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BUDŻET GMINY MODLIBORZYCE NA ROK 2021
W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Modliborzycach
uchwaliła budżet gminy na 2021 r. składający się z dochodów i wydatków:
Dochody budżetu gminy w 2021 r. – 32.272.184,00 zł w tym:
 Dotacja na zadania zlecone – 9 873 082,00 zł.
 Subwencje – 11 972 765,00 zł.
 Udział w podatkach stanowiący dochody budżetu państwa – 3 577
470,00 zł.
 Dochody własne – 2 774 800,00 zł.
 Dotacje na zadania własne – 753 910,00 zł.
 Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
1.110 000,00 zł.
 Dotacje oraz środki na inwestycje – 2 210 157,00 zł.













Wydatki budżetu gminy w 2021 r. – 33.178.537,00 zł w tym:
Straże – 245 100,00 zł.
Przedszkola – 1 562 800,00 zł.
Oświata i wychowanie – 8 497 297,00 zł.
Opieka społeczna i rodzina – 11 318 200,00 zł.
Drogi – 2 402 780,00 zł.
Administracja publiczna – 2 812 933,00 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – 495 650,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 936 550,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 945 000,00 zł.
Kultura fizyczna i sport – 130 127,00 zł.
Pozostała działalność: obsługa długu publicznego, gospodarka
mieszkaniowa, ochrona zdrowia i inne - 832 100,00 zł.
B. Jarosz

RADA MIEJSKA W MODLIBORZYCACH
Za nami kolejne dwa posiedzenia plenarne Rady Miejskiej
w Modliborzycach, które zaowocowały przyjęciem kolejnych 14 uchwał.
Głosowania w większości przebiegały jednogłośnie. Na XX sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 29 XII 2020 roku, radni w ten właśnie sposób
przyjęli 5 uchwał, z których najważniejszą była uchwała budżetowa na 2021
rok. Zakończyła się więc procedura uchwalania budżetu, która
zapoczątkowana została już 14 X 2020 roku wraz z informacją
z Ministerstwa Finansów. W tamtym dniu odgórnie określone zostały roczne
planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz
planowane kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych. W kolejnym etapie Lubelski Urząd
Wojewódzki określił kwoty dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania z zakresu
administracji rządowej i dotacji na realizacje zadań własnych. Do kalkulacji
dochodów budżetu gminy na 2021 rok przyjęte zostały również dochody
własne, wynikające z uchwalonych przez Rade Miejską w listopadzie 2020
roku stawek podatkowych oraz z zawartych umów. Jak wielkie znaczenie
dla naszych finansów ma sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju widać
po poziomie udziału dochodów własnych w całkowitej kwocie dochodów
naszego budżetu. Jest to 12.7%. Pozostałe 87.3% w kwocie 26 343 834 zł to
dochody zewnętrzne. 45.5% tych dochodów, a więc kwotę 11 972 765 zł
stanowią subwencje, co stanowi zarazem 39.87% planowanych dochodów
bieżących w naszym uchwalonym budżecie. Istnieje rozbieżność pomiędzy
częścią oświatową subwencji zawierającą się w kwocie 5 949 152 zł
a zaplanowanymi w dziale 801 – oświata i wychowanie - wydatkami
w kwocie 10 060 097 zł. Ta dysproporcja z roku na rok powiększa się. W roku
2021 do zbilansowania potrzeba kwoty ponad 4.1 mln zł, co stanowi 40%
wartości zadania.
Na sesji nr XX radni uporządkowali budżet poprzedniego roku
poprzez przyjęcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy w 2020
roku. Również na tej sesji radni symbolicznie połamali się opłatkiem.
Wraz z początkiem 2021 roku Burmistrz i Rada Miejska
tradycyjnie objęli patronat nad wydarzeniem „Hej kolęda, kolęda”
w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Nie mogło tu zatem zabraknąć
naszego uczestnictwa, dlatego też Państwo Radni bazując na wzajemnej
sympatii po raz kolejny zaśpiewali wspólnie dwie kolędy. Tym razem były to:
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” i „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
Zaufanie jakim się darzymy przyniosło taki efekt, że 12 osób spośród
radnych Rady Miejskiej wspólnie zaśpiewało a akompaniował nam na
gitarze elektroakustycznej Grzegorz Nizioł. Nowa formuła naszego, w tym
roku już 13 wspólnego śpiewania, zyskała wielu uczestników i bardzo liczne
grono odbiorców.

13.01.2021 r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych w którym brałem udział. Ich celem statutowym
jest organizowanie zajęć sportowych. Wnioskują one o środki z budżetu
gminy na sfinansowanie swoich działań wynikających z harmonogramów
wydatków zawartych w przedstawianych przez siebie ofertach. Na XXI sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się 16.03.2021 r. Burmistrz Modliborzyc
przedstawił m. in. sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy
Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, z którego wynika, że najwyższa kwota
dotacji w 2020 roku trafiła do Judo Team Modliborzyce. Była to kwota 45
000zł. Pozostałe sprawozdania i nakreślone plany na 2021 rok dają jasno
do zrozumienia, że coraz trudniej będzie samorządowi zagwarantować dla
każdego tyle, ile wymaga. To także dotyczy gminy: nie otrzymujemy tyle ile
potrzebujemy. Czas jest trudny i stan finansów niepewny. Podobnie trzeba
też odczytywać sygnały, jakie przesyła gospodarka. Koronawirus na pewno
nie będzie nieszkodliwy a raczej oddziaływa i będzie oddziaływał
negatywnie, a co za tym idzie - samorządy muszą być na to przygotowane.
Bardzo miło było nam wspólnie z Panem Burmistrzem
uczestniczyć w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego
w Judo, które 07.03.2021 r. odbyły się w Zespole Szkół w Modliborzycach.
Dziękuję za zaproszenie i ciepłe przyjęcie rodzicom i Zarządowi Judo Team
Modliborzyce na czele z prezesem Jacentym Śmietaną i wiceprezes,
a zarazem radną Rady Miejskiej, Jolantą Woźniak. Dziękuję również
wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że zawody pomimo
istniejącej ciągle sytuacji zagrożenia wirusem mogły odbyć się
w Modliborzycach a także chciałbym w imieniu władz samorządowych
podziękować wszystkim, którzy pomimo ciężkich czasów zdecydowali się
przyjechać do Modliborzyc i wziąć udział w tych zawodach, co zasługuje na
podziw i uznanie. Naocznie mogliśmy się przekonać, jaką radość,
przyjemność i satysfakcję daje sport oraz jak przyjemnym uczuciem jest dla
sportowca zwycięstwo szczególnie w takiej dyscyplinie, gdzie liczy się
indywidualne wytrenowanie i inteligencja na tatami. Potrzeba w tym miejscu
podkreślić, że sporty walki w Modliborzycach mają już blisko 24-letnią
historię. Modliborzyce są już na trwale na mapie judo w Polsce. Sport ten jak każdy inny - jednoczy a sportowcy powinni być wzorem do
naśladowania.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Modliborzycach
Adam Kapusta

1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
70 lat temu, 1 marca 1951 r., w więzieniu na warszawskim
Mokotowie wykonano wyrok śmierci na dowódcach IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Skazani zostali przez komunistyczne
władze po pokazowym procesie, poprzedzonym brutalnym śledztwem.
W rocznicę ich śmierci obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Żołnierzami Wyklętymi nazwano uczestników powojennej
konspiracji przeciwko narzuconym przez Sowietów władzom Polski
Ludowej. Wielu z nich było bohaterami walk z niemieckim okupantem
podczas II wojny światowej. Łączyła ich niezgoda na podporządkowanie
Polski i Polaków reżimowi pochodzącemu z obcego nadania, odwaga, by
stanąć do walki oraz tragiczne losy: pozbawienie wolności, nierzadko
tortury i śmierć z rąk przedstawicieli aparatu władzy. Wszyscy zostali też
skazani na zapomnienie, niejednokrotnie pochowani w masowych grobach,
pod osłoną nocy, wymazani z kart historii bądź opluwani przez
komunistyczną propagandę. Szacuje się, że w szczytowym okresie walki,
w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało bezpośrednio nawet
200 tysięcy osób.
Chcąc uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Modliborzycach
Adamem Kapustą oraz
Sekretarz Gminy
Modliborzyce Marzeną
Dolecką Jocek złożyli
kwiaty oraz zapalili
znicze przy pomniku
w Świnkach, gdzie we
w r z e ś n i u 1 9 4 6 r.
podczas walki żołnierzy
AK z UB zginął Edward
Kwiatkowski pseudonim
„Sokół” (z grupy mjr
H i e r o n i m a
Dekutowskiego
„Zapory”).
Pomnik został
p o s t a w i o n y
z inicjatywy p. Jana
Syca, świadka tych
wydarzeń, przy wparciu
Burmistrza Modliborzyc
Witolda Kowalika
i Nadleśnictwa Lasy
Janowskie.
„Pewnego razu, w 1946 roku, kiedy pędziliśmy wieczorem
z pastwiska krowy (było nas wtedy pięcioro), tą drogą co zawsze, dogonił
nas szwadron żołnierzy AK. Zatrzymali nas i zapytali, jaka to miejscowość
i czy daleko do wsi Świnki, a było to blisko około pół kilometra. Udali się do
zabudowań państwa Bieleckich i Mroczków, gdzie znaleźli schronienie.
Cały czas biegliśmy za nimi. Powiedziano nam, że nie wolno o tym nikomu
mówić i nigdzie tego nie meldować. Po powrocie do domu powiedziałem
o tym zdarzeniu rodzicom. Spokojnie minęła sobotnia noc. Na drugi dzień,
z samego rana, rozpoczęła się bójka między żołnierzami AK a UB. Po bójce
żołnierze AK wycofali się w stronę Zaklikowa. Po zgaśnięciu ognia,
pobiegłem na miejsce zobaczyć, co się stało. Byłem świadkiem tej walki.
Jak ucichł bój karabinów, sprzątałem bandaże i widziałem, jak kładli
rannych na wozy należące do Mikołaja Bieleckiego i Klemensa Pastuszka –
leśniczego”- wspomina p. Jan Syc (wówczas 8-letni chłopiec).
Żołnierze, o których wspomina Jan Syc to „Zaporczycy”,
członkowie oddziału mjr Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora - jednego
z najsłynniejszych Żołnierzy Wyklętych i dowódcy oddziałów partyzanckich
na Lubelszczyźnie.
Na przełomie lat 1945 i 1946 oddział „Zapory” przeprowadził wiele
akcji dywersyjnych i samoobrony w województwie lubelskim, rzeszowskim
i kieleckim, w których, według oficjalnych wyliczeń, zginęło ponad 400
żołnierzy LW P (głównie K B W), ubeków i milicjantów, a także
czerwonoarmistów. Scalił także kilka dzikich grup. Rozbudował swoją
siatkę od Lubartowskiego na północy do Tarnobrzeskiego na południu i od
Zamojszczyzny po wschodnią Kielecczyznę.
W lipcu 1946 r. Zapora wraz z podporządkowanymi sobie siłami
wyruszył na tzw. rajd po Rzeszowszczyźnie (31 lipca - 21 sierpnia 1946r.) .
Zgrupowanie oddziałów dotarło aż do Przełęczy Dukielskiej, gdzie na
początku września 1946 roku Zapora ogłosił powrót na Lubelszczyznę.
Ścigani przez oddziały resortu bezpieczeństwa 21 września przekroczyli
San i wkroczyli na tereny Lasów Janowskich. Partyzanci odnaleźli gajówkę
w Świnkach, gdzie postanowili się zatrzymać. Część oddziału
zakwaterowała w przynależących do kompleksu budynkach
gospodarczych, zaś sam „Zapora” z kilkoma najbliższymi żołnierzami
odpoczywał w gajówce.
Nad ranem, dnia 22 września 1946 roku pod Świnkami oddziały
dowodzone przez Hieronima Dekutowskiego „Zaporę” starły się
z tropiącymi ich bez przerwy funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa.
Zgodnie z raportem wysłanym przez Wojewódzką Komendę Milicji
Obywatelskiej w Rzeszowie w grupie pościgowej dowodzonej przez kpt.
NKWD Szułakowa, znajdowało się 18 ludzi z plutonu rezerwy KPMO

w Nisku, 19 funkcjonariuszy PUBP Nisko oraz 70 żołnierzy KBW.
W pierwszej chwili walk został ranny w nogę Marian Wójcik „Rota”, zaś
wojska resortu od razu rozpoczęły, okalającym leśniczówkę i polanę, lasem
utworzyć okrążenie.
Zaatakowani partyzanci wybiegali z budynków pod ogniem
tworząc pierwszą linię obrony, pozwalającą na załamanie uderzenia
resortu. Następnie „Zapora” rozkazał erkaemistom zablokować okrążenie
i wzmocnić uderzenie, mające utworzyć lukę w pierścieniu okrążenia
i dalszy odskok. W wyniku tych działań ranny został Edward Kwiatkowski
„Sokół”.
Pomimo strat, udało się powstrzymać żołnierzy KBW-UB
i utworzyć sobie lukę do odwrotu. Jednak żeby do niej dotrzeć, należało
przeskoczyć przez rozciągającą się polanę. Płaska przestrzeń pomiędzy
leśniczówką a lasem była ostro ostrzeliwana. Sanitariuszka oddziału
Barbara Nagnajewicz-Woś „Krysia” wspominała: „ta polana była straszna
[…] A my we troje ciągnęliśmy na kocu dwóch rannych chłopaków. „Sokół”
już umierał. „Roty” noga trzymała się tylko na strzałce. Siali po nas tak, że
gdy „Rota” podniósł zdrową nogę, to dostał jeszcze po kolanie. Wtedy
chłopcy klęli. Osłaniał nas […] „Tęcza” [Stanisław Rusek – przyp. aut.], bo
zdążył wycofać się wcześniej. Wycofał się już Stary. A gdy wydostaliśmy się
z tej polany, to „Tęcza” pokazał mi poparzoną dłoń. Coś mu zacięło się,
złapał za lufę, a lufa była tak rozgrzana… To było piekło.”
Walka trwała pół
godziny, po czym Zaporczycy
zdołali się oderwać i w szyku
zorganizowanym, wraz
z zarekwirowanymi dla rannych
żołnierzy wozami, wycofać się
w kierunku Zaklikowa. W czasie
czekania na podwodę z powodu
utraty krwi zmarł ciężko ranny
w brzuch „Sokół”. „Widziałam, że
umiera… Jego oczy… […] Potem
odeszłam, nie mogłam patrzeć…
chłopcy zawinęli „Sokoła” w koc,
wykopali dół… to był jedyny syn
matki… takie tragedie się
przeżywało” – wspominała
sanitariuszka oddziału Barbara
Nagnajewicz-Woś „Krysia”.
Miejsce pochówku „Sokoła”
jeszcze nie zostało odnalezione,
albowiem został pochowany
w bezimiennym grobie, pod
sosną, na której żołnierze wyryli
nożem krzyż.
Po pożegnaniu
i pochówku „Sokoła” oddział
odszedł na Lubelszczyznę, przy
czym w ranny w nogę „Rota”
wraz z opiekującą się
z nim „Krysią” pozostał
w ukryciu.
Walka z siłami KBWUB w Świnkach była ostatnim
epizodem rajdu Zaporczyków po
rzeszowskim.
21 września 2019 r.,
w 73. rocznicę tamtych
wydarzeń, w Świnkach
poświęcono odnowiony pomnik.
Jego odsłonięcia dokonali
świadkowie tamtych wydarzeń,
pan Jan Syc i ppłk Marian
Pawełczak, pseudonim
„Morwa”, żołnierz i uczestnik
walk pod Świnkami.
Napis na pomniku głosi:
Świnki 22.IX.1946
W tym miejscu poległ w walce z UB/MO/KBW Edward
Kwiatkowski ps. Sokół, żołnierz zgrupowania AK-DSZ-WIN CC.
Mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora.
Cześć jego pamięci.
tekst, foto.: K.Pyć
Źródło:
1) „Aby ocalić od zapomnienia...”, Wieści Gminne nr 37/2014, s. 22.
2) https://zaporczycy.com.pl
3) https://www.hieronimdekutowski.pl/\
4) https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/zolnierze-wykleci-slad-na-cale-zyciehistoria-bitwy-i-pomnika,n,1000214404.html
5) https://wpolityce.pl/polityka/112738-swietny-organizator-i-doskonaly-partyzantzdan-kilka-o-oddzialach-mjr-hieronima-dekutowskiego-zapory
6) https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/78376,Uroczystosciupamietniajace-zolnierzy-podziemia-niepodleglosciowego-Swinki-21-wr.html

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE
II KWARTAŁ 2021 ROK
Miejscowość

Odpady segregowane
(papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne)

Odpady zmieszane

Antolin, Wierzchowiska
Pierwsze, Wierzchowiska
Drugie, Węgliska, Pasieka

09.04.2021
07.05.2021
04.06.2021

09.04.2021
23.04.2021
07.05.2021
21.05.2021
04.06.2021
18.06.2021

Lute, Kolonia Zamek,
Wolica Kolonia, Wolica
Pierwsza, Wolica Druga,
Bilsko

08.04.2021
06.05.2021
02.06.2021

08.04.2021
22.04.2021
06.05.2021
20.05.2021
02.06.2021
16.06.2021
30.06.2021

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

06.04.2021
04.05.2021
01.06.2021

06.04.2021
20.04.2021
04.05.2021
18.05.2021
01.06.2021
15.06.2021
29.06.2021

Stojeszyn Kolonia,
Stojeszyn Pierwszy,
Stojeszyn Drugi, Dąbie,
Felinów, Zarajec,
Michałówka

07.04.2021
05.05.2021
02.06.2021

07.04.2021
21.04.2021
05.05.2021
19.05.2021
02.06.2021
16.06.2021
30.06.2021

Modliborzyce

12.04.2021
10.05.2021
07.06.2021

12.04.2021
26.04.2021
10.05.2021
24.05.2021
07.06.2021
21.06.2021

13.04.2021
27.04.2021
11.05.2021
25.05.2021
08.06.2021
22.06.2021

Modliborzyce – zabudowa
wielorodzinna

12.04.2021
10.05.2021
09.06.2021

06.04.2021
12.04.2021
19.04.2021
26.04.2021
04.05.2021
10.05.2021
17.05.2021
24.05.2021
31.05.2021
07.06.2021
14.06.2021
21.06.2021
28.06.2021

06.04.2021
12.04.2021
19.04.2021
26.04.2021
04.05.2021
10.05.2021
17.05.2021
24.05.2021
31.05.2021
07.06.2021
14.06.2021
21.06.2021
28.06.2021

Odpady
biodegradowalne
(bioodpady)
-

-

-

-

Z ŻYCIA DZIENNEGO DOMU
„SENIOR+”
Kolejny 5. rok dzielności naszej placówki rozpoczął się
„lockdownem” tym bardziej jest mam bardzo miło, że od lutego ponownie
możemy funkcjonować w formie stacjonarnej. Oczywiście, codzienne
mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, maseczki i podział na mniejsze
grupy nie są przeszkodą dla Seniorów aby znów mogli się spotykać.
Przebywanie z drugim człowiekiem jest bardzo ważne, a czasy pandemii

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ
- APEL POLICJI
W ostatnim czasie na terenie naszego województwa doszło do
oszustw metodą „na policjanta”, gdzie starsze osoby straciły nawet po
kilkadziesiąt tysięcy złotych przekazując je nieznajomym, pozostawiając
w parku pod ławką lub w koszu bądź wyrzucając przez balkon.
Policja uczula zatem mieszkańców na oszustów
podszywających się pod rzekomych policjantów. Wciąż pojawiają się nowi
naciągacze, którzy wykorzystują głównie osoby starsze. Podając się za
funkcjonariuszy Policji, wprowadzają w błąd swoje ofiary, zyskują ich
zaufanie i okradają. Wyłudzają ogromne kwoty pieniędzy. Apelujemy zatem
do wszystkich aby zachowali ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
Tylko rozsądek i rozwaga w tym przypadku mogą uchronić nas przed utratą
oszczędności życia.
Oszuści wyłudzają pieniądze również metodą na pracownika
zawodu społecznego zaufania. Kiedy zadzwoni osoba podająca się za
policjanta, pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie
informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy
nie proszą też o przekazanie jakiejkolwiek gotówki czy kosztowności!
Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich aby wykazali się czujnością
i rozsądkiem w kontaktach z nieznajomymi. Apelujemy do osób młodych informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą
chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się
w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości
pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie wszystkim osobom starszym,
o których wiemy, że mieszkają samotnie, aby świadomie mogły reagować
kiedy znajdą się w podobnej sytuacji.
Przebiegłość i pomysłowość oszustów jest nieograniczona.
W razie zauważenia czegoś niepokojącego prosimy o pilny kontakt
z Policją. Gdy zauważymy obce auta i osoby oferujące coś do sprzedaży
starajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów – np. numer
rejestracyjny pojazdu i natychmiast zadzwońmy pod nr tel. 112.
asp. szt. Faustyna Łazur

WIDZISZ ZAGROŻENIE –
ZAREAGUJ

w których obecnie żyjemy są niepewne i trudne dla nas wszystkich.
Powolutku z zachowaniem reżimu sanitarnego działamy w oparciu
o program domu. Wzorem lat ubiegłych pamiętamy o solenizantach, jak
również obchodzimy święta wynikające z kalendarza. Dziękujemy naszym
trzem Panom za pamięć, piękne kwiaty i słodycze z okazji Dnia Kobiet, za
co Panie również się
odwdzięczyły w Dniu
Mężczyzn.
W tym roku
wspólnie z ZS
w Modliborzycach
i KSM włączyliśmy się
do akcji charytatywnej
„Dzielna Ania walczy
z SMA”, przekazując
n a k i e r m a s z
wielkanocny prace
powstałe na terapii
zajęciowej. Mamy
nadzieję, że dochód
uzyskany ze sprzedaży
pomoże Ani w walce
z chorobą, a zakupione
prace będą piękną
ozdobą domów
podczas Świąt
Wilekanocnych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie
lubelskim funkcjonuje od 14 września 2016 roku. Od tego momentu
mieszkańcy naszego powiatu mogą na bieżąco informować Policję
o zagrożeniach występujących w danym rejonie. Dzięki takiej
współpracy wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo
w powiecie janowskim. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego
korzystania z tego narzędzia.
Przypominamy, że 14 września 2016 roku w województwie
lubelskim zostało uruchomione nowe narzędzie informatyczne - Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego dnia każdy mieszkaniec regionu
może sam zadbać o bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia i podzielić
się swoimi spostrzeżeniami. Można też sprawdzić czy w jego okolicy
zamieszkania jest bezpiecznie. Na mapie znajdują się informacje
dotyczące wybranych kategorii przestępstw, a także zagrożeń w ruchu
drogowym.
Od początku 2021 roku na Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa na terenie powiatu janowskiego zostało wprowadzonych
35 zgłoszeń, z tego 25 zostało potwierdzonych. Największa ilość zgłoszeń
dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym a konkretnie nieprawidłowego
parkowania oraz przekraczania dozwolonej prędkości. Łącznie w tej
kategorii wpłynęło 29 zgłoszeń, z czego 24 zostało potwierdzonych. Wiele
zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.
Pozostałe zgłoszenia dotyczyły m. in.: miejsc grupowania się
małoletnich, złej organizacji ruchu drogowego czy niewłaściwej
infrastruktury drogowej. Warto przypomnieć, że za pośrednictwem Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może przekazywać informacje
o zagrożeniach występujących w jego okolicy. Następnie te sygnały są
przez Policję weryfikowane. Jeśli zagrożenie zostanie potwierdzone,
Policja wprowadzi je wprost na mapę. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego
korzystania z tego narzędzia.
Podczas korzystania z mapy należy jednak pamiętać, że
nie służy ona do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego
typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła
odpowiednią reakcję Policji.

Anna Świeca
asp. szt. Faustyna Łazur
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MODLIBORZYCACH
SMUTNO MI, CHOCIAŻ NIE WIEM DLACZEGO…
DEPRESJA – CHOROBA NIE TYLKO OSÓB DOROSŁYCH!
Każdemu z nas czasem jest smutno. Przyczyny bywają różne.
Bywa też, że smutek pojawia się bez powodu. Po prostu czujemy
przygnębienie, nie wiedząc dlaczego. Smutek to jedna z podstawowych
emocji, która towarzyszy człowiekowi. Natomiast organizm rozpoznając taki
stan stara się przed nim bronić. Dla równowagi zapewniamy sobie odrobinę
radości. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynamy odczuwać tylko smutek
i lęk, a inne pozytywne emocje pojawiają się rzadko albo
w ogóle przestają dla nas istnieć. To są sygnały, że z naszym stanem
emocjonalnym nie dzieje się najlepiej i możemy mieć do czynienia
z depresją. Zauważmy, że problem depresji dotyczy coraz młodszych osób,
nawet dzieci.

z rodziny: mamą, tatą, rodzeństwem. Przyjaciele też są dobrymi
słuchaczami, którzy mogą udzielić nam wsparcia. Ważne, aby
z problemem nie pozostać bez pomocy.
Jeśli chcemy pozostać anonimowi możemy skorzystać z bezpłatnej
infolinii
Telefonu Zaufania: tel. 800 080 222 (czynne całodobowo)
lub
„Antydepresyjnego Telefonu Zaufania”: tel. 22 484 88 01
Dyżury psychologów:
Poniedziałek 15.00 - 20.00
Wtorek 15:00 - 20:00
Środa 10.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 15.00
Niedziela 15:00 - 20:00
Dyżury psychiatrów:
Czwartek 16:00 - 21:00
Piątek 15.00 - 20.00
Artykuł powstał na podstawie wypowiedzi specjalistów - multieducatio.pl „Zanim pojawią się problemy – profilaktyka uniwersalna”.

Co to jest depresja i jak ją rozpoznać?
Depresję można podzielić na trzy etapy. W początkowej fazie jest
ciężka do rozpoznania. Ponieważ podobna jest do zmęczenia, braku chęci
do podejmowania aktywności, które wcześniej sprawiały przyjemność,
braku energii do odrabiania lekcji, posprzątania własnego biurka. Ciągłe
zmęczenie skłania młodych ludzi do częstego wylegiwania się w łóżku i np.
oglądania telewizji bądź przeglądania portali społecznościowych. Niestety,
ten początkowy etap rozwoju depresji mylony jest po prostu z lenistwem.
W takim razie jak odróżnić depresję od typowego lenistwa? Otóż
w przypadku depresji organizm wysyła nam sygnały w postaci trudności
w zapamiętywaniu, w uczeniu się, braku koncentracji uwagi, a nierzadko
wręcz odwrotnie w postaci nadmiernego rozdrażnienia. Tutaj psycholodzy
zwracają uwagę, że u chłopców, mężczyzn depresja częściej przybiera
formę zwiększonej drażliwości, pobudzenia, a nawet niekontrolowanej
złości. Natomiast dziewczynki i kobiety w takiej sytuacji najczęściej reagują
wycofaniem, smutkiem oraz nadwrażliwością i niekontrolowaną reakcją (np.
płaczem) na skierowane do nich słowa czy gesty.
Po niespełna kilku tygodniach utrzymujących się pierwszych
symptomów depresji, przechodzi ona w etap drugi - depresji umiarkowanej.
To znaczy nasila się stan braku chęci do podejmowania jakichkolwiek
działań związanych z życiem codziennym. Osoba taka zaczyna nie
wywiązywać się z podstawowych obowiązków w stosunku do innych, jak
i siebie. Bardzo często występują zaniedbania w sferze higieny osobistej. To
znaczy osobie cierpiącej na depresję nie chce się uczesać włosów, umyć
zębów. Jest również coraz bardziej smutna i przygnębiona. Taki stan
utrzymuje się przez całe dnie, tygodnie, a nawet dłużej. I niestety nie ma
takiej rzeczy zewnętrznej, która zdołałaby podnieść takiego człowieka
energetycznie. Wszystko co wcześniej cieszyło, interesowało, dodawało
energii, np. hobby, czytanie książek, oglądanie ulubionych seriali,
przebywanie ze znajomymi przestaje być dla takiej osoby atrakcyjne. Mogą
również pojawić się w tej fazie depresji negatywne myśli, dotyczące siebie,
innych osób, otaczającego świata. Postrzeganie własnej osoby pisze się
w ciemnych barwach. Towarzyszy temu poczucie słabości, nieporadności,
a także odrzucenia. Brak poczucia własnej wartości oraz nieracjonalne
poczucie winy stanowi duży problem na tym etapie depresji. Powoduje
ciągłą gonitwę myśli, stałe napięcie w ciele. Pojawiają się stany lękowe,
które nasilają się przed snem. Mogą pojawić się problemy z zaśnięciem.
Bywa również zupełnie w drugą stronę, nadmierna senność, nawet w ciągu
dnia oraz problemy z wybudzaniem się. Drugi etap depresji, czyli
umiarkowany można szybciej zauważyć, ponieważ osoba dotknięta
depresją w tej fazie zachowuje się zupełnie inaczej niż dotychczas.
Niepokojące jest również to, że taka osoba miewa destrukcyjne myśli i bez
odpowiedniej pomocy może stanowić dla siebie poważne zagrożenie.
Kolejnym stopniem depresji jest etap ciężki, w którym człowiek
trafia do szpitala i tam musi uzyskać odpowiednią pomoc. Na tym etapie
nawet najprostsze czynności są nie do wykonania, a osoba cierpiąca na
depresję traci kontrolę nad sobą i kontakt z otaczającym ją światem.
Gdzie szukać pomocy?
Osobą, która może zdiagnozować depresję jest lekarz
psychiatra, natomiast po pomoc możemy zwrócić się do wielu osób
z naszego otoczenia. W szkole może to być pedagog szkolny, wychowawca,
nauczyciel. Możemy o swoich lękach, problemach porozmawiać z kimś

Pedagog szkolny oraz Członek
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Katarzyna Jaskowska
Fot. http://psychiatria-dziecieca.pl/leczenie-dzieci/depresja

NARODOWY SPIS
POWSZECHNY
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 jest
przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od
1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień
31 marca 2021 r. Obowiązkową formą jest samospis internetowy
a metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy
pomocy rachmistrza spisowego.
Celem NSP 2021 jest zebranie informacji o liczbie ludności,
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej
i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce
gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach
mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju:
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie
powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest
ujęte w art.57 ustawy o statystyce publicznej.
Gminne Biuro Spisowe w Modliborzycach zapewnia
pomieszczenie do samospisu w budynku Urzędu Miejskiego
w Modliborzycach , ulica Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
parter – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA,
telefon do kontaktu 693 790 161.
Renata Dolecka

WSPOMNIENIE Z PUŁAW O KS. TADEUSZU SIWKIEWICZU
Ks. Tadeusz Siwkiewicz przybył do Puław z parafii w Olbięcinie
do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP- na Górce – w 1981 r. jako wikariusz,
razem z ks. Ryszardem Gołdą- proboszczem. Ks. Gołda śpiewał pięknym
tenorem fragmenty mszy świętych i pieśni, którymi rozśpiewał całą
społeczność parafii. Ks. Tadeusz głosił homilie, których z uwagą słuchano,
mówił dość cicho, spokojnie.
Świetna interpretacja Pisma Świętego w powiązaniu z literaturą
sakralną, świecką, żywotami świętych pozostała w pamięci wielu parafian.
Ostatnią homilię
słyszeliśmy podczas
o d p u s t u w p a r a f i i p w.
Świętej Rodziny
w Puławach na początku
stycznia 2021r. Na pewno
ks. Siwkiewicz był
obdarzony talentem, dużo
czytał. Już w szkole
średniej zwrócił na siebie
uwagę nauczyciela języka
polskiego- profesora
Andrzeja Cygana, który
w czasie lekcji cytował
wypracowania Tadeusza,
często mawiał: „a co nam
powie nasz Cycero”. Ten
przydomek „Cycero” był
powszechnie znany wśród
kolegów i koleżanek
L
i
c
e
u
m
Ogólnokształcącego
w Janowie Lubelskim,
a przypominany podczas
z j a z d ó w a b s o l w e n t ó w,
w których ks. Siwkiewicz
zawsze uczestniczył.
Bardzo często był głównym
celebransem mszy świętej
rozpoczynającej zjazdy jubileuszowe, wygłaszał homilie, przypominając
zmarłych profesorów i absolwentów.
Kim był profesor Andrzej Cygan dla braci szkolnej, niech
świadczą liczne wspomnienia. To nauczyciel, który rozkochał w literaturze
młodzież, ucząc myślenia na bazie pozytywnych, wybitnych postaci,
stawiając za wzór w rozwiązywaniu trudnych problemów, a tym samym
przyczyniał się do rozwoju intelektualnego, w tym i ks. Tadeusza
Siwkiewicza. Profesor- człowiek o jednej nodze, poruszający się na
szczudłach, nie był kochany przez ówczesne władze, często wzywany na
przesłuchania do UB, lecz bardzo szanowany i kochany przez młodzież. Na
płycie nagrobnej profesora ufundowanej przez absolwentów wyryto słowa
”SERCOM SERCE ODDAŁ”. Uczeń Tadeusz poszedł w ślady mistrza
słowa -profesora Andrzeja Cygana, jako kapłan służąc Bogu i Ojczyźnie.
Gdy w Puławach rozpoczęto budowę kościoła pw. Miłosierdzia
Bożego ks. Tadeusz przeszedł do pracy w nowej parafii (1985-1991).
U boku ks. proboszcza Ryszarda Gołdy zdobywał doświadczenie
w budowie kościoła i tworzenia społeczności parafialnej. W 1992 r. ks.
Siwkiewicz decyzją bp Pylaka został powołany na proboszcza nowo
powstającej parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach, którą kierował do 2002
r. W pierwotnej drewnianej kaplicy, przed ołtarzem były specjalnie
ustawione balaski, by Komunię św. wierni przyjmowali godnie, klęcząc,
z wyjątkiem osób chorych ( gdy w innych kościołach balaski zlikwidowano).
Od początku zainicjował w parafii nabożeństwa fatimskie, które kończyły się
indywidualnym błogosławieństwem Najśw. Sakramentem, a tym samym
przyciągały wiernych z innych parafii. Równocześnie ks. Tadeusz pełnił
przez kilka lat funkcję kapelania nowo otwartego hospicjum, poświęcając
sporo czasu chorym, w ich ostatnich chwilach życia. Zainicjował msze
miesięczne za zmarłych w hospicjum. Zapraszał członków rodzin, którzy
w trakcie czytania nazwisk składali przed ołtarzem zapalone znicze
pamięci. Modlitwa i msze święte okazały się silnym czynnikiem
integrującym członków rodzin zmarłych.
W latach 2002-2003 ks. Siwkiewicz pracował jako kapelan
w hospicjum w Świdniku; w 2004 r. pracował w parafii pw. NMP Królowej
Polski w Nasutowie.
W latach 2004-2014 pełnił funkcję proboszcza w Żyrzynie
w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła; w okresie 2014-2020 pracował
jako proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Starej Wsi koło Bychawy
.Na skutek choroby przeszedł na wcześniejszą emeryturę od lipca 2020 r.
i zamieszkał jako rezydent w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach.
Ks. Tadeusz urodził się 13 lipca 1955 r. (w dzień fatimski),
a odszedł do Pana 2 lutego 2021 r. w dzień Ofiarowania Pańskiego. Nasuwa
mi się pytanie Panie -czy te dusze zmarłych w hospicjum, wyszły z Matką
Bożą Gromniczną na Jego spotkanie? On sam był ofiarą choroby
nowotworowej, a więc jedną z tych dusz.
Ks. Tadeusz Siwkiewicz- kanonik Kapituły Lubelskiej, wieloletni
wikariusz, proboszcz i kapelan w diecezji lubelskiej odszedł w 65 roku życia

i 41 roku kapłaństwa. W Puławach 4 lutego 2021 r. na mszy świętej pod
przewodnictwem abp. Stanisława Budzika w kościele Miłosierdzia Bożego
żegnali ks. Tadeusza kapłani, przyjaciele, rodzina i wierni, delegaci parafii,
w których pracował. W Modliborzycach - 5 lutego 2021 r. o godzinie 13
mszy św. przewodniczył Biskup Mieczysław Cisło w koncelebrze licznych
kapłanów. Piękne świadectwo o Zmarłym dali obydwaj biskupi, a także
przedstawiciele społeczności lokalnych, w tym prezes puławskiego
hospicjum Justyna Walecz - Majewska. Wymowne wspomnienia wygłosili:
przyjaciel ks. Tadeusza - ks. dziekan Ryszard Gołda, obecny proboszcz
parafii pw. Św. Rodziny - ks. Ryszard Winiarski, ks. Tadeusz Pajurek kolega
z seminarium, dwaj lekarze z Warszawy, przedstawicielka parafii ze Starej
Wsi, a także odczytany testament Zmarłego przez brata Józefa
Siwkiewicza. „Ziemia puławska Go przyjęła, ziemia puławska Go oddała”
zabrzmiało dość wymownie.
Spoczął na cmentarzu rodzimej parafii pw. Św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Modliborzycach, obok swoich rodziców, na
początku głównej alei cmentarnej, którą można nazwać Kapłańską. Po
prawej stronie spoczywają ks. Stanisław Orłowski, ks. Ignacy
Siekierzyński, ks. Stanisław Rybka, w głębi ks. Edmund Łata; po lewej – ks.
Piotr Pikula, ks. Jan Kowalczyk, ks. Józef Nieściur, ks. dr Jan Lenart,
a w głębi cmentarza wielu innych kapłanów.
„SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ”
Jan Twardowski
Ad futuram rei memoriam
Anna Maria Dzierżawska
modliborzanka z urodzenia, puławianka z wyboru
Puławy – Modliborzyce, 4-5 luty 2021 r.

KĄCIK POEZJI
Ludu mój
Co ci ludu uczyniłem
I czym sobie zawiniłem?
Że oplułeś, zbiczowałeś
I ukrzyżuj - zawołałeś!
Jam cię kochał z całych sił.
Słowo Boże dałem ci.
A tyś słowa te odrzucił,
Na ramiona krzyż zarzucił!
Na Golgotę prowadziłeś,
Dla Mnie krzyż tam postawiłeś!
I po drodze jeszcze biłeś,
Cóż ci złego Ja zrobiłem.
Słowa prawdy ogłaszałem
I w świątyni nauczałem.
A ty zdrajcą Mnie nazwałeś,
Tak okrutnie skatowałeś!
Chociaż włócznią mnie przebiłeś,
Ja ci wszystko wybaczyłem.
Bo cię ludu ukochałem
I dla ciebie zmartwychwstałem!

A. Myszak

JUDO TEAM MODLIBORZYCE
NATALIA WALA W KADRZE NARODOWEJ
JUNIORÓW MŁODSZYCH W JUDO
Jest nam niezmiernie
miło poinformować wszystkich
Państwa, że nasza
zawodniczka Natalia Wala
została powołana do Kadry
Narodowej Juniorek
Młodszych. Rok 2020 był dla
Natalii owocny w nowe
sukcesy na arenie
Ogólnopolskiej, co docenili
trenerzy kadry narodowej,
powołując Natalię do
reprezentacji Polski. Kolejni
zawodnicy idą w ślady swojej
starszej koleżanki, Hubert
Sulik i Jakub Szmit zostali
powołani do kadry
wojewódzkiej.

WSPÓLNE TRENOWANIE
27 lutego 2021 r. w Zespole Szkół w Modliborzycach cała kadra
Województwa Lubelskiego Judo trenowała na matach Judo Team
Modliborzyce. Dzięki uprzejmości dyrekcji ZS w Modliborzycach - pani
Annie Gąsce i panu Tomaszowi Nalepie mieliśmy możliwość

zorganizowania wspólnych treningów w dużej sali gimnastycznej. Ponad
200 sztuk tatami wyłożona została sala, stwarzając doskonale warunki do
trenowania. Przeszło 12 walk 4-minutowych stoczyli uczestnicy randorii.
Była to kolejna lekcja judo na bardzo wysokim poziomie!

PIERWSZE ZAWODY PUCHAROWE
ZA NAMI
Od 11 do 13 marca 2021 roku w Piasecznie odbyły się zawody
z cyklu Pucharu Polski Seniorów i Puchar Polski Juniorów Młodszych.
W piątek rywalizację w grupie seniorskiej rozpoczął nasz trener Sebastian
Rogoża, który nie
zwalnia tempa, będąc
ciągle w czołówce
krajowej. Po dobrych
i zaciętych walkach
reprezentujący barwy
Judo Team Modliborzyce
w walce o brąz przegrał
z reprezentantem MKS
Juveni Wrocław Igorem
Błaszczakiem,
ostatecznie zajmując
V miejsce. Na zawodach
w P i a s e c z n i e
rywalizowała również
nasza wychowanka
Katarzyna Śmietana obecnie podopieczna
trenera Radosława
Zamęckiego, która po
3 walkach uplasowała
się na V I I miejscu.
W sobotę udany debiut
w zawodach rangi
ogólnopolskiej zaliczył
Matthew Kasica.
Pomimo, iż nie udało mu
się zająć miejsca punktowanego, reprezentant Judo Team Modliborzyce
zaprezentował się bardzo dobrze, kończąc zawody z bilansem 1 wygranej
i 1 przegranej walki. Warto podkreślić, że w kategorii naszego reprezentanta
brało udział 38 zawodników.
Judo Team Modliborzyce

OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W JUDO!
7 marca 2021 r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa
Lubelskiego w Judo w Modliborzycach. W zawodach wzięły udział 24 kluby
z kilku województw. Judocy rywalizowali w 5 kategoriach wiekowych oraz
kilkudziesięciu kategoriach wagowych. To pierwsze tego typu wydarzenie
zorganizowane w Gminie Modliborzyce.
W mistrzostwach wzięły udział, aż 24 kluby, nie tylko
z województwa lubelskiego, pojawili się także reprezentanci województwa
podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. Zawody cieszyły
się wielkim zainteresowaniem. Walki zostały rozegrane na trzech matach,
w 5 kategoriach wiekowych: Juniorzy młodsi, Młodziki, Dzieci, Dzieci
Młodsze i Seniorzy.

Organizatorem mistrzostw był Uczniowski Klub Sportowy Judo
Team Modliborzyce, który po raz pierwszy podjął się organizacji tak
wielkiego wydarzenia. Warto również wspomnieć, iż modliborzycki Klub
Judo działa już kilka lat i ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Uczniowie
z wielką chęcią uczęszczają na treningi prowadzone przez trenera
Sebastiana Rogożę, co skutkuje bardzo dobrymi wynikami na wielu
zawodach w Judo.

Pomimo tak dużej ilości klubów, podopieczni UKS Judo Team
Modliborzyce spisali się bardzo dobrze, zdobywając aż 15 medali. Oto
poszczególne wyniki:
1 miejsca: Konrad Urban, Kinga Zaremska,
2 miejsca: Natalia Wala, Hubert Sulik, Jakub Szmit, Julia Bużewicz,
Kacper Lenart,
3 miejsca: Matthew Kasica, Dawid Woźniak, Krzysztof Woźniak ,
Hubert Szpyt, Mikołaj Ludian, Oliwia Łukasik, Jakub Gąbka, Kinga
Drelich.
Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Judo były
największym wydarzeniem sportowym w naszej gminie. To doskonała
promocja naszego regionu, jak i klubu. Jednak nie odbyłoby się to, gdyby

nie ogromne zaangażowanie ze strony rodziców naszych zawodników za
co im serdecznie z całego serca pragniemy podziękować. Słowa uznania
kierujemy do dyrekcji Zespołu Szkół w Modliborzycach, dla pań pracujących
w kuchni, sprzątaczek i panów konserwatorów. Dzięki uprzejmości szkoły
mieliśmy do dyspozycji doskonały obiekt, który spełnił nasze wymagania.
Chcielibyśmy również podziękować dyrektorowi Zespołu Szkół
w Zaklikowie panu Waldemarowi Plenikowskiemu i panu Mirosławowi
Gąsce - dyrektorowi Szkoły w Godziszowie za nieodpłatne wypożyczenie
nam mat tatami niezbędnych do organizacji turnieju. Z tego miejsca
pragniemy również podziękować firmom i osobom, które wsparły to
wydarzenie:
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Modliborzycach,
- Nadleśnictwo Janów Lubelski - Lasy Państwowe,
- Panu Mariuszowi Ludian S-T-P,
- Panu Karolowi Kucharskiemu Vosti,
- Zakład fryzjerski Aldona Wieczorek,
- Wypożyczalnia samochodów Modliborzyce,
- Rolls of Film,
- Siłownia Active w Janowie Lubleksim,
- Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach
- Greinplast Janów Lubelski.
Judo Team Modliborzyce
foto. K.Pyć
Rolls of Film

CZYTAŁAM! POLECAM!
"Najdłuższa podróż" Nicholas Sparks
Powieść pt. "Najdłuższa podróż"
Nicholasa Sparksa to piękny i ciekawy
utwór. Doskonale nadaje się do czytania
w długie zimowe wieczory. Jest dość
obszerny i liczy niemal 500 stron. Akcja
powieści toczy się w Stanach
Zjednoczonych w Karolinie Północnej.
Rozdziały poświęcone są
naprzemiennie głównym bohaterom:
Lukowi, Sophie, Irze. Autor ukazuje losy
dwóch par, które dzielą lata doświadczeń.
Przypadek sprawia, że ich historie
zbiegają się w nieoczekiwanym
momencie.
Już na początku powieści
dowiadujemy się o poważnym wypadku
drogowym 90 – letniego Iry Levinsona.
Jego auto przebija zaporę i stacza się po
zboczu. Zakleszczony w samochodzie
kierowca ma nikłe szanse na uzyskanie pomocy. Ranny staruszek
bardzo cierpi i ...czeka. Wtedy wracają do niego wspomnienia.
W majakach gorączkującego Iry pojawia się żona Ruth, która zmarła
przed dziewięciu laty. Próbuje ona obudzić w cierpiącym małżonku wolę
przetrwania.
Kolejne rozdziały powieści poświęcone są dziejom miłości Iry do
Ruth. Bohater pamięta każdą chwilę spędzoną z ukochaną. Poznał ją
w 1939 roku, a poślubił w 1946 roku po powrocie z frontu II wojny
światowej, gdzie służył w lotnictwie.
Umierający narrator przywołuje w pamięci dni przeżyte
z ukochaną małżonką. Ileż tam jest ciepła , wzajemnej cierpliwości,
wyrozumiałości, tolerancji i szacunku.
Para nie ma dzieci. Nie spełnia się marzenie Ruth o dużej rodzinie.
Swoją miłość przelewa na uczniów, gdy pracuje jako nauczycielka
w prowincjonalnej szkole. Swą pracę wykonuje z pasją i oddaniem.
W kręgu zainteresowań kobiety znajduje się sztuka współczesna.
W domu stale pojawiają się prace młodych zdolnych artystów, zakupione
w Black Montain, gdzie tworzyli najwybitniejsi autorzy amerykańskiej
sztuki współczesnej XX wieku.
Powstaje kolekcja obrazów, która systematycznie się rozrasta.
W tym miasteczku para spędziła miesiąc miodowy. Każdy zakupiony tam
obraz przypomina najpiękniejsze chwile przeżywane przez małżeństwo.
Ira o uczuciu do żony pisze w listach. Co roku tradycyjnie podróżują do
Black Montain.

Po 45 latach małżeństwa umiera Ruth. Osamotniony Ira pisuje
teraz listy do zmarłej małżonki . Ma je w aucie, gdy jedzie w góry i ulega
wypadkowi.
Ranny Ira po 3 dniach od wypadku zostaje odnaleziony przez Luka
i Sophie. W ich ręce trafia także korespondencja przeznaczona dla Ruth.
Kiedy staruszek przebywa w szpitalu, docierają do niego młodzi ludzie,
aby przekazać mu listy . Tu odczytują ostatni list Iry skierowany do żony.
Schorowany , wyczerpany Ira umiera.
K i m s ą S o p h i e i L u k e ? To p a r a z a k o c h a n y c h
dwudziestokilkulatków, którzy planują wspólną wędrówkę przez życie.
Dzieli ich wszystko, ale łączy miłość.
Sophie jest studentką historii sztuki, a jej przyjaciel - rolnikiem
pracującym na ranczu i ujeżdżaczem byków. Młodzi pochodzą z różnych
środowisk i rodzin. Mamy więc okazję przyjrzeć się studenckiemu życiu
w campusie. Możemy też dowiedzieć się nieco o codziennej pracy
i obowiązkach amerykańskich farmerów. Najciekawsze są jednak
informacje o zwyczajach młodych ludzi, biorących udział w konkursach na
ujeżdżanie byków.
Kiedyś, podczas rodeo, Luk uległ poważnemu wypadkowi a jego
leczenie pochłonęło majątek. W efekcie jego farma jest zagrożona
przejęciem przez bank. Na szczęście los pomaga Lakowi. Uczestniczy on
w aukcji obrazów, należących niegdyś do Iry i Ruth. Kiedy kupuje pierwszy
wyceniony obraz, staje się właścicielem wspaniałej kolekcji malarstwa
współczesnego zgromadzonej przez małżeństwo. Okazuje się, że zakup
portretu Ruth wiąże się z odziedziczeniem kolekcji wartej fortunę!
"Najdłuższa podróż" to ciekawa powieść. Myślę, że spodoba się
czytelnikom, bo jest w niej sporo o relacjach międzyludzkich. Autor pisze
o tym, czego doświadczamy podczas swej życiowej wędrówki.
Interesująco pokazana jest sympatia między młodymi ludźmi,
narodziny miłości, początki związku, ale też wierna miłość
w małżeństwie, wspólne pasje, tworzenie domu pełnego miłości
i rodzinnego ciepła, kultywowanie tradycji, troska o drugiego człowieka,
zachwyt codziennością.
Życie wszystkich bohaterów powieści, tak jak i nasze, jest
wypełnione marzeniami, nadziejami, planami, oczekiwaniem i tęsknotą.
Życie przynosi też, niestety, niemiłe niespodzianki i rozczarowania.
Jeśli chcesz poznać ciekawych bohaterów i dowiedzieć się o ich
życiowych perypetiach, sięgnij po powieść "Najdłuższa podróż"!
Zuzanna Skoczyńska
DKK dla dorosłych
w Modliborzycach

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI
MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK
„Mała książka - wielki człowiek” to ogólnopolska kampania
społeczna, w której po raz kolejny uczestniczy Biblioteka u Kazimierza
w Modliborzycach. Skierowana jest
do wszystkich dzieci w wieku
przedszkolnym, a jej celem jest
zachęcenie rodziców do odwiedzania
biblioteki i codziennego czytania
z dzieckiem.
Zapraszamy rodziców
wraz z dziećmi z roczników 2014,
2015, 2016, 2017 i 2018 do
odwiedzenia Biblioteki u Kazimierza
w Modliborzycach. Bezpłatne
wyprawki czytelnicze czekają na
Was.
Przypominamy zasady
udziału w projekcie:
 do udziału w projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do biblioteki
i wypożyczenie co najmniej jednej książki,
 każde dziecko, które weźmie udział w projekcie otrzyma wyprawkę
czytelniczą oraz kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek,
 do akcji mogą przystąpić również dzieci wcześniej zapisane do
biblioteki,
 uczestnik projektu otrzyma naklejkę za każdorazowe odwiedzenie
biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej jednej książki
z księgozbioru dziecięcego,
 po uzbieraniu 10 naklejek Czytelnik zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem i upominkiem.
Zapraszamy! Wyprawki czytelnicze można też odebrać
w naszych filiach w Stojeszynie Pierwszym, Wierzchowiskach Pierwszych
oraz Wolicy Pierwszej.

KAZIKI
12 lat temu, 28 kwietnia 2009 r., naszej bibliotece nadano imię
Kazimierza Zielińskiego - modliborzyckiego lekarza, społecznika
i humanisty. Zgodnie z tradycją co roku, 4 marca, w dniu imienin Kazimierza,
obchodziliśmy „Kaziki”.
„Kaziki" to wydarzenie, które polega na przybliżeniu sylwetki
patrona naszej biblioteki – Kazimierza Zielińskiego, od dziecka związanego
z Modliborzycami – tu żył, pracował, udzielał się społecznie. W pamięci
mieszkańców Modliborzyc zapisał się jako człowiek pełen życzliwości,
wrażliwy na potrzeby innych. Swoją pracą zawodową i społeczną, swoją
postawą, swoim pełnym szacunku podejściem do ludzi, pokazał, że zawsze
można i warto być prawym człowiekiem.
W tym roku, ze względu na panującą sytuację, nie będziemy
świętować jak zawsze, dlatego prezentujemy Wam krótki biogram naszego
Patrona. Mamy nadzieję, że choć trochę przybliży Wam sylwetkę
Kazimierza Zielińskiego.

RODZINA ZIELIŃSKICH
Kazimierz Mieczysław Zieliński urodził się 4 marca 1889 r.
w Modliborzycach. W 1896 roku siedmioletni Kazimierz rozpoczął edukację
w trzyklasowej szkole elementarnej I stopnia w Modliborzycach.
Równocześnie "solidne wykształcenie podstawowe w języku polskim
zapewniał ojciec Wincenty”. Tak na marginesie; o "carskiej szkole"
w rodzinnym miasteczku Kazimierz wypowiadał się z sympatią i uznaniem:
"edukowano tam krótko ale solidnie". W 1906 roku siedemnastoletni
Kazimierz rozpoczął praktykę szpitalną w Szpitalu Powiatowym w Janowie.
"Po sześciu latach praktyki szpitalnej 10 września 1912 roku złożyłem
chlubny egzamin według programu warszawskiej Szkoły Felczerskiej

Cywilnej w Lekarskim Urzędzie w Warszawie uzyskawszy dyplom pod
numerem 7148".
Pierwsza wojna zmieniła życie młodego Kazimierza; został
oficerem w armii carskiej w randze sztabskapitana. Podlegały mu polowe
lazarety na terytorium dzisiejszej Ukrainy, a nawet rozległy kompleks
szpitalny w Swiatoszynie niedaleko Kijowa.

KAZIMIERZ, IGNACY I ANTONI - BRACIA ZIELIŃSCY
W 1918 r. Kazimierz Zieliński powrócił do Modliborzyc. W końcu
1918 roku w odrodzonym państwie polskim został pierwszym kierownikiem
szpitala w Janowie. Następnie objął placówkę felczerską we Frampolu i tam
planował pozostać, gdyby nie „sprawy rodzinne, które zmusiły go do
powrotu do domu rodzinnego”.
Swoją działalność społeczną rozpoczął w Stowarzyszeniu
Młodzieży Polskiej, które powstało w 1918 r.. W skład Stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej wchodziło m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
i Samarytanki. Doktor Zieliński przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa KSM.
Zachęcał młodzież do
aktywnego życia
kulturalnego oraz pracy na
rzecz organizacji, kościoła
i Ojczyzny. To za jego
przyczyną rozwijała
działalność biblioteka
kościelna.
Od 1923 roku
przez następne trzydzieści
lat felczer Zieliński leczył
i pomagał ludziom.
Podczas swojej praktyki
medycznej leczył chorych
zakaźnie: na tyfus,
czerwonkę, gruźlicę, ale
też nieobce były mu
przypadki chirurgiczne:
wojenne rany postrzałowe
czy ofiary bombardowania.
Medyk był z niego
n i e p r z e c i ę t n y, b o
najczęściej powtarzaną
opinią o nim było:
„wyleczyć umiał a jak
wyleczyć się dawało to
w cierpieniu potrafił ulżyć
albo słowem dodać
otuchy”. Pan Kazimierz był
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
postacią nietuzinkową do
dziś wspomina go starsze
pokolenie, ale też i młodsi nieraz słyszeli o „doktorze z Modliborzyc”.
Fenomen tego człowieka polegał nie tylko na rozległej wiedzy medycznej
ale, sprawdził się też jako społecznik, organizator a także...strażak był
z niego nieprzeciętny.
W wyniku zabiegów Kazimierza Zielińskiego w 1947 r. utworzono
w Modliborzycach Ambulatorium, przemianowane w 1948 r. na Ośrodek
Zdrowia. Umiejscowiony w rynku, w sąsiedztwie oddanej do użytku szkoły.
Starania o utworzenie punktu ambulatoryjnego w Modliborzycach pan
Kazimierz czynił w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 1926 -1927
na Lubelszczyźnie powstało sporo takich ośrodków. Były to instytucje
prowadzące akcje zapobiegania chorobom społecznym i zakaźnym,
propagowały higienę i podnoszenie zdrowotności. Wszystkie te założenia
wzorowo wypełniał felczer Zieliński, ale jako główny powód odrzucenia
wniosku o utworzenie takiego ośrodka podawano "konieczność posiadania
uprawnień lekarza przez prowadzącego placówkę".
Kazimierz Zieliński zmarł 16 grudnia 1954 roku.
M.Mazur
Zdjęcia Kazimierza Zielińskiego i jego rodziny
pochodzą ze zbiorów rodzinnych pani Anny Sitek i Anny Tureckiej

FILIA W WOLICY PIERWSZEJ

CZYTAŁEM! POLECAM!

Po długim czasie w końcu udało nam się spotkać, by
porozmawiać o książkach.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Wolicy Pierwszej
odbyło się w ścisłym reżimie sanitarnym, z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
J.Piech

„Raptus” Magdaleny Kulus
Książka „Raptus” to opowieść o przeżyciach psa. Poznajemy
historię czworonoga, który został opuszczony przez swoją właścicielkę.
W schronisku dla zwierząt dzielny Raptus spotyka swojego starego kumpla
oraz poznaje nowych przyjaciół. Mimo to, dla Raptusa schronisko to ciężka
dola. Czy nasz bohater będzie
jeszcze szczęśliwym psem?
Historia jest bardzo wciągająca,
już po kilku stronach nie możemy
się od niej „oderwać”. Czytając tę
książkę możemy zrozumieć, jak
bardzo pies może tęsknić za
swoim właścicielem, a co za tym
idzie, jak mocno czworonogi
potrafią nas kochać. Książka jest
ciekawa, wzruszająca i ma piękne
ilustracje – jest idealna nie tylko
dla wielbicieli zwierząt, ale
również dla wszystkich, którzy
nudzą się w czasie długich,
zimowych wieczorów.
Emilia Dziewa, lat 10
Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci
w Stojeszynie Pierwszym

KULTURA
23 PRZEGLĄD TRADYCYJNYCH
KOLĘD I PASTORAŁEK
Od ponad 20 lat, wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Janowie Lubelskim i Urzędem Miejskim w Modliborzycach, Gminny
Ośrodek Kultury w Modliborzycach organizuje Międzypowiatowy Przegląd
Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek. Zwykle, poza artystami z powiatu
janowskiego, brały w nim udział zespoły z sąsiednich powiatów, a nawet
województw; świętokrzyskiego i podkarpackiego. W związku
z obostrzeniami, w tym roku, postanowiliśmy wspólnie z panami; Arturem
Pizoniem – Starostą Janowskim oraz Witoldem Kowalikiem – Burmistrzem
Modliborzyc, kontynuować wieloletnią tradycję i Przegląd przeprowadzić
„zdalnie”,
ograniczając
jednocześnie
zasięg Przeglądu
d o t e r e n u
p o w i a t u
janowskiego.
Większość
nagrań została
p r z e z n a s
zrealizowana
„w terenie” –
w ośrodkach
kultury i salach
prób zespołów
FACELIA
oraz solistów.
Nagrane prezentacje konkursowe zostały zmontowane
i zaprezentowane na kanale YouTube GOK Modliborzyce 30 stycznia 2021
r.. Materiał jest stale dostępny i zachęcamy Państwa do obejrzenia.
Komisja Artystyczna w składzie: Barbara Nazarewicz – etnograf,
dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim - przewodnicząca,
Beata Wójcik – folklorystka oraz Franciszek Kamiński – muzyk, instruktor
GOK w Modliborzycach, po wysłuchaniu i obejrzeniu 16 prezentacji, w tym
11 z e s p o ł ó w
śpiewaczych
i 5 solistów
śpiewaków
postanowiła
p r z y z n a ć
wszystkim
równorzędne
n a g r o d y
finansowe w
poszczególnych
kategoriach.
W tegorocznym
przeglądzie
MARIANKI
wystąpili: Alina
M y s z a k
z Kocudzy, Grażyna Dolińska z Łady, Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej,
Henryka Dąbek z Potoka Stanów, Stefania Suchora ze Stojeszyna oraz

Zespoły Śpiewacze; „Piłatczanki”, „Branwiacy”, „Potoczanki”, „Biała Łada”,
„Roztoczanki”, „Czeremcha”, „Marianki”, „Facelia”, „Janowianki”, Zespół
Śpiewaczy ze Zdziłowic i Zespół Śpiewaczy GOK w Modliborzycach.

Spotkanie z solistami i reprezentantami zespołów oraz
Przewodniczącą Komisji odbyło się 2 lutego 2021 r. w sali widowiskowej
GOK. Nagrody finansowe wręczali artystom fundatorzy: Wicestarosta
Janowski – Michał Komacki oraz Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik.

29 FINAŁ WOŚP
Wiele wskazywało na to, że tegoroczny, 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy może się nie odbyć. Ostatecznie, zamiast
10-go, Orkiestra zagrała (znowu
rekordowo) 31 stycznia 2021 r..
W n a s z y m s z t a b i e
zarejestrowaliśmy ośmioro
w o l o n t a r i u s z y .
W Wierzchowiskach zbierali:
Kinga Gil, Maja Mróz i Adam
Tylus a w Modliborzycach;
Kamila Kędziora, Karolina
Krawczyk, Łucja Taradyś, Ada
Kapusta i Ola Jocek, z pomocą
REALIZACJA KONCERTU
przyjaciół, rodziców i opiekunów.
Jak na pandemiczne obostrzenia,
brak koncertu otwartego dla
publiczności i licytacji –
zebraliśmy ogromną kwotę. Po
przeliczeniu walut obcych
i ostatecznym rozliczeniu przez
Fundację – 7512,91zł.
Ogromne brawa
i podziękowania dla wszystkich
w o l o n t a r i u s z y, d a r c z y ń c ó w
i w s z y s t k i c h o s ó b
zaangażowanych. Panie z KGW
„Wysokie Obcasy” z Modliborzyc
uruchomiły w swojej siedzibie

„filię” sztabu, zrobiły świetną kampanię medialną i wylicytowały
wykonanego przez siebie skrzata za rekordową kwotę 550 złotych. My ze
względów proceduralnych i praktycznych nie mogliśmy przeprowadzić
licytacji przedmiotów przekazanych przez WOŚP. Czekają w pudełku na
następny finał.
Dzięki udostępnieniu przez firmę Crossan szybkiego łącza
internetowego, mogliśmy zrealizować transmisję wideo na żywo koncertów
ze sceny w GOK-u. Zagrały dla Was zespoły: Loozaky, Dziadek oraz
debiutujący z rozmachem Darontus. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

SZTAB KGW „WYSOKIE
OBCASY”

DZIADEK

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN
W ubiegłym roku koncert „Nie tylko dla Pań” był ostatnim, jaki
udało się nam zorganizować dla bardzo licznej publiczności, tuż przed
wybuchem pandemii. Postanowiliśmy nie przerywać wieloletniej już tradycji
i zarejestrować występy
naszych artystów z okazji
Dnia Kobiet oraz
przypadającego 10 marca
Dnia Mężczyzn. Koncert
rozpoczęły życzenia dla pań
i panów złożone przez władze
samorządowe naszej gminy.
W ponad godzinnym
koncercie wystąpili: Kabaret
z Wierzchowisk, zespoły
„Facelia” i „Tylko my”, panie
z KGW „Wysokie Obcasy”
ŻYCZENIA OD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH i K G W „ D ą b i a n k i z n a d
Źródeł”, soliści: Karolina
Mędyk, Małgorzata
Brzozowska, Ewelina Gąska i Lucjan
Sajdak. Monologi zaprezentowały
panie: Ewa Karaś i Krystyna Wójcik.
W duetach wystąpili; Jerzy i Patryk
Mazur oraz Bartłomiej i Andrzej Rząd.
Koncert jest dostępny na kanale
YouTube GOK w Modliborzycach.
Z okazji Dnia Kobiet
zorganizowaliśmy (przy zachowaniu
rygorów sanitarnych i ograniczeń)
projekcje filmowe dla pań, zrzeszonych
w Kołach Gospodyń Wiejskich na
GOSIA BRZOZOWSKA
terenie naszej gminy.

LOOZAKY

JERZY I PATRYK MAZUR

DARONTUS

NAGRODY DLA ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO
GOK MODLIBORZYCE

KABARET

Ponieważ obecnie wszystkie przeglądy i festiwale odbywają się
w trybie „zdalnym” a artyści oceniani są na podstawie nadesłanych nagrań
audio-video, organizatorzy odbierają rekordowe liczby zgłoszeń. Tym
bardziej jesteśmy dumni, że Zespół Śpiewaczy z GOK Modliborzyce na
XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach zdobył III nagrodę.

ZESPÓŁ TYLKO MY

KGW „DĄBIANKI ZNAD ŹRÓDEŁ”

1 marca 2021 r. zostały ogłoszone wyniki XI Ogólnopolskiego
Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie, organizowanego
przez Stowarzyszenie Nasz Piast, Fundację Ochrony i Rozwoju Kultury
Ludowej oraz Dom Kultury LSM. W kategorii zespołów śpiewaczych nasze
panie zdobyły II nagrodę. Serdecznie gratulujemy.

A.Rząd,
foto. GOK
Modliborzyce,
KGW
Modliborzyce
KGW „WYSOKIE OBCASY” Z MODLIBORZYC

ECHO PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
ULEPIMY DZIŚ BAŁWANA…

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W tym roku można było korzystać z piękna zimy, pogoda
dopisała. Podczas spacerów w zimowej scenerii, przedszkolaki miały
okazję zaobserwować uroki tej pory roku, mogły pobawić się na śniegu,
rzucać ścieżkami, a także wspólnie ulepić bałwana przed naszym

przedszkolem, który codziennie witał wszystkich. Sprawdzaliśmy, co dzieje
się w naszych przedszkolnych karmnikach, dosypywaliśmy ziarenka dla
głodnych ptaszków i zawiesiliśmy słoninkę, bo przedszkolaki wiedzą, jak
trudno jest zdobyć pożywienie ptakom, zwierzętom podczas zimy, kiedy
wszystko przykrył śnieżny puch.
E. Gąsiorowska

SUKCES KUBY
Miło nam poinformować, że Jakub Gierłach z grupy 5-latków
zdobył III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Online
zorganizowanym przez Przedszkole w Spytkowicach. Konkurs
dedykowany był lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym za
niesioną pomoc szczególnie w czasie pandemii. W konkursie brała udział
także Olga Studzińska, która również za piękne wystąpienie otrzymała
pamiątkowy dyplom.

Ewelina Kutyła, Dorota Kańkowska

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK

Z okazji Święta Babci i Dziadka dzieci ze wszystkich grup
przedszkolnych zaprezentowały swoje umiejętności recytując wiersze,
śpiewając piosenki oraz prezentując wybrane tańce dla swoich kochanych
Babć i Dziadków. Niestety, ze względu na panującą sytuację
epidemiologiczną nie mogliśmy zaprosić ich do przedszkola, ale wszystkie
występy zostały nagrane i umieszczone na stronie naszego przedszkola.
Renata Chudy

DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA
Pomimo upływu lat bohater powieści A. Milne, nasz ukochany
Kubuś Puchatek nadal należy do najbardziej znanych misiów, amatorów
miodu na całym świecie, a rocznica urodzin autora stała się okazją do
ustanowienia 18 stycznia Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka.

W poniedziałek przedszkolaki w grupie 4-latków postanowiły
uczcić ten dzień i poświętować razem z Kubusiem Puchatkiem i jego
przyjaciółmi już od samego rana. Dzieci miały okazję posłuchać czytanych
opowiadań o przygodach Kubusia Puchatka, brały udział w zabawach
muzyczno- ruchowych, zabawach z chustą animacyjną oraz zabawach
plastycznych. Obejrzały również w przedszkolnym kinie bajkę o naszym
małym Misiu i jego przyjaciołach ze Stumilowego Lasu. Głównym celem
takich zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,
a także poznanie postaci i przygód Kubusia Puchatka.
E. Gąsiorowska

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Do grona dzieci odnoszących sukcesy w konkursach
ogólnopolskich dołączyły także dziewczynki z grupy 5-latków w składzie:
Nela Malinowska, Emilia Bryczek, Hanna Powęska, Weronika Skorupska
oraz Zofia Hołody zdobywając wyróżnienie w konkursie „Betlejem 2021”,
zorganizowanym przez Przedszkole nr 36 w Krakowie – Żaczek Krakowski.
Dziewczynki w nagrodę otrzymały drobne upominki.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na początku lutego dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
wzięły udział w zabawie karnawałowej. Każda grupa bawiła się w swojej
sali, która była odświętnie udekorowana. Dzieci prezentowały przepiękne
stroje postaci bajkowych. Tańce i zabawy sprawiły wszystkim wiele radości
i dostarczyły niezapomnianych wrażeń. To był wyjątkowy dzień.
Jolanta Dycha

DZIEŃ KOTA
Ewelina Kutyła, Dorota Kańkowska

W poniedziałek, 15 lutego 2021 r. obchodziliśmy nietypowe
święto w grupie 5-latków – „Dzień Kota”. Dzieci zapoznały się z różnymi
rasami kotów, sposobami ich pielęgnacji oraz ich obyczajami. Nie zabrakło

również wesołych, kocich zabaw oraz zabaw przy muzyce. Rozmawialiśmy
także o roli kotów w naszym życiu, a także zwróciliśmy uwagę na los tych
bezdomnych oraz porzuconych. Na zakończenie dzieci wykonały piękne
„kocie” prace oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy.

8 marca 2021 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień
Kobiet. W tym dniu w przedszkolnych salach zagościł miły i radosny nastrój.
Dzieci wesoło spędziły czas na wspólnych zabawach oraz przy słodkim
poczęstunku, o który zadbali rodzice. W tym szczególnym dniu dziewczynki
otrzymały upominki, a panie kwiaty i miłe życzenia od naszych chłopców.
Ewa Kutyła

ŚWIĘTO PIEKARZY I CUKIERNIKÓW
15 marca obchodzimy Dzień Piekarza i Cukiernika.
Przedszkolaki z grupy 4-latkółw postanowiły uczcić to święto i przygotowały
dla wszystkich piekarni i cukierni z naszej okolicy kartki z życzeniami, które
zostały wysłane pocztą. Musimy pamiętać, jak ważna jest praca osób

Ewelina Kutyła

WALENTYNKOWE ZABAWY
Dnia 15 lutego 2021r. obchodziliśmy w grupie trzylatków
WALENTYNKI. Tego dnia dzieci przyszły ubrane na czerwono. Sala
została udekorowana czerwonymi serduszkami. Wszystkie zaplanowane
aktywności były odzwierciedleniem takich wartości jak: szczęście, przyjaźń
wykonujących te zawody, to właśnie dzięki nim możemy zajadać się
pysznymi ciastami, bułeczkami czy pięknie pachnącym chlebem. Jeszcze
raz życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia, mistrzowskich wypieków
oraz podczas codziennej pracy opieki św. Klemensa, patrona wszystkich
piekarzy i cukierników.
E. Gąsiorowska

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

i radość przebywania ze sobą. Dzieci z radością uczestniczyły we
wspólnych zabawach /taniec z balonami w parach, szukanie drugiej połówki
papierowego serca, serduszkowa wyklejanka i pląsy przy muzyce/, które
dostarczyły im dużo radości i niezapomnianych wrażeń.

Na zakończenie dnia Maluchy zabrały do swoich domów wykonane przez
siebie laurki-walentynki, by obdarować nimi ukochane osoby.
Jolanta Dycha

DZIEŃ KOBIET

Dzień Świętego Patryka obchodzony 17 marca nie jest jedynie
świętem narodowym Irlandii, ale jednym z najchętniej obchodzonym świąt
na całym świecie. Grupa 5-latków z naszego przedszkola również miała

okazję zapoznać się z tradycjami tego święta podczas zajęć języka
angielskiego. Motywem przewodnim był kolor zielony, nawiązujący do
trawiastego krajobrazu Irlandii. Dzieci poznały legendę o św. Patryku –
patronie Irlandii, zwyczaje i symbole związane z tym świętem. Nie zabrakło
również zabaw przy irlandzkiej muzyce. Dzień Świętego Patryka upłynął
nam bardzo radośnie!
Ewelina Kutyła

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedno z najważniejszych
uroczystości w przedszkolu. Te dwa dni wzbudzają wiele emocji, mnóstwo
uśmiechu i radości na dziecięcych twarzach. Dziadkowie to wielki skarb dla
wnuków. Mają dla nich czas, znają ich najskrytsze marzenia i rozterki,
a przede wszystkim bezgranicznie je kochają.

przyniosła dzieciom mnóstwo radości i uśmiechu na twarzach. To było
głównym celem naszej zabawy karnawałowej.
Z. Szewdo

INTERAKTYWNA TABLICA
K o r z y s t a j ą c
z Rządowego Programu Aktywna
Tablica nasza szkoła zakupiła
monitory interaktywne eBoard,
dzięki którym nawet najmłodsze
dzieci mogą poznawać tajniki
informacji komunikacyjnej.
Maluchom bardzo podobają się
zajęcia z wykorzystaniem tablicy,
gdyż to doskonały sposób na
utrwalenie i poszerzenie
wiadomości o otaczającym
świecie, aktywność ruchową,
śpiew i poznawanie nowych
możliwości zdobywania wiedzy.
A. Budkowska

W tym roku z powodu obostrzeń dzieci nie mogły zaprosić
swoich bliskich do przedszkola. Dlatego też i w podzięce za ich wielkie
serce, miłość przygotowały niespodzianki - laurki, wiersze, piosenki, tańce
dla babci i dziadka.

WALENTYNKOWE NIESPODZIANKI…
Dzień Zakochanych jest świętowany nie tylko przez dorosłych,
ale także przez dzieci . Dla przedszkolaków stanowi on symbol radości,
przyjaźni w gronie koleżanek i kolegów. W tym wyjątkowym dniu dzieci
bawiły się, robiły niespodzianki oraz chętnie uczestniczyły w zabawach.
Z wielką niecierpliwością czekały na przesyłki, listy i kartki z poczty
walentynkowej. Wszystkie dzieci w grupie starszej na koniec dnia dostały
mały prezent – misia w torebce wraz ze słodyczami.
Z. Szwedo

Byliśmy niestrudzeni podczas sesji zdjęciowej i kolejnych prób
nagrywania naszych umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych –
po to, by Babcia z Dziadkiem mogli na nas popatrzeć: zswierzchowiska.pl
Kochana Babciu, Kochany Dziadku – żyjcie w zdrowiu długie lata,
bądźcie dla nas przystanią spokoju i oceanem wspomnień
dzieciństwa, a my będziemy się starać, by na Waszych twarzach
zawsze gościł uśmiech.
Z.Szwedo, A.Budkowska

KARNAWAŁ
Bal karnawałowy jest ogromną atrakcją, bardzo lubianą przez
dzieci. Dnia 11. 02. 2021 r. w przedszkolu w grupie starszej pojawiły
kolorowe postacie. Dzieci były przebrane za różnych bohaterów z bajek:

księżniczki, czerwonego kapturka, wróżki, czarownice, policjantów, motylki,
strażaków, sportowców a nawet dinozaury, myszki, kotki, kocury, tygrysy
czy też klocki lego. Wszystkie przedszkolaki chętnie uczestniczyły
w organizowanych zabawach, konkursach, korowodach. Wspólna zabawa

SPOTKANIE Z KULTURĄ
W ramach akcji Spotkanie z kulturą – uczestniczyliśmy
w transmisji iTeatru - radomskiego Teatru Powszechnego im.
J. Kochanowskiego. Spektakl "Daszeńka" – oglądaliśmy z wielkim
zaciekawieniem i zaangażowaniem w akcję…
A. Budkowska

KOTY I KOCIĘTA
Dzień Kota… to świetna zabawa. Koty to piękne i urocze
zwierzęta. Bardzo często mamy je w domach. Wiemy jak mruczą prychają
i bawią się. Lubią chodzić własnymi ścieżkami, być głaskane i są bardzo

towarzyskie. Wszystkie dzieci w grupie starszej tego dnia postanowiły
przebrać się za koty. Małe i duże kocięta w tych strojach wyglądały uroczo
i słodko. Przedszkolaki poznały różne ciekawostki na temat życia zwierząt.
Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach, grach a także
w ćwiczeniach. Poznawały także ich słownik, ćwicząc swoje narządy
artykulacyjne. Wiele wrażeń i radości sprawiły ,,kocie''zabawy np. picie
mleka językiem z miseczki czy też rurką z kubka. Radości, uśmiechu
i zabawy było co nie miara.
Z. Szwedo

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet – to wyjątkowe święto, które upłynęło w bardzo miłej
atmosferze. W grupie młodszej wszystkie przedstawicielki płci pięknej
otrzymały kwiaty, słodycze, życzenia, a o dobre nastroje zadbali Panowie –
zarówno ci młodsi jak i ci starsi.
W grupie starszej z kolei, chłopcy ze szczególnym
zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym.
Wyręczali dziewczynki we wszystkich pracach porządkowych w sali a także
przygotowali kilka niespodzianek. Następnie wszystkie dziewczęta
zaprezentowały się na „czerwonym dywanie”. Potem odbyły się wybory

,,Najbardziej Roześmianej Miss'', ,,Miss Równowagi'', ,,Miss Zagadek'',
Miss Liczenia'', ,, Miss Najdłuższego Kucyka''. Chłopcy wręczyli kwiaty a na
koniec odbył się wspólny taniec. Wszystkim starszakom towarzyszył
doskonały humor i radosne uśmiechy. Dziewczynki były zachwycone!
A.Budkowska, Z. Szwedo
foto. ZS w Wierzchowiskach Drugich

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STOJESZYNIE PIERWSZYM
DZIEN BABCI I DZIADKA

BAL KARNAWAŁOWY

W dniu 22 stycznia 2021 r. w naszym przedszkolu odbyła się
uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo
ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu,

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie
ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Jest atrakcją
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak
też było u nas.W dniu
1 6 . 0 2 . 2 0 2 1 r. w n a s z y m
przedszkolu odbył się bal
karnawałowy- bal przebierańców.
Te g o d n i a j u ż o d r a n a
w przedszkolu pojawiały się
kolorowe postacie: księżniczki,
Batmany, policjanci, żołnierze
i wiele innych bajkowych
i filmowych postaci.
Każda z Pań zadbała
o odpowiednią dla swojej grupy wiekowej muzykę i zabawy.W przerwie
dzieci zregenerowały siły poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej
atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym
wychowankom. Szkoda, że następny bal dopiero za rok. Serdecznie
dziękujemy rodzicom za zorganizowanie poczęstunku i przygotowanie
ciekawych kostiumów dla swoich pociech.

pomimo trudnej sytuacji pandemicznej przedszkolaki nie mogły zapomnieć
o bliskich im osobach. Wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich
krótki program artystyczny w postaci nagrania, które zostało zamieszczone
na stronie szkoły. Były piosenki, wiersze i misternie wykonane upominki.

Kochani Dziadkowie, nie mogliście osobiście przybyć do
naszego przedszkola, ale mamy nadzieję, że wiersze i życzenia, które
obejrzycie, sprawią Wam radość. Jeszcze raz życzymy samych pięknych
chwil w życiu, abyście mogli cieszyć się każdym dniem spędzonym
z waszymi wnukami.
Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

A. Kaproń, D. Żurawicz

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet,
zarówno tych dużych, jak i małych. W dniu 8 marca odbyła się w naszym
przedszkolu uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera panowała już od
samego rana. W tym szczególnym dniu wszystkie kobietki otrzymały
serdeczne życzenia
i upominki.
Chłopcy
złożyli życzenia,
tradycyjnie zaśpiewali
swoim koleżankom
uroczyste „100 lat”,
i
w r ę c z y l i
niespodzianki. Starali
się, aby ten dzień
uczynić wyjątkowo
miłym. Jako mali
dżentelmeni wyręczali
d z i e w c z y n k i
w codziennych
obowiązkach, między
innymi w porządkowaniu sali po zabawie. Było można usłyszeć wesołą
muzykę. Wiele radości sprawiły dzieciom przygotowane z tej okazji zabawy.
Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a zwłaszcza dziewczynek świadczyły,

o miło spędzonym czasie.
Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym
przedszkolu, to doskonały sposób kształtowania u dzieci nawyku
obdarowywania upominkami swoich najbliższych. Wszystkie kobietki, te
małe i duże, dziękują chłopcom za piękne życzenia

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
foto. Przedszkole w Stojeszynie

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
POZYTYWNE MYŚLENIE
Często słyszymy od innych narzekania, że w życiu się nie wiedzie
itd. W mediach nieustanie słyszymy o złych sytuacjach, które nas dołują
i smucą. W domu, pracy, czy w szkole są kłótnie, pośpiech, rywalizacja.
Stres udziela się wszystkim, spada motywacja do pracy i zadowolenie
z efektów. Jednak narzekanie nie niesie za sobą dobrych skutków. Czy nie
jest tak, że dobro przyciąga dobro, a zło przyciąga zło? Oczywiście są
sytuacje w życiu, które wywołują w nas żal, smutek z powodu
niepowodzenia, straty itd. Życie to nie tylko przyjemności, ale ważne jest,
aby zrozumieć, że pozytywne myślenie to wiara w to, że nawet jak nie
będzie dobrze, to damy sobie radę. I tu nasuwa się powiedzenie „Co nas nie
zabije, to nas wzmocni”. Prawdziwa wartość życia to umiejętność zgody
i akceptacji, również doświadczanych trudności, to umiejętność wyciągania
wniosków z każdej sytuacji, nawet z tej nie najlepszej. Negatywne przeżycia
mogą być początkiem zmiany kierunku działania, może to motywować do
lepszych wyborów życiowych.
Pozytywne myślenie ma wielkie znaczenie w naszym życiu.
Kształtowane jest przez nasze myśli i przekonania. Pozytywne myślenie
działa jak magnes, myśli są intencjami, które wysyłamy na zewnątrz, które o
podobnej treści przyciągają do nas zdarzenia i osoby, które wibrują w taki
sam sposób. Robimy to najczęściej nieświadomie, jeżeli nauczymy się
świadomego pozytywnego myślenia będziemy mieć większy wpływ na
nasze życie.
Pozytywne myśli, emocje, pragnienia, przekonania, wyobrażenia
i oczekiwania kształtują nasze życie, pomaga to w osiąganiu wyznaczonych
celów, daje poczucie szczęścia. Dlatego bardzo ważne jest poczucie
własnej wartości, wiara we własne możliwości oraz czerpanie radości życia.
Nadzieja na sukces dodaje sił, motywuje do walki oraz minimalizuje stres
związany z wyzwaniem. W walce ze stresem nie pomaga bezradność,
stawianie się w roli ofiary i obwinianie innych. Podejście takie niczego nie
zmieni, a optymizm i entuzjazm wydziela hormon szczęścia (endorfin) który
pobudza. Nastawienie myśli na pozytywne tory wprawia człowieka
w pozytywny nastrój, co pozwoli radośniej przejść przez życie.
Jak się nauczyć pozytywnego myślenia?
 Uśmiechaj się do innych, nawet jeśli nie masz na to ochoty! Zauważysz,
że inni też stają się milsi i pogodniejsi.
 Nie uciekaj przed krytyką, ale wykorzystuj ją do tego, co możesz
poprawić.
 Unikaj ludzi, którzy bezustannie narzekają. Najłatwiej bowiem obarczać
odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia innych.
 Bądź otwarty na zmiany, odważny, nie bój się ryzykować.
 Kiedy spotyka cię nieprzyjemność, pytaj zawsze: „Co w tej sytuacji jest
dobrego? Jakie wnioski mogę wykorzystać na przyszłość? Czego mnie
ta sytuacja nauczyła?”.
 Unikaj ocen wartościujących w sposób negatywny inne osoby. Używaj
języka akceptacji.
 Bądź życzliwym i miłym dla innych. Na wybuchy gniewu reaguj
spokojem. Uśmiechaj się do innych. Dobro zawsze wraca ze zdwojoną
siłą. Warto zarażać optymizmem ludzi wokół siebie.
Pamiętajcie!!! Niech ta szklanka będzie zawsze do połowy pełna,
a nie do połowy pusta.
KEEP SMILING
Pedagog szkolny
Emila Łukasik

ŚWIAT WYOBRAŹNI DZIECKA
Twórczość plastyczna to naturalna predyspozycja każdego
dziecka. Odgrywa ona ważną rolę w jego życiu, wpływa na rozwój
osobowości, uczy dokładności i spostrzegawczości oraz zaspokaja
potrzebę wyrażania myśli, emocji oraz własnych przeżyć. Różnorodny
wybór technik skłania dziecko do manipulowania materiałem, do
eksperymentowania i rozbudzania swojej wyobraźni. Do wykonywania prac
plastycznych można wykorzystać to, co znajduje się w najbliższym
otoczeniu dziecka, np. warzywa. To z nich powstaną prawdziwe dzieła
sztuki.

Uczniowie klasy 2 A właśnie z warzyw zrobili ,,Jarzynowe
stworki”, a ziemniaki odpowiednio wykrawane stały się stemplami. Dzieci
wykorzystały je do zaprojektowania dekoracyjnej tkaniny.
A ileż było zabawy podczas wykonywania kleju z mąki i tworzeniu
mozaiki z gazet? Naprawdę nie trzeba wielkich nakładów finansowych, aby
zagospodarować dzieciom czas wolny i zapewnić dobrą rozrywkę.
Bożena Pikula

„POLSCY NAUKOWCY I ICH ODKRYCIA”
W ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej uczniowie klas VII
i VIII naszej gminy mieli za zadanie przygotowanie prezentacji
multimedialnej, ukazującej polskich naukowców i ich odkrycia. Na konkurs
wpłynęło 21 prezentacji. Po prezentacji wszystkich prac, Jury konkursowe
wyłoniło 3 najlepsze prezentacje oraz przyznało 5 wyróżnień.
I miejsce: Mikołaj Żuraw - PSP im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich
II miejsce: Dawid Jaskowski - PSP im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich
I I I miejsce: Aleksandra Jocek - P S P im. Orła Białego
w Modliborzycach
Wyróżnienia:
1. Julia Kucia i Julia Dziewa - PSP im. Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym
2. Natalia Rudnicka i Dominika Szczecka - PSP im. Jana Pawła II
w Stojeszynie Pierwszym

3. Patrycja Zioło – PSP im. Orła Białego w Modliborzycach
4. Natalia Wala – PSP im. Orła Białego w Modliborzycach
5. Łucja Dycha – PSP im. Orła Białego w Modliborzycach.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład włożony w
przygotowanie prezentacji multimedialnych i gratulujemy zwycięzcom.
Koordynatorzy programu Aktywna Tablica

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
21 lutego obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. Naszym
językiem ojczystym jest język polski, a naszym obowiązkiem dbałość
o poprawną polszczyznę i kulturę słowa, nie tylko od święta, ale również
każdego dnia. Język polski jest pięknym językiem, dlatego też musimy go
promować, wzbogacać zasób naszego słownictwa i wypowiadać się
w sposób komunikatywny oraz interesujący dla otoczenia. Nie możemy
zapominać o poprawności gramatycznej i oczywiście ortograficznej
podczas pisania różnych wypowiedzi. Nasz język ojczysty wzbogacamy
poprzez rozbudzanie swoich zainteresowań czytelniczych, a na kartach
książek znajdujemy najpiękniejszą poezję i prozę polskich pisarzy. Ich
twórczość pomaga nam poznać historię naszej Ojczyzny, docenić piękno
polskiej przyrody i zrozumieć najważniejsze wartości w życiu. Zachętą do
systematycznego sięgania po książkę niech będą słowa p. Marii Janiny
Okoń ,,Dobra książka to fundament kształtowania wartościowych postaw
ludzkich”.
My, uczniowie klasy 2 A Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Modliborzycach z okazji obchodów Dnia Języka Ojczystego
przygotowaliśmy poranek poetycki ,,Ojczysta święta mowo!”. Wiersze
i piosenki polskich twórców ukazywały bogactwo i piękno języka polskiego,
a główną bohaterką tego dnia była warszawska Syrenka. ,,..- Tutaj właśnie
będę mieszkać. – Będę was broniła tym wiślanym mieczem. Niech
w spokoju rybak łowi, piekarz chleby piecze”. Cz. Janczarski.

Moskala z uczniami klas I – III ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Modliborzycach. Podczas pogadanki funkcjonariusze przypomnieli
podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, jak ważne
jest noszenie elementów odblaskowych, jak i kiedy korzystać z numerów
alarmowych oraz o bezpiecznym korzystaniu z różnych sprzętów
znajdujących się w domu i w gospodarstwie. Omówione zostały również
kwestie, dotyczące zachowania wobec nieznajomych zarówno w świecie
realnym, jak i w Internecie. Hejt, cyberprzemoc i cyberprzestępcy –
policjanci ostrzegali przed niebezpieczeństwem, jakie można spotkać
w sieci.
Pedagog szkolny
Emila Łukasik

KLASA I A/B

KLASA II A/B

Na tej niezwykłej lekcji języka polskiego gościliśmy Dyrekcję
naszej szkoły- p. Annę Gąskę i p. Tomasza Nalepę. Zaproszonym gościom
niezwykle podobały się żywiołowo wykonane piosenki oraz tematyka mini
spektaklu teatralnego o warszawskiej Syrence.
Mottem naszej uroczystości klasowej są słowa: ,,Języka
ojczystego uczymy się przez całe życie”.

KLASA III A/B

wych. klasy 2A Bożena Pikula
nauczyciel bibliotekarz Magdalena Wielgus
opr. muzyczna Stanisław Długosz

LAUREATKA KONKURSU Z BIOLOGII
Julia Świąder- uczennica klasy VIII B w roku szkolnym
2020/2021 reprezentowała Publiczną Szkołę Podstawową im. Orła Białego
w Modliborzycach w konkursie przedmiotowym organizowanym przez
Kuratorium Oświaty w Lublinie. W grudniu po eliminacjach okręgowych
została finalistką tegoż konkursu i rozpoczęła przygotowania do etapu IIIwojewódzkiego. 2 marca 2021 r. ogłoszono ostateczne wyniki i uczennica
dołączyła do grona laureatów, osiągając wysoki wynik- 38 punktów na 40
możliwych do uzyskania. Przygotowując się do konkursu zgłębiała swoją
wiedzę i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela biologii, wykorzystując
metody i techniki interaktywne- aplikacje Microsoft Office 365 TEAMS. Julia
z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych.
Korzystała z literatury wskazanej przez nauczyciela. Sama również
poszukiwała twórczych rozwiązań. Jej wytrwała praca i systematyczność
przyczyniły się do uzyskania tytułu laureata.
Wszyscy gratulujemy Julce i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Maziarczyk

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
„Bezpieczeństwo na drodze” – to temat spotkania policjantów
asp. Faustyny Łazur z Komendy Powiatowej w Janowie Lubelskim oraz
Dzielnicowego Posterunku Policji w Modliborzycach sierż. szt. Mariusza

TRENUJ ZDROWO
W miesiącu marcu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Modliborzycach została przeprowadzona akcja profilaktyczna
pod nazwą „Trenuj zdrowo”. Celem akcji była profilaktyka uzależnień dzieci
i młodzieży od alkoholu i dopalaczy oraz promowanie zdrowego stylu życia.
W ramach akcji zostały zorganizowane
prelekcje na temat ryzykownych zachowań
oraz metod przeciwdziałania im dla klas I III szkoły podstawowej.
10 marca 2021r., w ramach akcji,
przeprowadzony został szkolny konkurs
talentów sportowych, gdzie uczniowie klas
I – III mieli zademonstrować wybrane przez
siebie ćwiczenie. Przyznam szczerze, że
akcja przerosła nasze oczekiwania. Do
konkursu przystąpiło około 70 dzieci.
Byliśmy zaskoczeni zapałem
i umiejętnościami młodych sportowców.
Liczyła się pomysłowość i technika
wykonania ćwiczenia. Komisja skrzętnie
notowała zdobyte punkty każdego
uczestnika i wyłoniła najlepsze osoby.

I miejsce bezapelacyjnie zdobyła uczennica klasy I B – Patrycja
Frączek, za precyzyjnie wykonany układ gimnastyczny. II miejsca zajęli:
Jakub Krzysztoń
– k l . I A ,
Aleksander
Lewko – kl. II A,
Hubert Szpyt – kl.
II B. Jagoda Tes –
kl. II B, Maja Breś
– kl. III A, III
miejsca zajęli:
Julia Biała – kl.
I B, Ksawery
Kruk – kl. III B, Karol Kulpa – kl. III B, Aleksandra Sulowska – kl. III B,
Aleksandra Taradyś – kl. III B

Każdy młody sportowiec miał zrobione zdjęcie w trakcie
wykonywania ćwiczenia, ale ze względu na dużą ilość startujących nie
jesteśmy w stanie wszystkich opublikować. Kilka zdjęć będzie
zamieszczonych na stronie szkoły a filmiki będą dostępne na Facebooku.
Każdy uczeń, który wziął udział w konkursie talentów sportowych
otrzyma drobny upominek, który ufundują Urząd Miejski w Modliborzycach
oraz Rada Rodziców.

Ze względu na duże zainteresowanie wśród dzieci akcją,
postanowiliśmy, że w przyszłym roku szkolnym również zorganizujemy
szkolny konkurs talentów sportowych.
Gratulujemy rodzicom tak uzdolnionych sportowo dzieci.
Tomasz Nalepa, Emilia Łukasik, Elżbieta Pyrak

# SKAKANKI DLA ANKI
10 marca 2021 r. w Zespole Szkół w Modliborzycach dyrekcja,
nauczyciele, obsługa szkoły, uczennice klasy IVa, młodzież z kl. I i II LO
wzięła udział w zabawie charytatywnej # skakanki dla Anki.
Zadanie polegało na wykonaniu 10 przeskoków przez skakankę
i wpłaceniu min. 5 zł oraz udostępnieniu filmiku na Facebooku. Podczas
challengu zbieraliśmy pieniądze dla Ani Orłowskiej chorej na śmiertelną
chorobę – SMA. Udało się zebrać kwotę 843,62 gr, która zasili konto
skarbonki www.siepomaga.pl/skakanki

Składam serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział,
jak i tym którzy, chociaż nie skakali, to wspomogli Naszą dzielną Anię.
Emilia Uszyńska
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
SUKCES UCZNIA Z KLASY VIII
30 grudnia 2020 r. ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu
Poetyckiego "Moje Westerplatte", mój strumień" i źródło", dedykowanego
św. Janowi Pawłowi II w setną rocznicę urodzin. Konkurs został
zorganizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Lubelski
i Fundację Rozwoju KUL. Komisja Konkursowa obradowała zdalnie
w przeddzień zakończenia wyjątkowego roku. Upływające dwanaście
miesięcy były bowiem poświęcone osobie Świętego Jana Pawła II.
Konkursem chciano nie tylko upamiętnić tę wyjątkową Postać,
ale również odpowiedzieć na słowa Karola Wojtyły: "Teraz Wy przyszliście
do mnie”. Głównym celem konkursu było upamiętnienie osoby i nauczania
św. Jana Pawła II, a przede wszystkim jego przyjaźni z młodzieżą.
Organizatorzy w liście do uczestników, młodych poetów, podziękowali za
poetyckie przyjście, za trud pochylenia się nad twórczością Świętego Jana
Pawła II, za mądrą refleksję. Na konkurs nadesłano prace z całego
województwa lubelskiego. Większość uczestników stanowili uczniowie
szkół podstawowych, w tym młodzież z naszej szkoły: Jolanta Krzysztoń,
Gabriela Skupińska i Kacper Paszajew. Wśród nagrodzonych
w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim znalazł się Kacper Paszajew z kl.
VIII , który otrzymał wyróżnienie.
Serdecznie gratuluję sukcesu i życzę kolejnych!
Dorota Żurawicz

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich
dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym. Babcia i dziadek mają
zawsze dla nich czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze rozumieją ich
dziecięce rozterki, ale przede wszystkim bezgranicznie je kochają. Z okazji
tego święta, co roku uczniowie naszej szkoły prezentowali bogaty program
artystyczny z udziałem licznie zaproszonych gości.
W tym roku było jednak inaczej, ale nie zapomnieliśmy
o naszych dziadkach. Uczniowie kl. I-III wykonali piękne laurki , zaś
starsze klasy przygotowali okolicznościowe pocztówki z życzeniami. W ten
sposób podziękowali swoim ukochanym osobom za miłość, oddanie, ich
troskę, naukę i wspólne zabawy.
Z okazji Waszego Święta, życzymy Wam wszystkiego
najlepszego!”
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

MISTRZ POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ
22 lutego 2021 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego nasza szkoła przeprowadziła dla uczniów dwa quizy w aplikacji
Teams: Kocham mowę ojczystą (kl. IV - V) i Mistrz/Mistrzyni poprawności
językowej (kl. VI-VIII).
Cześć uczniów wzięła udział w zmaganiach z łamańcami
językowymi. W turniejowe szranki stanęło 39 uczniów.
Mistrzynią poprawności językowej w młodszej kategorii wiekowej
została Amelka Grzegórska (ucz. kl. IV).
Tytuł Wicemistrzyni poprawności językowej zdobyła Kasia Bryk (ucz.
kl. IV).
Tytuł Mistrzyni Giętkiego Języka wywalczyła Emilka Dziewa (ucz. kl.
IV).
Tytuł Mistrza poprawności językowej w starszej kategorii wiekowej
otrzymał Tomek Wieczorek (ucz. kl. VIII).
Tytuł Wicemistrzyni poprawności językowej uzyskała Olga Żurawicz
(ucz. kl. VI).
Tytuł Mistrza Giętkiego Języka trafił w ręce Bartka Pałki (ucz. kl. VI).
Gratulujemy!

SERCE NA NAKRĘTKI STANĘŁO W MODLIBORZYCACH
9 stycznia 2021 r. na rynku w Modliborzycach stanął metalowy
kosz w kształcie serca. To pierwsza tego typu instalacja w naszym powiecie,
gdzie można oddawać zebrane przez siebie plastikowe nakrętki, aby
wspomóc potrzebujących. Dochód ze sprzedaży wrzuconych do niego
plastikowych nakrętek zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Mai
Krysy, małej mieszkanki naszej gminy.
Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji
o charakterze charytatywno-ekologicznym. W taki sposób można pomóc
osobom potrzebującym, a jednocześnie zadbać o nasze środowisko.
"Nakrętkowe serce" jest kontynuacją prowadzonej od jesieni
akcji #WkręćSięWPomaganie
#DlaMai, zorganizowanej przez Koło
Gospodyń Wiejskich "Wysokie
Obcasy" z Modliborzyc, a która polega
na zbieraniu plastikowych nakrętek, by
pomóc zdobyć fundusze na leczenie
i rehabilitację Mai.
Maja urodziła się w sierpniu
2016 r. z trisomią 21 chromosomu,
czyli z zespołem Downa. Lekarze
dodatkowo stwierdzili u niej wadę
serca, niedoczynność tarczycy,
epilepsję oraz obniżone napięcie
mięśniowe. Maja przeszła już kilka
operacji, jest pod stałą opieką
specjalistów i rehabilitantów. Dlatego
też potrzebne są fundusze, by Maja
mogła dalej korzystać z ich pomocy
i normalnie się rozwijać. Stąd też
pomysł zbierania nakrętek.
Pomysł na zrobienie takiego serca podsunęła mama Mai,
Paulina Tylus, która zwróciła się do K G W „Wysokie Obcasy:
w Modliborzycach z zapytaniem czy może uda się coś takiego stworzyć
u nas w gminie. A że paniom z "Wysokich Obcasów" dwa razy powtarzać nie
trzeba, zaczęły działać, najpierw organizując akcję #WręćSięWPomaganie
#DlaMai, a przy okazji szukając funduszy oraz wykonawców serca.
Dzięki staraniom i uporowi paniom Z KGW "Wysokie Obcasy" pomysł
stworzenia serca na nakrętki trafił na podatny grunt i oto jest,
9 stycznia 2021 r. duże, czerwone serducho stanęło na modliborzyckim
rynku.
Twórcami serca są Paweł Szypra, Karol Szypra oraz ich tata Piotr z Wierzchowisk, którzy stworzyli jego projekt i wykonali je całkowicie
za darmo, tak po
prostu od serca. A na
koniec jeszcze
dostarczyli je na
rynek i pomagali
w jego montażu.
P o m y s ł
"nakrętkowego"
serca spotkał się
r ó w n i e ż
z przychylnością
i życzliwością
B u r m i s t r z a
Modliborzyc Witolda Kowalika
oraz władz gminy.
Serce powstało,
by kontynuować
a
k
c
j
ę
#WkręćSięWPomaganie dla Mai, która wraz z rodzicami pojawiła się na
rynku, by symbolicznie rozpocząć zbieranie plastikowych nakrętek.
Idea serc na nakrętki jest prosta. Ludzie zamiast do śmieci,
plastikowe nakrętki wrzucają do specjalnych pojemników, którymi opiekują
się wybrane organizacje charytatywne. Nakrętki są sprzedawane (cena to
kilkadziesiąt groszy za kilogram), a organizacje wykorzystują pieniądze na
swoją działalność.
Przy okazji odzyskuje
się surowiec wtórny.
Z a c h ę c a m y
wszystkich gorąco do
w r z u c a n i a
plastikowych nakrętek
– każdy z nas ma je
w swoim domu.
Chcesz pomóc zbieraj razem z nami.
Każdy gest nawet
najdrobniejszych
zmienia świat, czyjś
świat...
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w stworzenie
"nakrętkowego serca" w Modliborzycach. Mamie Mai za pomysł, paniom
z KGW „Wysokie Obcasy” za jego realizację, Karolowi, Pawłowi i Piotrowi

Szpyrom za wykonanie serca, władzom samorządowym za przychylności
i wsparcie, panom ze Spółdzielni Socjalnej „Pionier” za pomoc w montażu
serca.

Już teraz dziękujemy też wszystkim, którzy wrzucą do naszego
serca nakrętki, by pomóc Mai, oby jak najszybciej się zapełniło!!!
Tekst, zdjęcia
K.Pyć

MISTRZOWIE AGRO
Mistrzowie Agro to największy w Polsce plebiscyt wiejski
i rolniczy. Organizatorami akcji są ogólnopolski serwis i magazyn dla
rolników "Strefa Agro" oraz dzienniki regionalne ukazujące się w każdym
województwie. Co roku przyznawane są prestiżowe nagrody w kategoriach
Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku.
Miło nam poinformować, że w tym roku tytuły dla najlepszego koła
i sołtysa w powiecie janowskim trafiły do przedstawicieli Gminy
Modliborzyce.
Najlepszym Sołtysem 2020 roku w powiecie janowski, decyzją
głosujących, została Katarzyna Głąb - sołtys Modliborzyc. Niewątpliwie
w pełni zasłużone I miejsce, zdobyte życzliwością, pogodą ducha, zapałem
do pracy oraz otwartością.

Gratulujemy pani Katarzynie i życzymy dalszych sukcesów
w działalności sołeckiej.
Z kolei tytuł dla Najlepszego Koła Gospodyń Wiejskich
w powiecie janowskim przypadł Kołu Gospodyń Wiejskich „Wysokie
Obcasy” w Modliborzycach. Panie uzyskały najwięcej głosów w głosowaniu
SMS.

Gratulujemy Paniom z koła, życzymy dalszych sukcesów
i mnóstwa pomysłów do zrealizowania !

OD SZWEDA DO BISURMANA
Między rokiem 1857 a 1862
Dwór przed przyjazdem Pelagii został odnowiony: „w całym
domu rewolucja wszystko porozstawiane, czyszczą, bielą, politurują, bielą,
malują, znoszą z fur i odstawiają do naprawy co uszkodzone”. Do Wolicy
rzeczy osobiste pani Pelagii przywieziono na początku lipca; „wyprawa
rzeczy udała się nieźle prócz kilku mniejszych, nieuniknionych w każdym
transporcie uszkodzeń”.

IGNACY SOLMAN
(FOTOGRAFIA ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH
RODZINY SOLMANÓW)
Na przyjazd młodej dziedziczki trzeba było poczekać do
jedenastego lipca 1857 roku. Wcześniej, Ludwik Zembrzuski uregulował
sprawy posagu pierwszej wydanej za mąż córki. Zembrzuscy byli rodziną
zdecydowanie zamożniejszą od Solmanów. Część posagu pani Pelagii
musiała być przeznaczona do spłacenia dzierżawionego majątku Wolica.
Przez sześć lat grunty Wolicy były dzierżawione. Prawnym właścicielem
majątku Ignacy Solman został dopiero w 1861 roku. Posiadłość musiała być
nie tylko spłacona Julianowi Moczulskiemu, ale również spłacone zostało
rodzeństwo Ignacego, co nie było sprawą prostą, bo jak pisze o tym sam
Ignacy: „Karol wyprowadził się już zupełnie, [do Borowa] rozstaliśmy się
w zgodzie i czule obrazy przegnali”.
Małżeństwo Ignacego i Pelagii należało do udanych. Ignacy był
również wielką miłością Pelagii z Zembrzuskich. Po śmierci męża
dwudziesto sześcioletnia Pelagia nie zdecydowała się na zawarcie nowego
związku. Ignacy darzył małżonkę miłością i szacunkiem, o czym często
wspominał w prywatnej korespondencji. W 1858 r. w Wolicy urodził się ich
pierwszy syn Stanisław. Już w 1859 r. na świat przyszedł drugi syn
–Tomasz. Na narodziny trzeciego dziecka –Marii Eufrozyny trzeba było
poczekać do 1861 roku. Jednak już w 1862 r. Maria Eufrozyna zmarła.
Czwarte dziecko dziedzica Wolicy –Ignacy przyszło na świat
w dramatycznych okolicznościach 29 stycznia 1863 roku.
Dziedzic Wolicy był człowiekiem bez uprzedzeń, rozsądnym, ale
wyrachowanym. Pelagia przekazała synom znamienne słowa swojego
przedwcześnie zmarłego męża: „Szlachectwo to nie należność ale
zobowiązanie do należytego postępowania”. Jednocześnie przy
załatwianiu spraw urzędowych stosował się do popularnej wówczas
anegdoty: „W zaborze pruskim nikt łapówek nie bierze, w Galicji bierze nie
wiadomo kto, w zaborze rosyjskim łapówki biorą wszyscy”. Z rosyjską kadrą
urzędniczą w Janowie Ordynackim łączyły go jak najlepsze układy. Na
uroczystościach rodzinnych, na chrzest pierwszego syna zostali zaproszeni
janowscy oficerowie i urzędnicy. Solmanowie również często odwiedzali
rosyjską kadrę urzędniczą w Janowie Ordynackim.
Ignacy Solman stosunkowo szybko wypłacił wszystkie należności
Julianowi Moczulskiemu i z dzierżawcy, stał się właścicielem dóbr Wolica.
Wiele wskazuje, że wzorowo gospodarował w swoim majątku. Ze źródeł
wynika, że był dobrym gospodarzem, wprowadzał nowoczesne, na tamte
czasy uprawy i nowe sposoby gospodarowania i zarządzania dobrami. Jako
pierwszy w okolicy zaczął wysiewać koniczynę. Z Sandomierza sprowadzał
sadzonki drzew owocowych, które z najlepszym skutkiem, wysadzano
w dobrach Wybranowskiego w Wojciechowie.
„Potomek Madziarów” był człowiekiem towarzyskim i lubianym
przez sąsiadów. Do dworku Solmanów „często przyjeżdżali goście, okazji
do odwiedzin nigdy nie brakowało”. Bliskim przyjacielem Ignacego był Józef
Pantaleon Przemysław Wybranowski ur.1835 właściciel dóbr Wojciechów.
Wybranowscy byli ludźmi manifestującymi swój patriotyzm i religijność.
Dziedzic Wojciechowa często wspominał i opowiadał o Ignacym Solmanie,
jego partii i walce z Moskalami, twierdził nawet, że osobiście brał udział
w powstaniu, co nie do końca było prawdą; ponadto Wybranowscy nie
zgadzali się do uwłaszczenia chłopów i zniesienia pańszczyzny.
Z Solmanami przyjaźnili się właściciele majątku Lute- Malholmowie. Ignacy
pisał w jednym z listów: „…nie jeździłem do Turobina na jarmark, chociaż

ułożyłem się już był z panem Malholmem ..”. Dziedzice wsi Lute i Wolica
planowali wspólnie założyć i czerpać dochody z karczmy i handlu,
zamierzali uruchomić, lub odnowić istniejące jeszcze budynki, w których
znajdowały się młyn i folusz, czyli maszyna do obróbki sukna. Możliwe, że
tymi zamiarami Solman zraził sobie lokalną społeczność żydowską.
Prawa do wyszynku i prowadzenia karczmy, od lat pięćdziesiątych
XIX w., były zarezerwowane dla „lojalnych obywateli” czyli niższych rangą
agentów i współpracowników tajnej policji. Karczmy były „ośrodkami
wywiadu i badania nastrojów”. Możliwe, że Ignacy próbował odegrać rolę
„podwójnego agenta”. Te plany nie zostały zarzucone nawet gdy majątek
Lute przejęli przybyli z Galicji Ferenzewicze. Trudno obecnie stwierdzić czy
planowane inwestycje przerwało powstanie styczniowe, czy od początku
nie miało szans na realizację.
Ignacy Solman był zwolennikiem zniesienia pańszczyzny
i oczynszowania włościan. Nie miało dla niego znaczenia, że jako
posiadacz ziemski czerpał dochód z tytułu świadczeń pańszczyźnianych.
W czasie rabacji galicyjskiej widział do jakich tragedii może doprowadzić
„utrzymywanie dawnego stanu rzeczy”. Dziedzic Wolicy miał jednak
niewielu zwolenników wśród okolicznych ziemian. Wyzwolenia ziem
Królestwa Polskiego
i utworzenia wolnej
Polski chcieli
wszyscy, zniesienia
pańszczyzny już nie.
Ostatecznie wielu
miejscowych
dziedziców nie
poparło idei
uwłaszczeniowej.
S o l m a n o w i e
określali tych
„konserwatystów”
jako „ciemna
szlachta”. Jednakże
prawdą jest, że
r e f o r m a
uwłaszczeniowa
STANISŁAW SOLMAN - SYN IGNACEGO
oraz zmiany
SOLMANA (FOTOGRAFIA ZE ZBIORÓW
s p o ł e c z n o PRYWATNYCH RODZINY SOLMANÓW)
gospodarcze długo
nie znajdowały
akceptacji ziemiaństwa, nie tylko Ordynacji Zamojskiej i powiatu
janowskiego58, ale całej guberni lubelskiej. Poglądy ziemiaństwa guberni
lubelskiej najtrafniej przedstawił Stanisław Koźmian: W Polsce poddaństwo
i pańszczyzna nie były wymysłem szlachty, lecz zwykłym wynikiem
potrzeby i stosunków. Chłop został przywiązany do ziemi, bo uciekał na
ukraińskie stepy, a ta emigracja groziła ruiną rolnictwu. Chłopu było stokroć
łatwiej odrabiać pańszczyznę, niż płacić czynsz pieniędzmi. Natomiast był
zabezpieczony od klęsk elementarnych, pomoru, głodu, lichwy i własnej
nieporadności. Byli źli panowie uciskający chłopa, byli i dobrzy, o jego byt
troskliwi jak wszędzie na świecie59. Ponadto popierający ideę uwłaszczenia
ziemianie nie wiedzieli jak mają postępować, aby zjednać sobie okolicznych
chłopów pańszczyźnianych. Dochodziło do sytuacji komicznych. Dziedzic
Gorzkowski zaczął nagradzać odrabiających pańszczyznę „dużymi
miarami okowity” dla najlepiej pracujących „wypiwszy z tymi trzy miary
gorzałki na chłopa, dobrodziej zarządził mocować się z nim jak równy
z równym”60. Efekt przedsięwzięcia był do przewidzenia „w jedną niedzielę
[tydzień] uczynili byli tyle co w dwa dzionki zrobić by winni”.
Jak wynika z Ksiąg suplik i rezolucji oraz skarg wnoszonych przez
gromady chłopskie, dzierżawcy majątków byli najgorszymi zwierzchnikami
dla chłopów pańszczyźnianych. W przypadku Solmana dzierżawiącego
przez kilka lat dobra Wolickie ta reguła nie znalazła potwierdzenia.
Oczywiście wpływ na taki stan rzeczy miała zamożność rodziny Solmanów.
Dziedzic Wolicy chciał, by pańszczyzną zamieniono na czynsz, czyli opłatę
pieniężną, ale nie zamierzał odbierać „swoim włościanom” praw
serwitutowych, czyli korzystania z łąk, pastwisk, lasów. W przeciwieństwie
do Dolińskiego nie czynił żadnych przeszkód w zapewnieniu potrzebującym
drzewa niezbędnego do budowy zabudowań gospodarczych. Utrzymywał
wydawanie asygnat na drzewo opałowe i budowlane 61 . Udzielał
„…godziwych borgów i pożyczek na odrobek żniwny”. Oczywiście brak jest
spisanych opinii chłopów fornali na temat dziedzica Wolicy. Jednak
z zachowanych źródeł wynika, że Solman nie był złym zwierzchnikiem. Co
więcej - liczba „dymów” czyli chat chłopskich w Wolicy pomiędzy rokiem
1850 a 1864 wzrosła.
M. Mazur
zdj. arch. rodziny Solman
Ciąg dalszy w kolejnym numerze „Wieści Gminnych”
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Przegaliński A.,Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864–1914,
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Relacje spisał w swoich „Pamiętnikach” Jan Pietras.
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Protokół codziennych czynności AOZ, sygn 1576, t III, k.170, p.5360.
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URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 14.12.2020 r. do 22.03.2021 r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
 Kowal Stanisław zam. Wierzchowiska Drugie i Jasiewicz
Katarzyna zam. Wola Potocka
 Gwizdal Kamil zam. Kolonia Potok Wielki i Boś Zenobia
zam. Dąbie
 Sender Adrian zam. Trzydnik Duży i Recław Anna zam.
Majdan
 Stępień Paweł zam. Janów Lubelski i Katarzyna Sieczko
zam. Stojeszyn Pierwszy

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
W tym samym okresie urodziło się 16 dzieci:
Bieńko Lena - Lute
Dolecki Alan - Zarajec
Drzazga Jan - Stojeszyn Drugi
Dyrkacz Weronika - Wierzchowiska Drugie
Graboś Wiktor - Dąbie
Huber Arkadiusz - Wierzchowiska Pierwsze
Jaskowska Oliwia - Wierzchowiska Drugie
Łukasik Ignacy - Słupie
Martyna Alicja - Stojeszyn Pierwszy
Miś Kaja - Wolica-Kolonia
Prus Leon - Modliborzyce
Ptaszek Maria - Stojeszyn Pierwszy
Ryba Julia - Wierzchowiska Drugie
Słowik Paweł - Felinów
Urban Alan - Brzeziny
Żuraw Julia Łucja - Pasieka

W KRĘGU SZTUKI

...w tym samym okresie zmarły 24 osoby:
Belniak Kazimierz Józef (1941-2021) - Modliborzyce
Bęczalski Mieczysław (1931-2021) - Stojeszyn-Kolonia
Ciasnocha Tadeusz (1938-2020) - Stojeszyn Pierwszy
Dolecka Krystyna (1940-2021) - Modliborzyce
Drzymała Urszula Józefa (1947-2021) - Lute
Firosz Joanna (1926-2021) - Słupie
Głąb Mieczysław (1953-2021) - Modliborzyce
Jaskowska Genowefa Helena (1942-2021) - Wierzchowiska
Drugie
Karczmarska Leokadia Helena (1930-2021) - Dąbie
Kędra Józef (1946 -2021) - Kolonia Zamek
Krzysztoń Józef (1936-2021) - Felinów
Lenart Helena Marianna (1932-2021) - Kolonia Zamek
Lenart Stanisław Józef (1949-2021) - Modliborzyce
Maciejak Emilia (1951-2021) - Modliborzyce
Moskowicz Władysława (1927-2020) -Wierzchowiska
Pierwsze
Myszak Janina (1955-2021) - Dąbie
Siroń Michał (1992-2020) - Zarajec
Staszowski Henryk Władysław (1943-2021) - Antolin
Stryczek Marianna (1937-2021) - Gwizdów
Suchora Helena (1928-2021) - Stojeszyn Pierwszy
Ślusarska Krystyna Stefania (1929-2021) - Wierzchowiska
Drugie
Tylus Michalina (1929-2020) - Wierzchowiska Pierwsze
Wróbel Lucjan (1947-2021) - Dąbie
Zyguła Kazimierz (1983-2021) - Wolica Druga
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiaka
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