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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego
spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Modliborzycach
Adam Kapusta
Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik

Redakcja
„Wieści Gminnych”

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem
Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie
Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945
r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. Sejm podjął
uchwałę głoszącą m.in. „Ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad
półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków
były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie –
obcą naszej tradycji – podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu
komunistyczną władzę”.
Uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę w gminie Modliborzyce rozpoczęły się od przemarszu pocztów
sztandarowych Urzędu Miejskiego, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych

NOWY OBOWIĄZEK KAŻDEGO
WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY
BUDYNKU

Urząd Miejski w Modliborzycach przypomina o obowiązku złożenia
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
O d 1 l i p c a 2 0 2 1 d o 3 0 c z e r w c a 2 0 2 2 r. k a ż d y
Właściciel/Zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie
wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada
zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW
należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację.
Na złożenie deklaracji dla budynków, które już istnieją, właściciel
lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla
nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia
pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub
lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej
deklaracji.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Zgodnie z art. 27h ust.
1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021
r. poz. 554) za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie przewidziane
są sankcje karne.
Deklaracje należy składać przez Internet, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem
https://zone.gunb.gov.pl/ bądź w formie papierowej- osobiście
w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach( pok. nr 4, I piętro).

Policzyliśmy się dla Polski!
i organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, delegacji instytucji,
pododdziałów OSP, pracowników Urzędu Miejskiego na czele z orkiestrą
dętą Gminnego Ośrodka Kultury z Wierzchowisk na Mszę św. w intencji
ojczyzny do kościoła pw. św Stanisława Biskupa i Męczennika
w Modliborzycach. Następnie delegacja samorządu gminnego oraz
przedstawiciele gminnych instytucji złożyli kwiaty przy pomniku Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Na zakończenie
uroczystości głos zabrał
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Modliborzycach Adam
Kapusta, wygłaszając
okolicznościowe przemówienie.
Akcentem, który
symbolicznie połączył nas z całą
z całą niepodległą Polską, był
hymn państwowy odśpiewany
przez Ewelinę Gąskę, której
towarzyszyła Orkiestra Dęta
GOK.
K.Pyć
foto. D. Ożóg

Szanowni Państwo!
Od 1 kwietnia do 30 września br. trwał Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne
realizowane raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie
z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak
UE i ONZ. Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych,
które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak
żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności
i mieszkań danego kraju. Udział w tegorocznym Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest to związane
ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania
systemów informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz
biznesu. Na jego podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje
gospodarcze i społeczne na kolejne lata.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy
Modliborzyce, którzy wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział
w tym ważnym dla Polski i także dla naszej gminy badaniu.
Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik

INWESTYCJE
1. „Remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+660
w miejscowości Michałówka” – zadanie zrealizowane w całości ze środków
budżetu gminy Modliborzyce. Wartość robót wyniosła 154 217,65zł.
Wykonawcą zadania była firma Paweł Lach z Jarocina. Na całym odcinku
drogi w granicach istniejącego pasa drogowego została położona nowa
nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej.
2. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Michałówka od km 0+660 do km 1+296” – realizacja zadania była
możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków celowych
budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów
z produkcji rolnej – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość
inwestycji wyniosła 182 342,31zł, z czego 80 000,00 zł stanowiła dotacja
celowa Województwa Lubelskiego. W zakresie zadania poprawiona została
nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 636m, wykonano korytka
ściekowe oraz gruntowe pobocza. Wykonawcą inwestycji był Paweł Lach
z Jarocina. Modernizacja drogi poprawiła komfort i bezpieczeństwo dojazdu
do gruntów rolnych i gospodarstw wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego.

3. „Odbudowa drogi gminnej nr 108736L od km 0+000 do km 0+850
w miejscowości Wierzchowiska Drugie, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w czerwcu 2021r. – zadanie
realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych. Wartość inwestycji wynosi 869 128,22zł, z czego
695 302,00zł (80%) stanowi dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy
Modliborzyce wynosi 173 826,22 zł. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski z Lublina. Zakres robót
obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego oraz nawierzchni
bitumicznej z mieszanek mineralno – asfaltowych. Na odcinku wzdłuż
zabudowań zostaną wykonane korytka ściekowe, aby zapewnić
prawidłowy spływ wód opadowych.
4. Powiat Janowski wspólnie z Gminą Modliborzyce realizuje zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L
Modliborzyce - Gwizdów - gr.woj.
w lokalizacji od km 2+050 do km 7+505”.
Wykonawca prac wyłoniony w drodze
przetargu nieograniczonego Konsorcjum Firm: lider Konsorcjum –
PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika
i partner Konsorcjum – PBI WMB Sp.
z o.o. z Sandomierza rozpoczął prace
w bieżącym roku a zakończy
w czerwcu 2022 roku. Wartość zadania
wynosi 4 770 675,20zł,
z czego 3 773 360,00zł stanowi dotacja
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
pozostała kwota w wysokości 997
315,20zł będzie pochodzić ze środków
budżetu gminy i powiatu
w udziale 55% Gmina Modliborzyce tj.
548 523,36zł oraz 45% Powiat Janowski
tj. 448 791,84zł.
5. Zakończone zostały prace
na drodze powiatowej Nr
2804L Modliborzyce –
Błażek w miejscowości
Pasieka na odcinku
o długości 2,505km.
Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo „IGORD”
Jerzy Podgórski z Lublina.
Wa r t o ś ć p r a c w y n i o s ł a
3 166 647,76zł, z czego
1 339 191,00zł stanowiła
dotacja z Funduszu Dróg
Samorządowych. Gmina
Modliborzyce wniosła wkład
finansowy w wysokości

926 276,17zł, natomiast środki Powiatu Janowskiego wyniosły
901 180,59zł. W ramach realizacji inwestycji został wybudowany chodnik,
nowa nawierzchnia asfaltowa, umocniono skarpy płytami ażurowymi,
wykonano przepusty i zjazdy do posesji oraz oznakowanie pionowe
i poziome.
6. Przy udziale środków w wysokości 181 349,00zł z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg do końca maja 2022 roku zostanie zrealizowane zadanie pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 108735L od km 0+120 do km 1+110
w miejscowości Lute”. Pozostałe środki w wysokości 181 350,69zł zostały
zabezpieczone w budżecie gminy Modliborzyce. W dniu
26 października 2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót –
Przedsiębiorstwem „IGORD” Jerzy Podgórski z Lublina. W ramach zadania
zostanie wykonana nowa podbudowa drogi oraz nawierzchnia z betonu
asfaltowego. W km 0+120 do km 0+320 szerokość pasa ruchu zostanie
dostosowana do klasy drogi i będzie wynosić po poszerzeniu 2,75m, w km
0+320 do km 1+110 szerokość pasa ruchu będzie wynosić 2,5m, a w km
0+805 do 1+110 szerokość pasa ruchu zostanie poszerzona z 2,0 m do
2,5m. Dzięki inwestycji w km 1+100 powstanie wyniesione przejście dla
pieszych na projektowanym progu zwalniającym, wykonanym z betonowej
kostki brukowej koloru czerwonego wraz ze znakiem aktywnym D-6
i oświetleniem przejścia dla pieszych. W obrębie przejścia dla pieszych
zostanie poszerzony do 2,0m istniejący chodnik. Pobocze gruntowe
prawostronne na całej długości przebudowywanej drogi zostanie
ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75m. W ramach
inwestycji zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome wg
projektu stałej organizacji ruchu.
Przebudowa drogi gminnej nr 108735L w miejscowości Lute przyczyni się
do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienia
spójności sieci dróg publicznych oraz zwiększenia dostępności
transportowej jednostek administracyjnych.
7. Gmina Modliborzyce otrzymała dofinansowanie w wysokości
10 260 000,00zł z rządowego funduszu Polski Ład - Program Inwestycji
Strategicznych. Wręczenie symbolicznych czeków nastąpiło
26 października 2021r. W ramach otrzymanych środków zrealizowane
zostanie zadanie
pod nazwą:
Modernizacja
i rozbudowa
oczyszczalni
ścieków wraz
z budową Punktu
Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
w
G m i n i e
Modliborzyce.
Z a d a n i e
realizowane
b ę d z i e n a
o b s z a r z e
istniejącej oczyszczalni ścieków. Do kwietnia 2022 roku zostanie ogłoszony
przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na
celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy,
powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest
poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
8. Ze środków budżetu gminy Modliborzyce zostały zakupione
i zamontowane zestawy
zabawowe ze zjeżdżalniami
przy Samorządowym
P r z e d s z k o l u
w Modliborzycach oraz
Zespole Placówek
Oświatowych w Stojeszynie
Pierwszym. Wartość zakupu
tych zestawów wyniosła
63 043,65zł. Prosimy
o szanowanie placu zabaw
i używanie zgodnie
z przeznaczeniem i wiekiem.
Zadbajmy o nasze wspólne
dobro, z którego wszyscy
korzystamy.

Referat ds. Inwestycji

STAWKI PODATKOWE NA 2022 ROK
Stawki podatkowe na 2022 rok uchwalone na sesji Rady
Miejskiej w Modliborzycach w dniu 26 października 2021 r. przedstawiają
się następująco:
I. Podatek rolny: 80,00 zł za 1 hektar przeliczeniowy,
II. Podatek od nieruchomości:
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,00 zł od
1m2 powierzchni,
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha
powierzchni,
c/ pozostałych:
- zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 0,27 zł od
1 m 2 powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz.
1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni;
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 23,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3/ od budowli –2% ich wartości.
III. Podatek od środków transportowych:
1.od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
470,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
770,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
920,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku są następujące:

3.od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 070,00 zł,
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton, stawki podatku są
następujące:

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART.8 PKT 4 USTAWY

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego - 920,00 zł,
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku są następujące:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (wtonach)

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12

18

Jedna oś
110,00

110,00

18

25

230,00

450,00

450,00

750,00

Dwie osie
320,00

400,00

25

3

4

12

28

28

33

750,00

1.000,00

33

38

1.000,00

1.300,00

1.300,00

1.700,00

38

Trzy osie i więcej
12
38

38

850,00

1.100,00

1.100,00

1.400,00
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7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca
1 080,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca
1 370,00 zł.
IV. Podatek leśny – stawka została ogłoszona przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego i wynosi 46,6972 zł za 1 hektar.
Bożena Wielgus

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 2 USTAWY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW
Od 1 stycznia 2022 r. po przeprowadzonym przetargu, odbioru
odpadów komunalnych z terenu gminy Modliborzyce będzie dokonywać
nowa firma – Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner
z miejscowości Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37-400 Nisko. Zaoferowana
cena brutto za jedną tonę odpadów będzie wynosić 988,20 zł. Druga oferta
złożona przez PGKiM w Janowie Lubelskim była wyższa i wynosiła
1 242,00 zł za tonę zebranych odpadów.
W związku z powyższym zmianie nie ulegną stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców i będą wynosić
jak dotychczas:
 18,00 zł – od 1 osoby za odpady zbierane selektywnie z prowadzeniem
kompostownika na nieruchomości,
 24,00 zł – od 1 osoby za odpady zbierane selektywnie bez
kompostownika.

W październiku tego roku odbyła się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlanych
i rozbiórkowych oraz opon samochodowych i rolniczych. Zebrano ponad
70 ton tych odpadów, z tego:
 odpady wielkogabarytowe – 39,50 Mg,
 odpady budowlane i rozbiórkowe – 0,85 Mg,
 odpady elektryczne i elektroniczne – 5,962 Mg,
 opony samochodowe i rolnicze – 23,77 Mg.
Serdecznie prosimy o racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi
i poprawną segregację.
W przyszłym roku odpady zmieszane będą odbierane
w innym terminie niż odpady segregowane,
zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.
A. Wachulak

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE
I KWARTAŁ 2022 ROK

Miejscowość

Odpady zmieszane

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

Antolin,
Wierzchowiska Pierwsze,
Wierzchowiska Drugie,
Węgliska, Pasieka

7 styczeń
4 luty
4 marzec

14 styczeń
11 luty
11 marzec

-

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

5 styczeń
3 luty
3 marzec

13 styczeń
10 luty
10 marzec

-

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

3 styczeń
1 luty
1 marzec

11 styczeń
8 luty
8 marzec

-

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

4 styczeń
2 luty
2 marzec

12 styczeń
9 luty
9 marzec

-

Modliborzyce

10 styczeń
7 luty
7 marzec

17 styczeń
14 luty
14 marzec

10 styczeń
7 luty
7 marzec

Modliborzyce – zabudowa
wielorodzinna

3,10,17,24,31 styczeń
7,14,21,28 luty
7,14,21,28 marzec

17 styczeń
14 luty
14 marzec

3,10,17,24,31 styczeń
7,14,21,28 luty
7,14,21,28 marzec

Odpady biodegradowalne (bioodpady)

RADA MIEJSKA W MODLIBORZYCACH
W ostatnim okresie odbyły się trzy sesje Rady Miejskiej
w Modliborzycach, na których Radni przyjęli 12 kolejnych uchwał.
Na sesji nr XXIV zapoznaliśmy się z informacją o stanie realizacji
zadań oświatowych w gminie Modliborzyce w roku szkolnym 2020/2021. Na
uwagę zasługuje skala rozbieżności pomiędzy sumą kwot naliczonej
subwencji oświatowej na 2021 rok oraz dotacji na przedszkola, a wydatkami
płacowymi wraz z pochodnymi z działu 801. Ta dysproporcja z roku na rok
powiększa się i w obecnym roku wynosi 3,5 mln zł. To niedofinansowanie
dotyczące nie tylko naszego samorządu powoduje, że samorządy tracą
silną pozycję wypracowaną przez lata. Żeby zrealizować mieszkańcom
usługę edukacji na niezmienionym poziomie, osłabiamy naszą zdolność
inwestycyjną. Samorządy potrzebują stabilizacji dochodów, by z nich
finansować zadania oświatowe, kulturalne i sportowe oraz działalność
jednostek i organizacji na naszym terenie. Gdyby podniesiona została
kwota subwencji oświatowej, przestałaby nas dotyczyć ta sytuacja
niedoboru, w której gmina działa. Uwolnione mogłyby więc zostać środki
własne w naszej jednostce samorządu terytorialnego, a co za tym idzie
moglibyśmy więcej zainwestować lub przeznaczyć na utrzymanie
w prawidłowym stanie technicznym posiadanej infrastruktury.
Na sesji tej przyjęte zostały również uchwały podatkowe, które
stanowią wstęp do uchwalenia budżetu na 2022 rok. Projekt budżetu my
radni już otrzymaliśmy zarządzeniem nr 50/2021 Burmistrza Modliborzyc
z 15 listopada 2021. Teraz zadaniem Przewodniczącego jest zwołanie sesji,
na której Rada Miejska wypełni swoje zadanie a więc uchwali budżet gminy
na przyszły rok.
W ostatnim czasie kilkukrotnie reprezentowałem Radę na
zewnątrz, co z kolei należy do kompetencji Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
16 października 2021 r. na zaproszenie Burmistrza Modliborzyc
a zarazem Prezesa Oddziału Gminnego Związku O S P R P
w Modliborzycach brałem udział w XII Zjeździe Oddziału Gminnego
Związku OSP. Było mi niezmiernie miło słyszeć podziękowania dla Rady
Miejskiej, składane na moje ręce. Podziękowania kierowali Burmistrz
Modliborzyc oraz Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim
a dotyczyły one uchwalanych przez Radę Miejską środków na zapewnienie
gotowości bojowej do zadań ratowniczo-gaśniczych jednostek z terenu
Gminy Modliborzyce.
Nasze jednostki stanowią znakomite zaplecze dla PSP w Janowie
Lubelskim, a ich bliska lokalizacja z węzłem Modliborzyce w ciągu drogi
ekspresowej S19 w Stojeszynie, wymaga, aby były w ciągłej gotowości pod
względem ratownictwa technicznego. Szczególnie dotyczy to jednostki
OSP w Stojeszynie Pierwszym, nie tak dawno, bo w grudniu 2019 r.
włączona została do KSRG, a która ulokowana jest kilkaset metrów od
węzła.
W okresie międzysesyjnym wziąłem również udział w spotkaniu
z dyrektorami szkół z terenu Gminy Modliborzyce. Związane ono było
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji miałem przyjemność
przekazać w imieniu Rady Miejskiej życzenia dyrektorom, a za ich
pośrednictwem - nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty.

OGŁOSZENIE O PROJEKCIE
Powiat Janowski informuje, że realizuje projekt pt.
,,Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej
69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych
funkcji społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.
Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska
wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa na obszarze
południowo-zachodniej części województwa lubelskiego poprzez
poprawę dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dostępu
do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. W jego ramach przewidziano rewitalizację
obszaru poprzemysłowego po dawnej spółdzielni „Roztocze” przy ul.
Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim na potrzeby Centrum wsparcia dla osób
niepełnosprawnych, w skład którego wejdą: Środowiskowy Dom
Samopomocy w Janowie Lubelskim i Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Janowie Lubelskim. Kompleks 6 budynków zostanie poddany pracom
remontowym, odtworzeniowym wraz z niezbędną przebudową,
rozbudową i wyburzeniami, mającymi na celu zmianę sposobu
użytkowania i nadanie mu nowej funkcji. W ramach projektu przewidziano
także zakup wyposażenia.
Okres realizacji:
15.01.2020 r.-31.10.2023 r.
Wartość projektu:
15 735 957,96 zł

W tym czasie także, 10 listopada 2021 r., w odpowiedzi na
zaproszenie Starosty Powiatu Janowskiego, wziąłem udział w spotkaniu
z Zarządem i Radnymi Powiatu w Starostwie w Janowie Lubelskim.
Tematem spotkania były planowane, wspólne w realizacji, inwestycje na
terenie naszej Gminy.
14 listopada 2021 r. miało miejsce podsumowanie rundy
jesiennej w wykonaniu ULKS Sprint Wierzchowiska, na którym
uczestniczyłem reprezentując, wspólnie z Burmistrzem, władze
samorządowe. Dyskusja przebiegała w bardzo miłej atmosferze.
Zadowolenie drużyny z wygranego 10 meczu w sezonie było widoczne
a rozmowy o teraźniejszości i przyszłości trwały długo, co potwierdza
trafność pomysłu zorganizowania tego spotkania przez prezesa kluba
Michała Milę. Życzę zespołowi aby nie schodził ze ścieżki zwycięstw także
podczas rundy wiosennej a kibicom niech najbliższe miesiące dadzą dużo
zadowolenia.
Bardzo miło było mi reprezentować Radę Miejską na obchodach
Dnia Pracownika Socjalnego. Paniom z GOPS w Modliborzycach miałem
przyjemność złożyć życzenia zdrowia i satysfakcji z pracy, która polega na
pomaganiu innym, na wspieraniu rodzin z naszej gminy.
Chciałbym ponadto nadmienić, że Rada Miejska wykazała się
aktywnością w dniu 5 grudnia 2021 r. Troje radnych wsparło pomagając
przez chodzenie i bieganie, a kolejnych dwoje kibicowało. Korzystając ze
sposobności, dziękuję Burmistrzowi Modliborzyc panu Witoldowi
Kowalikowi za to wydarzenie, które ma tak pozytywny odbiór wśród naszej
lokalnej społeczności, ale nie tylko, bo jego zasięg wychodzi już znacznie
poza naszą gminę i powiat. Dziękuję równocześnie wszystkim, którzy
aktywnie uczestniczyli w organizacji V Charytatywnego Biegu
Mikołajkowego.
Kolejnym spotkaniem, na którym z przyjemnością
reprezentowałem Radę Miejską, były Złote Gody małżeństw z terenu Gminy
Modliborzyce. Po raz pierwszy uczestniczyłem w takich obchodach na
zaproszenie wystosowane przez kierownika USC Pana Marcina
Kowalskiego, który znakomicie zorganizował tą uroczystość. Były
gratulacje dla par, które osiągnęły tak imponujący dorobek życiowy i są
przykładem tego, jakim wsparciem można być dla siebie. Były pytania o to
co decyduje o tym, że zawarte 50 lat temu związki są tak trwałe i udane.
Dostojnym Jubilatom w imieniu Rady Miejskiej jeszcze raz życzę, aby jak
najdłużej mogli cieszyć się wspólnym życiem i z niego korzystać.
Uroczystość z 8 grudnia 2021 r., podczas której władze
samorządowe uczestniczyły w pełnym składzie, to wyraz szacunku
i uznania oraz przesłanie dla ludzi, którzy w tym momencie podejmują
decyzję o wyborze wspólnej drogi życiowej. To święto podkreślało, że tak
naprawdę, to Rodzina jest podstawą wszystkiego. To w rodzinie,
małżeństwie, we wspólnym życiu jest największa siła.
Z poważaniem
Adam Kapusta
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieści Gminne
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50 LAT NA DOBRE I ZŁE…

"Świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia
rodziny..." - te słowa ponad 50 lat temu wypowiedziało 30 par z miasta
i gminy Modliborzyce.
W środę 8 grudnia 2021 r. jubilaci, którzy zawarli związek
małżeński w latach 1969 i 1970, spotkali się na wspólnej uroczystości.
Obchody rozpoczęły się w kościele w Modliborzycach od mszy świętej,
której przewodniczył proboszcz
miejscowej parafii ksiądz Marcin
Chłopek. Podczas mszy Jubilaci
odnowili przyrzeczenia małżeńskie,
które składali w dniu ślubu. Po
eucharystii "złoci jubilaci"
w towarzystwie przedstawicieli władz
samorządowych świętowali
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Modliborzycach.
Bohaterowie spotkania
odebrali medale za długoletnie
pożycie, przyznane przez
p r e z y d e n t a R P, a t a k ż e l i s t y
gratulacyjne przesłane przez
Wojewodę Lubelskiego oraz
upominki i kwiaty, wręczane przez
burmistrza Modliborzyc Witolda
Kowalika, przewodniczącego rady
miejskiej Adama Kapustę i sekretarz
gminy Marzenę Dolecką-Jocek.
Wszyscy życzyli jubilatom dużo
zdrowia i kolejnych przeżytych razem
małżeńskich rocznic.
Gratulacje i życzenia odbierali: Bronisława i Józef Błońscy
z Wierzchowisk Pierwszych, Zenobia i Wacław Firoszowie z Modliborzyc,
Janina i Zygmunt Janikowie z Wierzchowisk Pierwszych, Marianna i Roman
Kolasowie z Wolicy Drugiej, Teresa i Stanisław Kolasowie z Wierzchowisk
Pierwszych, Maria i Franciszek Muchowie z Modliborzyc, Jadwiga
i Czesław Pastuchowie z Wierzchowisk Pierwszych, Ryszarda i Jan
Recławowie z Majdanu, Henryka i Adam Romanowie z Dąbia, Elżbieta
i Henryk Stolarzowie z Modliborzyc, Alina i Edward Sudółowie z Dąbia,
Krystyna i Lucjan Szpyrowie z Wierzchowisk Pierwszych, Janina i Tadeusz
Tomiłowie z Modliborzyc, Helena i Henryk Urbanowie z Felinowa, Zofia
i Ryszard Wojtanowie z Wierzchowisk Drugich oraz Stefania i Jan
Wróblowie z Wierzchowisk Pierwszych.

W latach 1969 i 1970 przysięgę małżeńską składali również:
Kazimiera i Jan Baranowie z Wierzchowisk Pierwszych, Elżbieta
i Eugeniusz Doleccy z Wierzchowisk Pierwszych, Henryka i Czesław
Dziubowie ze Stojeszyna Pierwszego, Stanisława i Gustaw Klimkowie
z Michałówki, Anna i Józef Krawieccy z Wierzchowisk Pierwszych, Danuta
i Tadeusz Łatowie ze Słupia, Zofia i Tadeusz Małkowie z Bilska, Maria
i Zenon Nitowie ze Stojeszyna Drugiego, Barbara i Mieczysław Pietrasowie
z Dąbia, Alicja i Józef Ptaszkowie z Felinowa, Zofia i Zbigniew Salatowie
z Lutego, Helena i Stanisław Sudółowie ze Słupia, Helena i Czesław
Tylusowie z Wierzchowisk Pierwszych, Zofia i Kazimierz Zarzyccy z Wolicy
Pierwszej.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tradycyjnego "Sto
lat", symbolicznej lampki szampana, słodkiego tortu i poczęstunku,
a uroczystość uświetnił występ zespołu z Modliborzyc oraz zespołu
„Facelia” z Wierzchowisk. Na zakończenie podziękowania za
zorganizowanie uroczystości na ręce pana Burmistrza złożył jeden
z obecnych Jubilatów Pan Lucjan Szpyra a wyrazem podziękowań było
odśpiewanie przez Jubilatów utworu „My dziś z piosenką pożegnamy
Was…”
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marcin Kowalski

KĄCIK POEZJI

Piękne jest życie
Piękne jest życie, gdy żyć się umie.
Gdy jedno serce, drugie rozumie.
Gdy jeden człowiek kocha drugiego,
I życie swoje dałby za niego.
Życie jest piękne, gdy żyjesz w zgodzie,
Gdy w sercu radość i myśli pogodne.
Gdzie miłość wspólna prowadzi do szczęścia,
A dobroć ludzka wprost niepojęta!
Życie jest piękne,
Bo dane od Boga.
Korzystaj rozsądnie
Bo Twoja to droga!
A.Myszak

XII ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH
16 października 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbiu odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Modliborzycach. W zjeździe
uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych
ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Modliborzyce oraz zaproszeni goście. Zjazd odbywa się co 5 lat.

Otwarcia Zjazdu dokonał druh Witold Kowalik - Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Modliborzycach, który w swym
wystąpieniu podkreślał wielką rolę strażaków ochotników w zapewnieniu
bezpieczeństwa ludności. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano druha
Tomasza Taradysia.
Podczas zjazdu Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie
z działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP za lata 2016-2020.
Podsumowując mijającą kadencję Zarządu Gminnego zaznaczył, że
w ciągu tych pięciu lat na terenie gminy Modliborzyce dokonało się wiele
pozytywnych zmian w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.
Aktualnie na terenie Gminy Modliborzyce działa 10 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych – w Dąbiu, Lutem, Modliborzycach,
Pasiece, Stojeszynie, Wierzchowiskach Pierwszych, Wierzchowiskach
Drugich, Wolicy
Pierwszej, Wolicy
Drugiej oraz Zarajcu.
Do Krajowego
Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego włączone
są 3 jednostki: OSP
Modliborzyce, O S P
Wierzchowiska
Pierwsze oraz od
grudnia 2019 roku OSP
Stojeszyn.
Ł ą c z n i e
jednostki OSP z terenu
naszej gminy liczą
501 członków czynnych, w tym 428 mężczyzn oraz 73 kobiety, 23 członków
wspierających i 56 członków honorowych. Kobiece Drużyny Pożarnicze
oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zarówno dziewczęce jak
i chłopięce, działają przy jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
w Modliborzycach, Stojeszynie, Wierzchowiskach Pierwszych
i Wierzchowiskach Drugich.
Jednostki OSP posiadają 5 średnich oraz 11 lekkich
samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 4 samochody specjalne.
W czasie kadencji przybyły 3 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze: średni
samochód Kamaz dla OSP Modliborzyce, lekki samochód Opel Movano dla
OSP Dąbie oraz średni samochód Volvo dla OSP Wierzchowiska Pierwsze.
Lata 2016-2020 to również ciągłe doposażenie jednostek
ratowniczo – gaśniczych w niezbędny sprzęt. Zakupiono następujący
sprzęt pożarowy oraz ochrony osobistej: radiotelefon przenośny, system
selektywnego wywołania ze stacją obiektową, motopompa szlamowa,
motopompa pływająca, pilarki do drewna, drabina aluminiowa, maszt
oświetleniowy z agregatem prądotwórczym, aparaty powietrzne, ubrania
ochronne, pasy bojowe, ubrania koszarowe, buty specjalne, mundury
wyjściowe, hełmy ochronne, latarki do hełmów, kominiarki strażackie, węże
tłoczne, prądownice oraz inny drobny sprzęt przeciwpożarowy.
Samorząd gminny w trakcie 5-letniej kadencji działalności
zarządu na zapewnienie gotowości bojowej jednostek do działań
ratowniczo –gaśniczych przeznaczył kwotę 2 158 008,78 zł
W ciągu 5 lat kadencji udało się pozyskać dotacje na kwotę
1 427 818,35 zł, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Ministerstwa
Sprawiedliwości.
W okresie sprawozdawczym strażacy podejmowali działania
ratowniczo-gaśnicze w następującym zakresie: gaszenie pożarów,
zapobieganie i usuwanie skutków powodzi, usuwanie powalonych drzew,
zabezpieczanie wypadków drogowych, miejscowe zagrożenia. W sumie
jednostki wyjeżdżały do akcji 587 razy.
Najtrudniejszą sytuacją, w której uczestniczyli druhowie
z terenu naszej gminy były likwidacja skutków powodzi na terenie
miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie oraz

Pasieka w czerwcu 2019 roku. Druhowie strażacy uczestniczyli w usuwaniu
skutków powodzi przez okres tygodnia, niejednokrotnie biorąc urlopy
w pracy i rezygnując z zaplanowanych wcześniej wyjazdów.
Druhowie z 8 jednostek zrezygnowali wówczas z należnego im
ekwiwalentu za udział w akcji przy usuwaniu skutków powodzi a 2 jednostki,
których budynki zostały zalane pieniądze z ekwiwalentu przeznaczyli na
remont strażnic i zakup uszkodzonego sprzętu.
Ponadto w trakcie 5-letniej kadencji Zarządu przyznano: Złoty
Znak Związku druhom: Tomaszowi Klizie i Józefowi Kucharczykowi,, Medal
im. Bolesława Chomicza otrzymali druhowie: Bolesław Mróz, Stanisław
Wielgus, Aleksander Kliza. Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
otrzymało 17 strażaków, Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
otrzymało 13 strażaków, Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
otrzymało 20 strażaków Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono
9 strażakom. Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
odznaczona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Pasieki, która
obchodziła jubileusz 50-lecia powstania.
Na zakończenie podsumowania 5-letniej działalności zarządu
Prezes podziękował wszystkim strażakom za ich zaangażowanie
i wykonywaną pracę, poświęcenie, chęć niesienia pomocy innym oraz za
udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, członkom Zarządu
zaś dziękował za uczestnictwo w kierowaniu tą organizacją i za godne jej
reprezentowanie.
Słowa podziękowania skierował też do Posła na Sejm RP
Jerzego Bileckiego za współpracę i pomoc przy pozyskaniu środków na
zakup samochodów, starszego brygadiera Grzegorza Pazdraka,
Komendanta Powiatowego PSP w Janowie lubelskim, za pomoc
w realizacji zadań statutowych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych
dla jednostek, Henryka Michałka - przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego
ZOSP RP w Lublinie za wsparcie działań Zarządu Gminnego, Komendanta
Gminnego ZOSP druha Tomasza Klizy za dotychczasową pracę na rzecz
jednostek straży z terenu gminy i koordynację działań podczas powodzi
w 2019 r. oraz do dyrektorów i przedstawicieli wszystkich instytucji
współpracujących ze strażami za pomoc i wspólną organizację działań na
rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zjazd zaakceptował sprawozdanie z działalności Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Modliborzycach za minioną kadencję,
a także sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej Z O S P R P
w Modliborzycach, jednocześnie udzielił absolutorium ustępującemu
zarządowi.
Ponadto w czasie obrad zatwierdzono skład nowego Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP na lata 2021-2025, dokonano wyboru
Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybrano również Delegatów na
Zjazd Oddziału Powiatowego.
Delegaci jednogłośnie zatwierdzili nowy skład Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Modliborzycach na kadencję
2021-2025. W skład Prezydium Zarządu weszli:
Witold Kowalik - Prezes,Marzena Dolecka-Jocek - Wiceprezes,
Waldemar Chorębała - Wiceprezes, Krzysztof Ożóg - Wiceprezes,
Tomasz Kliza - Komendant Gminny Związku, Damian Piotrowski Sekretarz, Leszek Skupiński - Skarbnik, Krzysztof Cyran - Członek
Prezydium, Piotr Kosidło - Członek Prezydium, Rafał Lenart - Członek
Prezydium, Marek Łukasik - Członek Prezydium.

Pozostali Członkowie Zarządu to: Adam Kapusta, Agnieszka
Szczepanik – Głąb, Jakub Giszka, Andrzej Pituch, Paweł Biały, Michał Dul,
Paweł Firosz, Marcin Ptaszek, Kamil Kwiecień, Stefan Wołoszynek, Leszek
Skrzypek, Stanisław Pikula, Wojciech Zyśko, Janusz Zyśko, Edward
Jarosz, Mariusz Janik, Mariusz Zarzycki, Krzysztof Miś. W skład Komisji
Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP weszli: Krzysztof Stolarz, Józef
Kucharczyk, Wiesław Tes.
Na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie
Lubelskim wybrano następujących delegatów: Witold Kowalik, Marzena
Dolecka-Jocek, Tomasz Kliza, Krzysztof Cyran, Krzysztof Ożóg, Tomasz
Taradyś, Marek Łukasik, Piotr Kosidło.
Nowym władzom życzymy trafnych decyzji i skutecznego
działania, tak aby w tej dziedzinie, jaką jest ochrona przeciwpożarowa,
każdy z mieszkańców gminy czuł się bezpiecznie.
K.Pyć

WIZYTA W BIBLIOTECE
12 października 2021 r. Bibliotekę u Kazimierza odwiedzili
uczniowie klasy VI szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Szastarce im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z nauczycielką języka polskiego
p. Dorotą Sową.

ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI
WYDAWNICZYCH - DOFINANSOWANIE

14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do
otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup
i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.
W 2021 roku Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach
otrzymała na realizację zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości
wydawniczych” dotację w wysokości 14 000,00zł (czternastu tysięcy
złotych). Dzięki dofinansowaniu biblioteka główna i jej file wzbogacą się
o nowe tytuły książkowe.
Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu
Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 20212025, jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz
zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie
udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności
książek, ebooków, audiobooków.

RANKING BIBLIOTEK 2021
Podczas wizyty dzieci poznały historię naszej biblioteki,
dowiedziały się, kim był Kazimierz Zieliński – nasz patron oraz zapoznały
się ze wszystkimi zbiorami, jakie posiadamy w bibliotece, a nie są to tylko
książki. Ponadto uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej „Kardynał
Stefan Wyszyński. Prymas Polski”, przygotowanej z okazji ustanowienia
przez Sejm RP roku 2021 - Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Na zakończenie pobytu mogły poczuć się jak w prawdziwym kinie,
oglądając ekranizację książki „Trzy kroki od siebie”, autorstwa: Mikki
Daughtry, Tobias Iaconis, Rachael Lippincotto, o nieuleczalnej chorobie,
jaką jest mukowiscydoza, i miłości, która rozkwita pomimo zakazów.
Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!

KINDER MLECZNA KANAPKA PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE
Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach zajęła 1 miejsce
w głosowaniu w akcji "Przerwa na Wspólne Czytanie" organizowanej przez
Kinder Mleczna Kanapka. Do biblioteki trafi nagroda główna, na którą
składa się: spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, zestaw książek o
wartości 1000 zł oraz Kamishibai – papierowy teatrzyk obrazkowy.

Każdy mógł oddać swój głos na wybraną bibliotekę do
31 października 2021 r. Nagrodzonych zostało łącznie 300 placówek z całej
Polski, lecz tylko miejsca 1-5 otrzymały nagrodę główną w postaci spotkania
autorskiego z Michałem Rusinkiem, zestawu książek o wartości 1000
złotych oraz teatrzyku obrazkowego Kamishibai.
Biblioteka u Kazimierza w głosowaniu zajęła 1 miejsce
z liczbą głosów 97053.
Pierwsza piątka nagrodzonych bibliotek przestawia się
następująco:
1. Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.
Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach - 97053 głosów;
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej
Woli - 92411 głosów;
3. Lubiteka, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu - 91600
głosów;
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie - 90587 głosów;
5. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu
Podlaskim - 74014 głosów.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA KAŻDY ODDANY GŁOS
I POŚWIĘCONY CZAS! PO RAZ KOLEJNY
POKAZALIŚCIE, ŻE RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO!

Za nami 11. edycja rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej”, którego
współorganizatorem jest Instytut Książki. Miło nam poinformować, że nasza
biblioteka w skali ogólnopolskiej zajęła 91 miejsce na 837 bibliotek
biorących udział w rankingu. Z kolei w województwie lubelskim
uplasowaliśmy się na 7 pozycji.
Celem rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” jest
nagrodzenie najlepszych bibliotek w Polsce, doceniając w ten sposób
zaangażowanie samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka
publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim
mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych
mediów.
K.Pyć

Drodzy Rodzice!
Kochane przedszkolaki!
Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia
Biblioteki u Kazimierza
w Modliborzycach lub jej filii
w: Stojeszynie Pierwszym,
Wierzchowiskach
Pierwszych i Wolicy
Pierwszej i wzięcia udziału
w projekcie
„MAŁA KSIĄŻKA WIELKI
CZŁOWIEK”
Każde dziecko w wieku
3-6 lat (dzieci z roczników
2015–2018), które przyjdzie
odwiedzić naszą bibliotekę,
a nie brało udziału w akcji, otrzyma w prezencie wyjątkową
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start, czyli:
książkę „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodziców
oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.
CZEKAMY NA WAS! ZAPRASZAMY!

FILA W WOLICY PIERWSZEJ

FILIA W STOJESZYNIE PIERWSZYM

W dniu 6 grudnia, jak wiadomo, na całym świecie do grzecznych
dzieci i dorosłych przychodzi św. Mikołaj, i my czytelnicy biblioteki tacy
właśnie grzeczni byliśmy przez miniony cały rok. Dzieci szczęśliwe
i zadowolone podziękowały za przybycie i prezenty św. Mikołajowi i
zaprosiły go za rok .

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu recenzję,
której autorką jest Emilia Dziewa, stała uczestniczka spotkań Dyskusyjnego
Klub Książki dla dzieci, działającego w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie
Pierwszym. Omówioną książkę znajdą Państwo, tak jak tysiące innych,
równie ciekawych, w naszych zbiorach. Czytanie kształtuje umiejętności
samodzielnego myślenia i formułowania myśli, wymaga oraz uczy
cierpliwości. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i ciszę, potrzebną
przede wszystkim dzieciom. Zwłaszcza w rzeczywistości naznaczonej zbyt
mocno i natarczywie mediami cyfrowymi…
Alfreda Gierłach
„Dzieci w sieci”

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
działającego w bibliotece.

Długie jesienne wieczory bardzo nastrajają do czytania. Chcąc
skorzystać z tej jesiennej aury, sięgnęłam po książkę pod tytułem „Dzieci
w sieci”. Książka, którą wypożyczyłam w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie
Pierwszym, została napisana przez Zofię Staniszewską. Dzięki tej lekturze
zdobyłam niezmiernie
dużo ciekawych
informacji o świecie
Internetu. Niby wiele
o globalnej sieci już
wiadomo, ale zawsze
warto wiedzieć więcej.
Ilustracje są bardzo
przyjemne dla oka –
proste, a zarazem
piękne. Fabuła opowiada
o dzieciach, które mierzą
się z problemami
w Internecie. Spotykają
je różne trudności, takie
jak hakerstwo, pisanie
maili czy nawiązywanie
cyfrowych relacji
międzyludzkich.
Polecam Wam tę książkę
d l a t e g o ,
ż e
w dzisiejszych czasach
jesteśmy pozamykani
w domach a sięgając po
laptop, telefon czy tablet
i korzystając z Internetu musimy być ostrożni. Książka będzie odpowiednia
dla każdej grupy wiekowej, więc możecie nią zaciekawić rodzeństwo,
a nawet swoich własnych rodziców! Mam nadzieję, że Czytelnikom
spodoba się moja recenzja i dzięki niej sięgniecie po książkę ”Dzieci
w sieci”.
Emilia Dziewa
Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci

J.Piech

KULTURA
25 JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI
3 listopada 2021 r. zorganizowaliśmy gminne eliminacje
25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pt. „Śmiechem – żartem”.
W zmaganiach konkursowych Zespół Szkół w Modliborzycach
reprezentowały: Alicja Wąsek kl. IIIA, Weronika Studzińska kl. VA, Alicja
Frączek kl.VA i Katarzyna Hajzer kl. VIIIC.

Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym reprezentowali: kategoria klas I-III: Kornelia Misiak, Jakub
P t a s z e k ,
Faustyna Kołpa,
Dominik Dziewa,
Natalia Szpyt,
kategoria klas
I V V I :
Aleksandra
S i e m b i d a ,
Katarzyna Bryk,
Emilia Dziewa,
A m e l i a
Grzegórska,
Nikola Krasowska, Natasza Wieczorek, kategoria klas VII- VIII:
Aleksandra Bryk, Zuzanna Dziewa, Olga Żurawicz.

Reprezentantami Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich byli: Maria Biały, Arkadiusz Janik, Aleksandra
Pastucha i Kacper Jaszyna z klasy siódmej, Dominik Krzysztoń z klasy
trzeciej.

kompozytor, dyrygent Orkiestry Polskiego
Radia i Telewizji w Katowicach.
Po eliminacjach regionalnych
w Puławach, w gronie finalistów
Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Sukces”
znalazła się Aleksandra Taradyś. Ogromna
szkoda, że Ola, z przyczyn zupełnie od niej
niezależnych, nie mogła zaprezentować
swojej piosenki podczas finału konkursu
w Tarnobrzegu.

TEATR

Po wysłuchaniu 23 prezentacji komisja w składzie: Matylda Michałek
– instruktor Janowskiego Ośrodka Kultury oraz Zdzisław Drzazga –
nauczyciel, postanowiła nagrodzić nominacjami do etapu powiatowego
dziesięcioro uczniów: z Zespołu Szkół w Modliborzycach – Alicję Wąsek,
Weronikę Studzińską i Katarzynę Hajzer, Kacpra Jaszynę z Zespołu Szkół
w Wierzchowiskach oraz Dominika Dziewę, Jakuba Ptaszka, Natalię Szpyt,
Nikolę Krasowską, Emilię Dziewę i Aleksandrę Bryk z Zespołu Placówek
Oświatowych w Stojeszynie.

GRAND PRIX W KRAKOWIE
Ewelina Gąska z Kolonii Zamek zdobyła Grand Prix 22.
Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka”.
Tegoroczny finał
odbył się w dniach
13-14 listopada
2 0 2 1 r .
w Nowohuckim
Centrum Kultury
w Krakowie.
Główną nagrodę
Ewelinie, za
piosenkę „Rita
Bonita”, wręczyli
znakomici artyści,
członkowie Jury W a n d a
Kwietniewska i
S ł a w o m i r
Wierzcholski.
Ewelina od
kilkunastu lat
rozwija swój
wokalny talent pod
kierunkiem naszej
instruktorki
J a d w i g i
Wieżyńskiej. Zdobyła już wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich
i międzynarodowych festiwalach. Jesteśmy dumni i gratulujemy. W finale
festiwalu mieliśmy reprezentantki we wszystkich kategoriach wiekowych.
Na nowohuckiej scenie wystąpiły jeszcze trzy wokalistki z Modliborzyc:
Hania Powęska, Alicja Wąsek i Nikola Daniewska.

Aktorzy teatru „Czwartek” z Tarnobrzeskiego Domu Kultury
zostali owacyjnie przyjęci przez publiczność w Modliborzycach.
W niedzielne
popołudnie,
21 listopada
2021r., na
naszej scenie
wystawili farsę
w jednym akcie „Poseł czy
kominiarz”
autorstwa
J ó z e f a
Rappaporta;
p i s a r z a
żyjącego na
przełomie XIX
i XX w. Spektakl
wyreżyserował
Sylwester Łysiak z Tarnobrzeskiego Domu Kultury a wszystkie role zostały
zagrane wyłącznie przez
panie. Mamy nadzieję, że
zaprosimy Państwa na kolejne
premiery tego teatru.
Artystów biorących
udział w tegorocznym 22.
Jesiennym Przeglądzie
Tw ó r c z o ś c i A r t y s t y c z n e j
Seniorów jurorzy oceniali na
podstawie nagranych
i przesłanych prezentacji.
W kategorii „forma teatralna
i kabaretowa” główną nagrodę
zdobyła Krystyna Wójcik
z naszego GOK-u za monolog
„Moda retro”.

NAGRODA W ZWOLENIU
Na III Andrzejkowym Konkursie Tańca w Zwoleniu, zespół Swag
Queens zdobył nagrodę Zastępcy Burmistrza Zwolenia. W konkursowym
składzie zespołu wystąpiły dziewczęta z Modliborzyc i Janowa Lubelskiego.

A. Rząd

Tegoroczne eliminacje regionalne festiwalu zorganizowaliśmy
24 października 2021r. . Na naszej scenie zaprezentowało się 61 solistów
oraz duet z województwa lubelskiego i sąsiednich. Jak zwykle w komisji
oceniającej znaleźli się znakomici artyści: Jan Wojdak – muzyk,
kompozytor, Kawaler Orderu Uśmiechu – przewodniczący, Rafał
Rzeźnikiewicz – muzyk, kompozytor oraz Andrzej Minkacz – muzyk,

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
JAK POWSTAJE CHLEB…

DZIEŃ DRZEWA
11 października 2021r. obchodziliśmy w grupie 4-latków Dzień
Drzewa. Tego dnia dzieci poznały
budowę drzewa oraz dowiedziały
się, jaką rolę pełnią drzewa
w przyrodzie i w życiu człowieka.
Przyswajaniu wiedzy
przyrodniczej towarzyszył śpiew,
taniec i inne ciekawe zabawy.
Podsumowaniem zajęć była
wspólnie wykonana praca
plastyczna pod tytułem
JESIENNE DRZEWA, którą
zaprezentowaliśmy przed naszą
salą.

21 października 2021r. w grupie 5-latów odbyło się tradycyjne
wypiekanie chleba. W związku z tematyką tygodnia „Co z czego
otrzymujemy” dzieci poznały historyjkę „od ziarenka do bochenka”, dzięki
której mogły poznać etapy rozwoju i wzrostu ziarna oraz jego obróbki. A
sam proces pieczenia chleba dzieci mogły zobaczyć i uczestniczyć w nim
podczas naszych wypieków. Każdy przedszkolak mógł zbadać, powąchać,

Jolanta Dycha

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada 2021r. obchodziliśmy w grupie 4-latków Urodziny
Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci powitały w sali Pluszowego Misia,
zaśpiewały mu „Sto lat” i złożyły życzenia.

dotknąć składników i wziąć udział w przesiewaniu, mieszaniu i odważaniu.
Wszyscy ze zdumieniem obserwowali, jak wyrasta ciasto na nasz chlebek.
Po wyrośnięciu ciasto przełożyliśmy do naczynia i upiekliśmy w naszej
przedszkolnej kuchni. W całym przedszkolu unosił się zapach pieczonego
chleba. Teraz już tylko pozostał czas, który wszystkim bardzo sie dłużył,
kiedy chlebek upiecze się i ostygnie, a potem długo oczekiwana degustacja.
Pięknie pachnący chleb dzieci zajadały ze smakiem. Wspomnieliśmy
również o tradycjach i szacunku do chleba, ponieważ jest on nie tylko
podstawowym pokarmem, ale też symbolem tego wszystkiego, co
potrzebujemy do życia. Teraz już przedszkolaki wiedzą, że chleb - który
mamy na co dzień - to symbol i szacunek do ciężkiej codziennej pracy wielu
ludzi.
E. Gąsiorowska

„KARTKA BOŻONARODZENIOWA
DLA PAPIEŻA FRANCISZKA”
W grupie 5-latków został zorganizowany konkurs dla dzieci „Kartka
bożonarodzeniowa dla Papieża Franciszka”. Zadanie konkursowe polegało
Przy tej okazji dowiedziały się, skąd wziął się pluszowy miś,
w jakich bajkach można go spotkać oraz wysłuchały wiersza
W. Chotomskiej „Kto misiowi urwał ucho”. Nie brakowało również tańców,
pląsów i piosenek o tematyce misiowej. Na zakończenie wspólnej zabawy
dzieci wykonały pracę plastyczną – sylwetę misia wykleiły kaszą i plasteliną.
Z klocków wykonały przepyszny, kolorowy tort, który uświetnił misiowi
przyjęcie urodzinowe. Ten dzień dostarczył dzieciom wiele pozytywnych
wrażeń.
Jolanta Dycha

,, KOLOROWE LISTKI…”

na wykonaniu kartki świątecznej o tematyce religijnej dowolną techniką.
Dzieci, które wzięły udział w konkursie zostały nagrodzone, a najpiękniejsza
wyróżniona kartka została wysłana do Papieża Franciszka z życzeniami
od przedszkolaków z naszej grupy.
E. Gąsiorowska

„MIESZKAŃCY
JESIENNEGO
LASU”

Jesień to przepiękna kolorowa pora roku. Wiedzą o tym dzieci
z grupy 4-latków i 5-latków, dlatego ostatni czas upłynął nam na wspólnych
przygotowaniach do jesiennego występu. Dzieci bardzo czekały na tą
uroczystość, która sprawiła im wiele radości. Jesienna dekoracja, wiersze ,
piosenki, taniec i przepiękne stroje uatrakcyjniły całe przedstawienie.
J. Dycha, E. Gąsiorowska

Miło nam także poinformować, że
Olga Studzińska z grupy 6-5 latków
zdobyła wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim Online „Mieszkańcy
jesiennego lasu” zorganizowanym
przez Przedszkole nr 2 im. Kubusia
Puchatka w Hajnówce. Do konkursu
zgłosiło się 67 uczestników z całej
Polski.
Gratulujemy! Życzymy
dalszych sukcesów i realizacji
marzeń!
Ewelina Kutyła

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Późną jesienią grupy 6-5 latków obchodziły European Day of
Languages - Europejski Dzień Języków Obcych. Święto to było okazją do
pogłębiania wiedzy na temat różnorodności kulturowej i językowej w krajach

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym polskim tańcem –
polonezem. Następnie dzieci przestawiły montaż słowno – muzyczny,
związany tematycznie z wydarzeniem. Dziewczynki i chłopcy
zaprezentowali swoje umiejętności taneczne do utworów; Letkiss – Hugo
Strassera oraz Crowe – Caitlin De Ville. Część oficjalną PASOWANIA
zakończyło rozdanie dyplomów i specjalnie grawerowanych medali. Dzięki
zaangażowaniu rodziców – każdy uczestnik spotkania otrzymał również
słodki upominek.
Dziękujemy rodzicom za włączenie się w przygotowanie
uroczystości.
Pasowanie można obejrzeć pod adresem:
https://youtu.be/DjUWhs9p6jA
Ewelina Kutyła,Dorota Kańkowska,Agnieszka Pelc

DOBRE SŁOWA NIE KOSZTUJĄ DUŻO...
„Dobre słowa nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego”
Blaise Pasca

Europy. Tego dnia dzieci wyruszyły w „podróż” po niektórych krajach
europejskich m.in. do Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Rosji.
Przedszkolaki poznały ciekawostki związane z tymi krajami, a także
poznały powitania w różnych językach. Celem tych zajęć było pogłębianie
wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą
i obyczajami krajów oraz zachęcanie do nauki języków obcych.
Ewelina Kutyła, Dorota Kańkowska

PASOWANIE NA STARSZAKA
Pasowanie na starszaka jest już tradycją, która na stałe
zagościła w kalendarzu najważniejszych imprez przedszkolnych. To
doskonała okazja do tego, aby zaangażować wszystkie dzieci do
współpracy w przygotowanie uroczystości.
Każdy przedszkolak czuje się w tym dniu najważniejszy, każdy
stara się wypaść, jak najlepiej. Często na buziach dzieciaków tego dnia
pojawia się powaga i skupienie. Uśmiechem rozjaśniają się twarze, gdy
pani dyrektor dokonuje pasowania, dotykając ołówkiem ramienia dziecka
i jednocześnie wypowiada słowa „pasuję ciebie na starszaka”.
Te wszystkie emocje zagościły 28.10.2021 roku w naszym
przedszkolu. Przedszkolaki z dwóch grup „sześciolatków” zostały
pasowane na STARSZAKA. W uroczystości ślubowania brały udział
również „pięciolatki”, wspierając swoich starszych kolegów.

W listopadzie grupy 6-5-latków obchodziły Dzień Życzliwości
i Pozdrowień. To jedno z nietypowych świąt, które sprawia wiele radości,
a jednocześnie przypomina wszystkim, że uprzejmość i miłe słowo jest
zawsze w cenie. Swoją pozytywną energią chcieliśmy podzielić się z innymi
przedszkolakami. Nawiązaliśmy kontakt z Przedszkolem nr 14 w Lublinie
oraz z Samorządowym Przedszkolem nr 2 w Biłgoraju. Nagraliśmy
pozdrowienia w formie piosenki dla dzieci z obydwu przedszkoli, a do
piosenki dołączyliśmy mnóstwo uśmiechów. My również otrzymaliśmy
sympatyczne nagrania z pozdrowieniami. Zainteresowanych zapraszamy
na strony przedszkoli.
BĄDŹMY DLA SIEBIE ŻYCZLIWI!
Dzień życzliwości i pozdrowień
Pozdrowienia dostępne pod linkiem:
https://youtu.be/6X-9nKwZiYY
Ewelina Kutyła, Dorota Kańkowska
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszego
przedszkola:
www.przedszkolemodliborzyce.przedszkolowo.pl

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
DZIEŃ KREDKI
Dnia 23.11.2021r. w przedszkolu w grupie młodszej świętowały
Dzień Kredki.To święto w szczególny sposób związane jest z dziećmi.
Wszystkie uwielbiają
rysować, kolorować….
Te g o
d n i a
przedszkolaki
z zaciekawieniem
słuchały piosenek ,
bawiły się, utrwalały
nazwy kolorów.
Z ochotą uczyły się
s e g r e g o w a ć ,
przeliczać, dobierać
a nawet grały na
kredkach. Wiele radości przyniosła im wspólna praca plastyczna – obrazek.
Dzieci tworzyły różne , ciekawe obrazki z kredek.
Z.Szwedo

Zofia Szwedo i Barbara Rudnicka – Krzos. Po powitaniu gości
i przestawieniu części artystycznej przedszkolaki w odświętnych strojach
pokazały swoje możliwości i umiejętności taneczne, recytatorskie
i wokalne. Następnie pan dyrektor dokonał uroczystego pasowania piórem
każdego malucha w prawdziwego , dzielnego przedszkolaka. Na pamiątkę
tego niezwykłego wydarzenia każdy dostał ,,Teczkę przedszkolaka'' oraz
dyplom zaś od rodziców kolorowe medale oraz rożki ze słodyczami.
Pomimo długich nieobecności wszystkie dzieci mogą teraz z dumą
powiedzieć „Jestem prawdziwym przedszkolakiem''.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
„
W naszej grupie jest fajnie, miło, wesoło, zwyczajnie…'' - takim
wierszem dzieci z grupy młodszej rozpoczęły uroczystość ,, Pasowanie na
przedszkolaka'', które odbyło się 16.11.2012r. w przedszkolu. W tej
ceremonii brali udział: dyrektor Piotr Jaskowski oraz Anna Niedźwiedź,

Z.Szwedo

Z MISIEM ZA PAN BRAT…
Światowy Dzień Misia obchodzimy jest 25 listopada w rocznicę
powstania pierwszej maskotki. W piątek 26.11.2021r. w tym dniu
najważniejszymi gośćmi były pluszowe misie, przyniesione z domów.
Przedszkolaki przedstawiały swoje misie, opowiadały o nich na forum

grupy. Opiekowały się troskliwie nimi przez cały dzień. Nie brakowało
tańców , zabaw, piosenek- mruczanek o misiowej tematyce. Przedszkolaki
wykazały się także nie lada sprawnością - ćwiczyły, przechodziły tory
przeszkód. Wiele radości miały, gdy odwiedziły ich goście – trzy
„prawdziwe': misie , które bawiły się z nimi. Wtedy dzieciom uśmiechy nie
schodziły z twarzy. Przedszkolaki były szczęśliwe ,iż mogły tyle czasu
spędzić ze swoimi pluszowymi maskotkami a także mogły pokazać swoim
koleżankom i kolegom w grupie.
Z. Szwedo

Odwiedziły
miejsca pamięci narodowej
znajdujące się w naszej
miejscowości, złożyły kwiaty i
postawiły znicze. Kolejny raz
w z i ę ł y
u d z i a ł
w ogólnopolskiej akcji MEN
„Przedszkole do hymnu”.
G r u d z i e ń
przyniósł nam czas
przygotowań i oczekiwanie
na przyjście Mikołaja.
A. Budkowska

GRUPA STARSZAKÓW
Starszaki z Samorządowego Przedszkola w Wierzchowiskach
Drugich poznawały teren i otaczającą przyrodę w pobliżu budynku szkoły.
W listopadzie zostały prawdziwymi przedszkolakami - dumnie
wystąpiły przed dyrektorem szkoły p. Piotrem Jaskowskim, prezentując
cząstkę swoich umiejętności w przygotowanym programie artystycznym.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STOJESZYNIE PIERWSZYM
Listopad to miesiąc szczególny. Z jednej strony to czas głębokiej
zadumy i wspomnień o naszych bliskich, którzy odeszli, z drugiej - szczerej
radości z bycia Polakiem, ze swej Niepodległości i symboli narodowych.
W tym roku w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła
pamięta" przedszkolaki z grupy "Skrzaty" i "Pszczółki" zaangażowały się
w pielęgnowanie polskich tradycji. W czasie zajęć z wychowawcą dzieci
słuchały opowiadań oraz uczestniczyły w pogadankach na temat
przygotowań do Święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych. Wraz
z rodzicami odwiedzały groby bliskich, zapalały znicze, przynosiły kwiaty
i odmawiały krótką modlitwę. Dzieci pamiętały, aby odwiedzić również groby
żołnierzy i bohaterów związanych z naszym regionem. Na zajęciach
plastycznych wykonały lampiony i zorganizowały wystawę prac.

11 listopada to dla Polaków szczególne święto - Odzyskanie
Niepodległości. W przedszkolu w tym dniu dzieci wykonały biało-czerwone
kotyliony. Wysłuchały akademii przez aplikację Teams, którą przygotowali
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Stojeszynie Pierwszym oraz
dumnie odśpiewały Hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego". Wraz
z wychowawcą przygotowały gazetkę tematyczną i pracę plastyczną
związaną z symbolem narodowym. W domach wraz z rodzicami wywiesiły
biało-czerwone flagi.
Przedszkolaki swoją postawą udowodniły, że są dumne z Polski,
jej bogatej tradycji i historii, z symboli i świąt, które możemy razem
celebrować.

PASOWANIE
W dniu 5 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość Pasowania
Przedszkolaka i Starszaka. Już od samego rana wśród krzątaniny
i przygotowań dało się usłyszeć głośne bicie serduszek dzieci z grupy
"Skrzatów" i "Pszczółek". Dla tych, którzy w tym roku rozpoczęli przygodę

z przedszkolem, było to pierwsze, bardzo ważne przedstawienie
artystyczne.
Uroczystość rozpoczął występ, w którym przedszkolaki pięknie
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Następnie odbyło się
uroczyste ślubowanie, w którym dzieci obiecały mieć zawsze uśmiechniętą
buzię, dbać o porządek w sali, zjadać wszystko z talerzyka i kochać swoje
panie.
Pani dyrektor Małgorzata Wisińska pogratulowała udanego
występu, a paniom wychowawczyniom tak zdolnych przedszkolaków.
Następnie, dotykając ramienia każdego dziecka ogromną kredką,
pasowała na Przedszkolaka i Starszaka. Panie wręczyły również
pamiątkowe dyplomy, życząc swoim podopiecznym powodzenia w dalszej
edukacji przedszkolnej. Obecny na występie ksiądz Krzysztof Woźniak,
który uczy w przedszkolu religii, podziękował przedszkolakom i paniom oraz
docenił ich zaangażowanie.

Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcia, a w sali czekał na
dzieci poczęstunek i drobny upominek.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Jak co roku 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień
Pluszowego Misia. My także uczciliśmy je w naszym przedszkolu. Do
święta przedszkolaki przygotowywały się już od samego rana.
Samodzielnie wykonały sobie opaski na głowę i ozdobiły je. Dzieci,
opowiadały o swoich maskotkach - misiach, poznały historię pluszowego
misia, obejrzały projekcję bajek „Miś Colargol”, ,,Masza i Niedźwiedź''.
Największe jednak emocje u dzieci wywołała wizyta Kubusia
Puchatka w przedszkolu. Naszemu wspólnemu spotkaniu z pluszowym
misiem towarzyszyły liczne atrakcje, np. ćwiczenia sprawnościowe,
zagadki, quizy, degustacja aromatycznych żelek i pianek, którymi częstował
Puchatek. Nie mogło zabraknąć wspólnego tańca, przy piosence i ćwiczeń

gimnastycznych, a trzeba
przyznać, że ten Puchatek to
prawdziwy sportowiec.
Na zakończenie
każdy przedszkolak otrzymał
pamiątkowy dyplom,
„Przyjaciela Pluszowego
M i s i a ” . Te n d z i e ń
w przedszkolu pełen był
uśmiechu oraz wspólnej
zabawy. Już dziś
z niecierpliwością oczekujemy
na kolejne Święto Pluszowego
Misia.
Serdecznie podziękowania składamy pani Jolancie Zbiżek i uczniowi klasy
ósmej Gabrysiowi za pomoc w zorganizowaniu tego, jakże ważnego dla
wszystkich dzieci święta.
Kaproń Agnieszka i Jaskowiak Monika

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
6 grudnia, to dzień kiedy spełniają się marzenia za sprawą
Świętego Mikołaja, który odwiedza wszystkie dzieci i przynosi wymarzone
prezenty.
Grupa "Skrzatów" i Pszczółek" przygotowywała się do spotkania
ze Świętym Mikołajem od pierwszych dni grudnia. Dzieci z pomocą Pań
napisały listy do Świętego Mikołaja i pięknie je ozdobiły, pilnie uczyły się
piosenek i wierszy oraz wykonały prace plastyczne i udekorowały swoje
sale.
W ten długo wyczekiwany dzień przedszkolaki założyły czerwone
ubranka i mikołajowe czapki i z niecierpliwością nasłuchiwały
"Mikołajowych" dzwoneczków. Kiedy zjawił się ze swoimi pomocnikami
dzieci powitały Go z wielką radością i zaprezentowały Wyjątkowemu
Gościowi wiersze i piosenki. Święty Mikołaj pochwalił dzieci i wręczył
każdemu prezent. Życzliwy i sympatyczny Mikołaj na zakończenie zrobił
sobie pamiątkowe zdjęcie z przedszkolakami i obiecał, że odwiedzi je za
rok.
W tym wyjątkowym dniu, pamiętając o innych, przedszkole
wsparło Teatr Forma. Wypłacając dowolną kwotę otrzymaliśmy link do
nagrań przedstawień teatralnych, które obejrzeliśmy z wielkim
zainteresowaniem.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie
i przygotowanie paczek dla dzieci oraz Samorządowi Uczniowskiemu,
a szczególnie uczniom klasy VIII: Kubie za wcielenie się w rolę Świętego
Mikołaja oraz Joli , Julii i Pani Iwonie Lenart.
Wychowawczynie przedszkola

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
TOMASZ NALEPA ODZNACZONY
ZA ZASŁUGI DLA SPORTU
23 października 2021r. w Hali Globus w Lublinie odbył się XVII
Zjazd Delegatów Lubelskiego
Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego.
Podczas zjazdu wręczone
zostały odznaczenia „Za
Zasługi dla Sportu” przyznane
p r z e z M i n i s t r a K u l t u r y,
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu Piotra Glińskiego.
Wręczenia dokonał poseł
Sławomir Skwarek.
Wśród wyróżnionych
z województwa lubelskiego,
odznaczenie otrzymał
wicedyrektor, nauczyciel
wychowania fizycznego
Z e s p o ł u
S z k ó ł
w Modliborzycach pan
Tomasz Nalepa. Odznaka
przyznawana jest trenerom
wyróżniającym się szczególną
aktywnością i uzyskującym
wybitne osiągnięcia
w działalności w zakresie sportu.Gratulujemy wyróżnienia i życzymy
dalszych sukcesów sportowych.
Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
Anna Gąska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej szkoły, święto
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi bez których szkoła nie
mogłaby funkcjonować. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa
niemożliwe było zorganizowanie wspólnego świętowania, występu na żywo
oraz zaproszenie gości. Chcąc jednak uczcić ten dzień, by zachować
tradycję obchodów Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy IV
a przygotowali i nagrali przedstawienie. Piosenką i wierszem podziękowali
dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trudną,
a zarazem ważną misję - pracę, której należy się szacunek

i wdzięczność. Jeszcze raz Dziękujemy! Życzymy wszystkiego
najlepszego! Sto lat!

Link do przedstawienia : https://fb.watch/8CqOv73u6v/
Agnieszka Gierłach-Kryń, Emila Łukasik

KONKURS PLASTYCZNY
W dniu 12 listopada 2021 r. nastąpiło rozstrzynięcie konkursu
p l a s t y c z n e g o
zorganizowanego pod
hasłem „Nasz Orzeł Biały”.
W trakcie realizacji zadania
konkursowego uczniowie
klas IV-VIII wykazali się
k r e a t y w n o ś c i ą ,
p r a c o w i t o ś c i ą
i sumiennością. 24 uczniów
zostało wyróżnionych
dyplomami. Trzy uczennice otrzymały nagrody książkowe.
Miejsce I - Łucja Sulowska - uczennica klasy VII b, Miejsce II - Weronika
Studzińska - uczennica klasy V a, Miejsce III - Alicja Frączek - uczennica
klasy V a. Serdecznie gratulujemy!!!
E. Rycerz

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
W życiu każdego człowieka ważną rolę odgrywają bajki, zarówno
te czytane, jak i oglądane. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, bawią
i uczą, przekazują ponadczasowe prawdy życiowe. Dlatego też bajkowi
bohaterowie doczekali się swojego święta.
5 listopada 2021r. obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek, który
jest jednocześnie dniem urodzin najbardziej znanego producenta bajek Walta Disney'a. Tego dnia Świetlica szkolna zamieniła się w salę kinową.

recytatorów województwa lubelskiego. To wielkie osiągnięcie dla Alicji, jak
również dla mnie. Udział Alicji w Turnieju Wojewódzkim jest wynikiem nie
tylko jej talentu, ale również systematycznej pracy i wytrwałości w dążeniu
do celu.
Alicjo, wszyscy Ci gratulujemy, cieszymy się z Twojego sukcesu
i życzymy jeszcze wielu wspaniałych występów recytatorskich!
Bożena Pikula

MAGICZNY ŚWIAT ANDRZEJEK

22 listopada 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie
odbył się półfinał wojewódzki
w drużynowym tenisie stołowym
w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Naszą szkołę
reprezentowali: Aleksandra
Jocek, Kamila Kędziora, Dawid
R a d w a n i F i l i p Ta r a d y ś .
Dziewczęta spisały się bardzo
dobrze i zajęły I miejsce, chłopcy
zakończyli turniej na IV miejscu.
W środę tj. 24 listopada,
dziewczęta wezmą udział w finale
wojewódzkim, który odbędzie się
w Szczebrzeszynie. Trzymajmy
kciuki za nasze zawodniczki.

Andrzejki to wieczór wróżb, który przypada na noc z 29 na 30
listopada. W dawnych czasach pod koniec każdego roku, kiedy dni stawały
się krótsze a wieczory dłuższe, młodzież po nauce i pracy zbierała się
w jednym domu, aby wspólnie śpiewać i bawić się. Jedne z ważniejszych
spotkań odbywały się w wieczory poprzedzające imieniny Katarzyny
i Andrzeja. Był to okres wróżb. Chłopcy wróżyli sobie 24 listopada
w Katarzynki, a dziewczęta 29 listopada w wigilię imienin Andrzeja.
Z czasem katarzynkowe wróżby zanikły, a tradycja andrzejek pozostała do
dziś.
W tym roku w dniach 26 i 30 listopada zorganizowane zostały
w Świetlicy szkolnej andrzejki wypełnione konkursami, zagadkami oraz
tradycyjnymi wróżbami. Była to lekcja otwarta, na którą została zaproszona
pani dyrektor Anna Gąska. Na początku „wróżki czarodziejki” opowiedziały
dzieciom o historii andrzejek,
a następnie uczniowie musieli
odpowiedzieć na andrzejkowe
zagadki. Oczywiście, nie obyło się
bez andrzejkowych wróżb. Dzieci
poznawały swoją przyszłość,
poprzez udział w takich wróżbach
jak: „wyścig butów”, „serca
z imieniem”, „kim będę
w przyszłości”-losowanie zawodów
itd. Wszyscy dobrze się bawili przy
muzyce w "tańcu z brakującym
krzesełkiem". Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne, zdobiąc
czarodziejski kapelusz oraz rysując swoje marzenia w czarodziejskiej kuli.
W podziękowaniu za świetną zabawę „wróżki czarodziejki”
obdarowały uczestników słodkościami.

Tomasz Nalepa

Emila Łukasik, Agnieszka Gierłach - Kryń

Uczniowie przypomnieli sobie historię "Czerwonego Kapturka", "Pinokia"
oraz "Trzech Małych Świnek". Po seansie filmowym kolorowaliśmy postacie
bajkowe, a na koniec zajęć zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.
Agnieszka Gierłach-Kryń, Emila Łukasik

I MIEJSCE DZIEWCZĄT W DRUŻYNOWYM
TENISIE STOŁOWYM

VI MIEJSCE SZACHISTÓW W FINALE
WOJEWÓDZKIM
23 listopada 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6
w Zamościu odbyły się Wojewódzkie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych.
Naszą szkołę reprezentowali: Julia Roman,
Dawid Woźniak, Krzysztof Woźniak i Filip Gajór.
Zawodnicy rozegrali 9 partii i ostatecznie zajęli VI
miejsce.
Szachy są planszową grą strategiczną
znaną na całym świecie, w każdej kulturze
i cywilizacji. Nie ma kontynentu czy kraju,
w którym ta gra nie byłaby znana. Gra w szachy,
bez względu na wiek dziecka, rozwija jego
koncentrację, zwiększa cierpliwość oraz uczy
skupienia. Ma to szczególne znaczenie we
współczesnej, skomputeryzowanej
rzeczywistości. Szachy uczą też zdrowej rywalizacji, logicznego myślenia
oraz pozytywnie wpływają na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.
Mam nadzieję, że nasi zawodnicy będą nadal rozwijać swoje
umiejętności szachowe oraz zachęcą młodszych kolegów do uprawiania tej
dyscypliny.
Tomasz Nalepa

PORANEK LITERACKI
W klasie 8 A odbyła się niecodzienna lekcja języka polskiego,
w całości przygotowana przez uczniów i z pełnym ich zaangażowaniem. Był
to poranek poetycki i spotkanie z epopeją narodową ,,Pan Tadeusz” Adama
Mickiewicza. Karolina Chudy i Kacper Serwatka powitali zaproszonych
gości – dyrekcję naszej szkoły p. Annę Gąskę i p. Tomasza Nalepę oraz
nauczyciela bibliotekarza p. Magdalenę Wielgus, koleżanki i kolegów ze
swojej klasy. Inwokacją i polonezem zagranym na gitarze, Hubert Sulik,
uroczyście rozpoczął to klasowe spotkanie z poezją. Minirecital nadał
kolorytu wspólnemu czytaniu i wprowadził nas w niezwykły klimat Polski
szlacheckiej. Przy stole, przypominającym ten z Soplicowa, bogato
zastawionym różnymi ciastami i ciasteczkami, wśród płonących świec,
słychać było szelest kartek i głosy uczniów prezentujących najpiękniejsze
opisy wierszem pisane. Wszyscy w ciszy i w skupieniu słuchali pięknej
poezji naszego wieszcza narodowego. Tu jawi nam się dworek szlachecki
i Zosia, słyszymy Sędziego , który mówi, że ,,Grzeczność nie jest nauką
łatwą ani małą…'', potem w swojej wyobraźni widzimy grzybobranie,
litewską puszczę i karczmę Jankiela. Wzrusza nas koncert Wojskiego na
rogu opowiadający o przebiegu łowów. Słuchamy odgłosów burzy

TURNIEJ
WOJEWÓDZKI
ALICJI WĄSEK
25 listopada 2021 r. na
scenie Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Lublinie odbył się Turniej
Wo j e w ó d z k i 2 5 . J e s i e n n e g o
Konkursu Recytatorskiego
,,Śmiechem – żartem”.
Alicja Wąsek, uczennica klasy 3 A,
PSP im. Orła Białego
w Modliborzycach zaprezentowała
przed jury i zgromadzoną
publicznością wiersz Juliana
Tuwima ,,O Grzesiu kłamczuchu
i jego cioci”. Za swój udział
w konkursie otrzymała
podziękowanie i nagrody
rzeczowe.
Jestem bardzo dumna ze swojej uczennicy. Znalazła się wśród najlepszych

i podziwiamy serwis obiadowy, pochodzący z czasów potopu szwedzkiego.
Z zachwytem słuchamy koncertu Żyda Jankiela na cymbałach, który
muzyką oddaje historię Polski z ostatnich dwudziestu lat, a polonez wieńczy
spotkanie z ,,Panem Tadeuszem”. W poranku poetyckim również czynny
udział wzięła dyrekcja naszej szkoły, czytając wraz z uczniami fragmenty
,,Pana Tadeusza”. A wszystko to przeplatane dawną muzyką szlachecką,
relaksującymi odgłosami natury, fragmentami filmu ,,Pan Tadeusz” w reż.
Andrzeja Wajdy, a zakończone piosenką ,,Soplicowo”Stanisława Soyki
i Grzegorza Turnaua. Z tej też okazji uczniowie wykonali prace plastyczne
związane z ,,Panem Tadeuszem” - ,,Słowa sercem malowane”.
Była to bardzo ciekawa lekcja, która zapewne na długo
zastanie w pamięci każdego z nas. Lekcja nie tylko języka polskiego, ale
lekcja integracji zespołu klasowego, lekcja kultury i spotkania z poezją.
Bożena Pikula

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
WYCIECZKA DO LUBLINA

PROGRAM EDUKACYJNY

W dniu 20 października 2021 r. uczniowie klas VI -VIII odwiedzili
stolicę naszego województwa – Lublin. Pierwszym miejscem, które poznała
młodzież, był Ogród Botaniczny UMCS witający zwiedzających pięknymi
jesiennymi barwami. Pod opieką profesjonalnego przewodnika Błażeja
uczniowie odkrywali tajemnice ogrodu i poznawali gatunki roślin, które w
naturze występują bardzo rzadko lub zostały sprowadzone z odległych
krajów. Uwagę uczniów przykuł Dworek Kościuszków, pochodzący z XVIII
w i e k u . S a m Ta d e u s z
Kościuszko pomagał swemu
stryjowi Janowi Kościuszce
w projektowaniu i realizacji
tego pierwszego parku na
Sławinku.
Po ciekawym
i pouczającym pobycie
w Ogrodzie Botanicznym
uczniowie udali się do parku
trampolin Akropark. Młodzież
bawiła się bardzo dobrze,
skacząc na trampolinach,
przechodząc tor ninja i grając
w różne gry i zabawy, które
oferował park.
Ostatnim etapem
wycieczki była wizyta w kinie,
gdzie młodzież wraz z opiekunami obejrzała film pod tytułem „Mistrz”
w reżyserii Macieja Barczewskiego. Film przedstawia prawdziwe
wydarzenia i postać legendarnego przedwojennego mistrza boksu
Tadeusza „Teddiego” Pietrzykowskiego, który zdołał uratować swoje życie,
tocząc walki bokserskie na ringu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
Dla uczniów naszej szkoły była to niezapomniana lekcja historii.
Po wizycie w kinie wszyscy bezpiecznie wrócili do swoich domów.
Uczniowie, którzy brali udział w wycieczce, serdecznie dziękują opiekunom:
pani Jolancie Zbiżek, pani Agnieszce Kołodziejskiej i pani Iwonie Lenart za
wspólny wyjazd, opiekę i dobrą zabawę.

8 listopada 2021 r., w Dniu Śniadanie Daje Moc, uczniowie klas
I-III naszej szkoły przygotowali śniadanie w swoich klasach. Dzieci mogły
wspólnie przygotować i zjeść najważniejszy posiłek dnia. Miały okazję

Jolanta Krzysztoń – przewodnicząca SU

ŚLUBUJEMY

spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne
dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne. Przykład, który może
przemówić do wyobraźni dzieci? Samochód bez benzyny nie zabierze nas
na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki.
Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Uczniowie i nauczyciele są
zaangażowani co roku w ten program, a efekt naszego Dnia Śniadania
będzie na całe życie, bo ŚNIADANIE daje moc!

WYRÓŻNIENIE W 25. POWIATOWYM
JESIENNYM
KONKURSIE
RECYTATOR
SKIM „
ŚMIECHEM –
ŻARTEM”

Mimo, że chodzą do szkoły kilka tygodni a drugoklasiści ponad
rok, to dopiero teraz mogli w pełni poczuć przynależność do naszej szkoły.
22 października 2021 roku o godzinie 9.30 odbyło się ślubowanie
i pasowanie na ucznia naszej szkoły klasy I i II. Ze względu na sytuację
pandemiczną w kraju, uroczystość miała charakter zamknięty. Wzięło w niej
udział niewielkie grono osób: uczniowie klas I i II, wychowawczynie klas,
ksiądz proboszcz Parafii Brzeziny, pani Dyrektor Szkoły, przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego i rodziców.

8 listopada 2021r.
w JOK odbył się kolejny
etap konkursu
recytatorskiego. Naszą
szkołę reprezentowali:
Jakub Ptaszek,
Dominik Dziewa,
Natalia Szpyt, Emilia
Dziewa, Nikola
Krasowska, Aleksandra
Bryk. Jury przyznało
wyróżnienie dla ucznia
klasy III Dominika
Dziewy za wiersz
„O Grzesiu kłamczuchu
i jego cioci” Juliana
Tuwima.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku
szkolnego. Panie wychowawczynie zapoznawały i wdrażały swoich
uczniów do pełnienia różnych obowiązków, wynikających z faktu
rozpoczęcia nauki w szkole. Klasy przygotowały na dzień ślubowania część
artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności. Uczniowie
recytowali wiersze o ojczyźnie, śpiewali piosenki, wykonywali zadania
gimnastyczne a nawet pili sok z cytryny.
Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze. Po
odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła oficjalna część uroczystościuczniowie złożyli przysięgę na Sztandar szkoły. Następnie Pani Dyrektor
pasowała każde dziecko na ucznia przez dotknięcie jego ramienia dużym
ołówkiem. Dzieci otrzymały dyplomy, upamiętniające tak wielkie
wydarzenie w ich życiu szkolnym oraz upominki ufundowane przez
Samorząd i rodziców. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła życzenia wielu
sukcesów w nauce wszystkim uczniom.
Życzymy naszym wychowankom wielu radosnych chwil
spędzonych w naszej szkole, sukcesów małych i dużych, a rodzicom
zadowolenia i satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci.
Marta Michna, Grażyna Orzeł

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jedenastego
listopada to święto każdego Polaka. Uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym przygotowali z tej
okazji apel upamiętniający 103. rocznicę odzyskania wolności przez
Polskę. Nasza ojczyzna po 123 latach niewoli znów pojawiła się na mapie
Europy i stała się niezależnym, suwerennym i niepodległym państwem.
Młodzi patrioci zaprezentowali w wierszach i piosenkach krótką lekcję
historii, obrazującą trudną drogę Polaków do Niepodległości. Data 11
listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary
i zwycięstwa. Również Samorząd Uczniowski nie zapomniał o tym ważnym
wydarzeniu historycznym. Ozdobił okna symbolami narodowymi
i przeprowadził wywiady wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli oraz
pracowników obsługi na temat współczesnego rozumienia patriotyzmu.
Wszyscy nasi wychowankowie brali udział w Maratonie Językowym dla
Niepodległej. Konkursowe zmagania obejmowały wiedzę z języka
polskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w obchody tego
święta.
Ewa Boś, Jolanta Zbiżek, Agnieszka Kołodziejska

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI
Międzynarodowy Dzień Mediacji w tym roku przypadł na 21
października. Z tej okazji uczennice klasy VIII należące do Samorządu
Uczniowskiego, postarały się przybliżyć społeczności szkolnej tematykę
mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów. Pewnego rodzaju
pertraktacji, rozmowy, w której bezstronna osoba trzecia, pomoże znaleźć
rozwiązanie w sytuacji, gdzie przynajmniej dwie osoby nie umieją się ze
sobą porozumieć.

Ósmoklasistki rozdały ulotki informacyjne oraz przygotowały
gazetkę poświęconą temu zagadnieniu. Jest to zapowiedź wprowadzenia
opieki mediatora, który będzie mógł poprowadzić mediację na terenie
szkoły.
Pedagog szkolny

PASOWANIE NA UCZNIA
Dnia 29 października 2021 roku odbyło się w szkole uroczyste
"Pasowanie na ucznia". Na początku uczniowie klasy pierwszej zostali
przywitani przez Dyrektora Szkoły. Po odśpiewaniu ,,Mazurka
Dąbrowskiego", nastąpił moment ,,Poświęcenia" tornistrów i przyborów
szkolnych przez księdza Proboszcza Parafii Matki Bożej Nieustającej

Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień
11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym
kraju, lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu
Józefa Piłsudskiego przed grobem Nieznanego Żołnierza. Pamiętajmy
i obchodźmy radośnie nasze narodowe święto. Dekorujmy nasze domy
biało- czerwonymi flagami i cieszmy się, naprawdę cieszmy się wolnością
w coraz trudniejszych czasach.
Miesiąc listopad był dla całej społeczności szkolnej wyjątkowym
czasem pamięci. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości klasa III
przygotowała
montaż słowno –
m u z y c z n y
przybliżający tamte
wydarzenia.
Kolejnym ważnym
akcentem było
przystąpienie do
akcji „Szkoła do
hymnu”, a także
„Szkoła pamięta”.
Wszyscy uczniowie
oraz nauczyciele
odśpiewali hymn
zgodnie z tradycją
10 listopada
o godzinie 11:11.
Natomiast starsi
uczniowie wraz z opiekunami nie zapomnieli o porządkowaniu miejsc
pamięci, takich jak pomnik wzniesiony na „10 Rocznicę Odzyskania
Niepodległości”, grób Nieznanego Żołnierza oraz grób zmarłych nauczycieli
Państwa Krzemieńskich.
Nauczyciele

TENIS STOŁOWY
– UDZIAŁ W FINALE WOJEWÓDZKIM
Pomocy w Wierzchowiskach. Następnie rozpoczęła się część artystyczna
uroczystości. Pierwszoklasiści recytowali wiersze i śpiewali piosenki
o tematyce związanej z rozpoczęciem nauki w szkole, a także utwory
o Ojczyźnie. Po zaprezentowaniu programu artystycznego, uczniowie
złożyli uroczyste „Ślubowanie". Następnie Dyrektor Szkoły dokonał
„Pasowania na ucznia" i wręczył uczniom pamiątkowe statuetki.
Wychowawczyni rozdała pierwszakom pamiątkowe dyplomy.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali młodszym kolegom
birety i plakietki, a rada klasowa rodziców książki. Potem przyszedł czas na

Drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Karol Biały
i Adrian Janik wzięła udział w Finale Wojewódzkim w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym, organizowanym przez Lubelski
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, który odbył się w Szczebrzeszynie
24 listopada 2021 r. W turnieju wzięło udział 12 zespołów, które wcześniej
wywalczyły tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie w swoich rejonach.
Nasza drużyna zajęła II miejsce w półfinałach wojewódzkich, rozgrywanych

pamiątkowe zdjęcia. Dzień ,,Pasowania na ucznia" był dla pierwszaków
bardzo ważnym wydarzeniem, które zostanie im na długo w pamięci.
Wychowawczyni

LISTOPAD W NASZEJ SZKOLE
„Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi.
Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci”.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym w 1937
roku. Podczas II wojny światowej i po niej, aż do 1989 roku, w czasie rządów
komunistycznych, obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero
w 1989 roku ustawą Sejmu przywrócono obchody tego święta. Narodowe

22 listopada 2021 r. w Zakrzewie, ulegając jedynie drużynie ze szkoły
z Dębiny. Ostatecznie nasza ekipa w finale wojewódzkim wygrała jeden
mecz, natomiast dwóch nie udało się obronić, co pozwoliło zająć 9 miejsce
w województwie.
Gratulujemy zawodnikom oraz rodzicom i życzymy dalszych
sukcesów sportowych.
Nauczyciele w-f

V CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY
W niedziele 5 grudnia 2021 r. na rynku w Modliborzycach odbył
się po raz piąty Charytatywny Bieg Mikołajkowy oraz Nordic Walking na
dystansie 5 km. Start i meta rywalizacji zlokalizowane były na rynku
w Modliborzycach, przez co miejsce to na kilka godzin zamieniło się
w miasteczko świętych Mikołajów. Każdy, kto nie boi się zimna i chciał
zostać w tym dniu świętym Mikołajem, zawitał do Modliborzyc niezależnie
od poziomu wytrenowania i aktualnej formy, po to aby pomóc w leczeniu
i rehabilitacji Ani. Ania to nasza koleżanka, mieszkanka naszego miasta
która uległa w wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznała
uszkodzenia kręgosłupa i porusza się na wózku inwalidzkim. W biegu udział

wzięło około 400 uczestników oraz wielu kibiców i mieszkańców
okolicznych miejscowości. Liczną grupę uczestników stanowili mali
mikołajkowie czyli skrzaty, uczestnicząc w biegu wraz z rodzicami. Cel był
dla wielu osób również sportowy, pokonać swój wynik z poprzednich edycji,
pokonać własne słabości,
lecz nade wszystko
ważna była pomoc,
wsparcie finansowe,
które zostało przekazane
na cel leczenia i
rehabilitacji dla ANI.
P o t r z e c h
najlepszych zawodników
i z a w o d n i c z e k
w kategorii open NW
i bieg na każdym
dystansie otrzymało
puchary i nagrody
rzeczowe. Pamiątkowe
puchary otrzymali także
najszybsi mieszkańcy
gminy Modliborzyce
w poszczególnych
kategoriach.
Bieg 5 km OPEN Mężczyzn:
1. Michał Biały – SKB Kraśnik – czas 16 m 15 s
2. Karol Gąbka – Moldiborzyce – czas 18 m 38 s.
3. Robert Flis – Bike Klub Janów Lubelski – 18 m 39 s.
Bieg 5 km OPEN Kobiet:
1. Małgorzata Siembida – SKB Stalowa Wola – 20 m 23 s.
2. Katarzyna Głuszak – Lublin – 22 m 01 s
3. Agnieszka Strzałka – SKB Stalowa Wola – 23 m 20 s.

przeznaczona została na pomoc naszej mieszkanki. Razem wybiegaliśmy,
wychodziliśmy, zebraliśmy rekordową sumę 26 032,60 zł! Suma zebrana
jest imponująca i znacznie przyczyni się do walki o powrót do „normalności”

naszej koleżanki. SERDECZNE PODZIĘKOWANIA za Waszą pomoc,
uczestnictwo i wsparcie!!!
Organizatorami biegu byli:
- Urząd Miejski w Modliborzycach,
- Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Modliborzycach,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Modliborzycach.
Wsparły Nas
instytucje i organizacje:
G O K Modliborzyce,
GOPS Modliborzyce,
jednostki O S P
z Wierzchowisk
Pierwszych, Wolicy
Drugiej, Stojeszyna,
Dąbia i Modliborzyc,
Koła Gospodyń
Wiejskich „Wysokie
Obcasy” z Modliborzyc,
Koło Gospodyń
Wiejskich ze Stojeszyna,
Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach, ZSCKR w Potoczku.
Nasi sponsorzy:
STP Ludian Marcin, DANKOP Daniel Miś, Browar Club, GLOV, Raptor
Gym, Kwiaciarnia Gardenia – Renata Widz, Dwór Sanna, Usługi
Projektowe Maria i Michał Wołoszynek, Winnica Dwa Wzgórza, Manilash
Beuty, Strefa Kobiet, Reklama Janów – Xlight, Siłowania – Active, PW Eska
Stanisław Kozyra, Kamex S.C. Piekarnia Cukiernia Kamiński Piotr
Kamińska Małgorzata, EM-HAFT Monika Śmietana, K2 Shooting.
GUKS Modliborzyce

Bieg 5 km - Mieszkaniec Gminy Modliborzyce/Mężczyzna/:
1. Karol Gąbka,
2. Piotr Biżek,
3. Sławomir Śmietana.
Bieg 5 km - Mieszkaniec Gminy Modliborzyce /Kobieta/:
1. Liliana Sulik,
2. Uczestnik Anonimowy,
3. Ewa Łoszak.
NW 5 km OPEN Mężczyzn:
1. Jacek Wiśniewski – Zebra Team,
2. Stanisław Młynarski – SKB Stalowa Wola,
3. Krzysztof Woć – Lublin.
NW 5 km OPEN Kobiet:
1. Dorota Rejman,
2. Jolanta Orzechowska,
3. Edyta Hajzer – Tes.
NW 5 km - Mieszkaniec Gminy /Mężczyzna/:
1. Andrzej Mańka,
2. Ryszard Skoczyński.
NW 5 km - Mieszkaniec Gminy /Kobieta/:
1. Edyta Hajzer – Tes,
2. Bożena Wielgus,
3. Aneta Góra.
Całość środków zebranych podczas tej zbiórki publicznej

NIE KLIKAJ W PRZESYŁANE LINKI!
Z TEJ METODY KORZYSTAJĄ OSZUŚCI
Kilku mieszkańców naszego regionu straciło pieniądze po
tym jak "weszli" w przesłany do nich link za pośrednictwem
komunikatora WhatsApp. Oferowali sprzedaż na portalach
ogłoszeniowym różnych przedmiotów. Za pośrednictwem
komunikatora kontaktowały się z nimi osoby zainteresowane
zakupem. Przesyłali sprzedającym link. Ci klikali w link i podawali dane
do bankowości elektronicznej.
Po raz kolejny przestrzegamy aby nie udostępniać nikomu
danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do
konta lub danych karty. Nie powinniśmy także otwierać przesłanych
linków, nie znając ich zawartości oraz instalować dodatkowych
oprogramowań na urządzeniach, z których następuje logowanie do
banku. Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie
wykonujemy. Zachowanie czujności może skutecznie ochronić nas
przed stratą pieniędzy.

JUDO TEAM MODLIBORZYCE
ZAWODY W SOCHACZEWIE

udział liczne ekipy z Francji, Czech, Słowacji oraz kluby z całej Polski.
Dobrze zaprezentowali się także nasi zawodnicy, którzy w stolicy Tatr
wywalczyli cztery medale.

2 p a ź d z i e r n i k a 2 0 2 1 r. n a r o z g r y w a j ą c y c h s i ę
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików regionu II udany debiut
w swojej nowej kat. wagowej i wiekowej zaliczył Jakub Szmit, zajmując
2 miejsce. Na 5 miejscu uplasowała się Natalia Wala, a na 9 miejscu
startujący w najliczniejszej kategorii wagowej Hubert Sulik.

KĄTY WROCŁAWSKIE
Reprezentanci Judo Team Modliborzyce wzięli udział w bardzo
mocno obsadzonym turnieju, który odbył się 16 października 2021 r.
w Kątach Wrocławskich. Ponad 700 zawodników z całej Polski
rywalizowało na zawodach zorganizowanych przez Sekcja Judo i Sumo
MKS Juvenia . Nie zabrakło również naszych zawodników, którzy godnie
i z powodzeniem reprezentowali modliborski klub Judo. Najlepszym
wynikiem sportowym może pochwalić się startujący w kat.wagowej do 33
kg. Dawid Woźniak, który uplasował się na II miejscu. Brązowy medal
w swojej kategorii wagowej wywalczył Jakub Gąbka a tuż za podium

Srebrny Medal zdobyli: Natalia Wala, Kacper Lenart. Brązowy
medal wywalczyli: Julia Bużewicz. Krzysztof Woźniak. Na 5 miejscu
uplasowali się: Jeremiasz Sędziak, Dawid Woźniak, Jakub Szmit,
a 7 miejsce zajął Hubert Sulik.

24 października 2021 r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego. 11-osobowa ekipa Judo Team Modliborzyce
zdobyła 7 medali. Najlepiej spisali się Kinga Zaremska i Jakub Gąbka,
którzy zwyciężyli w swoich kategoriach wagowych i wiekowych. Na drugim
miejscu uplasowali się: Karol Lewandowski, Natalia Wala, Oliwia Łukasik i
Krzysztof Woźniak. 3 miejsce zajęła Kinga Drelich. Tuż za podium znaleźli
się: Ksawery Kruk, Dawid Woźniak i Bartosz Lewandowski.
uplasował się Jakub Szmit, zajmując IV miejsce. Pozostali uczestnicy:
Jakub Skitał, Krzysztof Woźniak, Kacper Lenart i Huber Sulik odpadli
w walkach eliminacyjnych. Dla większości grupy był to debiut w zawodach
tak dużej rangi i jak widać - dobrze poradzili z sobie z wyznaczonym przez
siebie i trenera celem.

BIEGAMY POMAGAMY

SPORTOWY
WEEKEND
NASZYCH
ZAWODNIKÓW
Za nami sobota
i niedziela pełna sportowych
emocji, a to za sprawą dwóch
t u r n i e j ó w, w k t ó r y c h
zawodnicy Uczniowskiego
Klubu Sportowego Judo Team
Modliborzyce wzięli udział.
W sobotę 24 października
2021 r. judocy z Modliborzyc
walczyli na matach
w Zakopanem podczas XXIV
Międzynarodowego Turnieju
Judo. W zawodach brały

Ponad 50-osobowa ekipa z Judo Team Modliborzyce miała
przyjemność wziąć udział w V Charytatywnym Biegu Mikołajkowym
w Modliborzycach.
W tym roku biegaliśmy na rehabilitację dla Ani, mieszkanki naszej
gminy. Bardzo nas cieszy, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę. Duma
rozpiera, że nasi zawodnicy tak dzielnie się zmobilizowali i wspólnie
z rodzicami dołączyli do tej akcji. Życzymy Ani szybkiego powrotu do
zdrowia, determinacji oraz wytrwałości, w procesie rehabilitacji.
Judo Team Modliborzyce

AMATORSKI ZESPÓŁ TEATRALNY W MODLIBORZYCACH
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia mgr Stefan Kubicki
zaprzestał swojej działalności reżyserskiej. Amatorski ruch teatralny skupił
się wokół szkoły, w której powstał zespół teatralny, będący pod opieką
nauczycielki historii Ireny Wójtowicz. W jej reżyserii wystawiono m.in.
„A w jej ręku piórko złote”, „Gwałtu, co się dzieje”, „Zemsta”, „Za górami , za
lasami” oraz „Dzikie łabędzie”.
Baśń Hansa Christiana Andersena „Dzikie łabędzie”, była
spektaklem cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród naszej
społeczności, wyreżyserowanym przez panią Irenę Wójtowicz. Miałam
ogromną przyjemność być częścią tego wielkiego wydarzenia. Jestem
pełna podziwu i uznania za ogromny wkład pracy, jaki nasza nauczycielka

wspaniale współgra. Przedstawienie miało dla nas „małych aktorów” duże
znaczenie emocjonalne - zostało wystawione przed widownią, zaś widzami
byli nasi rodzice, grono pedagogiczne, mieszkańcy Modliborzyc, a także
koleżanki i koledzy z innych klas.
Obsada baśni „Dzikie łabędzie”: Elza – Małgorzata Orłowska, jej
bracia - Zbigniew Siebielec, Andrzej Wójtowicz, Tadeusz Kucia, Andrzej
Dziadosz, Stanisław Gil, Jan Bosy, Leszek Olaś, niania – Emilia Zdybicka,
wróżka – Anna Kucia, królowa – Urszula Krawiec, królewicz – Bogdan
Wesołowski, dworzanin Nels - Waldemar Krawiec, książe - Tadeusz
Soliński, księżniczka – Marta Pankowska, czarodziej – Janusz Tatko, ksiądz
–Wincenty Pakuła, sędzia – Wiesław Gutek, kat – Tadeusz Krasowski,
halabardziści - Józef Kapica i Roman Orłowski, leśne rusałki m.in. Jadwiga
Kudła, Maria Mazurkiewicz, Janina Krasowska, Wiesława Głowacka, Marta
Sałęga. Elżbieta Krasowska, Łata, Lewandowska, zajączki m.in. Ewa
Tomiło, Joanna Molicka, Irena Pikula, Zdzisława Maślach, Joanna
Pankowska, Marta Solińska, Danuta Gil, Ewa Wolano, nietoperze, m.in.
Zofia Adamek, Grażyna Głuszec oraz sówki.

URSZULA KRAWIEC, EMILIA ZDYBICKA, MAŁGORZATA ORŁOWSKA,
BOGDAN WESOŁOWSKI, JAN BOSY, ZBIGNIEW SIEBIELEC OLAŚ I INNI

historii włożyła w reżyserię tego przedstawienia. Pamiętam jeszcze dzisiaj
godziny prób, powtarzanie swoich ról i gestów. Przepiękne dekoracje do
każdego aktu tej sztuki wykonał własnoręcznie Eugeniusz Sałęga. Jeszcze
dzisiaj mam w pamięci obraz, jak odwiedziłam w domu jego córkę Teresę a
tam w pokojach porozkładane były olbrzymie plansze malarskie, na których
jej tata malował dekoracje: na jednym las, na innym grota czy też wnętrza
komnat. Oglądając zdjęcia zawsze podziwiam kunszt mistrzowski
dekoracji, jakie przygotował do tego spektaklu. Natomiast jego żona Julia
Sałęga oraz moja mamusia Maria Krawiec szyły nam kostiumy do tego
przedstawienia. Dużej pomocy w pracach organizacyjnych udzieliły
nauczycielki: Edwarda Marzec - podjęła się funkcji suflera oraz Krystyna
Tatko, która zajęła się makijażem. Materiały do charakteryzacji osób
przygotował mgr Stefan Kubicki. Natomiast oświetlenie sceny i sali wykonał
Henryk Olaś. Stworzenie odpowiedniego tła dało wszystkim osobom
uczestniczącym w przedstawieniu poczucie, że dzieje się coś wyjątkowego,
że włożona w przygotowanie praca nie poszła na marne, a wszystko

Spektakl okazał się wielkim sukcesem. Zgromadzona liczna
publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami i słowami uznania.
Sztuka grana była kilka razy w Modliborzycach, a także na scenach
w Janowie Lubelskim, Kraśniku i innych okolicznych miejscowościach. Dla
„młodych aktorów” zorganizowana została wycieczka do Krakowa,
Zakopanego i Wieliczki.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze...
U.Bzydra
foto. arch. prywatne U.Bzdyry

OD SZWEDA DO BISURMANA
Barbara i Pelagia
Ksawery Masłowski podaje, że narodziny najmłodszego syna
Ignacego i Pelagii miały miejsce na kilka godzin przed śmiercią Solmana,
„..żona tegoż przed kilkoma godzinami porodziwszy syna, niebezpiecznie
chora leżała…”, w innym miejscu podaje, że jeniec prosił Hramłowa o łaskę
przez wzgląd na czwórkę swoich dzieci81. Z kolei w tradycji rodzinnej
Solmanów przekazywano wiadomość, że wtargnięcie Rosjan do wolickiego
dworku i wiadomość o tragicznej śmierci Ignacego przyspieszyła
rozwiązanie. Nowo narodzonemu dziecku nadano imię Ignacy. Jako
pamiątkę po zamordowanym mężu. Pelagia do końca życia przechowywała
skrwawioną obrączkę ślubną Ignacego, którą odkupiono lub znaleziono
w miejscu tragedii.
Barbara Solman mocno przeżyła śmierć syna, wcześniej,
w 1862 r. zmarła jej wnuczka Maria
Eufrozyna. Sędziwa Barbara
i Pelagia z Zembrzuskich Solman
dołożyły starań, by pamięć o ich
ukochanym Ignacym przetrwała.
Nieopodal miejsca tragedii
sporządzono krzyż, wykonany
z dębu, pod którym zamordowano
Solmana. Na cmentarzu
w Modliborzycach w miejscu
pochówku syna i wnuczki Barbara
Solman ufundowała okazały
i kosztowny pomnik. Na pomniku
umieszczono wierszowaną
inskrypcję informującą
o okolicznościach śmierci dziedzica
Wolicy. W miejscu przegranej przez
partię modliborską potyczki
ufundowała okazałą kapliczkę św.
Wincentego. Kolejna kapliczka
została zbudowana niedaleko
dworu Wolica, z inicjatywy Pelagii
Solman i dzierżawcy dóbr Wolica -

Jana Iwanowskiego. Umieszczono w niej napis, nawiązujący do wydarzeń
ze stycznia 1863 roku: „Na Chwałę Bogu. Ludziom ku pamięci”.
Barbara Solman z Bronickich zmarła 9.10.1864 roku, w chwili
śmierci miała 78 lat. Została pochowana w rodzinnym grobowcu, obok
ukochanego syna Ignacego i wnuczki Marii Eufrozyny. Podupadły dwór
Wolica i dobra ziemskie, po śmierci Barbary z Bronickich, zostały w 1865 r.
wydzierżawione Janowi Iwanowskiemu. Wdowa Pelagia nie pozostała
w Wolickich posiadłościach Solmanów. Nie mogła i nie chciała mieszkać
w miejscu, gdzie zamordowano jej ukochanego męża. Wiosną 1863 r.
przeniosła się wraz z synami do majątku Zembrzuskich (Brzezice,
Jaszczów, Biskupice). Nie sprzedała jednak „ziemi tak drogiej jej
ukochanemu Ignacemu”. Na terenie powiatu janowskiego miała
serdecznych przyjaciół i rodzinę. Była w bliskich kontaktach ze swoją siostrą
Heleną – żoną Karola Solmana. To właśnie Karol, mieszkający
w Modliborzycach do 1898 roku, odbierał należność z tytułu dzierżawy
gruntów majątku Wolica. Całą kwotę wysyłał szwagierce, gdy zdarzało się,
że pieniądze nie nadeszły w terminie: ”…do stryja Karola pisałam, ale
pieniędzy jeszcze nie przysłał, boję się aby przez tę zwłokę nie być
narażoną na nieprzyjemność”.
Zamierzała nabyć majątek ziemski w okolicach Lublina.
W korespondencji opisała dworki i posesje, które oglądała i chciała kupić.
Z opisów tych miejsc wynika, że wszystkie bardzo przypominały tereny
Wolicy. Jednak zamiaru tego nigdy nie zrealizowała. Już w 1884 r. dla
Pelagii zaczęły się problemy finansowe. Zgromadzone pieniądze
przeznaczyła na edukację dla swoich synów. W latach osiemdziesiątych
XIX w. przeniosła się do Warszawy, miasta, które znała z czasów swojej
młodości. W Warszawie przebywał wówczas jej syn Tomasz. W ostatnich
latach życia sędziwa Pelagia z Zembrzuskich Solman zamieszkała
u Tomasza, który był cenionym warszawskim lekarzem. Zmarła w 1920 roku
w Warszawie, pochowana została na cmentarzu powązkowskim.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze Wieści Gminnych
M.Mazur
foto. arch. Biblioteki u Kazimierza
82
W styczniu 1863 roku Pelagia i Ignacy Solmanowie mieli trójkę dzieci, Maria
Eufrozyna zmarła w 1862 roku.

POŻEGNANIE NAJSTARSZEJ MODLIBORZANKI 2021 R…
Panie Boże, dziękuję Ci za moją Mamusię Aleksandrę Matyldę
Solińską - córkę Natalii i Władysława Saj, siostrę Józefa, Longiny i Edwarda,
-urodzoną modliborzankę w wolnej Polsce w 2021 r, i:
- uczennicę p. Luszawskiego, Siemieńca, Torli, ks. Stanisława Rybki
w Szkole Powszechnej
w Modliborzycach :
- koleżankę Janeczki Wójtowicz
z d. Pietras, Alinki Pietrzyk
z d. Stachurska, Zofii Zdybickiej
z d. Jopek, Wandy Kopiwody
z d. Wieczorek, Janiny Batorskiej
z d . W ą s e k , Ta d e u s z a
Batorskiego, Stanisława
Firosza, Heleny Molickiej
z d. Sudół, Heleny Orłowskiej
z d . P e c k a , Wa n d y S u d ó ł
z d. Dziadosz, Aleksandry
Czapla z d. Rusinek;
- była stałą pacjentką dra
Kazimierza Zielińskiego i apteki
prowadzonej przez mgr Stefana
Kubickiego -niech ich dusze
o Panie - wyjdą na Twoje spotkanie Mamusiu…
26 sierpnia 1940 r. w dniu matki Boskiej Częstochowskiej zostałaś
żoną Juliana Solińskiego ( z którym przeżyłaś 50 lat), synową Marii
i Marcelego Solińskich z Kobylan, Bratową Heleny, Kazimiery, Zofii
i Władysława Solińskich, a później- Mamusią- Marysi i Adama
Dzierżawskiego, Tadeusza i Anny z d. Orzeł, Marty i Mirosława Grzędy,
Urszuli i Waldemara Surmy: Babcią- Ewy, Macieja, Magdaleny, Wojciecha,
Bartosza, Karola, Tadeusza, Olgi i Mateusza; Prababcią – Neli, Łukasza,
Adasia, Tereski, Szymonka, Franciszka, Stasia, Jasia i Franeczka-Juleczka
-Sąsiadką pp. Tomkiewiczów, Urbanów, Gorczyców, Pecków,
M a z u r k i e w i c z ó w, K o p i w o d ó w, W ą s k ó w, N i e k r ó w, C h m i e l ó w,
Orzechowskich, Orłowskich - niech ich dusze - o Panie-wyjdą mamusi na
spotkanie…
Ukochana Mamusiu, dziękujemy Ci za serce, wychowanie, za
przekazaną wiarę, za dom rodzinny, którego byłaś ostoją jako wdowa przez
30 lat, po śmierci tatusia.
Szczególnie dziękuję Siostrze Urszuli i jej mężowi Waldemarowi za
kilkuletnią opiekę nad Mamusią, bo wasz dom stał się wtedy domem
rodzinnym, gdzie przyjeżdżaliśmy na imieniny i uroczystości rodzinne; bratu
Tadeuszowi i bratowej Ani i Madzi, na pomoc których zawsze mogli liczyć

Ula i Waldek, oraz za załatwianie wszelkich spraw, gdy mamusia była
w szpitalu i związanych z pogrzebem; siostrze Marcie i jej rodzinie za
coroczne kilkutygodniowe wakacje dla mamusi spędzane w Kobylanach
i Puławach.
Dziękuję ks. Prałatowi Józefowi Brzozowskiemu, który kilkakrotnie
odwiedzał mamusię, zawsze go wspominała. Szczególnie podziękowania
kieruję do dr Elżbiety Kolibskiej, która wielokrotnie ratowała życie naszej
mamusi.
Dziękuję Panu Bogu, że pozwolił Ci przeżyć 99 lat a mnie mówić do
Ciebie Mamo przez 75 lat - mamo, mamusiu…
Serdeczne podziękowania kieruję do sąsiadów- p. Zofii Peckowej,
p. Marii Krasowskiej, p. Janiny Madej, p .Marii Orłowskiej i pp. Kamińskichza wszelką pomoc, którą wielokrotnie mamusi świadczyli, odwiedzając ją
w naszym rodzinnym domu.
Ukochana Mamusiu, dziękujemy za Twoją postawę, gdy w trudnych
czasach doprowadziłaś do powstania pomnika, upamiętniającego ofiary
dokonanego w struskim lesie mordu, którego byłaś świadkiem, gdy Ciebie
wieziono na Zamek Lubelski 3.X.1942 r. i gdzie spędziłaś dziewięć miesięcy
jako zakładniczka nikogo nie zdradzając podczas nocnych przesłuchań.
Zawsze z okazji świąt 3 maja i 11 listopada wywieszałaś flagę narodową.
Byłaś wzorową córką, matką-Polką, babcią i prababcią.
Odeszłaś od nas 13 listopada 2021 r. w dniu fatimskim w godzinie
Miłosierdzia Bożego o godz. 15 w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim
(z powodu pandemii). Tak nagle, a my mieliśmy nadzieję, że wrócisz do nas.
Właśnie skończyliśmy odmawiać koronki do Miłosierdzia Bożego, gdy
zadzwonił telefon od Madzi - babcia nie żyje…
Dziś żegnają Cię Mamusiu - Twoje dzieci, wnuki, prawnuki, Twój brat
Edward z Basią i Tomkiem z rodzinami, Henia, Alinka, Gienia z rodzinami –
dzieci cioci Loni, Henryk Samborowski- syn ciotki Heli z Kobylan i wszyscy,
którzy przybyli na Twoją pożegnalną Mszę pogrzebową .
Bardzo dziękuję ks. Proboszczowi parafii Modliborzyce - ks.
Marcinowi Chłopkowi za przewodniczenie liturgii Mszy św., księżom
koncelebransom- ks. Leszkowi Biłasowi- kustoszowi sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia w Bogorii i ks. Proboszczowi parafii w Bidzinach – ks.
Dariuszowi Socha,p. Organiście Piotrowi Pielaszkiewiczowi i chórowi oraz
p. Kościelnemu- Zdzisławowi Rogoży.
„Śpieszmy się kochać ludzi- tak szybką odchodzą” (ks. Twardowski),
a pamięć o Tobie, Mamo, niech pozostanie zawsze żywa i z ust naszych
niech popłynie do nieba Zdrowaś Maryjo….
Do zobaczenia Mamo, Mamusiu, Najdroższa…
Marysia…
A.M.Dzierżawska, 17 listopada 2021 r. Modliborzyce

APOSTOŁKA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
21 listopada 2021r. podczas Mszy św. podziękowaliśmy Panu Jezusowi za
dar Intronizacji Najświętszego Serca Pana
Jezusa w i za 5 lat trwania i rozwoju tego dzieła
w parafii, prosząc jednocześnie, aby wszystkie
rodziny w naszej parafii zaprosiły Pana Jezusa
do swojego życia i uznały Go swoim Panem
i Królem. Jezus Chrystus jest Królem i pozostaje
nim niezależnie od tego czy ktoś Go uznaje, czy
nie. Jednak publiczne uznanie tego faktu jest
wyznaniem wiary w Jezusa Syna Bożego
i dawaniem świadectwa przynależności do
Jezusa wobec ludzi. Dlatego tego dnia
reprezentanci seniorów, służby zdrowia, rodziny i
Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa wypowiedziały słowa Aktu
Intronizacji, czyniąc to we własnym imieniu, ale
słowa te stają się zachętą dla innych osób reprezentowanej grupy
społecznej.
Mówiąc o Intronizacji Bożego Serca należy przedstawić
apostołkę Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Sł. Bożą Rozalię
Celakównę, której Pan Jezus zlecił przesłanie Orędzia Serca Jezusowego
do Narodu Polskiego. Jest to przepiękna postać prostej, wiejskiej
dziewczyny, której życie jawi się jako szczególny przykład chrześcijańskiej
ascezy i duchowej formacji. Rozalia urodziła się 19.09.1901 r. na Podhalu
w bardzo religijnej rodzinie. Już od najmłodszych lat serce Rozalii płonęło
wielką miłością do Pana Jezusa a gdy miała siedem lat, usłyszała wyraźne
wezwanie Chrystusa: „Moje dziecko, oddaj mi się cała, bądź moja. Świat ci
nigdy szczęścia nie da, on nie zaspokoi twoich pragnień. Oddaj się mnie,
a znajdziesz wszystko. Ja cię nie opuszczę.”
Dzień I Komunii Św. przyniósł jej niezapomniane
doświadczenie obecności Bożej. Rozalia doświadczała również
nieustannej opieki Matki Bożej, która prowadziła ją po drogach życia
duchowego. Mając 17 lat Rozalia złożyła ślub czystości. W 19 - tym roku
życia weszła w „noc ducha”. W czasie jej trwania przeszła przez wielkie
cierpienia i udręki. Przez 6 długich lat cierpiała napaści złego ducha,
przeżywała grozę potępienia i wizje piekła. To bolesne doświadczenie
okaże się w Bożych planach niezwykle ważne, gdyż w późniejszych latach

skłoni Rozalię do podjęcia heroicznej walki o ratowanie przed potępieniem
każdego grzesznika i pomoże jej pełnić misję ratowania Polski i świata
przed karą odrzucenia.W 1924 r. Rozalia przeniosła się do Krakowa.
Pragnęła wstąpić do klasztoru, jednak z nakazu Pana Jezusa podjęła pracę
w szpitalu św. Łazarza na oddziale skórno-wenerycznym. Była to praca dla
niej bardzo ciężka. Cierpiała bardzo patrząc na grzeszne życie pacjentek.
By wyjednać umierającym łaskę nawrócenia, pracowała ponad siły
i nieustannie się modliła. Podczas lat służby i ofiary Rozalia coraz bardziej
wzrastała duchowo. Codziennie uczestniczyła w Eucharystii i adorowała
Najświętszy Sakrament. Pan Jezus skarżył się na duchową obojętność
ludzi, mówił do niej: „Za mało jestem kochany. Tak nie jestem kochany,
ludzie wzgardzili mną, a ja ich tak bardzo kocham… Straszną zniewagę i ból
zadają mi grzechy nieczyste, morderstwa (dzieci) i straszna nienawiść,
która nie wie co to jest miłość bliźniego, więc mnie pocieszajcie,
wynagradzajcie za tych grzeszników.”
Od 1930 r. przeżywała wiele proroczych wizji, przez które
została pouczona o konieczności wyznania wiary przez Naród Polski
w Jezusa Chrystusa. Słyszała wewnętrzny głos: „Straszne są grzechy
Narodu Polskiego, Bóg chce go ukarać. Ratunek dla Polski jest tylko
w moim Boskim Sercu.” Pan Jezus mówił: „Polska nie zginie, o ile przyjmie
Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje
pod prawo Boże. Pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi
się. Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie
zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go
uznają swoim Królem i Panem.” Przez Rozalię Pan Jezus przekazał
wezwanie, by Polska, jako pierwsza dokonała Aktu Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy udziale władz państwowych
i kościelnych. Od spełnienia tego warunku i porzucenia grzechów zależy
ocalenie Polski i innych narodów świata.
Rozalia zmarła w opinii świętości 13.09.1944 r. Spoczywa na
Rakowickim cmentarzu. Bóg nieustannie potwierdza jej wybraństwo
rozdając za jej przyczyną wielkie łaski. Proces beatyfikacyjny Sł. Bożej
Rozalii Celakówny zmierza ku końcowi. 15 kwietnia na Kongresie Teologów
wydano pozytywną opinię o Rozalii. W marcu zostanie wydana broszura
przez biskupów i na jej podstawie Papież Franciszek wyda dekret
o heroiczności cnót Rozalii. Modlimy się o cud za jej wstawiennictwem
i oczekujemy na jej beatyfikację.
G.P.
(Rozalia Celakówna. Wyznania z przeżyć wewnętrznych. WAM, Kraków 2007)

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 30.09.2021 r. do 13.12.2021 r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
 Żurawicz Łukasz zam. Lute i Siek Katarzyna zam. Dąbie
 Kozdra Daniel zam. Słupie i Powrózek Izabela zam.
Godziszów Pierwszy
 Wójcik Krzysztof zam. Wola Potocka i Odrzywolska Justyna
zam. Stojeszyn Pierwszy
 Jędzura Tomasz zam. Słupie i Bober Aneta zam. Krzemień
Pierwszy
 Ryćko Kamil zam. Łychów Gościeradowski i Krzysztoń
Justyna zam. Felinów
 Sosnówka Paweł zam. Zdziłowice Trzecie i Widz Katarzyna
zam. Modliborzyce
 Fiut Arkadiusz zam. Kolonia Zamek i Chrzanowska Marta
zam. Ujazdów

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

W KRĘGU SZTUKI

W tym samym okresie urodziło się 20 dzieci:
Boczek Paweł – Antolin
Borkowska Marcelina – Modliborzyce
Drzymała Maksymilian Gabriel – Wolica Druga
Gawinek Krystian Paweł – Stojeszyn Pierwszy
Giżka Aleksandra – Modliborzyce
Głąb Szymon – Dąbie
Jaglewicz Karol – Stojeszyn Drugi
Kamiński Adam – Modliborzyce
Kotwica Marcelina – Dąbie
Krzysztoń Stanisław – Stojeszyn Drugi
Martyna Kaja – Brzeziny
Mazur Zofia – Modliborzyce
Mazur Zuzanna – Modliborzyce
Rudnicka Anastazja – Stojeszyn Pierwszy
Skrok Weronika – Gwizdów
Stanicki Emilian – Zarajec
Śwircz Wojciech – Stojeszyn-Kolonia
Tracz Franciszek – Słupie
Tyra Zofia – Modliborzyce
Wawrzak Małgorzata – Wierzchowiska Pierwsze

...w tym samym okresie zmarło 25 osób:

Irena Rowicka

WIEŚCI GMINNE
Adres redakcji: Biblioteka u Kazimierza. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
im. Kazimierza Zielińskiego ul. Piłsudskiego 63 B, 23-310 Modliborzyce
Telefon: 15 8715 103
E-mail: wiescigminne1@onet.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Modliborzycach
Druk: Drukarnia Standruk
Komitet redakcyjny: Marta Frączek, Katarzyna Pyć, Zuzanna Skoczyńska
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz reklam publikowanych
w „Wieściach Gminnych”. Zastrzegamy sobie prawo selekcji, skracania i adiustacji
nadesłanych materiałów. Dane osobowe oraz wizerunki osób znajdujące się
w „Wieściach Gminnych” są dobrowolne. Podmiotami odpowiedzialnymi za nie są
autorzy artykułów. Osoby, których dane dotyczą domyślnie wyrażają zgodę
na ich przetwarzanie.

Amborski Józef - (1947-2021) - Węgliska
Boś Zygmunt (1936-2021) - Słupie
Brankiewicz Czesława (1925-2021) - Stojeszyn Drugi
Chołody Dariusz (1962-2021) - Kolonia Zamek
Czaniecki Józef Jerzy (1969-2021) - Modliborzyce
Drewniak Kazimiera (1939-2021) - Modliborzyce
Dyjak Marian (1943-2021) - Wierzchowiska Pierwsze
Dziadosz Agnieszka Janina (1930-2021) - Wierzchowiska
Pierwsze
Dziadosz Janina Zofia (1943-2021) - Wierzchowiska Pierwsze
Grądtkie Irena (1933-2021) - Modliborzyce
Kamińska Danuta (1963-2021) - Wierzchowiska Pierwsze
Kapusta Henryk (1930-2021) - Stojeszyn Drugi
Kowal Władysław (1968-2021) - Wolica-Kolonia
Lenart Zenobia (1932-2021) - Dąbie
Ludian Teodozja (1949-2021) - Słupie
Łagód Bogusław Wiesław (1954-2021) - Wolica Pierwsza
Pikula Teresa Marianna (1938-2021) - Wierzchowiska Drugie
Powęska Wiesława (1948-2021) - Słupie
Prężyna Stanisław Zbigniew (1958-2021) - Wolica-Kolonia
Rybak Jan Józef (1937-2021) - Lute
Solińska Aleksandra (1922-2021) - Modliborzyce
Szpyra Władysława (1935-2021) - Wierzchowiska Pierwsze
Widz Antonina Zofia (1942-2021) - Wolica Pierwsza
Wieleba Lucyna Maria (1943-2021) - Wierzchowiska Drugie
Wielgus Bartłomiej (1993-2021) - Modliborzyce
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
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