy dostarczać na bieżąco wyłącznie
w wersji elektronicznej. Artykuły przekazane po tym terminie
będą ewentualnie publikowane w kolejnych numerach gazety.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do
współpracy przy redagowaniu kwartalnika „Wieści
Gminne”. Dzięki Waszym pomysłom nasza gazeta
może być ciekawsza.

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 12.06.2015 r. - 20.09.2015r.
... na ślubnym kobiercu stanęli:

v Krzysztoń Daniel zam. Kolonia Zamek i Grębowiec
Agnieszka zam. Janów Lubelski
v Wesołowski Janusz zam. Modliborzyce i Szymkowska
Karolina zam. Warszawa
v Wąsik Tomasz zam. Modliborzyce i Drozdowska
Magdalena zam. Chełmża
v Wróbel Artur zam. Ciechocin i Pachuta Anna zam. Janów
Lubelski
v Minkiewicz Janusz zam. Brodzianki i Giżka Joanna
zam. Dąbie
v Budkowski Łukasz zam. Zarajec i Pikula Jolanta
zam. Majdan Obleszcze
v Czapla Paweł zam. Łęczna i Giżka Ewelina zam. Dąbie
v Sulik Paweł zam. Brzeziny i Siwkiewicz Anna
zam. Modliborzyce
v Przytuła Karol zam. Biała Pierwsza i Ożóg Agnieszka
zam. Wierzchowiska Pierwsze
v Sobierajski Łukasz zam. Kłoda i Duda Magdalena zam.
Wierzchowiska Pierwsze
v Łazur Piotr zam. Łada i Moskal Ewelina zam. Słupie
v Garbacz Paweł zam. Dąbie i Gumieniak Magdalena
zam. Stalowa Wola
v Gózd Leszek zam. Modliborzyce i Kamińska Bożena
zam. Wolica Druga
v Ptaszek Tomasz zam. Wierzchowiska Pierwsze
i Ostrowska Katarzyna zam. Słupie
v Padziak Michał zam. Modliborzyce i Kowalik Monika
zam. Chrzanów Pierwszy
v Dziewa Kamil zam. Błażek i Wilewska Iwona
zam. Wolica Pierwsza
v Witek Michał zam. Janów Lubelski i Kucia Katarzyna
zam. Modliborzyce
v Krzysztoń Krystian zam. Felinów i Węgielewska
Katarzyna zam. Potoczek
v Wielgus Łukasz zam. Wierzchowiska Pierwsze
i Kotwica Sylwia zam. Polichna Druga
v Sajdak Rafał zam. Wolica Pierwsza i Bober Anna zam.
Krzemień Drugi
v Jewulski Łukasz zam. Lute i Wach Dorota zam.
Dąbrowica
v Tałanda Przemysław zam. Latyczyn i Siroń Agnieszka
zam. Brzeziny
v Kamiński Marcin zam. Węgliska i Kosidło Anna
zam. Janów Lubelski
v Szyfer Bartłomiej zam. Stojeszyn Drugi i Piotrowska
Katarzyna zam. Radwanówka
v Ożóg Kamil zam. Wierzchowiska Drugie i Drozd

Amanda zam. Polichna Czwarta
v Małek Rafał zam. Zarajec i Myszak Anna zam.
Wolica Pierwsza
v Kowalczuk Daniel zam. Trawniki i Bożek Ewelina
zam. Modliborzyce
v Miś Daniel zam. Janów Lubelski i Tylus Katarzyna
zam. Wolica Kolonia
v Kułaga Krzysztof zam. Gorzyce i Biała Dorota
zam. Wierzchowiska Drugie
v Pawlas Łukasz zam. Wierzchowiska Drugie i Pietraszek
Magdalena zam. Majdan Grabina
v Baran Paweł zam. Węgliska i Gębala Sylwia zam. Lipa
v Abramek Przemysław zam. Modliborzyce i Węglińska
Katarzyna zam. Kraśnik
v Łata Paweł zam. Ruda Godowska i Wojtan Agnieszka
zam. Wierzchowiska Pierwsze
v Kolasa Grzegorz zam. Wolica Druga i Małysza
Magdalena zam. Kapronie
v Gierłach Karol zam. Modliborzyce i Macias Sylwia
zam. Połaniec
v Majewski Karol zam. Lublin i Graboś Joanna zam.
Modliborzyce
v Pcionek Mariusz zam. Michałówka i Stefanik Karolina
zam. Stojeszyn Pierwszy
v Sala Kamil zam. Modliborzyce i Brodowska Joanna
zam. Modliborzyce
v Breś Krzysztof zam. Lute i Paździór Marta
zam. Brzozówka- Kolonia
v Łoszak Mateusz zam. Modliborzyce i Wronka Paulina
zam. Zarajec Potocki
v Sarzyński Przemysław zam. Szpikołosy i Janiszyn
Monika zam. Stojeszyn Pierwszy
v Łazur Mateusz zam. Modliborzyce i Tur Teresa
zam. Potoczek
v Wierzchowiak Dominik zam. Sulów i Kasica Jolanta
zam. Stojeszyn Pierwszy
v Aleksak Radosław zam. Majdan i Skubik Monika
zam. Słupie
v Maziarz Bartłomiej zam. Zarzecze i Igras Justyna
zam. Zarajec
v Dziadosz Jacek zam. Wierzchowiska Pierwsze i Babicz
Sylwia zam. Janów Lubelski
v Stręciwilk Sylwester zam. Gwizdów i Tylus Małgorzata
zam. Nisko
v Parchyta Adrian zam. Potok Stany i Golec Marta
zam. Stojeszyn Kolonia

Życzymy wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia.

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
W tym samym okresie urodziło się 22 dzieci:
Chmiel Szymon - Modliborzyce
Czerwonka Michał - Stojeszyn Pierwszy
Grzyb Tymoteusz - Wierzchowiska Drugie
Hołody Zofia - Modliborzyce
Kaproń Aleksander Piotr -Stojeszyn Drugi
Latus Dominik - Wierzchowiska Pierwsze
Lenart Róża Danuta - Wierzchowiska Drugie
Lewandowski Adam - Modliborzyce
Łupina Franciszek - Kolonia Zamek
Muliński Wojciech - Modliborzyce
Oleszko Emilia - Węgliska
Ożóg Milena - Wierzchowiska Pierwsze
Piech Wiktoria -Modliborzyce
Powęska Hanna - Modliborzyce
Racka Lena - Kolonia Zamek
Serwatka Karolina Ewa - Wolica Pierwsza
Skrzypek Antonina - Wierzchowiska Pierwsze
Stręciwilk Aleksandra - Gwizdów
Sulik Mikołaj - Modliborzyce
Szpyra Emil Krzysztof - Wolica Kolonia
Szpyt Wiktor - Majdan
Żołynia Miłosz - Wolica Pierwsza

Fieńko Sergiusz - Stojeszyn Drugi
Gajur Feliks - Wolica Kolonia
Gębala Jan - Pasieka
Giżka Czesław Henryk - Dąbie
Hys Jan - Brzeziny
Jaskowiak Jerzy - Stojeszyn Kolonia
Kaczorowski Jan Marian - Zarajec
Kapusta Stanisława - Stojeszyn Drugi
Kołtyś Stanisław - Antolin
Krawczyk Zofia Teofila - Wierzchowiska Drugie
Kucharczyk Stefania - Wierzchowiska Drugie
Kudła Teresa - Modliborzyce
Ludian Leokadia - Wolica Kolonia
Machulak - Plizga Edwarda - Zarajec
Matysiak Stanisława Paulina - Modliborzyce
Ożóg Aleksander - Wierzchowiska Pierwsze
Pęk Edward - Modliborzyce
Radwan Józef Julian - Wierzchowiska Drugie
Szczecka Helena - Stojeszyn Pierwszy
Szwedo Gustaw Piotr - Wolica Druga
Wach Ryszard Jan - Michałówka
Wielgus Stefan - Słupie
Zając Franciszek - Zarajec
Zając Marianna - Zarajec
Ziółkowska Wanda Antonina - Stojeszyn Drugi

...w tym samym okresie zmarło 28 osób:
Adamek Aleksander - Kolonia Zamek
Biżek Stefania Agata - Pasieka
Fiedorek Daniel Jakub - Modliborzyce

Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów,
podawane są na podstawie dokumentów otrzymywanych z
innych Urzędów Stanu Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
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PAPIEŻ - OBRAZ OLEJNY
IRENA ROWICKA

IX EDYCJA KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY
W GMINIE MODLIBORZYCE
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