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Ka¿dy kolejny dzieñ przybli¿a nas do najpiêkniejszych,
najbardziej rodzinnych œwi¹t
- Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Stó³ wigilijny i choinka gromadz¹ nas w te dni w gronie
bliskich, drogich, kochanych…
Na czas tych niepowtarzalnych chwil
Przyjmijcie Pañstwo serdeczne ¿yczenia
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Niech nadchodz¹cy 2011 Rok bêdzie lepszym,
pomyœlniejszym rokiem, a prze³amany bia³y op³atek
niech sprawi, by otacza³a Was ludzka ¿yczliwoœæ,
dobroæ, zrozumienie.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Rogo¿a

Wójt Gminy Modliborzyce
Witold Kowalik

Redakcja
Wieœci Gminnych

Szanowni Pañstwo
Pragnê serdecznie podziêkowaæ za poparcie i okazane
zaufanie w wyborach samorz¹dowych. Wierzy³em, ¿e Pañstwu tak¿e le¿y
na sercu dobro oraz rozwój ca³ej gminy, a mój wysoki wynik w wyborach
tylko to potwierdzi³. By³a to wasza niezale¿na i osobista decyzja, za co
jeszcze raz bardzo dziêkujê.
Zapewniam, i¿ z mojej strony do³o¿ê wszelkich starañ, aby Pañstwa
nie zawieœæ i ze zdwojon¹ si³¹ bêdê d¹¿y³ do dalszego rozwoju ca³ej
gminy.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Modliborzyce
mgr in¿. Witold Kowalik
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VI KADENCJA RADY GMINY MODLIBORZYCE
W wyniku wyborów samorz¹dowych, które odby³y siê
21 listopada 2010 roku, radnymi rady gminy zostali:
1. Chorêba³a Waldemar - D¹bie
2. Drzazga Zdzis³aw - Modliborzyce
3. Gêbala Adam - Wierzchowiska Pierwsze
4. Jaszyna Stanis³aw - Wolica Druga
5. Kamiñski Franciszek - Wêgliska
6. Machulak Andrzej - S³upie
7. Miœ Krzysztof - Zarajec
8. Nosal S³awomir - Stojeszyn Pierwszy
9. O¿óg Krzysztof - Wierzchowiska Pierwsze
10. Pelc Agnieszka - Majdan
11. Pos³uszny Marek - Kolonia Zamek
12. Rogo¿a Piotr - Modliborzyce
13. Wieleba Mariusz - Modliborzyce
14. Wielgus Józef - Wierzchowiska Drugie
15. Zgórka Stanis³aw - Brzeziny
W dniu 1 grudnia 2010 r. odby³a siê pierwsza sesja
w VI kadencji Rady Gminy Modliborzyce, na której radni z³o¿yli
œlubowanie nastêpuj¹cej treœci: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, œlubujê uroczyœcie obowi¹zki radnego
sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro
mojej gminy i jej mieszkañców”.
Przewodnicz¹cym Rady Gminy Modliborzyce zosta³ Pan
Piotr Rogo¿a, wiceprzewodnicz¹cymi panowie: Mariusz Wieleba
i Stanis³aw Zgórka.
W trakcie sesji ustalone zosta³y sk³ady osobowe komisji
sta³ych rady gminy.

Radni VI kadencji
Objêcie obowi¹zków przez wójta - Pana Witolda
Kowalika nast¹pi³o w dniu 10 grudnia 2010 r., kiedy to wójt gminy
z³o¿y³ wobec Rady Gminy œlubowanie o nastêpuj¹cej treœci:
„Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczyœcie œlubujê, ¿e dochowam
wiernoœci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla
dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy. Tak mi
dopomó¿ Bóg”.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli:
Zdzis³aw Drzazga
Andrzej Machulak
Krzysztof Miœ
Agnieszka Pelc
Marek Pos³uszny
Komisja Rolnictwa, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Waldemar Chorêba³a
Adam Gêbala
Krzysztof Miœ
S³awomir Nosal
Krzysztof O¿óg
Marek Pos³uszny
Józef Wielgus
Komisja Zdrowia, Oœwiaty i Kultury
Waldemar Chorêba³a
Zdzis³aw Drzazga
Stanis³aw Jaszyna
Franciszek Kamiñski
Agnieszka Pelc
Mariusz Wieleba
Stanis³aw Zgórka

Wójt Gminy Modliborzyce
Witold Kowalik

Z WA¯NYCH WYDARZEÑ…
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu naszej gminy by³a wrzeœniowa
wizyta
pani Krystyny Wyrwickiej i pani Marzeny Bartosiewicz
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w Warszawie.
Panie na nasze zaproszenie odwiedzi³y Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Modliborzycach. S³u¿y³y rad¹ i konsultacj¹ w zakresie
trudnoœci napotykanych w ma³ych wiejskich oœrodkach. Spotka³y siê te¿
Z grup¹ osób z naszego regionu. Wizyta mia³a charakter
szkoleniowo-goœcinny.

Komisja £adu, Porz¹dku Publicznego
i Ochrony Œrodowiska
Adam Gêbala
Stanis³w Jaszyna
Franciszek Kamiñski
Andrzej Machulak
S³awomir Nosal
Krzysztof O¿óg
Mariusz Wieleba
Józef Wielgus
Stanis³aw Zgórka

Na zdjêciu od prawej: Krystyna Wyrwicka, - dyr. Departamentu
Pomocy Spo³ecznej MPiPS, Marzena Bartosiewicz- g³ówny specjalista
Departamentu Pomocy Spo³ecznej w MPiPS, Witold Kowalik- Wójt Gminy
Modliborzyce.
Bo¿ena Skowroñska
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V KADENCJA BOGATA W INWESTYCJE…
DROGOWNICTWO
-

-

wyremontowano drogê powiatow¹ Modliborzyce - B³a¿ek,
dokonano modernizacji drogi Wolica Pierwsza - Wolica Druga,
wyremontowano drogi Micha³ówka - Przymiarki, Micha³ówka
- Wojciechów, Wierzchowiska Pierwsze - za stawem,
Wierzchowiska Drugie - Antolin, Wierzchowiska Drugie
- Andrzejów, Wolica Kolonia, Modliborzyce - Majdan,
D¹bie - D¹bros, Majdan - Œwinki - Gwizdów, przysió³ek
D¹browa,
zabezpieczono dno w¹wozu drogi gminnej dojazdowej do
kompleksu pól Ska³a,
zmodernizowano drogê gminn¹ w Stojeszynie Drugim Grabczycha,
odbudowano drogê w Stojeszynie Pierwszym i Drugim,
wykonano cz¹stkowe remonty dróg w Kolonii Zamek, Wolicy
Pierwszej oraz ulic w Modliborzycach,
wybudowano chodnik przy drodze powiatowej w Kolonii
Zamek,
wybudowano drogê Stojeszyn Pierwszy - K¹ty, Wierzchowiska
Drugie - Malinnik,
wykonano nawierzchniê drogi Lute Do³y,
wykonano remont drogi leœnej Stojeszyn Drugi - Gwizdów,
przebudowano drogê powiatow¹ Stojeszyn Drugi - Zarajec
i w miejscowoœci Bilsko,
dokonano remontu drogi powiatowej Wierzchowiska Pierwsze Antolin,
wykonano przystanki w Micha³ówce i Zarajcu przy drodze
krajowej Nr 19,
zamontowano i pomalowano bariery przy drogach gminnych,
odtworzono szatê roœlinn¹ w rynku w Modliborzycach,

Kompleks boisk sportowo - rekreacyjnych
w Stojeszynie Pierwszym

Plac zabaw przy Zespole Szkó³
w Wierzchowiskach Drugich

JEDNOSTKI OSP
-

Przebudowa drogi powiatowej Stojeszyn Drugi - Zarajec
-

REMONTY PLACÓWEK OŒWIATOWYCH
-

wykonano modernizacjê kuchni i sto³ówki w Zespole Szkó³
im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich,
zmieniono pokrycie dachowe na budynku Publicznej Szko³y
Podstawowej w Wolicy Pierwszej,
przebudowano dach na czêœci budynku Zespo³u Szkó³
w Modliborzycach,
wykonano termomodernizacjê budynku szkolnego
w Stojeszynie Pierwszym,
wyremontowano punkt wydawania posi³ków w Zespole Szkó³

-

OŒWIETLENIE
-

BUDOWA I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
-

wyremontowano salê gimnastyczn¹ wraz z zapleczem
socjalnym w Zespole Szkó³ im. Jana
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich i w Zespole
Szkó³ w Modliborzycach,
wybudowano „Moje Boisko - Orlik 2012” w Wierzchowiskach
Drugich,
wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowoœci
Stojeszyn Pierwszy,
wybudowano wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkó³
w Modliborzycach,
wyremontowano salê gimnastyczn¹ w Zespole Szkó³
w Modliborzycach,
zakoñczono pierwszy etap budowy boisk sportowych
w Modliborzycach
wybudowano szkolny plac zabaw w ramach rz¹dowego
programu „Radosna Szko³a, przy ZS w Wierzchowiskach
Drugich

wyremontowano stra¿nicê OSP w Modliborzycach, Lutem,
zakoñczono budowê stra¿nicy OSP w Wolicy Drugiej - stan
surowy,
zakupiono samochód bojowy dla OSP Wierzchowiska Drugie,
Lute, Modliborzyce,
wyremontowano remizê OSP w D¹biu, wymieniono stolarkê
okienn¹ i drzwiow¹,
wyremontowano stra¿nicê OSP w Wierzchowiskach Drugich,
dokonano wymiany
konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego, wykonano
termomodernizacjê budynku i remont wewn¹trz budynku,

-

wykonano oœwietlenie uliczne Antolin, Wêgliska i Wolica
Pierwsza, Pasieka, Lute,
Stojeszyn Pierwszy i Drugi, Gwizdów, Wierzchowiska
Pierwsze,
wykonano oœwietlenie rynku w Modliborzycach,
zakupiono lampy energooszczêdne do oœwietlenia ulicznego,

POMNIKI, GROBOWNICTWO
-

wykonano obelisk pomnika Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
i dokonano wymiany p³yt
postumentu istniej¹cego pomnika w Modliborzycach,
wykonano tablice z nazwiskami osób zamordowanych
w czasie II wojny œwiatowej,
wykonano dwa pomniki na cmentarzu parafialnym
w Wierzchowiskach Pierwszych, pierwszy
poœwiêcony poleg³ym w czasie I wojny œwiatowej i drugi
poœwiêcony ¿o³nierzom poleg³ym w czasie II
wojny œwiatowej,

Wieœci Gminne
W TRAKCIE KADENCJI…

KANALIZACJA
-

wybudowano oczyszczalniê œcieków dla Zespo³u Szkó³ im.
Jana Kochanowskiego i dla Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Wierzchowiskach Drugich,
zakoñczono budowê kanalizacji w Modliborzycach,
rozpoczêto budowê przydomowych oczyszczalni œcieków
w Wierzchowiskach Pierwszych i Drugich, Antolinie, Pasiece
i Wêgliskach,

BUDYNKI U¯YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ
-

wybudowano œwietlicê socjoterapeutyczn¹ w Modliborzycach,
wykonano remont dachu i termomodernizacjê budynku
urzêdu gminy,
wyremontowano budynek Gminnego Oœrodka Kultury
w Modliborzycach,
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-

31.08.2008 r. zorganizowano do¿ynki powiatowe w rynku
w Modliborzycach,
11.11.2008r. ods³oniêto odrestaurowany obelisk Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w rynku w Modliborzycach
08.09.2009r. dokonano ods³oniêcia tablic upamiêtniaj¹cych
poleg³ych i zamordowanych przez okupanta niemieckiego
w czasie II wojny œwiatowej na terenie gminy Modliborzyce,
od 01.09.2009r. obni¿ono stopieñ organizacji Publicznej
Szko³y Podstawowej w Wolicy Pierwszej do klas I-III wraz
z oddzia³em zerowym,
podjêto uchwa³ê o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Gminy
Modliborzyce i 8 maja 2010r. nadano Honorowe Obywatelstwo
Gminy Modliborzyce Arcybiskupowi
Stanis³awowi Wielgusowi,
27 maja 2010r. zorganizowano uroczyst¹ sesjê Rady Gminy
Modliborzyce, podsumowuj¹c¹ okres 20 lat samorz¹dnoœci
gminy,
w 2009 i 2010 roku poœwiêcono dwa pomniki na cmentarzu
parafialnym w Wierzchowiskach Pierwszych
pierwszy
upamiêtniaj¹cy poleg³ych w czasie I wojny œwiatowej, drugi
upamiêtniaj¹cy ¿o³nierzy poleg³ych podczas II wojny
œwiatowej,

W kadencji 2006-2010 wydatki inwestycyjne wynios³y
19 710 485 z³ w tym 9 720 218 z³ gmina pozyska³a ze œrodków
zewnêtrznych, zarówno z Unii Europejskiej jak i z krajowych dotacji.
-

Podsumowuj¹c V kadencjê w liczbach to ponad:
14,5km wyremontowanych dróg gminnych,
3,2km odbudowanych wspólnie z powiatem dróg powiatowych,
4,5km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
wyremontowane i wyposa¿one w pomoce dydaktyczne szko³y,
wybudowane obiekty sportowe i rekreacyjne.
Marzena Dolecka - Jocek

Wyremontowany budynek GOK

JESZCZE O V KADENCJI
Szanowni Pañstwo
W dniu 12 listopada 2010r. zakoñczy³a siê V kadencja Rady
Gminy Modliborzyce. Jest to dobry czas na podsumowanie, ale tak¿e na
wyjaœnienie wielu pytañ i w¹tpliwoœci, które pojawi³y siê wraz z koñcem
kadencji i kampani¹ wyborcz¹ do rady gminy, powiatu oraz na stanowisko
wójta. Na spotkaniach przedwyborczych pada³o wiele pytañ ,oskar¿eñ,
k³amstw. Teraz, kiedy opad³y ju¿ emocje, pragnê ustosunkowaæ siê do
nich i przytoczyæ oparte na faktach informacje, które - mam nadziejê rozwiej¹ wszelkie w¹tpliwoœci. Zdajê sobie sprawê, ¿e nie wszystkich
zdo³am przekonaæ. S¹ ludzie odporni na wszelkie argumenty, nie mniej
jednak podejmujê tê próbê, wierz¹c, ¿e ka¿dy mieszkaniec naszej gminy
potrafi z tego wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski. Rada Gminy Modliborzyce
V kadencji odby³a 33 sesje. Uczestniczy³o w nich prawie zawsze 15
radnych, czyli 100% sk³adu rady. Podjê³a ona wiele uchwa³, dotycz¹cych
rozwoju gminy. Uchwa³y te by³y wprowadzane na wniosek wójta gminy
i poza dwoma odrzuconymi, pozosta³e zosta³y przyjête jednog³oœnie lub
zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Na ok. 3600 g³osów oddanych na
wszystkie uchwa³y podjête w V kadencji, by³o 95 g³osów wstrzymuj¹cych
siê i 21 g³osów przeciwnych. Reszta g³osów by³a za przyjêciem
proponowanej uchwa³y. Naszych oponentów dra¿ni³y przeg³osowania
prawie zawsze jednog³oœnie proponowanych uchwa³. By³o to mo¿liwe
dziêki temu, ¿e przed sesjami pracowa³y komisje sta³e rady gminy,które
na swoich posiedzeniach ''przerabia³y'' uchwa³y i wypracowywa³y
stanowisko, które trafia³o na sesjê. Na sesji odbywa³o siê tylko g³osowanie
,ewentualnie dopytanie, a nie widowisko i popis panów radnych. By³a to
oznaka dojrza³oœci kolegów, a nie uleg³oœci wobec wójta. Cztery komisje
sta³e rady gminy odby³y w sumie 108 posiedzeñ .To one prowadzi³y
burzliwe obrady, doprowadzaj¹ce do ostatecznego wypracowania treœci
uchwa³y na sesjê Rady Gminy. Jestem pe³en uznania dla tych kolegów,
którzy nie bali siê podnieœæ rêkê za uchwa³ami, które wp³ywa³y na rozwój
gminy, a nie by³y mo¿e zbyt popularne w ich œrodowisku .Dobrym
przyk³adem jest uchwa³a dotycz¹ca sprzeda¿y dwóch dzia³ek o pow.
0,1540 ha znajduj¹cych siê obok bloków w Modliborzycach. Uchwa³a
zosta³a podjêta jednog³oœnie i dzia³ki zosta³y sprzedane za kwotê
37.634,48z³ . Pragnê równie¿ sprostowaæ k³amstwo dotycz¹ce poborów
wójta gminy. Uchwa³¹ podjêt¹ w dn.24.06.2008 r. Rada Gminy ustali³a
wynagrodzenie wójta na kwotê 9410 z³. brutto, co daje na ''rêkê'' ok. 6500

z³otych. Jest to œrednie wynagrodzenie, gdy¿ Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów przewiduje od 7540 do 12100 z³ brutto. Jak to siê ma do
g³oszonych kwot przez ''dobrze poinformowanych''- pozostawiam bez
komentarza. Uchwa³a zosta³a przyjêta 14 g³osami. Kolejna sprawa sprzeda¿ dzia³ki obok szko³y w Modliborzycach, gdzie funkcjonowa³
Zajazd „Anna”. Rada Gminy przychyli³a siê tylko do proœby w³aœcicieli
owego zajazdu o sprzeda¿ gruntu, zmieniaj¹c formê owej sprzeda¿y na
przetarg nieograniczony. Tylko tyle, gdy¿ uwa¿aliœmy, ¿e nie mo¿emy po
okresie 10 -letniej dzier¿awy sprzedaæ tej dzia³ki bez przetargu
dotychczasowemu dzier¿awcy. To nie Rada Gminy zlikwidowa³a zajazd
,tylko dotychczasowy dzier¿awca nie przyst¹pi³ do przetargu, mimo
wp³aconego wadium. Przecie¿ to na proœbê dzier¿awcy zosta³a wszczêta
procedura sprzeda¿y i wyceny. Uchwa³a zosta³a przyjêta 9 g³osami za i 5
wstrzymuj¹cymi.
Du¿o emocji w œrodowisku Modliborzyc budzi temat remontu
koœcio³a. Raz jeszcze chcê powtórzyæ -rada gminy nie odmówi³a ¿adnej
pomocy w tej sprawie! Na proœbê osób przygotowuj¹cych wniosek
podjêliœmy dwie uchwa³y, które umo¿liwia³y z naszej strony tak¹ pomoc,
o jak¹ zwraca³y siê zainteresowane osoby.
Kolejna sprawa - diety radnych. Na sesji w dn. 24.06.2008r.
zosta³y ustalone nastêpuj¹ce stawki :dieta przewodnicz¹cego rady gminy
wynosi 1000 z³., dieta radnego za sesjê lub posiedzenie komisji 150 z³.,
dieta so³tysa za udzia³ w sesji 75 z³. S¹ to stawki podobne do innych gmin
na terenie powiatu.
Nastêpna sprawa - zad³u¿enie gminy. Na koniec kadencji
wynosi³o 893.000 z³. Zwa¿ywszy na iloœæ prac wykonanych w tej kadencji,
jest to kwota nie budz¹ca niepokoju .
Mam nadziejê, ¿e wyjaœni³em czêœæ spraw, które dotyczy³y
kompetencji rady gminy. Sprawy: przetargów, umorzeñ, podatków,
inwestycji s¹ w kompetencji wójta gminy i w swoim czasie zostan¹
omówione.
Przypominam pañstwu, ¿e zgodnie z prawem sesje rady gminy
oraz posiedzenia komisji, s¹ jawne i otwarte dla wszystkich.Nieraz warto
wybraæ siê na sesjê i naocznie siê przekonaæ, jak rzeczywiœcie odbywa siê
stanowienie prawa i podejmowanie uchwa³ w naszej gminie.
Piotr Rogo¿a
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Modliborzyce
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HISTORIA OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
Dzia³alnoœæ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w kraju oraz na
naszym terenie ma pod³o¿e spo³eczno - patriotyczne, maj¹ce wp³yw na
kszta³towanie œwiadomoœci spo³ecznej, poczucie obowi¹zku
obywatelskiego, zachowanie i podtrzymanie tradycji chrzeœcijañskiej oraz
ochronê przeciwpo¿arow¹ wsi.
W wyniku poczucia odpowiedzialnoœci spo³ecznej mieszkañców
Wierzchowisk Drugich przy poparciu ówczesnych organizacji spo³eczno politycznych i zaanga¿owaniu Druhów OSP w Wierzchowiskach w 1970 roku
z jednolitej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Wierzchowiska wyodrêbniono dwie
niezale¿ne i równorzêdne jednostki OSP. Za³o¿ycielami jednostki byli miêdzy
innymi: druh Machulak Jan, Dworak Ignacy, Jaskowski Jan, Mróz Jan.
Podzielony sprzêt przeciwpo¿arowy przechowywano w udostêpnionych
przez mieszkañców pomieszczeniach, a w 1971 roku wybudowano
zastêpczy budynek drewniany, s³u¿¹cy jako stra¿nica. W 1973 roku
wybudowany zosta³ betonowy zbiornik przeciwpo¿arowy.
Wœród mieszkañców wsi rozpropagowano potrzebê budowy
stra¿nicy. Inicjatywa ta zosta³a przyjêta ze zrozumieniem i widocznym
zaanga¿owaniem miêdzy innymi poprzez dobrowolne sk³adki pieniê¿ne
i przekazywanie materia³ów budowlanych.
Systematycznie organizowane zabawy taneczne przynosi³y
widoczne zyski, przeznaczone na budowê stra¿nicy oraz mia³y wp³yw na
spójnoœæ mieszkañców wsi.
Budowê stra¿nicy murowanej rozpoczêto w 1977 roku
a przekazano do u¿ytku 27 maja 1979 roku. Pomocy finansowej przy
budowie udzielili: Urz¹d Gminy w Modliborzycach i Powszechny Zak³ad
Ubezpieczeñ, a rzeczowej Komenda Rejonowa Stra¿y Po¿arnej w Janowie
Lubelskim.
W ramach czynów spo³ecznych wykonano wiêkszoœæ prac
ziemnych oraz porz¹dkowych terenu budowy i zagospodarowania placu
wokó³ stra¿nicy.

W sk³ad budynku stra¿nicy wchodz¹: 1 boks gara¿owy,
œwietlica, pomieszczenie Ko³a Gospodyñ Wiejskich, kuchnia
i 2 magazynki.
Wœród wyró¿niaj¹cych siê przy budowie wymieniæ nale¿y
nastêpuj¹cych cz³onków OSP : Druh Machulak Jan - by³y Naczelnik
OSP, Mróz Jan - by³y Prezes, Jaskowski Jan - by³y gospodarz, Radwan
Roman - by³y Naczelnik, Wo³oszynek Stefan - Prezes, Jaskowski Józef
- cz³onek OSP.
Z zasobów w³asnych dokonywano zakupów umundurowania
druhów i akcesoriów niezbêdnych do organizowania imprez
kulturalnych na terenie jednostki.
W 1979 roku miejscowe spo³eczeñstwo ufundowa³o sztandar.
W tym¿e roku dziêki zaanga¿owaniu ówczesnego zarz¹du jednostka
otrzyma³a samochód po¿arniczy ¯uk.
Bêd¹c jednostk¹ prê¿n¹ zawsze bierze udzia³ w akcjach
ratowniczo - gaœniczych na terenie gminy, zawodach sportowo po¿arniczych, zajmuj¹c niejednokrotnie miejsca na podium, |anga¿uje
siê w inne prace, nios¹ce pomoc spo³eczeñstwu.
Dziêki staraniom zarz¹du, dzia³aj¹cego od 2006 roku do
chwili obecnej
w sk³adzie: druh Stefan Wo³oszynek - Prezes, Rafa³
¯o³ynia - Naczelnik, Robert Ga³us - Skarbnik i poparciu Prezesa
Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Modliborzycach - druha Witolda Kowalika, w roku 2008 jednostka
otrzyma³a nowy wóz stra¿acki, który po dokonaniu karosa¿u
i zamontowaniu zbiornika na wodê s³u¿y jednostce i spo³eczeñstwu
w ratowaniu mienia przed po¿arem.
Obecnie jednostka skupia w swoich szeregach 57 stra¿aków
ochotników. Przy jednostce dzia³aj¹ równie¿ dwie m³odzie¿owe
dru¿yny i kobieca dru¿yna po¿arnicza z widocznymi osi¹gniêciami
sportowo - po¿arniczymi.
Druh Jan Mróz

UROCZYSTOŒÆ 40-LECIA OSP
WIERZCHOWISKA DRUGIE
Przemarsz przy akompaniamencie orkiestry dêtej od remizy OSP
do miejscowego koœcio³a, a nastêpnie Msza œw. w intencji stra¿aków
koncelebrowana przez ksiê¿y: ks. Zbigniewa Solarza proboszcza miejscowej
parafii, ks. Adama Kochmañskiego - wikariusza, ks. Tomasza Szostka
zastêpcê dyrektora sandomierskiej Caritas, da³y pocz¹tek obchodom
jubileuszu 40 - lecia OSP Wierzchowiska Drugie.
Ta stra¿acka uroczystoœæ zorganizowana 24 paŸdziernika 2010 r.
rozpoczêta zosta³a z³o¿eniem meldunku Prezesowi Zarz¹du Powiatowego
ZOSP RP - pp³k Henrykowi Dyguœ przez dowódcê uroczystoœci dh Tomasza
Klizê - Komendanta Gminnego ZOSP RP i podniesieniem flagi pañstwowej.
Poczet flagowy stanowili druhowie: Tomasz Œlusarski, Leszek Skrzypek oraz
Daniel ¯o³ynia.

Przemarsz jednostek OSP do remizy
w Wierzchowiskach Drugich

Nastêpnie historiê Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Wierzchowiska Drugie przedstawi³ dh Jan Mróz - wieloletni Prezes oraz
jeden z za³o¿yciel jednostki.
Obchody 40-lecia powstania jednostki by³y równie¿ okazj¹
do ufundowania nowego sztandaru. Poœwiêcenia sztandaru dokona³
proboszcz parafii ks. Zbigniew Solarz. Za swoj¹ dzia³alnoœæ jednostka
zosta³a odznaczona Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.
Udekorowania sztandaru medalem dokona³ Prezes Powiatowy ZOSP
RP w Janowie Lubelskim - pp³k Henryk Dyguœ oraz Prezes Gminnego
ZOSP RP w Modliborzycach - druh Witold Kowalik. Poœwiêcenia
nowego samochodu stra¿ackiego dokona³ Wikariusz ks. Adam
Kochmañski, a wyremontowanej stra¿nicy - ks. Tomasz Szostek.
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Wrêczenie odznaczeñ “Wzorowy Stra¿ak”
Odznaczenie Br¹zowym Medalem
Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa

Poœwiêcenie sztandaru stra¿ackiego
Œwietnoœci i rangi temu œwiêtu wierzchowskich stra¿aków
przysporzyli licznie przybyli goœcie. Wœród nich Pan Zenon Sydor - Starosta
Powiatu Janowskiego, pp³k Henryk Dyguœ - Prezes Powiatowego ZOSP
RP, m³. bryg. Grzegorz Pazdrak - Komendant Powiatowy PSP, kpt Tomasz
Serwatka - z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim, Pan
Piotr Rogo¿a - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Modliborzyce, Pani Danuta
Têcza - Dyrektor Banku Spó³dzielczego w Modliborzycach oraz Pani Alina
Kochan - Ksiêgowa Banku, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
a tak¿e licznie przyby³e delegacje OSP z terenu gminy oraz mieszkañcy.
Oddzielnym, bardzo uroczystym elementem jubileuszu 40-lecia
OSP Wierzchowiska Drugie by³o odznaczenie miejscowych stra¿aków
medalami i odznaczeniami.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej druh
Stefan Wo³oszynek odznaczony zosta³ Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP
a druh Roman Radwan Medalem Honorowym im. Boles³awa Chomicza.
Uchwa³¹ prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP
stra¿akom nadano medale za zas³ugi dla po¿arnictwa.
Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Powiatowego Odznakê
WZOROWY STRA¯AK nadano 12 druhom stra¿akom. Podziêkowanie
w imieniu wszystkich odznaczonych z³o¿y³ Prezes OSP Wierzchowiska
Drugie - druh Stefan Wo³oszynek.
Specjalne podziêkowanie oraz pami¹tkow¹ statuetkê
œw. Floriana - patrona stra¿aków z r¹k prezesa - Stefana Wo³oszynka,
otrzyma³ druh Witold Kowalik.
To by³ jeden z tych dni, o których pamiêta i mówi siê d³ugo po nim.
To by³ wa¿ny dzieñ dla lokalnej spo³ecznoœci, wielu stra¿aków i ich rodzin.
Uroczystoœæ ta i otrzymane wyró¿nienia s¹ podziêkowaniem i wyp³ywaj¹
z wdziêcznoœci spo³eczeñstwa za tradycjê, wiernoœæ, honor i mêstwo, za
najwy¿szy trud i poœwiêcenie stra¿aków w obronie naszego ¿ycia i mienia.

Poczet flagowy

Wyremontowana remiza OSP
Tak uroczysta forma tego œwiêta nie by³aby mo¿liwa bez
zaanga¿owania i pomocy druha Witolda Kowalik - Wójta Gminy
jednoczeœnie Prezesa Gminnego ZOSP RP w Modliborzycach. Tak
wielkie zaanga¿owanie jest dowodem, ¿e wielce ceniona jest przez Pana
spo³eczna praca stra¿aków na rzecz spo³eczeñstwa.
Serdecznie dziêkujê tak¿e wszystkim fundatorom, stra¿akom na
czele z komendantem gminnym Tomaszem Kliz¹, mieszkañcom,
sponsorom, orkiestrze dêtej za pomoc w przygotowaniach i przebiegu
naszej uroczystoœci.

Stra¿acy OSP Wierzchowisk Drugich

Poczty sztandarowe

...."Bo wszêdzie gdzie mienie i ¿ycie cz³owieka
Gotowy potargaæ na strzêpy los z³y
Œpieszmy z pomoc¹ - bo nie ma co zwlekaæ
Rycerze Floriana - To my !" ...
dh Stefan Wo³oszynek
Prezes OSP Wierzchowiska Drugie

8

Wieœci Gminne

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W JANOWIE LUBELSKIM
Informuje...
POTR¥CENIE PIESZEGO W WIERZCHOWISKACH
DRUGICH
W pi¹tek 12 listopada 2010 r. przed godz. 15.00
w Wierzchowiskach Drugich 60 - letni mieszkaniec gminy Modliborzyce
zosta³ potr¹cony przez samochód osobowy marki Audi. Mê¿czyzna
z obra¿eniami wielonarz¹dowymi zosta³ przewieziony do janowskiego
szpitala.
Jak ustalono, mê¿czyzna nagle wtargn¹³ na drogê wprost pod
nadje¿d¿aj¹cy samochód osobowy. Jak ustalili policjanci, kieruj¹cy
samochodem by³ trzeŸwy, od pieszego natomiast pobrano krew do badania
na zawartoœæ alkoholu.

POTR¥CENI DWAJ PIESI W MODLIBORZYCACH

Wypadek w Modliborzycach na krajowej 19

Dnia 21 listopada 2010 r. przed godz. 17.00 w Modliborzycach
17 - i 18 - letni mieszkañcy gminy Modliborzyce zostali potr¹ceni przez
samochód osobowy marki Volvo. Obaj mê¿czyŸni z obra¿eniami cia³a zostali
przewiezieni do janowskiego szpitala.
18-latek mia³ z³aman¹ nog¹ i uraz g³owy. 17-latek ze z³aman¹
koœci¹ oczodo³u zosta³ przetransportowany do szpitala w Lublinie. Kieruj¹cy
nie odniós³ ¿adnych obra¿eñ. Jak ustalili policjanci, wszyscy uczestnicy
zdarzenia byli trzeŸwi.

SZANOWNI PAÑSTWO

WPADKA PALIWOWEGO Z£ODZIEJA
W nocy 25 listopada 2010 r. przed godz. 2.00 policjanci patroluj¹cy
teren Modliborzyc przeje¿d¿aj¹c w okolicy stacji paliw, zauwa¿yli krêc¹cego
siê pomiêdzy samochodami mê¿czyznê, który na widok patrolu zacz¹³
uciekaæ w stronê stacji. Funkcjonariusze ruszyli za nim w poœcig. Mê¿czyzna
po chwili trafi³ w rêce mundurowych. Okaza³ siê nim 36-letni mieszkaniec
gminy Karczew.
Kiedy policjanci podeszli do zaparkowanych samochodów, zauwa¿yli,
¿e ze zbiornika jednego z pojazdów wycieka przez rurkê do kanistra paliwo.
Obok sta³ zaparkowany samochód osobowy, a w nim za³adowanych kilka 30
- litrowych kanistrów z paliwem.
Pokrzywdzony w³aœciciel auta stwierdzi³ znaczny ubytek paliwa. Po
sprawdzeniu okaza³o siê, ¿e brakowa³o oko³o 300 litrów. £¹czn¹ wartoœæ strat
oszacowa³ na ponad 1 tys. z³. 36-latek trafi³ do policyjnego aresztu. Zosta³
doprowadzony do S¹du Rejonowego w Janowie Lubelskim, gdzie zapadnie
decyzja o jego dalszym losie. Za kradzie¿ z w³amaniem grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolnoœci.

WYPADEK W MODLIBORZYCACH
NA KRAJOWEJ 19
W pi¹tek rano 26 listopada 2010 r. przed godzin¹ 9.00
w miejscowoœci Modliborzyce na krajowej 19 dosz³o do wypadku drogowego.
Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Skoda, 40-letni mieszkaniec gminy
Zarzecze na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem zjecha³ z drogi i
wjecha³ w ogrodzenie. Kierowca ze z³aman¹ nog¹ zosta³ przewieziony do
szpitala w Janowie Lubelskim. Funkcjonariusze ustalili, ¿e kierowca by³
trzeŸwy.
Policjanci ustalaj¹ okolicznoœci tego wypadku.
sier¿ant Faustyna £azur

Ka¿dego roku na naszych drogach ginie oko³o
5 tys. uczestników ruchu drogowego. Znaczna czêœæ
z nich to rowerzyœci, poruszaj¹cy siê na nie oœwietlonych
w ¿aden sposób rowerach.
Rower to najtañszy, ale tak¿e najbardziej
niebezpieczny œrodek lokomocji.
Zadbajmy o bezpieczeñstwo w³asne i naszych
dzieci.
Pamiêtajmy, ¿e rower powinien byæ wyposa¿ony
w œwiat³a bia³e z przodu i czerwone z ty³u pojazdu,
powinny byæ one czyste i sprawne, same elementy
odblaskowe nie wystarcz¹, jednak mog¹ byæ
wykorzystywane pomocniczo.
W sposób szczególny, bardzo dobrze sprawdzaj¹
siê w tej roli KAMIZELKI ODBLASKOWE, których
widzialnoœæ w œwiat³ach samochodu - okreœlana jest na
ponad kilometr.
Wyposa¿enie roweru w wymagane oœwietlenie to
koszt kilkunastu z³otych, czy tych pieniêdzy nie warto
poœwiêciæ na ocalenie ¿ycia? - Jestem przekonany, ¿e
warto.
¯ycie i zdrowie jest wartoœci¹ bezcenn¹,
przypominamy sobie jednak o tym czasami zbyt póŸno.
Licz¹c na zrozumienie, przypominam, ¿e jazda
na rowerze bez sprawnego i w³¹czonego oœwietlenia jest
wykroczeniem i bêdzie ono represjonowane przez policjê
na zasadzie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Mam jednak nadziejê, ¿e
podejmowanie
interwencji w stosunku do nieoœwietlonych rowerzystów
bêdzie zbyteczne, a po naszych drogach poruszaæ siê
bêd¹ jedynie oœwietlone, a wiêc widoczne dla innych
i bezpieczne w u¿ytkowaniu jednoœlady.
Z powa¿aniem
KOMENDANT POWIATOWY
POLICJI W JANOWIE LUBELSKIM
INSP.RYSZARD PI£AT
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„Z£OTA JESIEÑ” KLUB SENIORA W MODLIBORZYCACH
Z koñcem listopada bie¿¹cego roku zakoñczy³ siê program „Z³ota
Jesieñ”, realizowany w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Spo³ecznym 2010.
Przez ostatnie miesi¹ce, a w³aœciwie przez ca³y bie¿¹cy rok Klub
Seniora by³ wyj¹tkowo aktywny. Czêœæ dzia³alnoœci ju¿ opisywaliœmy
w “Wieœciach Gminnych” od czerwca jednak wiele siê wydarzy³o. Tym
razem postanowiliœmy rozejrzeæ siê po regionie, by sprawdziæ powiedzenie:
„Cudze chwalicie swego nie znacie”. Wybraliœmy siê do Zamku
w Lublinie, by zwiedziæ piêkno wnêtrz i poznaæ jego historiê. Najbardziej
podoba³a siê sztuka ludowa regionu lubelskiego oraz sztuka zdobnicza.
W pamiêci naszej zostanie te¿ Kaplica Trójcy Œwiêtej wraz ze swoim
tajemniczym klimatem. Pe³na niezapomnianych wra¿eñ by³a wêdrówka
z pochodniami przez podziemia Lublina, od lochów Trybuna³u Koronnego
pocz¹wszy. By³a to swoistego rodzaju podró¿ przez historiê miasta. Bêd¹c
w takim miejscu nie mogliœmy omin¹æ Archikatedry Lubelskiej.
Najwa¿niejsza by³a dla nas modlitwa, podziêkowania i proœby zawiezione
Matce Bo¿ej, ale mieliœmy te¿ okazjê obejrzeæ zakrystiê s³ynn¹ w ca³ym
kraju z akustyki oraz skarbiec i krypty. Nieco innym, ale równie¿
wzbudzaj¹cym mi³e emocje, okaza³ siê Ogród Botaniczny oraz Muzeum
Wsi Lubelskiej. Lublin ma jeszcze wiele ciekawych miejsc, ale te ju¿ znamy.
Pozosta³o nam Muzeum na Majdanku. Czy tam pojedziemy? Raczej nie
i choæ pamiêæ tej historii jest szczególnie dla nas wa¿na, to wolimy nie
wracaæ do najboleœniejszych chwil naszego ¿ycia. W swoich wêdrówkach
poznawczych wypuœciliœmy siê tak¿e do Zamku w Koz³ówce za Lublinem.

Potrafimy siê te¿ bawiæ i integrowaæ, a poniewa¿ nie chcemy ju¿
tylko siedzieæ w domach wypatruj¹c przez okno cz³owieka, sami
wyszliœmy do ludzi. Najpierw zobaczyliœmy, jak bawi¹ siê w Maliñcu na
„Œwiêcie karpia” (karpie maj¹ tam pyszne). Potem pojechaliœmy na
jarmark do £¹¿ku Garncarskiego, no i oczywiœcie wziêliœmy aktywny
udzia³ w „Dniach Modliborzyc”. Nie g³upi wymyœli³ przys³owie, ¿e „w miarê
jedzenia apetyt roœnie”. Tak rozochociliœmy siê, ¿e ani nam w g³owie
siedzenie w domu. Dostaliœmy sygna³, ¿e mieszkañcy lubelskiego domu
pomocy spo³ecznej bardzo chcieliby, choæ na chwilê, wyjechaæ z miasta
na œwie¿e powietrze, wiêc postanowiliœmy zaprosiæ ich. Razem
pojechaliœmy do Kruczka na „Leœn¹ drogê krzy¿ow¹”. By³ to czas relaksu
i odpoczynku, ale tak¿e zadumy i refleksji nad swoim ¿yciem. Goœciliœmy
te¿ u siebie seniorów z £azisk, dotkniêtych powodzi¹. Pokazaliœmy im
nasz¹ piêkn¹ gminê i Porytowe Wzgórza. Z du¿ym zainteresowaniem
przez naszych goœci i przez nas samych zosta³a przyjêta opowieœæ Pana
Aleksandra Wo³oszyna - so³tysa Modliborzyc - o historii tego miejsca.
Wymienialiœmy doœwiadczenia i nawi¹zaliœmy przyjaŸnie podczas
wspólnej biesiady. Teraz z niecierpliwoœci¹ czekamy na zaproszenie do
£azisk.

Seniorzy z £azisk i Modliborzyc na Porytowych Wzgórzach

Pami¹tkowe zdjêcie w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie
Bie¿¹cy rok by³ równie¿ dla Klubu Seniora owocny w ¿ycie
kulturalne poprzez wspó³czesny film w “Plazie”, klasyczn¹ sztukê w Teatrze
Muzycznym („Skrzypek na dachu”) oraz w teatrze im. J.Osterwy („Tartuffe
albo Szalbierz”). Wspólnie z uczniami miejscowej szko³y obchodziliœmy
„Rok Chopinowski”.

W okresie wakacji spotykaliœmy siê z czytelnikami biblioteki
(œpiewy, tañce). Razem zorganizowaliœmy „Po¿egnanie wakacji”.
Miêdzynarodowy Dzieñ Seniora w paŸdzierniku obchodziliœmy bardzo
œwi¹tecznie razem z Klubem Seniora z Potoka Wielkiego oraz
Zaklikowa. Weso³y i ciekawy by³ te¿ andrzejkowy wieczór wspomnieñ.
Teraz przygotowujemy siê do œwi¹t i ju¿ planujemy spotkanie op³atkowe.
Moglibyœmy opisaæ jeszcze wiele wydarzeñ z naszej
dzia³alnoœci. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e jako ludzie starsi
zamieszkali na wsi, czêsto wczeœniej zamkniêci w swoich domach,
samotni i wycofani powróciliœmy do ¿ycia spo³ecznego, a swoj¹
aktywnoœci¹ i doœwiadczeniem pokazujemy innym, ¿e mamy wiele do
zaoferowania m³odszym pokoleniom, ale mamy te¿ swoje potrzeby:
ciep³a, mi³oœci i kontaktu z drugim cz³owiekiem.
BS

FUNDUSZ SO£ECKI
W roku 2009 wesz³a w ¿ycie Ustawa o Funduszu So³eckim. Ustawa ta
pozwala so³ectwu na dysponowanie œrodkami na finansowanie skromnych, ale
bardzo istotnych dzia³añ na rzecz swoich wsi. Dziêki funduszowi aktywni
mieszkañcy so³ectwa mog¹ zakupiæ potrzebne materia³y i z w³asnej inicjatywy, daj¹c
swój wk³ad pracy, wykonaæ zadania, maj¹ce na celu poprawê warunków ¿ycia,
estetyki czy te¿ funkcjonalnoœci swojej miejscowoœci.
W czerwcu 2010r. nasza Rada Gminy przyjê³a uchwa³ê o wdro¿eniu
Funduszu So³eckiego. Wg odpowiednich przeliczników na Modliborzyce przypad³a
suma oko³o 5600z³. Na zebraniu wiejskim we wrzeœniu 2009r. mieszkañcy w wyniku
g³osowania wybrali zadanie, polegaj¹ce na podniesieniu terenu i utwardzenia
nawierzchni placu po rozebranej „starej remizie” przy ul. Pi³sudskiego w celu
stworzenia parkingu oraz odnowienie elewacji pó³nocnej czêœci budynku dawnego
”Domu Ludowego”, przylegaj¹cego do tego placu. Wstêpny kosztorys zosta³
oszacowany na kwotê 10tys. z³otych. Sporz¹dzi³em odpowiedni wniosek do Pana
Wójta wraz z kosztorysem i protoko³ami. Wójt Gminy p. Kowalik zgodzi³ siê na
podwy¿szenie przyznanej kwoty i wpisa³ zadanie w bud¿et gminy na 2010r.
Brak doœwiadczenia spowodowa³ opóŸnienie w realizacji zadania. Ulica
Pi³sudskiego to przecie¿ ci¹g drogi krajowej nr 19 oraz 74 i podlega Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To powoduje, ¿e prace przy tej ulicy wymagaj¹
odpowiednich op³at, zabezpieczeñ i najwa¿niejsze zgody GDDKiA. Dziêki tym
problemom by³ czas na przemyœlenia i rozmowy, w trakcie których zarz¹d OSP
Modliborzyce, który jest w³aœcicielem budynku dawnego „Domu Ludowego”,
zdecydowa³ siê na wymianê stolarki drzwianej i okiennej oraz remont pozosta³ej
czêœci elewacji tego budynku i remont orynnowania dachu. Prace te stra¿acy
wykonali sami z w³asnych funduszy w okresie sierpnia i wrzeœnia. Z Funduszu
So³eckiego zgodnie z planem stra¿acy otrzymali 1950z³. W ten sposób budynek ma
jednolit¹ elewacjê i swoim wygl¹dem ju¿ „nie odstrasza”, ale budzi zainteresowanie
wielu osób, gdy¿ ma ciekaw¹ kolorystykê.
W paŸdzierniku rozpoczêto prace na placu po „starej remizie”. Teren o
wymiarach 12,5 x 12,5m najpierw wysprz¹tano, potem podniesiono- zu¿ywaj¹c
32m3 piasku (koszt 854z³), uformowano ze spadkiem do zamontowanej studzienki
ch³onnej oraz pokryto kostk¹ brukow¹ gruboœci 6cm (koszt 4.618z³). Studzienka i
cement kosztowa³y ³¹cznie 1334z³. Od sponsora pozyskano obrze¿a i krawê¿niki
wartoœci 588z³. Transport czêœci materia³ów, praca specjalistycznego sprzêtu by³a
te¿ Sponsorowana. £¹cznie, przy „naszej czêœci elewacji” i przy pracach na parkingu

wykonano co najmniej 280 roboczogodzin- spo³ecznie. Wiêkszoœæ pracuj¹cych to
ludzie aktywni zawodowo i dlatego pracê tê wykonywaliœmy w³aœciwie wieczorami
(nawet do 2230) i w soboty.
Poniewa¿ na powy¿sze prace wydano ogó³em 8756z³- pozosta³¹ kwotê
Funduszu So³eckiego- 1300z³, za zgod¹ Wójta przeznaczono na pilny remont i
odnowienie najstarszej w Modliborzycach (oko³o 250- letniej) kapliczki przy ul.
Pi³sudskiego- skrzy¿owanie z ul. D³ug¹. Zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytków sakralnych Diecezji Sandomierskiej dokonano ods³oniêcia i wzmocnienia
oraz zabezpieczenia pionowego fundamentów kapliczki. Wykonano rozs¹czenia
wód opadowych. Usuniêto stary zewnêtrzny tynk, a nastêpnie wype³niono ubytki,
wzmocniono œciany i wykonano nowy konserwacyjno- renowacyjny tynk. Odnowiono
wnêtrze, wykonano now¹ furtkê oraz zmieniono wiêŸbê i po³o¿ono nowe pokrycie
dachowe. Uporz¹dkowano plac woko³o kapliczki i wstawiono now¹ figurê wys.
105cm NMP. Do tego remontu pozyskano sponsorów materia³ów i wykonawców na
sumê co najmniej 2300z³, a dodatkowo finansowy wk³ad w³asny mieszkañców
wyniós³ 800z³. Praca mieszkañców to oko³o 190 do 200 roboczogodzin w czynie
spo³ecznym.
Przedstawi³em te cyfry z dwóch powodów. Pierwszy, by rozliczyæ siê
z sumy 10tys. z³. Drugi powód jest du¿o bardziej istotny. Uwa¿am, ¿e utworzenie
Funduszu So³eckiego pozwala przy dobrze sporz¹dzonym wniosku i bardzo prostym
oszacowaniu kosztów zadania, przy zaanga¿owaniu mieszkañców (szkoda, ¿e tak
nielicznych) podwoiæ czy potroiæ wartoœæ gminnej z³otówki. Urz¹d Gminy ka¿de
zadanie zaprojektowaæ i zap³aciæ za ka¿d¹ pracê wystawiaj¹c rachunek VAT-owski.
Za materia³y i my i UG p³acimy jednakowo, jednak w przypadku obywatelskich
inicjatyw znajduj¹ siê tak¿e ludzie dobrej woli tzw. sponsorzy. Dla mnie jednak
wartoœci¹ najwa¿niejsz¹ jest to, ¿e znalaz³em ludzi, którzy nie chcieli tkwiæ w zastoju,
marnuj¹c czas w oczekiwaniu na zaspokojenie swoich (naszych) potrzeb przez
gminê. Daliœmy przyk³ad, ¿e nie bêdziemy czekaæ jedynie na odgórne dzia³anie wójta
i rady, ¿e mieszkañcy mniejsze zadania mog¹ wykonywaæ w³asnymi si³ami, w œcis³ej,
partnerskiej wspó³pracy z gmin¹. Fundusz So³ecki pozwala na realizacjê wielu
inicjatyw przy niewielkim organizacyjnym zaanga¿owaniu gminy. S¹dzê, ¿e
wszystkim to siê op³aca. Dziêkujê mieszkañcom Modliborzyc za pracê i ich
zaanga¿owanie.
Aleksander Wo³oszyn
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WYDARZY£O SiÊ W BIBLIOTECE ...
WZOROWA BIBLIOTEKA ROKU 2010
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza
Zieliñskiego w Modliborzycach na wniosek Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Janowie Lubelskim, po
wizytacjach oraz ocenie organizacji i dzia³alnoœci biblioteki
przez komisjê programu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie nada³a naszej
bibliotece tytu³ WZOROWA BIBLIOTEKA ROKU 2010.
Uroczystoœæ odby³a siê 26 paŸdziernika 2010 r. w sali narad Urzêdu
Gminy w Modliborzycach. Tytu³ WZOROWA BIBLIOTEKA ROKU 2010 z r¹k
pani Zofii Ciuruœ- Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
£opaciñskiego w Lublinie odebra³a pani Wanda Trójczak- Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej im. K. Zieliñskiego w Modliborzycach wraz
z pracownikami.

FILIA BIBLIOTECZNA W STOJESZYNIE PIERWSZYM
„POLSKO KOCHANA, DZIŒ TWOJE ŒWIÊTO”
Tymi s³owami dzieci rozpoczê³y uroczysty monta¿ s³ownomuzyczny„Ojczyzna w sercach siê zaczyna” z okazji Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci. Wystêp odby³ siê 10 listopada 2010 roku w Filii
Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym. Dzieci z³o¿y³y ho³d wszystkim
walcz¹cym o niepodleg³oœæ Ojczyzny. Zaprezentowa³y wiersze oraz
piosenki i taniec. Hymn Polski zaœpiewany przez dzieci wprowadzi³
wszystkich w podnios³y nastrój. By³a to z pewnoœci¹ wa¿na lekcja
patriotyzmu.

Dzieci tañcz¹ce krakowiaczka
Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie: z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie, Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Janowie Lubelskim, bibliotekarze
z powiatu, radni, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
wspó³pracuj¹cych z bibliotek¹ oraz przedstawiciele czytelników.
Uroczystoœæ uœwietni³ „Mini Koncert Chopinowski” w wykonaniu
czytelniczki biblioteki - Natalii Pielaszkiewicz, którym zakoñczyliœmy obchody
Roku Chopinowskiego przez nasz¹ bibliotekê. Karolina Kowal wierszem
„W mojej ojczyŸnie” Czes³awa Mi³osza, wprowadzi³a nas w obchody Roku
Mi³osza, przypadaj¹cego na rok 2011.
W prezentacji multimedialnej przybli¿yliœmy zaproszonym goœciom
dzia³alnoœæ naszej biblioteki.
Po czêœci oficjalnej wszyscy zaproszeni goœcie spêdzili przyjemne
chwile przy ciastku i kawie.
Marta Fr¹czek

„ANDRZEJKOWY WIECZÓR WSPOMNIEÑ”
Jak co roku nasza biblioteka wspólnie z Klubem Seniora
zorganizowa³a andrzejki. M³odzi „aktorzy” z bibliotecznego kó³ka teatralnego
przedstawili historiê tego magicznego dnia. M³odzie¿ recytowa³a równie¿
wiersze , nie zabrak³o tak¿e wró¿b: magia liczb, zegar przysz³oœci, wró¿ba
z kulkami, wró¿ba z fili¿ankami, wró¿ba ze skórk¹ z jab³ka.
Na koniec wszyscy uczestnicy andrzejkowego spotkania wziêli
udzia³ w „cukierkowej wró¿bie”. By³o du¿o œmiechu i dobra zabawa. Zapalone
œwiece tworzy³y dobry klimat do wró¿enia.
Spotkanie uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ honorowi goœcie: wójt gminy
- pan Witold Kowalik i przewodnicz¹cy rady gminy - pan Piotr Rogo¿a.
Wanda Trójczak

M³odzie¿ podczas wystêpu andrzejkowego

Spotkanie zakoñczyliœmy wspólnym œpiewem znanej piosenki
pt.”Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina…”
Sk³adam podziêkowanie Rodzicom, Babciom ,Ksiêdzu proboszczowi
Krzysztofowi WoŸniakowi, dzieciom i
mieszkañcom Stojeszyna
za przybycie na uroczystoœæ.

ZAJÊCIA CZYTELNICZE DLA DZIECI
W paŸdzierniku, w ka¿dy pi¹tek odbywa³y siê zajêcia czytelnicze”
Barwy jesieni”, przeznaczone dla najm³odszych czytelników.
Alfreda Gier³ach
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SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSI¥¯KI
Na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w dniu 28.10 2010 r.
omawiana by³a ksi¹¿ka Agnieszki Martinki „Szybsza ni¿ lew”. W listopadzie
odby³y siê dwa spotkania w dniach 12.11.2010 i 25.11.2010r., na których
rozmawialiœmy na temat ksi¹¿ek Barbary Kosmowskiej : ” Buba ”oraz
„Buba - sezon ogórkowy ” i ksi¹¿ki Stephenie Meyer „Zmierzch.”
W spotkaniach wziê³o w nich udzia³ 14 osób.
Alfreda Gier³ach

FILIA BIBLIOTECZNA W WIERZCHOWISKACH
PIERWSZYCH
KONKURS PLASTYCZNY
W ramach profilaktyki antyalkoholowej filia biblioteczna
zorganizowa³a konkurs plastyczny. Na konkurs pt: „Alkohol i nikotyna
kradn¹ ¿ycie”, wp³ynê³o 12 prac. M³odzie¿ obejrza³a równie¿ film pt:
„Pomyœl nim bêdzie za póŸno”.

Spotkanie najm³odszych czytelników
z ksiêdzem pra³atem Józefem Brzozowskim

Dzieci ze swoimi ulubionymi misiami

Prace zg³oszone na konkurs

ŒWIETLICA W WOLICY PIERWSZEJ

„DZIŒ PRZYBYWA ŒWIÊTY MIKO£AJ”
PODTRZYMUJEMY ZWYCZAJE I TRADYCJE LOKALNE
Dnia 9 grudnia 2010r. odby³a siê inscenizacja s³ownomuzyczna pt: „Dziœ przybywa œwiêty Miko³aj”, w której wziê³o udzia³ 15
czytelników. Miko³aj obdarowa³ wystêpuj¹cych prezentami, a przyby³ych
goœci s³odyczami.
Anna Sajdak

W Œwietlicy Œrodowiskowej w Wolicy dnia 14.11.2010r.odby³o siê spotkanie
pierzaczkowe.W niedzielne popo³udnie do œwietlicy licznie przybyli mieszkañcy
Wolicy: kobiety starsze, m³odsze, m³odzie¿ i najm³odsze pokolenie dzieci.
Pierze do skubania udostêpni³y mieszkanki Wolicy. Spotkanie to mia³o na celu
przybli¿enie i pokazanie m³odemu pokoleniu, jak nasze babcie spêdza³y wolne
jesienno-zimowe wieczory przyjemnie, weso³o a zarazem po¿ytecznie, bo
z wyskubanego pierza robiono ko³dry, poduchy, pierzyny. W trakcie spotkania
panie œpiewa³y biesiadne piosenki. Na zakoñczenie pierzaczek, starodawnym
zwyczajem, odby³ siê poczêstunek gryczakami i pierogami. Spotkanie zosta³o
zorganizowane przez Filiê Biblioteczn¹ w Wolicy przy wspó³pracy Ko³a
Gospodyñ Wiejskich
Jadwiga Piech

Dzieci podczas miko³ajkowego wystêpu
FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ

ŒWIATOWY DZIEÑ PLUSZOWEGO MISIA
Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia zosta³ zorganizowany
w bibliotece 24 listopada 2010 r., zgromadzi³ 25 najm³odszych czytelników
oraz rodziców. Ju¿ od 108 lat pluszowy miœ jest ulubion¹ zabawk¹ dzieci na
ca³ym œwiecie.
Jadwiga Piech

Spotkanie „Pierzaczkowe” w œwietlicy w Wolicy Pierwszej

12

Wieœci Gminne

KULTURA
“DZIECKO W FOLKLORZE”
Debiutuj¹cy w roli solisty
œpiewaka Tomek Kamiñski z Wêglisk,
zdoby³ 3 nagrodê w swojej kategorii,
podczas XVIII Ogólnopolskiego
Festiwalu „Dziecko w Folklorze”, który
odbywa³ siê w Baranowie
Sandomierskim w dniach 2-3
paŸdziernika 2010 r. Gratulacje dla
m³odego artysty oraz przygotowuj¹cej
go instruktorki - Krystyny Wójcik.

Tomek Kamiñski

XI PRZEGL¥D PIEŒNI PATRIOTYCZNEJ
I RELIGIJNEJ
10 listopada 2010 r. W Janowskim Oœrodku Kultury odby³ siê
XI Przegl¹d Pieœni Patriotycznej i Religijnej, w którym nagrodzone zosta³y
nasze reprezentantki. Ela Jakubiec zajê³a I miejsce w dzieciêcej kategorii
solistów. Panie z Zespo³u Œpiewaczego GOK zdoby³y III nagrodê
w kategorii zespo³ów œpiewaczych.

KILKA S£ÓW O MIRKU
30 listopada 2010 r., w wieku 50 lat, po ciê¿kiej chorobie, zmar³
Mirek Olszówka. Aktor, mim, re¿yser, animator kultury.
Dzieciñstwo i lata szko³y podstawowej spêdzi³ w Modliborzycach, mieszka³
w s¹siedztwie GOK-u; piêkno architektury tego budynku, jak sam
przyznawa³, wywar³o istotny wp³yw na jego póŸniejsze zafascynowanie
zabytkami. Mieszka³ na lubelskiej starówce i w ukochanym przez siebie
Janowcu, który nazywa³ „moim miejscem na Ziemi”.

„TÊCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA”
24 paŸdziernika 2010 r. podczas regionalnych eliminacji
ogólnopolskiego festiwalu „Têczowe Piosenki Jana Wojdaka” nasz GOK
mia³ siln¹ reprezentacjê wokalistek. Spoœród 83 solistów do fina³u zosta³y
nominowane Karolina Gorczyca oraz Ela Jakubiec.
Fina³ festiwalu odby³ siê 11 listopada 2010 r. W Nowohuckim
Centrum Kultury w Krakowie. Wœród 103 najlepszych solistów z ca³ej Polski,
nasza Ela Jakubiec, przygotowana przez Jadwigê Wie¿yñsk¹, zdoby³a
wyró¿nienie w kategorii I (do 7 lat). Gratulacje.

JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI
Gminne eliminacje 14. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego odby³y siê
w GOK-u 27 paŸdziernika 2010r.
Komisja w sk³adzie:
1.Lidia Tryka - instruktor Janowskiego Oœrodka Kultury przewodnicz¹c
2.Marta Arent - Kuta nauczyciel,
3.Zdzis³aw Drzazga nauczyciel,
po wys³uchaniu 17 prezentacji postanowi³a nominowaæ do eliminacji
powiatowych nastêpuj¹cych uczniów:
- Mariê Skórê Zespó³ Szkó³ w Wierzchowiskach
- Sylwiê Kokoszkê Zespó³ Szkó³ w Modliborzycach,
- Katarzynê Widz Zespó³ Szkó³ w Modliborzycach,
- Agatê Piech Zespó³ Szkó³ w Modliborzycach,
- Ameliê Pa³kê Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie,
- Kingê Szpyrê Zespó³ Szkó³ w Wierzchowiskach.
Podkreœlaj¹c wysoki poziom tegorocznego konkursu, szczególne
podziêkowania Komisja skierowa³a do nauczycieli przygotowuj¹cych
uczniów: Doroty ¯urawicz, Jolanty Zbi¿ek, Rados³awa Majewskiego,
Zuzanny Skoczyñskiej, Barbary Orze³, Gra¿yny Orze³, Magdaleny
Moskal oraz Ma³gorzaty Janczury.

Wspó³tworzy³ lubelski „Teatr Scena Ruchu”, re¿yserowa³ spektakle
teatralne, za³o¿y³ pierwszy w Lublinie klub muzyczny „Graffiti”. By³
mened¿erem zespo³ów Voo Voo i Osjan, w 1995r. zorganizowa³
niezapomniany koncert w kazimierskich kamienio³omach. By³
pomys³odawc¹ i dyrektorem miêdzynarodowego festiwalu „Strefa Inne
Brzmienia” oraz wydawc¹ kilku oryginalnych projektów muzycznych.
Wspólnie z Mirkiem i Bartkiem Gutkiem uda³o nam siê zorganizowaæ
w GOK-u dwa niezapomniane koncerty; Voo Voo oraz Maæka Maleñczuka
z Bartkiem £êczyckim. Nie sposób w krótkim tekœcie wymieniæ wszystkich
osi¹gniêæ artystycznych Mirka. Tryska³ pomys³ami. Mia³ marzenia i potrafi³
je perfekcyjnie realizowaæ. Polska kultura straci³a oddanego
i niepowtarzalnego wizjonera.

OTWARCIE GOKU
10 listopada 2010 r. Po uroczystej sesji Rady Gminy, nast¹pi³o
otwarcie wyremontowanego budynku GOK. Przygotowaliœmy czêœæ
artystyczn¹, zwi¹zan¹ tematycznie z nadchodz¹cym Œwiêtem
Niepodleg³oœci. Na naszej scenie wyst¹pili artyœci od lat 7 do …70. Dla
zgromadzonych goœci zaproszonych wyst¹pili; Zespó³ Œpiewaczy GOK,
Jerzy Ka³duœ, Krzysztof Fejkiel, Mêski Zespó³ Œpiewaczy „Majdaniacy”,
Kasia Wieczorek, Ela Jakubiec, Kasia Wielgus, Bartek Rz¹d, nasza
orkiestra dêta oraz pracownicy GOK.

M³odzi recytatorzy wraz z komisj¹ i nauczycielami
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TRADYCJE REGIONALNE...

Od 15 lipca do koñca wrzeœnia b.r. Gminny Oœrodek Kultury
realizowa³ projekt „Integracja mieszkañców gminy Modliborzyce poprzez
promocjê tradycji regionalnych i gin¹cych zawodów” realizowany ze
œrodków PPWOW- Program Integracji Spo³ecznej.
W drugiej po³owie lipca b.r. rozpoczêto nabór osób chêtnych do
uczestnictwa w projekcie przy pomocy ulotek informuj¹cych
o planowanych zajêciach. Zorganizowano spotkania rekrutacyjne
w Modliborzycach oraz Wierzchowiskach- w rezultacie wy³oniono dwie
15- osobowe grupy uczestników, w ró¿nym wieku.
Zorganizowane zosta³y spotkania grup z doœwiadczonym
garncarzem, który prezentowa³ proces powstawania glinianych wyrobówod wyboru i przygotowania surowca po tworzenie gotowych do zdobienia i
wypalenia naczyñ. Uczestnicy zajêæ, przy pomocy prowadz¹cego, uczyli
siê pos³ugiwaæ ko³em garncarskim i wykonywali pierwsze w³asne wyroby.
5 sierpnia obydwie grupy uczestników zajêæ wziê³y udzia³ w wyjeŸdzie
wynajêtym autokarem do £¹¿ka Garncarskiego, gdzie w pracowni
p. ¯elazko odby³y siê dwa dwugodzinne spotkania, na których uczestnicy
mogli obejrzeæ piec do wypalania wyrobów, sposób uk³adania gotowych
do wypalenia naczyñ w piecu oraz wys³uchaæ opowieœci o procesie
produkcji glinianych naczyñ. W tym czasie w pracowni p. ¯elazko trwa³y
trzydniowe IV Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie, dziêki czemu
obydwie grupy mog³y skorzystaæ po raz kolejny z mo¿liwoœci praktycznej
nauki rêcznego modelowania prostych form, toczenia naczyñ na kole,
malowania i glazurowania z u¿yciem tradycyjnych metod i materia³ów,
tym razem pod okiem doœwiadczonych i uznanych garncarzy z ró¿nych
czêœci Polski.

W £¹¿ku Garncarskim

Nie jest to takie ³atwe
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W sierpniu uczestnicy programu spotkali siê na czterech
dwugodzinnych zajêciach z twórczyni¹ i artystk¹ ludow¹ p. Stefani¹
Suchor¹. Na pocz¹tku zajêæ uczestnicy dowiedzieli siê jak przygotowuje
siê rogo¿ynê- surowiec do wyplatania koszyków, kapeluszy, pojemników
i ozdób, nastêpnie pod okiem prowadz¹cej zajêcia spróbowali
samodzielnie upleœæ ró¿nego rodzaju warkocze- uszy do koszyków oraz
proste przedmioty. Na kolejnych zajêciach uczestnicy poznali inny
surowiec do wyplatania- sitowie. Stefania Suchora zaprezentowa³a siê
tak¿e jako œpiewaczka ludowa, wykonuj¹c tradycyjne pieœni oraz zagra³a
na harmonijce ustnej oraz tataraku.

Wyplatanie z rogo¿yny
We wrzeœniu obydwie grupy mia³y zajêcia z Bronis³awem Rawskim
z Kocudzy - doœwiadczonym i wielokrotnie nagradzanym w konkursach
ogólnopolskich tancerzem i muzykiem ludowym, graj¹cym na bêbenku,
harmonijce ustnej i skrzypcach. Uczestnicy programu wys³uchali
prezentacji popularnych niegdyœ melodii, opowieœci o dawnych zwyczajach
i tradycjach oraz samodzielnie spróbowaæ gry na bêbenku. Zosta³y
zaprezentowane tradycyjne tañce polskie, odby³ siê kurs tañca dla
uczestników.
30 wrzeœnia w œwietlicy obok Urzêdu Gminy nast¹pi³o uroczyste
zakoñczenie i podsumowanie projektu

Prezentacja gry na skrzypcach
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ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
PASOWANIE NA STARSZAKA
19 paŸdziernika dzieci z grup starszych; 6 - latki pani D. Pikuli
i 5-6 - latki z grupy pani E. Kuty³y mia³y swój bardzo wa¿ny dzieñ .
W obecnoœci kolegów, rodziców oraz zaproszonych goœci z³o¿y³y
œlubowanie i zosta³y pasowane na starszaka przez pani¹ dyrektor
El¿bietê Krzysztoñ.

WYJAZD NA PRZEDSTAWIENIE
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Modliborzycach
dn. 22 listopada obejrza³y Baœñ Muzyczn¹ pt. „W tajemniczej Krainie
Krasnali”, wystawian¹ przez GOK w Janowie Lubelskim. Podczas
spektaklu dzieci podziwia³y grê aktorów w piêknych kostiumach oraz
zmieniaj¹c¹ siê sceneriê. W czasie przedstawienia aktorzy zachêcali
dzieci do wspólnej zabawy poprzez naœladowania bohaterów bajki,
wykonywanie ró¿nych zadañ a nawet „czarowanie”. Najodwa¿niejsi za
Jednak zanim to nast¹pi³o, dzieci zaprezentowa³y przed
udzia³ w konkursach sprawnoœciowych zostali nagrodzeni balonikami.
publicznoœci¹ wiersze i piosenki o tematyce przedszkolnej. Po wystêpie
Po spektaklu aktorzy rozlosowali wœród dzieci nagrody niespodzianki.
ka¿dy starszak otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i upominek. Uroczystoœæ
Wszyscy wrócili do przedszkola zadowoleni i pe³ni wra¿eñ z pierwszej
zakoñczy³a siê wspólnym poczêstunkiem rodziców i dzieci.
w tym roku wspólnej wycieczki.
Ewa Kuty³a

SPOTKANIE Z POLICJANTKAMI
W listopadzie 2010 r. nasze przedszkole odwiedzi³y policjantki
Faustyna £azur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim
i Barbara Moskal z Posterunku Policji w Modliborzycach.
Policjantki zwróci³y szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo dzieci
w ruchu pieszym i samochodowym, szczególnie w okresie jesiennym, gdy
piesi s¹ s³abo widoczni na drodze. Przestrzega³y, przedszkolaków przed
rozmow¹ z nieznajomymi oraz niebezpieczeñstwem gro¿¹cym im ze strony
bezpañskich psów.
Dzieci szczególnie zainteresowa³y elementy umundurowania
i wyposa¿enia policjanta czapka, kamizelka, lizak. Ka¿dy chcia³ choæ przez
chwilê byæ ½ policjantem ½.
Na koniec spotkania policjantki rozda³y dzieciom kolorowe
naklejki i obieca³y odwiedzenie nas wiosn¹.

NAWIEDZENIE OBRAZU
MATKI BOSKIEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ
Nasz¹ parafiê pw. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika
w Modliborzycach nawiedza obraz Matki Bo¿ej Jasnogórskiej.
Ten obraz ca³y modlitwami nasi¹kniêty.
Ten obraz spotkaniami z Matk¹ Bosk¹ œwiêty.
W tym obrazie zastyg³y szepty i westchnienia
I ³zy gorzkie wylane poprzez pokolenia
Najœwiêtszy obrazie
Pióro Ciê nie wypowie
Pêdzel Ciê nie wyrazi
Serce Ciê nie ogarnie
Najœwiêtszy obrazie.
Teresa Mul
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CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
OTWARCIE „ORLIKA 2012”
„Nasza przedszkolna dru¿yna
otwarcie orlika zaczyna.
Gdy s³onko na niebo wzejdzie
towarzyszyæ nam bêdzie okrzyk radoœci
i mnóstwo zaproszonych goœci”.
Po czêœci oficjalnej tak dzieci z naszego przedszkola rozpoczê³y
swoj¹ czêœæ artystyczn¹ na uroczystym otwarciu boisk szkolnych „Orlik 2012”
w Zespole Szkó³ w Wierzchowiskach. By³y ciekawe wierszyki, rymowanki,
piosenki, a tak¿e zabawy ruchowe ze œpiewem. Niezwykle efektownie
zaprezentowa³y siê dziewczynki w kolorowych strojach ze starszej grupy.
Wykona³y ciekawy taniec z parasolkami. Wszystkie dzieci w³o¿y³y du¿o pracy
w przygotowanie uroczystoœci. Wiele emocji wzbudzi³ tak¿e okrzyk
przedszkolaków promuj¹cy zdrowy styl ¿ycia:
„Wiwat sport, wiwat ruch
W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

„NASZE WYCIECZKI”
WYCIECZKA NA CMENTARZ
W tym roku wybraliœmy siê na cmentarz 8 listopada.
Zanieœliœmy wczeœniej zgromadzone w przedszkolu znicze i lampki.
Paliliœmy je na grobach Nieznanych ¯o³nierzy, jak równie¿ odwiedziliœmy
grób naszego starszego kolegi Paw³a K. Po powrocie do przedszkola
wspominaliœmy kolegê, ogl¹daj¹c jego zdjêcia w kronice przedszkolnej.

PAMIÊTAMY O GROBACH
10 listopada 2010 r.odwiedziliœmy pomniki pamiêci narodowej,
znajduj¹ce siê w naszej miejscowoœci. Na miarê naszych mo¿liwoœci
poznaliœmy fragment historii swojej miejscowoœci a tak¿e naszego kraju.
Choæ trochê zmarzliœmy, pe³ni optymizmu w duszy wróciliœmy do
przedszkola.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Dzieñ 29. X. 2010 r. zapisze siê na d³ugo w pamiêci rodziców i dzieci,
za spraw¹ wielkiego wydarzenia - uroczystoœci
„Pasowania na
przedszkolaka”. Wszystkie dzieci przedstawi³y bogaty program artystyczny,
w których zaprezentowa³y swoje nabyte wczeœniej wiadomoœci. W programie
zosta³y przedstawione: piosenki, wierszyki oraz tañce i zabawy. Po z³o¿eniu
uroczystej przysiêgi przedszkolaka, pani dyrektor T. Szostek dokona³a
ceremonii pasowania. Uczyni³a to wielkim, kolorowym o³ówkiem. Wszystkie
dzieci mo¿na œmia³o zaliczyæ do grona zuchów - przedszkolaków.
Na koniec dzieci dosta³y dyplomy i niespodzianki- upominki
przygotowane przez rodziców. Po uroczystoœci dzieci mia³y s³odki
poczêstunek.

Z WIZYT¥ W OŒRODKU ZDROWIA
17 listopada 2010 r.odwiedziliœmy pobliski Oœrodek Zdrowia,
dok³adniej mówi¹c - gabinet stomatologiczny a w nim pani¹ stomatolog
Mariê Wojda.
Pani stomatolog porozmawia³a z nami o higienie jamy ustnej,
o sposobach dbania o nasze uzêbienie. Ka¿dy z nas dosta³ odznaki
„Dzielny pacjent”. Zadowoleni i uœmiechniêci wróciliœmy do naszego
przedszkola.
Anna Budkowska
Zofia Szwedo
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ZESPÓ£ SZKÓ£ W MODLIBORZYCACH
JESIENI¥ W KRYNICKIM ZDROJU
W dniach 15 - 17 paŸdziernika 2010r. nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni zespo³u Szkó³ w Modliborzycach oraz cz³onkowie ich
rodzin podziwiali z³ot¹ polsk¹ jesieñ w Krynicy Zdroju.
Podró¿ autokarem w pi¹tkowe popo³udnie przebieg³a w strugach
deszczu, ale radoœæ z przebywania razem rekompensowa³a z³¹ pogodê.
Sobota powita³a nas s³oñcem i b³êkitnym niebem. Dzieñ
rozpoczêliœmy od spaceru po g³ównym krynickim deptaku. Po drodze
weszliœmy do pijalni wód leczniczych. Zachwyci³a nas tamtejsza egzotyczna
roœlinnoœæ. Degustacjê wód Zuber i S³otwinka umila³y dŸwiêki muzyki
klasycznej. Nastêpnie spotkanie z A. Mickiewiczem i J. Kiepur¹, stoj¹cymi
na coko³ach oraz wizyta w Muzeum Nikifora - artysty samouka,
przedstawiciela prymitywizmu. Po po³udniu czeka³ nas wyjazd najd³u¿sz¹
i najnowoczeœniejsz¹ w Polsce kolejk¹ gondolow¹ na szczyt Jaworzyny
Krynickiej. Stamt¹d mogliœmy podziwiaæ w jesiennych kolorach wspania³¹
panoramê Beskidu S¹deckiego.

Wiersze o szkole, przyjaŸni i OjczyŸnie oraz tematycznie
dobrane piosenki stworzy³y podnios³y, a zarazem radosny klimat
uroczystoœci. Pokaz multimedialny p. Magdaleny Wo³oszynek ukazywa³
uczniów kl. I w ró¿nych szkolnych sytuacjach.

Najm³odsi uczniowie naszej szko³y otrzymali od zaproszonych
goœci: Wójta Gminy Modliborzyce - p. Witolda Kowalika,
Przewodnicz¹cego Rady Gminy - p. Piotra Rogo¿y oraz kolegów
z klas VI wspania³e upominki. Radoœci nie by³o koñca. Uroczystoœæ
pasowania obecnoœci¹ zaszczycili: ks. dziekan - Czes³aw Bednarz,
p. Wanda Trójczak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, nauczyciele,
dziadkowie oraz starsi koledzy.
Rodzice uczniów kl. I wykazali ogromne zaanga¿owanie
w przygotowanie tego szczególnego œwiêta ich dzieci. Spotkanie
w klasach przy ciastku i herbacie sprzyja³o integracji wszystkich
uczestników uroczystoœci i up³ynê³o w serdecznej atmosferze.
¯yczymy uczniom klas pierwszych uœmiechu ka¿dego dnia
i wytrwa³oœci w zdobywaniu wiedzy, aby czas spêdzony w murach naszej
szko³y pracowa³ na ich sukces osobisty i zawodowy w doros³ym ¿yciu.
Bo¿ena Pikula
Wieczorem kolacja przy œwiecach i „d³ugie Polaków rozmowy”. Takie
spotkanie zawsze sprzyja integracji. Jest doskona³¹ okazj¹ nie tylko do
wspólnego spêdzania czasu w mi³ej atmosferze, ale tak¿e do odsuniêcia
choæby tylko na chwilê problemów codziennego ¿ycia.
Niedzielny poranek spowi³a gêsta mg³a. Nie przeszkadza³o nam to
jednak wjechaæ kolejk¹ linowo-terenow¹ na szczyt Góry Parkowej. ¯egnamy
Krynicê, aby dotrzeæ na S³owacjê, le¿¹c¹ zaledwie kilkanaœcie kilometrów
dalej. Kolejny punkt programu przewiduje zwiedzanie Tylicza. Nasz zachwyt
wzbudza drewniany koœció³ek pw. œw. Piotra i Paw³a z XVI wieku, ale równie¿
nowoczesny koœció³ bêd¹cy dzie³em miejscowego ksiêdza - artysty ludowego
oraz droga krzy¿owa na pobliskim wzgórzu. Robi siê coraz zimniej. Pora do
domu.
Pe³ni wra¿eñ, z obrazem poznanych miejsc, obiektów i zabytków
przed oczami, zachwyceni cisz¹ i spokojem Krynicy, zadowoleni i zrelaksowani
powracamy do codziennoœci.
Krynica Zdrój i jej okolice na d³ugo zostan¹ w naszej pamiêci, a po
latach, ogl¹daj¹c zdjêcia,
z uœmiechem bêdziemy wspominaæ razem
spêdzone chwile.

W KINIE W LUBLINIE…
9 listopada 2010r. uczniowie klasy Ia, Ib, IIa wraz
z nauczycielami pojechali do kina Cinema City w Lublinie na film „¯ó³wik
Sammy”. Film opowiada³ o podró¿ach ¿ó³wia dooko³a œwiata, porusza³
problemy ekologiczne i ukazywa³ ¿ycie zwierz¹t w g³êbinach morskich.
Dotyka³ niezwykle wa¿nych spraw wychowawczych.

Bo¿ena Pikula

„WITAJ NAM RADOSNA SZKO£O…”
CZYLI O PRZYJÊCIU PIERWSZOKLASISTÓW
DO GRONA UCZNIÓW
Nastêpnie dzieci odwiedzi³y „Fantasy Park”, gdzie mog³y
28 paŸdziernika 2010 r. na d³ugo zapadnie w pamiêci uczniów klas aktywnie spêdziæ czas, bawi¹c siê w basenie pe³nym pi³ek, na zje¿d¿alni
pierwszych i ich rodziców. Tego dnia dyrektor Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach i torze przeszkód. Radoœæ by³a wielka.
p. Danuta Lenart pasowa³a pierwszoklasistów na uczniów tej¿e szko³y.
Po dniu pe³nym wra¿eñ i z uœmiechem na twarzy wszyscy
Uczniowie klas pierwszych z³o¿yli przyrzeczenie i zaprezentowali siê szczêœliwie wrócili do domu.
w monta¿u s³owno - muzycznym „Szko³a ka¿demu otwarta”, przygotowanym
pod kierunkiem wychowawczyñ: p. Jolanty Dychy i p. Bo¿eny Pikuli.
Bo¿ena Pikula
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i zaanga¿owanie m³odzie¿y, zachêca³ do postêpowania w zgodzie
z nauk¹ Chrystusa i zapewni³, ¿e nie tylko pok³ada w nas wielkie
nadzieje, ale przede wszystkim, ¿e gor¹co w nas wierzy i wspiera
„Chopin i jego przyjaciele” - to temat XIV Jesiennego Konkursu modlitw¹. S³owa ksiêdza biskupa maj¹ dla nas, m³odzie¿y, ogromn¹
Recytatorskiego, og³oszonego przez Wojewódzki Oœrodek Kultury wartoœæ.
w Lublinie. Temat pozwala³ uczestnikom konkursowych zmagañ poszerzyæ
wiedzê o naszym wybitnym kompozytorze i pianiœcie, którego 200 rocznicê
urodzin œwiêtowaliœmy w bie¿¹cym roku oraz o czasach, twórcach
i dzie³ach literatury romantycznej.
Konkurs wzbudzi³ zainteresowanie uczennic Publicznej Szko³y
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkó³
w Modliborzycach, które pod kierunkiem swoich nauczycieli polonistów
przygotowa³y siê do recytacji. Dziewczêta wziê³y udzia³ w turniejach:
szkolnym, gminnym i powiatowym. Komisje konkursowe na ka¿dym etapie
dostrzeg³y i doceni³y staranny dobór tekstów, wysoki poziom umiejêtnoœci
i piêkne interpretacje utworów. Recytatorki w kolejnych turniejach zosta³y
nagrodzone dyplomami, drobnymi upominkami i ksi¹¿kami.

XIV JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI

Sylwia Kokoszka na turnieju wojewódzkim
Sylwia Kokoszka - uczennica klasy VI b Publicznej Szko³y
Podstawowej w Modliborzycach
reprezentowa³a powiat janowski
w turnieju wojewódzkim. Turniej odby³ siê dnia 25. XI. 2010 roku
w Wojewódzkim Oœrodku Kultury w Lublinie.
Wystêp Sylwii mo¿na zaliczyæ do bardzo udanych. Recytatorka
otrzyma³a ksi¹¿kê pt. „Fortepian Chopina” i pami¹tkowy dyplom.
Zuzanna Skoczyñska

W KINIE W LUBLINIE…
Ka¿de dziecko lubi wycieczki lub inne sposoby spêdzania wolnego
czasu. Dnia 17 listopada 2010r. odby³ siê wyjazd do kina Cinema City,
którego celem by³o obejrzenie filmu pt. „Zemsta futrzaków”. W wyjeŸdzie
uczestniczy³o oko³o 100 uczniów klas IV-VI Publicznej Szko³y Podstawowej
w Zespole Szkó³ w Modliborzycach.
O godz. 12oo spod budynku szko³y nast¹pi³ wyjazd dwóch
autokarów. Po ok. pó³toragodzinnej podró¿y dotarliœmy do “PLAZY”
w Lublinie. Przed seansem filmowym uczestnicy wycieczki mieli czas wolny.
Ka¿dy z nas móg³ obejrzeæ galeriê, zrobiæ zakupy lub zjeœæ posi³ek.
Oczekiwany przez wszystkich seans rozpocz¹³ siê o godz. 1445.
Film pt. „Zemsta futrzaków” by³ niezwykle œmieszny i ciekawy. Komedia ta
ukazuje próbê ingerencji cz³owieka w naturê. Otó¿ chciwi deweloperzy
postanowili wyci¹æ las, a w jego miejscu zbudowaæ centrum handlowe. Gdy
o wstrêtnym planie dowiedzia³y siê miejscowe zwierzêta, pomiêdzy
cz³owiekiem a zwierzêtami wybuch³a wojna. Na szczêœcie wszystko
zakoñczy³o siê dobrze.
W czasie ogl¹dania filmu ka¿dy z nas by³ odprê¿ony i wypoczêty.
Ok. godz. 1700 wyruszyliœmy w drogê powrotn¹ do domu. Do Modliborzyc
dotarliœmy ok. godz. 1830. Wyjazd do Lublina przysporzy³ nam wiele wra¿eñ.
Mi³o spêdziliœmy czas w gronie przyjació³. Dziêkujemy naszym opiekunom
i organizatorom wycieczki.
Uczestniczka wycieczki
Ilona £ukasik
Uczennica klasy VI

„Z£O DOBREM ZWYCIÊ¯¥J”„
W tym roku ju¿ po raz czternasty odby³ siê Festiwal Kultury
Chrzeœcijañskiej „Eutrapelia”. Tegorocznej edycji towarzyszy³o has³o „Z³o
dobrem zwyciê¿aj”. Wœród licznie przyby³ej do Katolickiego Domu Kultury
„Arka” w Stalowej Woli m³odzie¿y, znalaz³a siê te¿ grupa licealistów z
Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach.Zaproszenie by³o dla nas ogromnym
wyró¿nieniem, tote¿ 9 listopada 2010 roku z radoœci¹ ruszyliœmy na
spotkanie w duchu braterskiej mi³oœci (agape). Inauguracjê „Eutrapeliów”
rozpoczê³a
Msza
œw. w koœciele p.w. Opatrznoœci Bo¿ej
pod
przewodnictwem ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza - g³ównego patrona
festiwalu. W Homilii Pasterz Diecezji podziêkowa³ za obecnoœæ

Po Mszy œw. mia³a miejsce czêœæ artystyczna w Miejskim
Domu Kultury, któr¹ rozpoczê³a inscenizacja „Bia³o - Czerwona”
w wykonaniu grupy reprezentacyjnej Zespo³u Pieœni i Tañca
„Rac³awice”. Nastêpnie m³odzie¿ z Collegium Gostomianum
z Sandomierza przedstawi³a spektakl teatralny zatytu³owany „Zawsze
z nami”, ukazuj¹c historiê Polski na przyk³adzie biografii Jana Paw³a II.
Wystêpy taneczne w wykonaniu Zespo³u Pieœni i Tañca „Rac³awice:
polonez, polka i popisy najm³odszych uczestników zespo³u poderwa³y
publicznoœæ do entuzjastycznego aplauzu. Ca³oœæ zwieñczy³a
piosenka „Niech ¿yje Polska!”, podczas której w rêku uczestników
pojawi³y siê chor¹giewki w barwach narodowych.
Po czêœci artystycznej nast¹pi³a Agapa, w czasie której
wszyscy raczyli siê poczêstunkiem, prowadzili rozmowy i ogl¹dali
wystawy fotograficzne poœwiêcone m.in. ks. Jerzemu Popie³uszce.
Festiwal Kultury Chrzeœcijañskiej ma na celu krzewienie
wiary w Jezusa Chrystusa i mam nadziejê, ¿e w tym roku spe³ni³ swoj¹
powinnoœæ. Oby s³owa ks. bp Nitkiewicza pad³y na podatny grunt
i znalaz³y swoje odzwierciedlenie w rzeczywistoœci.
Jola Lenart

DYSKUSYJNY KLUB KSI¥¯KI POLECA
Recenzja ksi¹¿ki Ani Choying Drolma
„Tybetañska mniszka. Chcê wyœpiewaæ wolnoœæ”
M¹droœæ, ³agodnoœæ, dobroæ, pokora i cierpliwoœæ mistrza
buddyjskiego odmieni³y serce m³odej dziewczyny. Ani Choying
Drolma, bo o niej mowa, postanowi³a zostaæ mniszk¹. W ten sposób
uwolni³a siê od w³adzy mê¿czyzny swojego ojca w dzieciñstwie
i potencjalnego mê¿a w przysz³oœci. Bita, poni¿ana Ani wziê³a los
w swoje rêce. W klasztorze Nagi Gompa, odnalaz³a swoje miejsce na
ziemi, prawdziw¹ mi³oœæ, pokój serca
i nauczy³a siê przebaczaæ.
Od pierwszych stron tej piêknej ksi¹¿ki bije niesamowita
si³a. Autorka jest przekonana o swojej wartoœci, swoich
mo¿liwoœciach, godnoœci. Wielka artystka, jak¹ staje siê przez
przypadek, nadal pozostaje zwyk³ym cz³owiekiem. Zwyk³ym, a jednak
wyj¹tkowym, który postanowi³ oddaæ ca³ego siebie innym. Za ciê¿ko
zarobione pieni¹dze jako œpiewaczka, nasza bohaterka zak³ada
szko³ê dla buddyjskich mniszek, które w prawie 90% s¹ analfabetkami.
Swoj¹ szko³ê nazywa Arya Tara School. Z m³odej, buntowniczej
i bezkompromisowej dziewczynki Ani staje siê Ani Bond na wzór
Jamesa Bonda dla której ¿adna misja nie jest niemo¿liwa.
Siêgaj¹c po tê ksi¹¿kê, nie wiedzia³am czego siê
spodziewaæ. Po przeczytaniu prologu ju¿ wiedzia³am, ¿e to nie bêdzie
kolejna, cukierkowa opowieœæ, która z pewnoœci¹ zakoñczy siê happy
endem. By³am pod wra¿eniem prostoty, z jak¹ Ani Chyoing Drolma
opisuje swoje trudne ¿ycie, z jak¹ szczeroœci¹ mówi o swoich wadach.
By³am nawet zszokowana odwag¹ bohaterki, kiedy pisze o intymnych
historiach, które zazwyczaj opowiada siê tylko najbli¿szym
przyjació³kom. Ona natomiast postanawia ujawniæ je wszystkim
czytelnikom! Wczytuj¹c siê w kolejne rozdzia³y nie mog³am uwierzyæ
w to, czego siê z nich dowiadywa³am! Ta ksi¹¿ka jest o tyle
niesamowita, ¿e ujawnia prawdê o ka¿dym z nas. Mówi o cierpieniu,
trudnoœciach,z jakimi przychodzi nam przebaczanie drugiemu
cz³owiekowi.
W koñcu doprowadza czytelnika do przekonania, ¿e w ¿yciu
naprawdê wszystko jest mo¿liwe. Nie jest wa¿ne, czy mieszkamy w
Polsce, USA, czy odleg³ym Tybecie. Jeœli wierzymy w siebie, swoje
mo¿liwoœci, je¿eli odnajdziemy cel naszego ¿ycia i bêdziemy do niego
wytrwale d¹¿yæ, wtedy wszystko mo¿e siê udaæ. Niewa¿ne staj¹ siê
trudnoœci i problemy na naszej drodze, bo one tylko nas umacniaj¹
i sprawiaj¹, ¿e stajemy siê coraz silniejsi.
Monika Hapak,
Uczestniczka spotkañ DKK w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie
Pierwszym.
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Z KRONIKI SZKOLNEJ ZESPO£U PLACÓWEK OŒWIATOWYCH
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
JEST W ROKU TAKI DZIEÑ DZIEÑ NAUCZYCIELA
Wykszta³cenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawiæ
Okazuje siê, ¿e prawie wszyscy, zarówno sami zainteresowani, jak
i uczniowie, bardzo lubi¹ Dzieñ Nauczyciela. Œwiêto Edukacji Narodowej
wpisa³o siê ju¿ w historiê ka¿dej szko³y. Odk¹d tylko je ustanowiono, cieszy siê
nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. W ka¿dym zawodzie powinien istnieæ szczególny
dzieñ, zobowi¹zuj¹cy nas do refleksji nad tym, dlaczego wybraliœmy akurat
tak¹ profesjê, do pewnych ceremonii, na których powinniœmy siê spotkaæ.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Stojeszynie
Pierwszym w niebanalny sposób uczcili datê powo³ania do ¿ycia Komisji
Edukacji Narodowej (1773 r.). Wykazali siê niezwyk³¹ pomys³owoœci¹
i poczuciem humoru. Przygotowali prawdziwe show. Przedstawili zabawne
scenki z ¿ycia wspó³czesnych nauczycieli, ich perypetie i przygody,
przeplatane oryginalnymi piosenkami. Utalentowani gimnazjaliœci zaskoczyli
wszystkich swoimi umiejêtnoœciami wokalno - tanecznymi. Najwiêkszy aplauz
widowni wzbudzi³y wystêpy uczniów, œpiewaj¹cych humorystyczne teksty do
znanych melodii.

Mogliœmy podziwiaæ Fabiana Kusza (piosenka Krzysztofa
Krawczyka „|Mój przyjacielu”) i jego skomplikowane uk³ady choreograficzne,
Karolinê Hain i Klaudiê Kaniê (piosenka Anny Wyszkoni „Czy ten pan i ta pani”),
Marlenê Puzio (piosenka zespo³u Golec u Orkiestra „Tango sukcesu”), Ameliê
Pa³kê (piosenka zespo³u Lombard „Prze¿yj to sam”), Aniê Krasowsk¹ i Teresê
Skupiñsk¹ (pastora³ka „Kolêdnicy wêdrownicy”). Na koniec
z ust wykonawców pop³ynê³y s³owa piosenki Urszuli „Wstaje nowy dzieñ”.
Uroczystoœæ przebiega³a w bardzo mi³ej atmosferze. Na twarzach
pedagogów goœci³y uœmiech i wzruszenie.
Wszystkim Nauczycielom, którzy dbaj¹ o dobre wykszta³cenie
swoich podopiecznych i na co dzieñ czuwaj¹ nad ich rozwojem i wychowaniem,
¿yczymy du¿o zdrowia, cierpliwoœci i zadowolenia oraz wytrwa³oœci, aby mogli
w pe³ni realizowaæ swoje plany ¿yciowe i zawodowe. Wszystkiego
najlepszego!!!

Pami¹tkowe zdjêcie ze œlubowania
ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
W dniu 15 listopada 2010 roku odby³ siê apel w Zespole
Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie Pierwszym z okazji 92 rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W uroczystoœci wziêli udzia³:
w³adze gminy, w osobach wójta gminy Modliborzyce - Witolda Kowalika
i przewodnicz¹cego rady gminy- Piotra Rogo¿y, uczniowie, nauczyciele
i pracownicy obs³ugi.
Uczniowie w inscenizacji s³owno - muzycznej przypomnieli
zebranym jak w czasie listopadowego prze³omu usun¹³ zaborców
i odrodzi³ pañstwo wysi³ek ca³ego narodu.
Pierwszym akordem w uroczystoœciach by³o wprowadzenie
pocztu sztandarowego z wizerunkiem Jana Paw³a II i odœpiewanie
Mazurka D¹browskiego. Narracjê historyczn¹ zwi¹zan¹ z rezultatami
I wojny œwiatowej dla Polski, prowadzi³ Pawe³ Kamiñski, stwierdzaj¹c, i¿
wykorzystanie b¹dŸ zmarnowanie koniunktury europejskiej nale¿a³o do
samych Polaków. Piêkna recytacja patriotycznych wierszy w wykonaniu
uczniów: Klaudii Kani, Ma³gorzaty Kasicy, Dominiki Krzysztoñ, Grzegorza
Szkutnika, Karoliny Hain, Agnieszki Jaskowiak i Julii Czuliñskiej przybli¿y³y
ponad tysi¹cletni¹ historiê pañstwa polskiego.

Maria Piotrowska
Jolanta Zbi¿ek
Chór szkolny, wykona³ utwory patriotyczne takie jak: „Wojenko,
wojenko”, „Pierwsza kadrowa”,” Przybyli u³ani pod okienko”, „U³ani , u³ani”,
„Piechota”, „Legiony”, „O wodzu mi³ym” i „Rotê” , które to wyrazi³y zachwyt
ziemi¹ ojczyst¹ i wielk¹ dumê z bycia patriot¹ w ma³ej ojczyŸnie, jak¹ jest
Stojeszyn i jego okolice. Oprócz wspania³ej narracji, deklamacji i œpiewu,
uczestnicy apelu mogli zobaczyæ prezentacjê, przedstawiaj¹c¹ sylwetkê
Dnia 15.11.2010 r. prze¿ywaliœmy szczególnie wa¿ny moment Józefa Pi³sudskiego.
Uczniowie poprzez uroczyst¹ akademiê przybli¿yli wszystkim
w naszym ¿yciu. Odby³a siê uroczystoœæ Œlubowania Klasy Pierwszej Szko³y
zebranym now¹ sytuacjê geopolityczn¹, stwarzaj¹c¹ wielk¹ szansê
Podstawowej oraz pasowanie na ucznia.
Czêœæ artystyczn¹ przygotowali uczniowie klasy pierwszej i klasy odbudowania silnego i rozleg³ego terytorialnie pañstwa polskiego.
szóstej. Dzieci przedstawi³y program artystyczny sk³adaj¹cy siê z trzech Autorytet Pi³sudskiego sprawi³, i¿ ³atwiej by³o realizowaæ d¹¿enia do
ogólnonarodowej konsolidacji. Kieruj¹c siê przede wszystkim interesem
czêœci, zatytu³owanych: „O Polsce”,„ O bezpieczeñstwie” , „O uczniach”.
Mog³y w nim wykazaæ siê zdolnoœciami recytatorskimi, muzycznymi pañstwa, Pi³sudski by³ gotów do ka¿dego ruchu wzmacniaj¹cego jego si³ê.
i zdobyt¹ wiedz¹.
Grzegorz Ciupak
Po czêœci artystycznej pierwszoklasiœci z³o¿yli uroczyste œlubowanie
na sztandar szko³y w obecnoœci rodziców, wójta gminy, dyrektora szko³y,
nauczycieli i starszych kolegów.Na zakoñczenie uroczystoœci dzieci otrzyma³y
DZIEÑ PAPIESKI
pami¹tkowe dyplomy, upominki i mnóstwo ¿yczeñ.
Po tych wielkich wra¿eniach wszyscy zostali zaproszeni na
Ju¿ po raz dziesi¹ty mieliœmy okazjê prze¿ywaæ Dzieñ Papieski.
zas³u¿ony poczêstunek , przygotowany przez niezast¹pionych rodziców.
Rocznicê tê obchodziliœmy pod pami¹tkow¹ tablic¹, która znajduje siê
Gratujemy rodzicom wyj¹tkowych pociech!
w murach naszej szko³y.
Nad ca³oœci¹ prac zwi¹zanych z przygotowaniem œlubowania
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê odœpiewaniem hymnu szko³y.
czuwa³a wychowawczyni klasy pierwszej pani Marta Michna.
Nastêpnie ca³a spo³ecznoœæ uczniowska, nauczyciele: wychowawcy
uczestniczyli we mszy œw., której przewodniczy³ ks. proboszcz Krzysztof
Marta Michna WoŸniak.

ŒLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAW£A II
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
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MIKO£AJKI W NASZEJ SZKOLE
W dniu 6 grudnia 2010 r. w zimowej scenerii w towarzystwie Pani
Zimy i Œnie¿ynek Miko³aj odwiedzi³ przedszkolaków. Dzieci mog³y
porozmawiaæ z goœciem i zosta³y hojnie obdarowane prezentami.
Na zakoñczenie spotkania Miko³aj zaprosi³ dzieci do wspólnej
zabawy. Dzieci podziêkowa³y za odwiedziny, prezenty i wspóln¹
przeja¿d¿kê, a Miko³aj obieca³ spotkaæ siê nimi za rok.
Barbara Dudek

Wystêp uczniów
Po mszy uczniowie zaprezentowali monta¿ s³owno-muzyczny
pt. „Jan Pawe³ II Odwaga Œwiêtoœci”. Monta¿ wzbogacony by³ prezentacj¹
multimedialn¹, ukazuj¹c¹ wybrane sceny z ¿ycia Ojca Œwiêtego. Tytu³
przedstawienia nawi¹zywa³ do tegorocznego has³a Dnia Papieskiego,
obchodzonego w naszej ojczyŸnie. Uroczystoœæ mia³a na celu
zaprezentowanie dzie³a Jana Paw³a II oraz ukazanie œwiêtoœci
papie¿a.Garœæ wspomnieñ z minionych lat, pe³nych g³êbokich treœci,
czasem ¿artobliwych gestów pozwoli³a nam poczuæ obecnoœæ Ojca
Œwiêtego wœród nas.
Mogliœmy jeszcze raz us³yszeæ Jego g³os, Jego s³owa
skierowane do ka¿dego z nas.

Dzieci z zaciekawieniem s³ucha³y Miko³aja

Agnieszka Kaproñ
Jolanta Gajór
Monika Brzozowska

DZIA£ALNOŒÆ KO£A KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA
M£ODZIE¯Y W MODLIBORZYCACH
WAKACJE

PAMIÊTNA DATA 13.XII.1981 ROKU

Okres wakacyjny i rozpoczêty nowy rok szkolny
i katechetyczny obfitowa³ w wiele wydarzeñ godnych uwagi z udzia³em
m³odzie¿y, zaanga¿owanej w ¿ycie tutejszej wspólnoty parafialnej pod
kierunkiem ks. Adama Kamiñskiego.
Akcje dobroczynne na rzecz poszkodowanych w tegorocznej
powodzi, wrzeœniowa pielgrzymka do Janowa Lubelskiego,
comiesiêczne rekolekcje KSM w Domu Rekolekcyjnym w Sandomierzu,
œrodowe zebrania formacyjne na terenie szko³y oraz spotkania
integracyjne w remizach w Wolicy, S³upiu i D¹biu wyzwoli³y w m³odych
ludziach wiele dobrych mo¿liwoœci. Wspó³praca z rodzicami,
nauczycielami i ksiê¿mi naszej parafii przynios³y spodziewane owoce, za
co winniœmy wyraziæ wdziêcznoœæ i ufaæ, ¿e m³odzi w przysz³oœci znów
czymœ pozytywnym wszystkich zaskocz¹.
Paulina Rogo¿a

Zainspirowani kazaniem ks. Biskupa Kazimierza Ryczana
z okazji XIX rocznicy powstania Radia Maryja, postanowiliœmy dzia³aæ.
Kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 XII to stosowna
okazja do wznoszenia hase³ o miejsce Boga w naszej OjczyŸnie i œwiecie,
o obronê godnoœci cz³owieka, o walkê o przysz³oœæ polskiej rodziny,
o bojowanie o prawdê. To te¿ sposobnoœæ do wspólnej modlitwy przy
o³tarzu w intencji naszej Ojczyzny.
Wyj¹tkowa i pamiêtna data dla polskich patriotów oraz chêæ
pielêgnowania historii sprawi³a, ¿e modliborscy KSM- owicze
zorganizowali w parafialnym koœciele okolicznoœciow¹ wystawê pod
tytu³em: ,,Za Boga i Ojczyznê”, poœwiêcon¹ zamordowanym przez SB
polskim kap³anom . O ich ofierze ¿ycia nale¿y nieustannie przypominaæ,
bo ona zobowi¹zuje i ma nadal poruszaæ sumienia rodaków. Dziêkujemy
m³odzie¿y zaanga¿owanej w tworzenie tej wystawy.
Sebastian Rogo¿a

Andrzejki na S³upiu dj „Helmer” z kolegami

Wystawa poœwiêcona zamordowanym kap³anom
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Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W WOLICY PIERWSZEJ
SALA ZABAW
By
nauka w naszej szkole by³a przyjazna, bezpieczna
i nowoczesna, szko³a zosta³a wyposa¿ona w pomoce dydaktyczne do sali
zabaw w ramach rz¹dowego programu "Radosna Szko³a" na kwotê 5970 z³.
G³ównym celem tego programu jest stworzenie szeœcioletnim i siedmioletnim
uczniom rozpoczynaj¹cym edukacjê bezpiecznych warunków w zakresie
nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji
przedszkolnej uwzglêdniaj¹cej aktywn¹ naukê i zabawê. W sali zabaw
uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ aktywnego spêdzania czasu, zaspokojenie
naturalnej potrzeby ruchu i zabawy, w³aœciwych dla dzieci w m³odszym wieku
szkolnym. Sala zabaw jest wykorzystywana zarówno w czasie zajêæ
przedszkolnych, jak równie¿ podczas przerw czy wybranych lekcji. Do sali
zabaw zosta³y zakupione zestawy zabawek firmy "Moje Bambino":
· du¿e, miêkkie klocki s³u¿¹ce aktywnoœci ruchowej i zabawom
konstrukcyjnym, umo¿liwiaj¹ce poznawanie ró¿nych kszta³tów i zabawê
w grupie;
· zestawy du¿ych figur geometrycznych, materace, wa³ki wykonane
w przyjaznej kolorystyce sprzyjaj¹ce rozwojowi aktywnoœci ruchowej
i zabawom konstrukcyjnym, umo¿liwiaj¹ce poznawanie ró¿nych kszta³tów
i zabawê w grupie;

Pan wójt Witold Kowalik wrêcza pasowanym upominki

· miêkkie ró¿nokolorowe pi³ki ró¿nej wielkoœci, maj¹ce na celu Nastêpnie pasowani wspólnie zaprezentowali swój program artystyczny.
kszta³towanie zrêcznoœci, precyzji oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej; Udowodnili w nim, ¿e wiedz¹, jak byæ doskona³ymi przedszkolakami
· tory przeszkód, sk³adaj¹ce siê z elementów o ró¿nej fakturze, które mog¹ i uczniami. Mimo du¿ej tremy wszyscy o wypadi znakomicie.
Uczniowie otrzymali upominki od Pana Wójta , Przewodnicz¹cego
byæ uk³adane w ró¿ne kszta³ty, rozwijaj¹ce sprawnoœæ motoryczn¹
Rady Gminy /które w zastêpstwie wrêczy³a Pani Sekretarz Gminy/, Pani
i równowagê, daj¹ce mo¿liwoœæ czo³gania, przeskakiwania i zje¿d¿ania.
D y r e k t o r, r o d z i c ó w o r a z s w o i c h s t a r s z y c h k o l e g ó w.
Na koniec uroczystoœci by³y pami¹tkowe zdjêcia oraz poczêstunek.
Wszystkim pasowanym ¿yczymy sukcesów w nauce i tylko mi³ych chwil
w murach naszej szko³y.
Wychowawcy

Przedszkolaki w sali zabaw
PASOWANIE NA UCZNIA
9 listopada 2010 roku to wa¿na data w ¿yciu naszej szko³y. Tego
dnia uczniowie klasy zerowej i pierwszej zostali pasowani na przedszkolaków
i
uczniów Szko³y Podstawowej w Wolicy Pierwszej.
Do uroczystoœci œlubowania przygotowywali siê ju¿ od pocz¹tku roku
szkolnego, pod okiem wychowawczyñ. Dzieci uczy³y siê piosenek, wierszy
oraz poznawa³y prawa i obowi¹zki przedszkolaka i ucznia.
Tego dnia uczniowie przybyli do szko³y odœwiêtnie ubrani, w strojach
galowych. Uroczystoœæ œlubowania odby³a siê w sali gimnastycznej. Na
pocz¹tku g³os zabra³a pani dyrektor Gra¿yna Kapusta, witaj¹c serdecznie
wszystkich zgromadzonych na uroczystoœci. Pierwsza czêœæ uroczystoœci to
wa¿ny moment dla ka¿dego zerówkowicza i pierwszoklasisty - œlubowanie
oraz pasowanie na przedszkolaka i ucznia. Wszyscy przyrzekali byæ dobrymi
uczniami, godnie reprezentowaæ szko³ê, s³uchaæ nauczycieli i rodziców.
Pasowania przy pomocy symbolicznego o³ówka dokona³a pani dyrektor
w obecnoœci wzruszonych rodziców, dziadków, zaproszonych goœci
i przedstawicieli spo³ecznoœci szkolnej.

Upominki od pani Dyrektor
MIKO£AJKI W NASZEJ SZKOLE
„Na ³¹ki, na pola bia³y œnie¿ek leci ,
Ju¿ Œwiêty Miko³aj œpieszy siê do dzieci”
Ju¿ od samego rana wszystkie dzieci nas³uchiwa³y, czy nie s³ychaæ
dŸwiêku dzwonka Œw. Miko³aja. Pomimo zasp z bia³ego puchu, jak co roku
w godzinach po³udniowych w asyœcie pomocników przyby³ do szko³y Œw.
Miko³aj. Na jego wizytê dzieci cierpliwie czeka³y . Wczeœniej nauczy³y siê wielu
piosenek i wierszy, które specjalnie dla Niego przygotowa³y. Dzieci powita³y
goœcia piosenk¹ „Czekaj¹c cierpliwie, stañmy dooko³a, ju¿ Œw. Miko³aj
wchodzi do przedszkola”. Nawi¹za³a siê wymiana zdañ . Dzieci obieca³y
Miko³ajowi, ¿e siê poprawi¹. Wspólnie œpiewaj¹c, weso³o siê bawi³y. Na koniec
po zapewnieniach ,¿e bêd¹ siê stara³y zachowywaæ grzecznie w domu,
w przedszkolu i w szkole, Miko³aj obdarowa³ je prezentami. Oprócz prezentów
dla ka¿dego dziecka przyniós³ tak¿e dwa worki prezentów dla przedszkola.
Spotkanie z Miko³ajem minê³o w bardzo mi³ej atmosferze.
Nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego
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NAJSTARSZA KAPLICZKA W PARAFII

Kapliczka w trakcie renowacji
Dnia 15 listopada 2010 r. po wieczorowej Mszy Œwiêtej
w uroczystej procesji z udzia³em kap³anów naszej parafii mieszkañcy
Modliborzyc przeszli do kapliczki na ul. Pi³sudskiego. Ceremonii
poœwiecenia wyremontowanej kapliczki dokona³ ks. dziekan Czes³aw
Bednarz.
W bie¿¹cym roku rozpoczêto renowacje kapliczki, która
w minionych wiekach powsta³a na obrze¿ach miasta Modliborzyce
a fundatorami jej by³a rodzina Trojanowskich. Podczas prac remontowych,
przy skuwaniu tynku, okaza³o siê, ¿e wewn¹trz kapliczki znajduj¹ siê freski.
Ks. dziekan Czes³aw Bednarz powiadomi³ o tym konserwatora zabytków
w Sandomierzu ks. Andrzeja Rusaka. Po dokonanej ekspertyzie ks.
kanonik Andrzej Rusak stwierdzi³, ¿e w kapliczce znajduj¹ siê trzy

wizerunek Matki Bo¿ej przed og³oszeniem dogmatu Niepokalanego
Poczêcia, Przemienienie Pañskie i Jana Nepomucena. Na podstawie
fresków znajduj¹cych siê w kapliczce historyk sztuki sakralnej ks. Andrzej
Rusak okreœli³ czas powstania kapliczki na druga po³owê XVIII wieku. Na
podstawie tych informacji okaza³o siê, ¿e w³aœnie ta kapliczka znajduj¹ca
siê przy g³ównej ulicy w Modliborzycach jest jedn¹ z najstarszych na terenie
naszej parafii.
Dziêki ofiarom pieniê¿nym oraz pracom wykonanym
nieodp³atnie przeprowadzony zosta³ remont kapliczki. Wykonane zosta³y
tynki zewnêtrzne, daszek pokryto now¹ blach¹, na posadzce po³o¿ono
p³ytki, wykonano now¹ furtê oraz zosta³a zakupiona figura Matki Bo¿ej.
Znajduj¹cy siê na frontonie kapliczki obraz œw. Jana zosta³ poddany
renowacji. We wnêtrzu kapliczki wy³o¿ono p³ytê gipsow¹, zabezpieczaj¹c
znajduj¹ce siê na œcianach freski. W przysz³oœci zamierzamy
przeprowadziæ prace renowacyjne fresków przywracaj¹c pierwotny wygl¹d
jej wnêtrza. Prace te mo¿e wykonaæ tylko pracownia konserwatorska.
Zebrane dotychczas fundusze zosta³y w ca³oœci zu¿yte na wykonany
remont. Myœlê, ¿e w przysz³oœci mo¿emy liczyæ na dalsze wsparcie
finansowe Pañstwa i pomoc przy dalszej renowacji kapliczki. Bardzo siê
cieszê, ¿e kapliczka powoli odzyskuje swój dawny blask. Przydro¿na
kapliczka strojona, odnawiana i szanowana jest piêknym symbolem
polskiej tradycji. Wtopiona w krajobraz naszej miejscowoœci tak bardzo, ¿e
czêsto nie zauwa¿ana. Dopiero, gdy na chwilê przystaniemy i przyjrzymy
siê z bliska, dostrze¿emy jej piêkno i wzruszaj¹c¹ prostotê. Kapliczka ta,
wybudowana niegdyœ na rozstajach dróg dawnego miasta gwarantowa³a
wêdrowcom wychodz¹cym z Modliborzyc Bosk¹ opiekê.
Na ³amach “Wieœci Gminnych” pragnê z³o¿yæ serdeczne
podziêkowanie za bezinteresowny wk³ad pracy przy remoncie kapliczki
oraz za ofiary pieniê¿ne na jej renowacjê. Dziêkuje czcigodnym
duszpasterzom naszej parafii za udzia³ w tej uroczystoœci i poœwiecenie
kapliczki. Sk³adam tak¿e podziêkowania wszystkim, którzy wziêli udzia³
w tej uroczystoœci.
Urszula Bzdyra

CZYTA£AM POLECAM

„Hej kolêdo leæ,
Hej kolêdo leæ
Leæ nad œwiatem
Oœnie¿onym…”

ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE KOLÊDOWANIE
Serdecznie zapraszamy mieszkañców
Gminy Modliborzyce
do w³¹czenia siê we wspólne kolêdowanie
w dniu 06.01.2010r. (Œwiêto Trzech Króli)
o godzinie 17.00
na rynku w Modliborzycach.
Zapraszamy chóry szkolne z terenu
Gminy Modliborzyce, muzykuj¹ce zespo³y, schole,
kapele do wspólnego kolêdowania.
Wójt i Rada Gminy
w Modliborzycach
Zapraszamy

Dar na ca³e ¿ycie
Jeœli naprawdê chcesz, by Twemu dziecku nauka
przychodzi³a ³atwiej, by wznios³o siê ponad przeciêtnoœæ, by³o
inteligentne i szczêœliwe, zaszczep w nim mi³oœæ do ksi¹¿ek.
Czytanie, przekonuj¹ autorki, to najskuteczniejszy i najtañszy
sposób na dobre wychowanie!
Wiara we w³asne mo¿liwoœci, umiejêtnoœæ myœlenia,
sprawnoœæ jêzykowa, zdolnoœæ koncentracji, poczucie
bezpieczeñstwa, optymizm, odwaga ¿yciowa, przestrzeganie
norm... tym wszystkim mo¿esz obdarzyæ swoje dziecko, czytaj¹c
mu regularnie i m¹drze. Dowiedz siê, jak zwyczaj ten wprowadziæ
w ¿ycie i jakimi kryteriami kierowaæ siê przy wyborze ksi¹¿ek.
Najlepsz¹ rzecz¹, jak¹ rodzice mog¹ zrobiæ dla
szczêœcia i przysz³oœci swego dziecka, jest codzienne g³oœne
czytanie mu dla przyjemnoœci i radykalne ograniczenie
telewizji.
Wanda Trójczak
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KSI¥DZ LEON KUŒMIERCZYK
Doœæ d³ugie ¿ycie ... Ujête krótko z pamiêci (c.d.)
Drugi etap szko³y œredniej
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych na LubelszczyŸnie, pod
koniec wrzeœnia ponownie rozpocz¹³em, przerwan¹ we wrzeœniu
1939 roku, naukê w szkole œredniej. To by³ drugi etap mojej szko³y
œredniej. Zapisa³em siê do klasy III Gimnazjum. By³o nas ponad 20
osób. W³adze szkolne posz³y na rêkê starszej m³odzie¿y, zezwalaj¹c
na przerabianie materia³u dwóch klas w ci¹gu jednego roku
szkolnego. Tak wiêc, brakuj¹ce mi cztery klasy do matury, za³atwi³em
w dwa lata. Oczywiœcie materia³ by³ trochê zredukowany, ale
wymagano te¿ od nas wiêkszego wysi³ku. W tym pocz¹tkowym
czasie nawi¹zuj¹c do przedwojennej tradycji wychowawczej, z kilku
innymi kolegami, organizowa³em harcerstwo w gimnazjum i szkole
powszechnej. Na prze³omie roku 1945/46, uczestniczy³em
w Harcerskim Kursie Instruktorskim, zorganizowanym
w Zakopanem. Na kursie tym uzyska³em stopieñ „æwika” i prawo do
stopnia „harcerza orlego” i „podharcmistrza”, ale warunek: musi to
byæ na jakimœ obozie harcerskim zorganizowanym w czasie wakacji.
Przeszkodzi³o w tym jednak przed³u¿enie zajêæ szkolnych do koñca
lipca dla klasy maturalnej. Przez jakieœ pó³tora roku szkolnego,
z polecenia nauczyciela przysposobienia wojskowego, prowadzi³em
z m³odzie¿¹ ró¿ne zajêcia z tej dziedziny, nie zdradzaj¹c oczywiœcie
wojennego zaanga¿owania. Do mnie m.in. nale¿a³o organizowanie
zbiórek m³odzie¿y przed niedzieln¹ Msz¹ Œw. i prowadzenie jej
oddzia³ami do koœcio³a. Udziela³em siê te¿ doœæ czynnie w Kó³ku
Sportowym i Teatralnym. W roku szkolnym 1945/46, gdy nowy
dyrektor gimnazjum i liceum p. Wac³aw Batorski powo³a³ do istnienia
Samorz¹d Szkolny, m³odzie¿ wybra³a mnie na pierwszego prezesa.
W tych powojennych szkolnych latach zainteresowa³ siê
mn¹ major NKWD „Komendant Miasta Janowa”. Mieszka³ ze swoimi
podkomendnymi w budynku naprzeciw naszego placu szkolnego.
Przez kilka miesiêcy nie wiedzia³em, o co mu chodzi. Doœæ czêsto
przychodzi³ do nas by pograæ w siatkówkê. Kiedyœ, graj¹c
w przeciwnej dru¿ynie, przechytrzy³em go, zdobywaj¹c cenn¹
wiadomoœæ. Zauwa¿y³em, jak w pobli¿u krêci siê jakiœ nieznany mi
cz³owiek. Dojrza³ go major. Przesta³ graæ, zbli¿aj¹c siê do niego. A ja
wtedy tak przed pi³k¹ cofa³em siê, chc¹c j¹ odbiæ, ¿e przewróci³em
siê kilka metrów od nich. Us³ysza³em jak ten cz³owiek powiedzia³: S¹
w gajówce czy leœniczówce, jak zaraz pojedziecie, to ich z³apiecie.
Poszli oni, a ja biegiem do Janka na Bia³¹. Powiedzia³em, co
zauwa¿y³em i s³ysza³em. Szybko wróci³em do grania. Za dwa dni
Janek powiedzia³, ¿e zd¹¿yli zwiaæ w ostatniej chwili. Major udawa³,
¿e nie rozumie jêzyka polskiego. Zdradzi³ siê jednak przed sytuacj¹
ze szpiclem. Wraca³em kiedyœ wieczorem, przechodz¹c ko³o
restauracji naszego s¹siada p. Ludwika Sowy. Wtem staje
w drzwiach restauracji Komendant NKWD. P. Sowa bierze mnie
w obronê. To s¹siedzki ch³opak, w trzecim domu mieszkaj¹, chodzi
do szko³y - coœ tam jeszcze t³umaczy. A sowiet na to: My siê przecie¿
znamy, gramy czasem w pi³kê idŸ spaæ, bo rano znów do szko³y.
Piêknie mówi³ po polsku.
Kiedyœ zauwa¿y³em te¿, jak ów major podgl¹da³ nas - czêœæ
oddzia³u „Wo³yniak” - w czasie zbiórek i ró¿nych æwiczeñ. Mia³em siê
na bacznoœci, znaj¹c ich wrogoœæ do Polaków. Kiedyœ, a by³a to
wiosna 46 r. spotka³ mnie p. major przed szko³¹ i prosto z mostu:
- Wiesz, ¿e ja ciê obserwujê, mam pewne zamiary wzglêdem ciebie chwila milczenia
- Pan Major mnie obserwowa³? To dla mnie mi³e zaskoczenie. Ale
dlaczego? - odpowiedzia³em, przerywaj¹c tê ciszê.
- Myœlê wys³aæ ciê do Moskwy na Akademiê Wojskow¹. By³byœ
szybko genera³em, dobrym genera³em. No zgoda?
- Panie Majorze, ja siê do wojska nie nadajê, wojska nie lubiê, tam
trzeba strzelaæ, a ja tego nie znoszê. Dziêkujê Panu za takie zaufanie
i chêæ pomocy.
- Czy ty siê nadajesz czy nie, to ja dobrze ju¿ wiem, ale twoja wola.
Pomyœl nad tym - a ja ju¿ pomyœla³em pójœæ do seminarium.
Odnoœnie seminarium, powo³ania, czy jak tam to nazwaæ. Ono w tych
dwóch latach powojennych siê skrystalizowa³o. Sam nie wiem, jak
i kiedy. Do koœcio³a i ksiê¿y by³em dobrze przyzwyczajony co
najmniej od dziesiêciu lat. Na wojnie, mówi³o siê, tylu ich wyginê³o braki... A z drugiej strony by³em swobodny w rozmowie
z dziewczynkami. Lubi³em poœmiaæ siê, po¿artowaæ, odprowadziæ.

¯adnej niczego nie obiecywa³em. ¯adna nie mia³a podstawy do
jakichœ pretensji czy czegoœ podobnego. Nie chodzi³em do ¿adnej
do domu, ¿eby zaraz nie zrobili mnie ziêciem. Na ewentualn¹
¿eniaczkê zawsze by³ czas. Przede mn¹ lata nauki, jakieœ studia
w obcym miejscu, œrodowisku, nowe znajomoœci i zawsze mo¿liwe
decyzje. Gdy przez rok, mo¿e wiêcej, mówi³em, idê do seminarium,
nikt nie wierzy³. A mnie ci¹gnê³o tam coraz mocniej. Mówi³em, ¿e
w seminarium w stosunku do mnie jest jakiœ mocny magnes. Bardzo
ci¹gnie. Mówi³em, niekoniecznie w ¿artach, ¿e jak u którejœ poczujê
coœ silniejszego, to za tym pójdê. "Próbujcie mnie opl¹taæ, jam
jeszcze wolny". Okaza³o siê, ¿e u ¿adnej takiego magnesu, takiej
si³y nie by³o. Ale w¹tpliwoœci mia³em ci¹gle. Jedn¹ z nich to, ¿e Józef
by³ ju¿ w Seminarium. Iœæ drugiemu po tych œladach? Chyba by³o to
ju¿ po maturze. Tata wypi³ z Dyrektorem gimnazjum, niby po piwie,
i przyprowadzi³ go do nas. Zaczêliœmy mówiæ o Seminarium
Duchownym. A mój Dyrektorek w pewnym momencie kawê na ³awê:
Ty siê do Seminarium nie nadajesz. Brat jego by³ ksiêdzem, zna³
wiêc sytuacjê. Jesteœ za bardzo otwarty, przepraszam, pyskaty.
Postawisz siê prze³o¿onemu i zaraz wyrzuc¹, no i wstyd, zw³aszcza
gdybyœ chodzi³ ju¿ w sutannie. Zastanów siê. Po jego odejœciu
przypomnia³em sobie i rozwa¿a³em mój pobyt na Jasnej Górze.
Wracaj¹c ze wspomnianego Kursu Harcerskiego z Zakopanego, po
przyjeŸdzie do Czêstochowy mieliœmy 5 godzin postoju.
Powiedziano nam, kto chce iœæ na Jasn¹ Górê - mo¿e iœæ, za
4 godziny powrót. Widzieliœmy wie¿ê jasnogórsk¹, oœwietlon¹,
kierunek wyraŸny. Tam byliœmy na Mszy Œw., u spowiedzi i Komunii.
Cudowny Obraz ods³oniêty, ludzi ma³o, a du¿o czasu na modlitwê.
No i trzeba siê by³o modliæ. Mówi³em Matce Bo¿ej o tym swoim
rozgardiaszu duchowym, chyba trochê pobecza³em - nie tylko przy
ods³oniêciu Obrazu - i wyszed³em jakiœ zupe³nie wyciszony,
swobodny, pewny siebie i pewny, ¿e mam iœæ do Seminarium.
Maturê zdawaliœmy po 10. lipca. Zakoñczenie pod koniec
miesi¹ca. Pierwsza matura w Janowie po wojnie. £epetyna posz³a
w górê. Wa¿niak. Czêste pytania: gdzie idziesz? OdpowiedŸ,
zawsze ta sama: na ksiêdza. Po maturze Komisja Poborowa
w Kraœniku. Mierz¹, wa¿¹, badaj¹, ja ju¿ mia³em papiery przyjêcia
do Seminarium. Szef tej Komisji pyta mnie: Co bêdziecie teraz
robiæ? Idê do Seminarium Duchownego - odpali³em. Popatrzy³ na
mnie. Szkoda, by³by z was oficer artylerii. Ale idŸcie tam. Tam
bêdziecie potrzebniejsi. Gratulujê i ¿yczê pomyœlnoœci.
W tym samym mniej wiêcej czasie, kolega z klasy
maturalnej Heniek Burkowski wybiera³ siê do Warszawy, by z³o¿yæ
dokumenty na wybran¹ uczelniê. Mia³ zamiar studiowaæ leœnictwo.
Namówi³ mnie na zwiedzenie Warszawy, a przy okazji mówi³, tak dla
draki, z³ó¿ i ty papiery. To do niczego nie zobowi¹zuje. Zrobi³em
odpisy i pojechaliœmy. Szybko z³o¿yliœmy dokumenty, gdzie trzeba.
Us³yszeliœmy, ¿e za trzy tygodnie bêdzie odpowiedŸ. Pochodziliœmy
jeszcze trochê i do domu. Za trzy tygodnie rzeczywiœcie by³a
odpowiedŸ. Egzaminów wtedy nie by³o. Rozpatrywali œwiadectwo
i podanie, i na tej podstawie decyzja. Mnie przyjêli. Heñka odrzucili.
Nie mia³ pretensji, bo jak mówi³, sam mnie do tego wci¹gn¹³. No, ale
gdyby nie mieli mnie, to mo¿e on by³by przyjêty. Oczywiœcie po
jakimœ czasie z³o¿y³em rezygnacjê. Wakacje dobiega³y koñca.
Maj¹c œwiadectwo dojrza³oœci, trochê wiedzy w g³owie, dokument
przyjêcia do Seminarium i skoñczonych 21 lat, 27 wrzeœnia 1946
roku znalaz³em siê w murach dostojnej uczelni.
Ks. Leon Kuœmierczyk

S¹ to fragmenty wspomnieñ, które przekaza³ ks. Leon Kuœmierczyk.
W kolejnym numerze “Wieœci Gminnych” bêdzie drukowany ci¹g
dalszy.
Opracowa³a: Urszula Bzdyra
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W tym samym okresie urodzi³o siê 12 dzieci:

... w okresie do 30.11.2010r.
... na œlubnym kobiercu stanêli:
vSobieszczañski Micha³ zam. Rzeczyca Ziemiañska i Szczepaniak
Aneta zam. Gwizdów
vButryn Piotr zam. Wierzchowiska Drugie i Bielecka Ewelina
zam. Warszawa
vCzapiewski S³awomir zam. Wierzchowiska Pierwsze i Tomusiak
Monika zam. Godziszów
vKrzysztoñ Rafa³ zam. Polichna Druga i Mucha Magdalena zam.
Kolonia Zamek
vLenart Jacek zam. Modliborzyce i Cieczka Katarzyna
zam. Wolica Pierwsza
vWielgus £ukasz zam. Wêgliska i Gryta Kinga zam. Góry
vKruczek £ukasz zam. Rzeszów i O¿óg Justyna
zam. S³upie
vJanik Sylwester zam. Zaklików i Jêdzura Katarzyna
zam. S³upie
vLisowski Rafa³ zam. Stojeszyn Pierwszy i Ro¿ek Joanna
zam. Bia³a Druga
vCharczuk Pawe³ zam. Turowiec i Piwowarska Anna
zam. Wierzchowiska Drugie
v¯uraw Sylwester zam. Pasieka i Kupczyñska Aneta
zam. Aleksandrówka
vSzostek Andrzej zam. Wierzchowiska Drugie i Poniewozik
Ewelina zam. Gie³czew Do³y
vSasal £ukasz zam. Kierz NiedŸwiedzi i Brankiewicz Marta
zam. Stojeszyn Drugi
vKamiñski Franciszek zam. Wêgliska i Skiba Anna
zam. Wierzchowiska Pierwsze
vMielnik £ukasz zam. Zarajec i Kêdziora Joanna
zam. Brzozówka
vMadej Grzegorz zam. Wierzchowiska Drugie i Jarosz Joanna
zam. Godziszów
vKuty³a Sylwester zam. Modliborzyce i £ukasik Justyna
zam. Godziszów
vBielak
Marek zam. Modliborzyce i S³omka
Ma³gorzata
zam. Janów Lubelski
¯yczymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze ¿ycia
W numerze 20 „Wieœci Gminnych” na stronie 23 w rubryce
Na œlubnym kobiercu stanêli
pomy³kowo podano z³e imiê.
Prawid³owo powinno byæ: Karczmarski Micha³ zam. Dabie i Chablak
Magdalena zam. Lublin. Za pomy³kê przepraszamy!
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Czuba Maja - D¹bie
G³¹b Bart³omiej - Modliborzyce
Hunicz Maja - S³upie
Kobuszewska Nikola - Stojeszyn Drugi
Kolasa Natalia - Wolica Druga
Luks Piotr - Stojeszyn Drugi
£ukasik Joanna Gabriela - Modliborzyce
Majewska Daria Maria - Modliborzyce
Rudnicka Bianka - D¹bie
Rudnicki Mateusz - Felinów
Sowa Wojciech Piotr - Wierzchowiska Pierwsze
Szwedo Alan - Wierzchowiska Pierwsze

...w tym samym okresie zmar³y 23 osóby:
Blacha Edward - D¹bie
Boœ Jan - Felinów
Dycha Stefan - D¹bie
Futyma Zygmunt - Modliborzyce
G¹ska Czes³aw Edward - Zarajec
Janik Michalina - Wolica Pierwsza
Koczwara Helena - Wolica Kolonia
Korona Michalina - Wierzchowiska Drugie
Kowal Marian Leon - Wierzchowiska Drugie
Kowal Stefan Jan - Wierzchowiska Drugie
Or³owska Helena Janina - Modliborzyce
Piwowarski Wiktor - Modliborzyce
Rudnicka Zofia - D¹bie
Rychlak Daniela - Modliborzyce
Serwatka Jan Tadeusz - Wierzchowiska Drugie
Serwatka Joanna Teresa - Modliborzyce
Siek Jan - Stojeszyn Pierwszy
S³owak Andrzej Franciszek - Wolica Kolonia
Sowa Helena - Wierzchowiska Pierwsze
Suchora Marianna - Micha³ówka
Szczepañski Wac³aw - Modliborzyce
Tes Bronis³aw - S³upie
Wo³oszynek Dorota Ewa - Wolica Kolonia
Dane, dotycz¹ce statystyki urodzeñ i zgonów, podawane s¹ na
p o d s t a w i e d o k u m e n t ó w o t r z y m y w a n y c h
z innych Urzêdów Stanu Cywilnego
Barbara Jaskowiak

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Najpiêkniejsze zak¹tki mojej miejscowoœci”
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza
Zieliñskiego w Modliborzycach zaprasza do udzia³u w konkursie
fotograficznym „Najpiêkniejsze zak¹tki mojej miejscowoœci” pod
patronatem Wójta Gminy Modliborzyce - Witolda Kowalika.
Zdjêcia przyjmujemy do koñca marca 2011 r.
w bibliotece. Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e z³o¿yæ 5 prac
kolorowych lub czarno-bia³ych, format 13 x 18 cm(z krótkim
opisem na odwrocie) oraz zdjêcia w wersji elektronicznej na
p³ycie CD. Rozstrzygniêcie konkursu i nagrodzenie najlepszych
prac odbêdzie siê w kwietniu 2011 r. w bibliotece.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie
GBP Modliborzyce

“Leœne uroczyska”
- zdjêcia zwyciêzców konkursu fotograficznego

I miejsce - Zuzanna Skoczyñska

II miejsce
- Aleksander Wo³oszyn

III miejsce - Mateusz Trójczak

