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PODZIĘKOWANIA ZA ZBIÓRKĘ
NA RZECZ UKRAINY
Szanowni Mieszkańcy Gminy Modliborzyce!
Pragnę Państwu serdecznie podziękować za
zaangażowanie się w zbiórkę darów na rzecz pokrzywdzonych
w konflikcie zbrojnym na Ukrainie.
Dzięki Państwa hojności i otwartości udało nam się zebrać
znaczną ilość środków higienicznych, kosmetyków, artykułów
spożywczych, ręczników, kocy, odzieży, zabawek… Część pomocy
rzeczowej zostanie przekazana do punktów ich dalszego
transportu, a następnie bezpośrednio na granicę i Ukrainę.
Natomiast pozostałe dary będą wykorzystane na miejscu jako
pomoc dla uchodźców, którzy znajdują schronienie na terenie
naszej gminy.
Każdemu Darczyńcy z całego serca dziękuję.
Podziękowanie pragnę również przekazać dzieciom
i młodzieży szkolnej, pedagogom oraz dyrekcji szkół
z: Modliborzyc, Stojeszyna Pierwszego oraz Wierzchowiska
Drugich, Kołu Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy”
z Modliborzyc oraz Kołu Gospodyń Wiejskich ze Stojeszyna
Pierwszego za wsparcie i zaangażowanie przy organizowanej
zbiórce darów.
Pragnę podziękować także Mieszkańcom, którzy
zorganizowali zbiórkę pieniężną na zakup sprzętu ADG,
pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modliborzycach za segregowanie i pakowanie zabranych
artykułów, a także Wolontariuszom, którzy zgłosili się do pomocy
przy przyjmowaniu darów w punkcie zbiórki w Modliborzycach.
Dziękuję także Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gminy
Modliborzyce, które przekazały sprzęt pożarniczy dla strażaków
z Ukrainy.
Jestem również wdzięczny tym Mieszkańcom, którzy
udzielili schronienia i przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy.
Za wszelką okazaną pomoc, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy
w wyniku działań wojennych zmuszeni zostali do opuszczenia
swoich rodzin, domów, swojego kraju… jeszcze raz serdecznie
dziękuję. Po raz kolejny udowodniliście, że razem możemy wiele i
nie jesteśmy obojętni na krzywdę drugiego człowieka.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.

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).
A.Walczak

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Żołnierzy, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej nie
złożyli broni i nie godzili się na sowiecką okupację Polski. W obliczu tego co
dzieje się na Ukrainie dzisiejsze święto ma szczególny charakter. Dziś
bardziej doceniamy poświęcenie naszych przodków, którzy przeciwstawili
się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu i oddali życie w obronie
Ojczyzny.
Chcąc uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Modliborzycach
Adamem Kapustą oraz Sekretarz Gminy Modliborzyce Marzeną DoleckąJocek złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy pomniku w Świnkach, gdzie
22 września 1946 r. oddziały dowodzone przez Hieronima Dekutowskiego
„Zaporę” starły się z grupa pościgową UB-KBW z Niska.

Jan Paweł II

Z wyrazami szacunku
Witold Kowalik
Burmistrz Modliborzyc

DEKLARACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Urząd Miejski w Modliborzycach przypomina o obowiązku złożenia
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Do 30 czerwca 2022 r. każdy 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.

Zaskoczeni i przygwożdżeni ogniem „Zaporczycy” podjęli walkę,
podczas której uniknęli okrążenia i odskoczyli od nieprzyjaciela. Trwała ona
niespełna pół godziny, ale przyniosła krwawe żniwo – śmiertelnie ranny
został Edward Kwiatkowski „Sokół”, który w niedługim czasie zmarł. Miejsce
pochówku „Sokoła” jeszcze nie zostało odnalezione, został pochowany w
bezimiennym grobie, pod
sosną, na której żołnierze
wyryli nożem krzyż.
P o m n i k
w Świnkach został
postawiony z inicjatywy
p. Jana Syca, świadka
tych wydarzeń, przy
wparciu Burmistrza
Modliborzyc Witolda
Kowalika i Nadleśnictwa
Lasy Janowskie.
21 września 2019 r.,
w 73. rocznicę tamtych
wydarzeń, w Świnkach
poświęcono odnowiony
pomnik. Jego odsłonięcia
dokonali świadkowie
tamtych wydarzeń, pan
Jan Syc i ppłk Marian
Pawełczak, pseudonim
„Morwa”, żołnierz
i uczestnik walk pod
Świnkami.
K.Pyć

X ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP
W JANOWIE LUBELSKIM
28 stycznia 2022 r. w świetlicy Lokalnego Centrum Kultury
w Wierzchowiskach Pierwszych miał miejsce X Zjazd Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Janowie Lubelskim. W zjeździe uczestniczyli druhowie OSP
- delegaci na Zjazd Powiatowy oraz zaproszeni goście: Pan Jerzy Bielecki
- Poseł na Sejm IX kadencji, bryg w st. spocz. Grzegorz Szyszko
- przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, st. bryg.
Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim,
samorządowcy oraz osoby wspierające działalność ZOSP RP.

W trakcie trwania zjazdu obecni na sali delegaci na zjazd,
przedstawiciele do Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz zaproszeni
goście wysłuchali sprawozdania z działalności zarządu za okres 2016 –
2021. Przedstawił je Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Witold
Kowalik, który podziękował również za społeczną pracę ustępującemu
zarządowi i wszystkim druhom strażakom oraz Panu Posłowi Jerzemu
Bieleckiemu i st. bryg. Grzegorzowi Pazdrakowi za bardzo dobrą

współpracę na rzecz rozwoju jednostek OSP z terenu Powiatu
Janowskiego. Sprawozdanie ze swojej działalności złożyła również
Komisja Rewizyjna Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Dodatkowo,
przedstawiono i omówiono treść Ustawy z dnia 17.12.2021r.

o Ochotniczych Strażach Pożarnych, oraz udzielono informacji na
zadawane pytania.
W kolejnej części zjazdu wybrano nowy skład Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim i Komisję
Rewizyjną oraz przyjęto plan działalności na kolejną kadencję.
Druh Witold Kowalik - Burmistrz Modliborzyc został ponownie
wybrany na 5-letnią kadencję Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Janowie Lubelskim. Delegaci wybrali również trzech Wiceprezesów:
Jerzego Bieleckiego - Posła na Sejm RP, Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy
Dzwola, Leszka Nosala – Wójta Gminy Potok Wielki oraz Skarbnika
– Tomasza Figurę i Sekretarza – Andrzeja Bielaka.

Na Zjeździe wybrano też siedmiu Członków Prezydium:
Henryka Michałka – Wójta Gminy Batorz, Marcina Sulowskiego – Wójta
Gminy Chrzanów, Krzysztofa Kołtysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego,
Józefa Zbytniewskiego – Wójta Gminy Godziszów, Artura Pizonia
– Starostę Janowskiego, Grzegorza Pazdraka – Komendanta Powiatowego
PSP w Janowie Lubelskim oraz ks. Józefa Krawczyka.
25-cio osobowy skład Zarządu uzupełnia dwunastu Członków:
Zbigniew Paździerz, Jan Kozik, Bogdan Welman, Sławomir Mróz,
Stanisław Dyjach, Marzena Dolecka-Jocek, Tomasz Kliza, Adam Kapusta,
Krzysztof Kurasiewicz, Romuald Młynarczyk, Janusz Lewandowski,
Tadeusz Zegan. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
S t a n i s ł a w Z d y b e l – P r z e w o d n i c z ą c y, K r z y s z t o f D y c h a –
Wiceprzewodniczący, Piotr Miękina – Sekretarz, Marian Ciupak – Członek,
Krzysztof Cyran – członek. Druh Witold Kowalik został wybrany
przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Lublinie.
M.Dolecka-Jocek

BUDŻET GMINY MODLIBORZYCE NA ROK 2022
W dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Modliborzycach
uchwaliła budżet gminy na 2022 r. składający się z dochodów i wydatków:








Dochody budżetu gminy w 2022 r. – 31.484.521,00 zł w tym:
Dotacja na zadania zlecone – 6 342 284,00 zł.
Subwencje – 12 387 786,00 zł.
Udział w podatkach stanowiący dochody budżetu państwa
– 3 358 844,00 zł.
Dochody własne – 3 022 200,00 zł.
Dotacje na zadania własne – 780 800,00 zł.
Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
1.110 000,00 zł.
Dotacje oraz środki na inwestycje – 4 482 607,00 zł.













Wydatki budżetu gminy w 2022 r. – 33.625.794,00 zł w tym:
Straże – 245 000,00 zł.
Przedszkola – 2 059 900,00 zł.
Oświata i wychowanie – 9 544 967,00 zł.
Opieka społeczna i rodzina – 8 059 500,00 zł.
Drogi – 2 075 695,00 zł.
Administracja publiczna – 2 917 655,00 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – 129 000,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 868 707,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 920 000,00 zł.
Kultura fizyczna i sport – 128 170,00 zł.
Pozostała działalność: obsługa długu publicznego, gospodarka
mieszkaniowa, ochrona zdrowia i inne - 677 200,00 zł.
B. Jarosz

RADA MIEJSKA W MODLIBORZYCACH
W ostatnim czasie Rada Miejska spotkała się czterokrotnie na
sesjach nr XXVI, XXVII, XXVIII i XXIX czego efektem było uchwalenie
27 uchwał.
Uchwałą o największej randze była przyjęta 28.12.2021r.
uchwała budżetowa. Po raz kolejny, trzeci rok z rzędu, Rada Miejska –
organ stanowiący Gminy Modliborzyce – podjęła taką uchwałę przed
rozpoczęciem roku budżetowego. Stanowi ona podstawę gospodarki
finansowej gminy i po jej uchwaleniu wraz z załącznikami, została
przekazana do wykonania oraz opublikowana.
Po sesji w dniu 28.12.2021r. miało miejsce spotkanie opłatkowe
radnych. Dzielenie się opłatkiem to symboliczne przekazywanie tego co
dobre drugiej osobie, a okres Świąt Bożego Narodzenia i noworoczny to
czas radosny kiedy snuje się plany na kolejny rok. Rada Miejska, Burmistrz,
ks. Proboszcz i wszyscy uczestnicy spotkania pomodlili się wspólnie o to by
w naszej gminie w 2022 roku nikomu nie brakło życzliwości, zrozumienia
i miłości. Były także życzenia aby to był dobry rok dla samorządu, gminy
i mieszkańców.
Nie mieliśmy wtedy nawet najmniejszego wyobrażenia o tym co
wydarzy się za 2 miesiące za wschodnią granicą Polski i jak zmieni to naszą
część świata. Ale póki co rok rozpoczął się dla Rady Miejskiej
w Modliborzycach zgodnie z planem. W dniu 6 stycznia odbyło się
14 wspólne śpiewanie kolęd: „Hej, kolęda, kolęda”, któremu patronuje Rada
Miejska. Pomimo chłodu w wydarzeniu uczestniczyło bardzo wielu
wykonawców, a także Rada Miejska, która wykonała dwie kolędy. Tym
razem były to: „Z narodzenia Pana” i „Jezus malusieńki”, w których
śpiewaniu towarzyszyli nam Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik
i Sekretarz Gminy Modliborzyce Marzena Dolecka-Jocek.
Piękne są nasze kolędy. Piękne są polskie tradycje świąteczne,
trzeba o nie dbać, trzeba o nich opowiadać, aby przetrwały. Do takich
tradycji należy zwyczaj śpiewania kolęd i pastorałek, których w Polsce
mamy ponad 500 i które śpiewane są w domu, w kościele a także podczas
takich spotkań w plenerze, jak przy szopce na rynku w Modliborzycach,
a które gromadzą liczną publiczność. Dla wszystkich uczestników
wydarzenia Koło Gospodyń Wiejskich „ W Y S O K I E O B C A S Y ”
w Modliborzycach z inicjatywy Burmistrza Modliborzyc przygotowało
gorący poczęstunek.
Podobnie wielkim zainteresowaniem cieszył się koncert kolęd
w wykonaniu Scholi Parafialnej w Modliborzycach, którego ja również
miałem przyjemność wysłuchać. Jestem pełen podziwu dla całego
zaprezentowanego repertuaru i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękuję także pszczelarzom za zaproszenie i wysiłek
poniesiony w związku z przygotowaniem spotkania opłatkowego, w którym
uczestniczyłem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pszczelarstwo to
strategiczna gałąź gospodarki. Że edukowanie i przekazywanie tej pasji jest
bardzo cenne bo bez pszczelarzy nie byłoby pszczół, a bez pszczół rośliny
nie mogłyby się rozwijać, a uprawy nie dawałyby wysokich plonów.
Kolejnym spotkaniem gdzie miałem sposobność reprezentować
władze samorządowe i przekazywać życzenia noworoczne, było spotkanie
opłatkowe Klubu Seniora w Modliborzycach. Cieszę się zawsze ilekroć
Zarząd Klubu organizuje spotkania i jeżeli mam możliwość z przyjemnością
w nich uczestniczę, szczególnie w czasie noworocznym kiedy mogę
osobiście przekazać życzenia: zdrowia, pomyślności, by zawsze spotykało
członków klubu coś dobrego i by los się do nich uśmiechał.
Początek lutego przyniósł nam posiedzenie plenarne Rady. Na
sesji w dniu 01.02.2022r. przyjęte zostały dwie uchwały, których tematem
było współdziałanie i wspólne realizowanie przedsięwzięć drogowych.
Pierwsza dotyczyła wspólnej inwestycji Gminy Modliborzyce i Powiatu
Janowskiego. Natomiast druga dotyczyła porozumienia między
samorządami gminy Modliborzyce i Szastarka. Na sesji tej uchwałami
uregulowane zostały sprawy ekwiwalentu dla druhów OSP, diet dla radnych
i sołtysów oraz wynagrodzenie Burmistrza Modliborzyc. Ponieważ
poprzednia uchwała ustalająca wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla
członków OSP podjęta była 29.01.2019r., a więc równo po trzech latach
Rada Miejska zajęła się tym tematem i podjęła uchwałę ustalającą
podwyżkę kwoty o 50%. Radni zatem wykazali zrozumienie i docenili
powagę sytuacji bo wszyscy dobrze wiemy jakim znakomitym zapleczem
dla Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim są jednostki OSP
z terenu Gminy Modliborzyce. Będą także takimi w przyszłości jeśli będą
wyposażone w sprawny, coraz nowszy sprzęt i będą otrzymywać godziwy
ekwiwalent. A środki na te cele zabezpiecza samorząd. Trzeba dodać, że w
znakomitej większości naszych jednostek druhowie kwoty te przekazują na
realizację celów statutowych OSP a więc i na zakup sprzętu ratowniczego.
Jednocześnie warte podkreślenia jest to, że służba w OSP to pasja a także
swego rodzaju powołanie a ekwiwalent nie powinien stanowić głównej
motywacji i na pewno nie zrekompensuje w pełni ogromnego
zaangażowaniu druhów. Organ nadzoru nie wniósł do tej uchwały żadnych
uwag tak więc stawka nowego ekwiwalentu stała się faktem. Jeśli chodzi
o radnych i Burmistrza Modliborzyc to decydujące znaczenie miała ustawa
z 17 września 2021r. i związane z nią rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie diet radnych i minimalnego wynagrodzenia w samorządzie
gminnym. Jako radni nie widzieliśmy do tej pory potrzeby zajmowania się
tematem naszych diet unormowanych uchwałą Rady przed 7 laty, lecz
wskutek tych zmian przepisów nastąpiła taka konieczność. Na XXVII sesji
sprawa diet została uregulowana. Również na tej sesji ustalone zostało

wynagrodzenie burmistrza tak by spełnić wymogi „widełek”
przewidywanych w ustawie o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska, Dz. U. z 8 października 2021r. poz.
1834.
Kolejnym aktem prawa przyjętym w tym dniu była uchwała Rady
Miejskiej w Modliborzycach ustalająca zasady na jakich sołtysom
przysługują comiesięczne diety.
W okresie międzysesyjnym, jeśli tylko miałem możliwość to
z przyjemnością uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych
jednostek OSP z terenu naszej gminy. Tegoroczne zebrania były wyjątkowe
pod wieloma względami.
Po pierwsze: były to pierwsze zebrania od wyborów władz OSP
w 2021r., na których nowo wybrane Zarządy OSP zdawały relację
i przedstawiały sprawozdania za miniony rok. Z przedstawionych
sprawozdań finansowych i z działalności wynika, że organizacje
funkcjonują prawidłowo, spore kwoty przeznaczają na zakup sprzętu
ratowniczego. Wykorzystują dofinansowania zewnętrzne np. FSUSR
i środki MSWiA przekazywane za pośrednictwem KG PSP. Doposażają się
aby móc pomagać i ratować używając specjalistycznych narzędzi.
Po drugie: zebrania w jednostkach OSP to także okazja aby
poruszyć tematy nie tylko strażackie bo także sołeckie i inne wychodzące
niekiedy poza obszar naszej gminy. To na tych zebraniach szeroko
omawiany był temat świadczenia ratowniczego wynikającego z ustawy
z 17 grudnia 2021r., temat szkoleń pożarniczych, temat pomocy Ukrainie,
informacji o OZE oraz inna problematyka lokalna, a także miało miejsce
wspólne szukanie rozwiązań dla niektórych spraw. Cieszę się, że mogłem
w tych zebraniach uczestniczyć i bardzo dziękuje Zarządom za
zaproszenie.
Wzorem lat ubiegłych także w tym roku władze samorządowe
uczestniczyły w obchodach Święta Kobiet. W dniu 6 marca 2022r. w GOK
w Modliborzycach odbył się na tą okoliczność koncert, który dostarczył nam
wiele pozytywnej energii, tak bardzo obecnie potrzebnej. Koncert był
wyjątkowy ze względu sytuację, która zaistniała po ataku na Ukrainę
24 lutego 2022r. Wszyscy mamy świadomość, że za naszą wschodnią
granicą zapanował chaos. Nieracjonalna agresja i działania burzące
porządek na świecie powodują, że trudno jest cieszyć się życiem. Podczas
koncertu odbywała się zbiórka charytatywna którą wspieraliśmy będąc
Solidarnymi z Ukrainą. Na koniec, aby dopełnić świętowania 8 marca,
miałem przyjemność w imieniu władz samorządowych złożyć życzenia dla
Pań, a także wszystkich uczestników koncertu, a chwilę później radni Rady
Miejskiej obdarowali wszystkie Panie kwiatami.
Kolejne spotkanie Rady Miejskiej miało miejsce 22 marca 2022r.
podczas XXVIII sesji VIII kadencji samorządu w Modliborzycach. Jako że
poprzednia sesja nr XXVII obfitowała w ważne uchwały wiązało się to też
z rozbudowanymi dyskusjami. Głos zabierali radni, Burmistrz, radca prawny
i goście zaproszeni. Na kolejnej sesji zawsze przyjmowany jest protokół
z poprzednich obrad, uprzednio oddany do wglądu, a po przegłosowaniu
publikowany w BIP Gminy Modliborzyce. Aby Rada miała komfort przyjęcia
protokołu, który dokładnie oddaje przebieg obrad, a który jest swego
rodzaju dokumentem i jego przygotowanie jest bardzo pracochłonne,
podjąłem się analizy przygotowanego przez Biuro Rady, liczącego 15 stron
projektu. Na sesji XXVIII w pkt. 3 porządku obrad zabrałem głos jako „radny
sprawozdawca ds. protokołu”. Na koniec przedstawionego krótkiego
sprawozdania potwierdziłem zgodność treści z przebiegiem obrad w wyniku
czego protokół został przyjęty jednomyślnie.
Pkt 15 porządku obrad sesji nr XXVIII – zapytania i wolne wnioski
- został zdominowany przez tematykę uchodźców z Ukrainy. 12 marca
2022r. została uchwalona specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium. Reguluje ona sprawy dot.
usług edukacyjnych, medycznych i procedur zatrudniania obywateli
Ukrainy. Jednocześnie pojawiło się wiele pytań w związku z zaistniałą
sytuacją, nowymi przepisami i finansowaniem nowych zadań. Ciężko
znaleźć na wszystko odpowiedź i jakiś plan, który byłby dobry, biorąc pod
uwagę to, że początek kwietnia w dalszym ciągu przynosi ataki,
okrucieństwo i zbrodniczą agresję, która powoduje wielką migrację
Ukraińców. Niszczone jest mienie i infrastruktura, giną ludzie i rozłączone
są rodziny. Końca tragedii nie widać. Pytania o to kto będzie następnym
celem ataku, czy nałożone sankcje odniosą skutek i kiedy nastąpi
opamiętanie okupanta towarzyszą nam codziennie.
W dniu 6 kwietnia 2022r. miała miejsce nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Modliborzycach. Radni spotkali się w pilnej sprawie na
wniosek Burmistrza Modliborzyc. Jako że sytuacja wymaga ekspresowych
działań, bezzwłocznie udzieliliśmy odrębnego upoważnienia Burmistrzowi
Modliborzyc do dokonywania zmian w budżecie w zakresie zadań
dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy. Od tego momentu środki od
Wojewody Lubelskiego trafiające do budżetu gminy są sprawnie
przekazywane uprawnionym podmiotom zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ustawie z 12 marca 2022 r.
Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę wszystkim zdrowia,
poprawy losu i by moc Chrystusa Zmartwychwstałego napełniła ludzkość
szacunkiem dla każdego ludzkiego istnienia.
Z poważaniem
Adam Kapusta
Przewodniczący Rady Miejskiej

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Modliborzyce,
przypominamy Państwu o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych. W ostatnich miesiącach otrzymujemy informacje od firmy
odbierającej odpady o nieprawidłowym segregowaniu śmieci
(dokumentacja fotograficzna).
Najczęściej do żółtego worka (METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE – plastiki) trafiają brudne folie (tj.:woreczki foliowe,

reklamówki, ceraty) oraz wata i zużyte ubrania, które powinny znaleźć się
w pojemniku lub czarnym worku. Opakowania, które trafiają do żółtego
worka powinny być puste – opróżnione z zawartości.
Jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać Gmina zobowiązana
będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy naliczyć wyższą stawkę
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 90,00 zł
od jednego mieszkańca miesięcznie.

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

Miejscowość

Odpady zmieszane

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

Antolin,
Wierzchowiska Pierwsze,
Wierzchowiska Drugie,
Węgliska, Pasieka

13 kwiecień
27 kwiecień
11 maj
25 maj
8 czerwiec
22 czerwiec

7 kwiecień
6 maj
9 czerwiec

-

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

13 kwiecień
27 kwiecień
11 maj
25 maj
8 czerwiec
22 czerwiec

6 kwiecień
5 maj
3 czerwiec

-

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

12 kwiecień
26 kwiecień
10 maj
24 maj
7 czerwiec
21 czerwiec

4 kwiecień
2 maj
1 czerwiec

-

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

12 kwiecień
26 kwiecień
10 maj
24 maj
7 czerwiec
21 czerwiec

5 kwiecień
4 maj
2 czerwiec

-

Modliborzyce

11 kwiecień
25 kwiecień
9 maj
23 maj
6 czerwiec
20 czerwiec

8 kwiecień
20 maj
10 czerwiec

11 kwiecień
25 kwiecień
9 maj
23 maj
6 czerwiec
20 czerwiec

Modliborzyce – zabudowa
wielorodzinna

4 kwiecień
11 kwiecień
19 kwiecień
25 kwiecień
2 maj
9 maj
16 maj
23 maj
30 maj
6 czerwiec
13 czerwiec
20 czerwiec
27 czerwiec

8 kwiecień
20 maj
10 czerwiec

4 kwiecień
11 kwiecień
19 kwiecień
25 kwiecień
2 maj
9 maj
16 maj
23 maj
30 maj
6 czerwiec
13 czerwiec
20 czerwiec
27 czerwiec

Odpady biodegradowalne (bioodpady)

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW
W dniach 22 i 23 września 2022r. (czwartek i piątek) w godz. 7.30 – 15.10 oraz 24 września 2022r. (sobota)
w godz. 8.00 – 12.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych oraz opon.
Odpady te należy dowieźć na Bazę SKR Kolonia Zamek.
A.Wachulak

Wieści Gminne
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VII GMINNE DYKTANDO O PIÓRO BURMISTRZA MODLIBORZYC
Romantyzm w Polsce był tematem tegorocznego Gminnego
Dyktanda o Pióro Burmistrza Modliborzyc. Finał konkursu, organizowanego
po raz siódmy przez Bibliotekę u Kazimierza w Modliborzycach, odbył się
30 marca 2022 r.
Po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią
koronawirusa gminne dyktando powróciło do kalendarza imprez
organizowanych w bibliotece.
Po eliminacjach szkolnych 13 najlepszych uczniów z klas VI-VIII
szkół podstawowych z terenu gminy spotkało się w finale, który odbył się
w środę, 30 marca, w bibliotece. W związku z ustanowieniem przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego
(w związku z dwusetną rocznicą wydania “Ballad i Romansów” Adama
Mickiewicza (1822r.), która wyznaczyła w Polsce początek epoki
romantyzmu) finaliści zmierzyli się z przygotowanym specjalnie na tę okazję
tekstem.

Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, dlatego o podziale nagród
decydowały dosłownie detale. W tym roku „Pióro Burmistrza Modliborzyc”
zdobyła Julia Skubik z Zespołu Szkół w Modliborzycach. Drugie miejsce
zdobyła Marcelina Pikula, a trzecie - Hubert Sulik (obydwoje ze szkoły
w Modliborzycach). Wyróżniona została Kinga Janik ze szkoły
w Wierzchowiskach Drugich.
Koordynatorami siódmego sprawdzianu wiedzy z ortografii
i interpunkcji byli Małgorzata Tatko i Zdzisław Drzazga, nauczyciele
poloniści oraz członkowie DKK dla dorosłych w Modliborzycach. Patronat

nad dyktandem objął, jak co roku, Burmistrz Modliborzyc –Witold Kowalik,
fundując nagrody główne.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom
i ich opiekunom dziękujemy za udział! I oczywiście zapraszamy za rok na
kolejne dyktando!
K.Pyć

TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA

II MIEJSCE
III MIEJSCE

I MIEJSCE

PALMY WYKONANE
INDYWIDUALNIE

II MIEJSCE
III MIEJSCE

I MIEJSCE

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa
Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Burmistrz
Modliborzyc zaprosili mieszkańców gminy do udziału w konkursie
“Tradycyjna palma wielkanocna”.
W tym roku prace na konkurs należało dostarczyć do Biblioteki
u Kazimierza w Modliborzycach do 5 marca 2022r. Zdaniem konkursowym
było wykonanie palmy wielkanocnej techniką tradycyjną, czyli bez użycia
gotowych elementów, nieprzekraczającej wysokości 1 metra. Prace były
oceniane w dwóch kategoriach: na tradycyjną palmę wielkanocną
wykonaną indywidualnie oraz na tradycyjną palmę wielkanocną wykonaną
grupowo. Konkurs miał charakter otwarty, do udziału zaproszeni zostali
wszyscy mieszkańcy Gminy Modliborzyce.
10 kwietnia 2022 r. na rynku w Modliborzycach zgromadzili się
mieszkańcy gminy, by w barwnej procesji przejść do kościoła na uroczystą
mszę św., po której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.
Spośród złożonych prac komisja konkursowa w składzie:
Krystyna Wójcik- instruktor GOK Modliborzyce, Marzena Dolecka-Jocek –
sekretarz gminy, Barbara Jarosz – skarbnik gminy, Marta Frączek - dyrektor
Biblioteki u Kazimierza, postanowiła nagrodzić następujące prace:
1) w kategorii na najpiękniejszą palmę tradycyjną – wykonaną
indywidualnie:
I miejsce - Irena Rusinek,
II miejsce - Dorota Rogoża-Babicka,
III miejsce - Katarzyna Głąb;
2) w kategorii na najpiękniejszą palmę tradycyjną – wykonaną grupowo:
I miejsce - Dzienny Dom „Senior+” w Modliborzycach,
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy”
w Modliborzycach,
III miejsce - Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach.
Po mszy na wszystkich czekał słodki upominek – babeczki
wielkanocne.
Warto przypomnieć, że konkurs na palmę wielkanocną na rynku
w Modliborzycach organizowany jest już od ponad 11 lat. Jego
pomysłodawcą był Piotr Rogoża, ówczesny przewodniczący rady miejskiej,
obecnie radny powiatowy. Teraz tradycję tę kontynuuje obecny
Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Adam Kapusta.
Zwycięzcom gratulujemy! Serdecznie dziękujemy wszystkim
biorącym udział w konkursie, a wszystkich Państwa zachęcamy do udziału
za rok!
K.Pyć

PALMY WYKONANE
GRUPOWO

Z ŻYCIA DZIENNEGO DOMU
„SENIOR+”
Rozpoczęliśmy siódmy rok funkcjonowania naszego Domu.
Codzienne spotkania, poranne rozmowy przy kawie i herbacie, terapia
zajęciowa, zajęcia edukacyjne, rehabilitacja, wzmocnienie duchowe oraz
smaczny i gorący obiad stały nie nieodzownym elementem życia naszych
Seniorów. Takie miejsca są bardzo potrzebne aby osoby starsze mogły się
rozwijać, spełniać swoje marzenia, być aktywnym w życiu społecznym

NAUCZYCIEL NA MEDAL
Szanowni Państwo! Pragnę bardzo serdecznie podziękować za
wszystkie głosy oddane na mnie w Plebiscycie Edukacyjnym Kuriera
Lubelskiego ,,Nauczyciel na medal” 2021. Dzięki Państwa wsparciu
zajęłam 1 miejsce w powiecie janowskim w kategorii ,,Nauczyciel 0-3”.
Dziękuję za to wyróżnienie,
które jest dla mnie wielkim
zaszczytem, sukcesem
osobistym i zawodowym,
uznaniem dla mojego
z a a n g a ż o w a n i a
i ukoronowaniem długoletniej
pracy pedagogicznej na rzecz
Z e s p o ł u
S z k ó ł
w Modliborzycach. Praca
z uczniami zawsze sprawiała mi
ogromną przyjemność, a ich
sukcesy i osiągnięcia
motywowały do dalszej
wytężonej pracy oraz
kreatywności. Ten medal jest
dla mnie niezwykłą nagrodą.
Jestem wdzięczna za każdy
życzliwy gest, ciepłe słowa
i okazywaną pomoc.
Z wyrazami szacunku
Bożena Sosnówka - Pikula

i kulturalnym. Nie raz nasi podopieczni udowodnili, że są bardzo wrażliwi na
ludzką krzywdę i tragedię, dlatego też bardzo chętnie włączają się w rożne
akcje charytatywne. Wielkie brawa za to. Obecnie przygotowujemy się
bardzo prężnie do Świąt Wielkanocnych poprzez tworzenie pięknych
stroików wielkanocnych, dekoracji - świątecznych koszyczków ze sznurka
jutowego, owieczek z włóczki i palmy tradycyjnej na konkurs.
Wszystkie prace nie tylko pięknie udekorują nasze domu ale najważniejsze,
dochód z ich sprzedaży pomoże Ani Widz z Modliborzyc w dalszej
rehabilitacji. Pomagać można w różnym wieku - wystarczy tylko chcieć.
Dzienny Dom „SENIOR+” w Modliborzycach dofinansowany
jest z Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022.
Anna Świeca

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE
Zaniechanie obowiązków rodziców wobec potrzeb rozwojowych
dziecka doprowadza do zaniedbania. Jest to bardzo częste zjawisko, które
kojarzy się z niskim statusem społecznym, jednak dotyczy ono również
rodzin bogatych. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że
zaniedbywanie dziecka jest jedną z form przemocy wobec niego. Może
przybierać różne formy (fizyczne i psychiczne) oraz dotyczy różnych
aspektów życia dziecka.
Bardzo często my rodzice, skupiamy się na zaspokojeniu
i zapewnieniu dzieciom podstawowych potrzeb życiowych (fizycznych),
a zapominamy o tych psychicznych (emocjonalnych).
Podstawowym warunkiem do prawidłowego zaspokojenia
potrzeb emocjonalnych dzieci jest uwaga i poświęcony im czas. Jest to
najcenniejsze co możemy im ofiarować. Według amerykańskich
specjalistów dzieci pozbawione czasu i uwagi swoich rodziców mają niskie
poczucie własnej wartości, co niesie ze sobą negatywne skutki w dorosłym
życiu. Dzieci te podatne są też na zły wpływ rówieśników oraz środowiska
w jakim dorastają. Wszystko to przekłada się również na problemy w szkole
oraz złe relacje społeczne.
Dziecko już od momentu narodzin potrzebuje codziennie czasu,
miłości i uwagi swoich rodziców. Potrzebuje także stymulacji umysłu. I tego
właśnie dzieciom dostarcza codzienne głośne czytanie.
W książce „Wychowanie przez czytanie” Irena Koźmińska
i Elżbieta Olszewska pokazują jak wiele korzyści płynie z codziennego, 20
minutowego głośnego czytania dzieciom. Oprócz zaspokajania
najważniejszych potrzeb emocjonalnych dziecka, jakimi jest miłość i uwaga
buduje ono mocną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem. Więź ta jest
bezcenna i niezastąpiona w jego późniejszym życiu. Czytanie wspiera
rozwój psychiczny dziecka i umacnia jego poczucie wartości. Nie ulega
wątpliwości, że regularne głośne czytanie uczy języka, rozwija słownictwo
i przygotowuje dziecko do sprawnego czytania i pisania. Uczy myślenia
(logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego i refleksyjnego),
rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację i ćwiczy pamięć. Niesie ze sobą
wiedzę ogólną i sprzyja rozwijaniu zainteresowań, ułatwia dziecku naukę
i pomaga odnieść sukces w szkole.
Wybór odpowiedniej literatury do czytania dzieciom pomaga
rozwiązywać problemy z jakimi się borykają, pokazuje im jak mogą sobie
z nimi skutecznie radzić. Jest też doskonałym sposobem na ukazywanie

dzieciom trudnych i niekoniecznie dla nich zrozumiałych sytuacji, jakie
dzieją się wokół nich. Wojna, która obecnie toczy się na Ukrainie jest trudna
do wyobrażenia i zrozumienia dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci!
Dlatego warto w tej sytuacji sięgnąć po lektury, które są dostosowane do
wieku dziecka i pozwolą one zrozumieć dzieciom tę sytuację.
Codzienne głośne czytanie dzieciom jest też znakomitą
rozrywką, która rozwija poczucie humoru, jest zdrową ucieczką od
problemów, niepowodzeń i nudy. Zapobiega uzależnieniu od telewizji,
komputera, Internetu czy telefonu. Chroni dziecko przed zagrożeniami ze
strony kultury masowej. Czytanie dzieciom od najmłodszych lat kształtuje
nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.
Codzienne głośne czytanie dzieciom jest dla nas dorosłych
łatwe, przyjemne i inspirujące. Nie wymaga ponoszenia nakładów
finansowych, gdyż możemy korzystać bezpłatnie ze zbiorów miejscowej
biblioteki publicznej, wymieniać się książkami z innymi rodzicami,
sposobów jest wiele. Czytanie dzieciom jest proste i przyjemne, a przy tym
przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.
Dlatego zgadzam się w zupełności ze stwierdzeniem, które znajdziemy we
wspomnianej już wcześniej przez mnie pozycji autorstwa I. Koźmińskiej
i E. Olszewskiej:
„Gdybyśmy zechcieli porównać korzyści z jakiejkolwiek
czynności wykonywanej przez nas dzień po dniu przez zaledwie
20 minut, trudno byłoby znaleźć inną, która dawałby taki
skumulowany długofalowy zysk. Trudno byłoby znaleźć lokatę,
która przy tak małym wkładzie dawałaby tak wielkie odsetki.”
Moje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi dowodzi, że:
„Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najlepszą inwestycją
w jego przyszłość! Czytajmy dziecku 20 minut dziennie, codziennie!”.
Marta Frączek
p.o. Dyrektor Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach

NOWE KARTY BIBLIOTECZNE
Drodzy Czytelnicy od początku roku 2022 r. w Bibliotece
u Kazimierza w Modliborzycach i jej filiach w: Stojeszynie Pierwszym,
Wierzchowiskach Pierwszych i Wolicy Pierwszej dostępne są plastikowe
Karty Biblioteczne. Są one wydawane podczas wizyty w bibliotece.
Jesteś już zapisany do naszej biblioteki? Przyjdź, zaktualizuj
swoje dane (najlepiej miej przy sobie dokument tożsamości) i obierz Kartę
Biblioteczną.
Nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem? Nic prostszego!
Odwiedź naszą bibliotekę lub jej filie i zapisz się! Do wyrobienia karty
bibliotecznej potrzebne są:
• w przypadku osób pełnoletnich: dokument tożsamości osoby zapisywanej,
• w przypadku osób niepełnoletnich: obecność rodzica lub opiekuna
prawnego,
• w przypadku obywateli innych krajów nieposiadających numeru PESEL:
paszport lub inny dokument tożsamości.
PROCEDURA REJESTRACJI ODBYWA SIĘ TYLKO RAZ,
A OTRZYMANA KARTA BIBLIOTECZNA UPOWAŻNIA
DO WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK WE WSZYSTKICH
BIBLIOTEKACH NASZEJ GMINY.

Karta Biblioteczna wydawana jest bezpłatnie i przypisana
jednemu Użytkownikowi. Jest on zobowiązany do jej ochrony. Właściciel
Karty Bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie.
Pierwsza karta wydawana jest nieodpłatnie, ale w razie jej zagubienia,
trzeba będzie ponieść koszt za wydanie nowej karty.
Dzięki nowej Karcie Bibliotecznej każdy czytelnik otrzymuje
swoje konto on-line. To dzięki niemu można wyszukać interesujące książki
i sprawdzić, czy są dostępne, czy może wypożyczone. Szczegółowe
informacje czytelnik uzyskuje po zarejestrowaniu się na swoje konto on-line
i po każdym zalogowaniu się na nie.
Tam, przechodząc odpowiednio kolejne zakładki można, m.in.
sprawdzić aktualny stan swojego konta, historię wypożyczeń, datę zwrotu,
przedłużyć każdą wypożyczoną książkę (jeżeli nie minął jej termin zwrotu),
czy edytować dane (adres, nr telef., e-mail). Ale to nie koniec udogodnień.
Na swoim internetowym koncie czytelnik może zamówić książkę i po
zaakceptowaniu zamówienia przez bibliotekarza, odebrać ją w ciągu 7 dni
w budynku biblioteki – o czym zostanie poinformowany drogą mailową.
Jedynym warunkiem jest podanie swojego adresu e-mail bibliotekarzowi,
który dokonuje zapisu czytelnika w systemie bibliotecznym MAK+.
M A K+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem
bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Umożliwia
on tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników
placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie
statystyki bibliotecznej.
W jaki sposób posiadacze Karty Bibliotecznej mogą założyć
konto biblioteczne:
Krok 1: Wejdź na stronę https://xn--szukamksiki4kb16m.pl/SkNewWeb/astart/891
Krok 2: Dokonaj rejestracji. Wybierz login i hasło.
Krok 3: Zaloguj się
Krok 4: Teraz masz wgląd w swoje konto biblioteczne, możesz
przeglądać katalogi, zamawiać książki, system poinformuje
o zbliżającym się terminie zwrotu książki i ewentualnych zaległościach.
Ponadto we wszystkich naszych placówkach pojawiły się czytniki
kodów, które usprawnią wypożyczanie materiałów (na książkach, filmach,
audiobookach, gazetach, itd. pojawiły się naklejki z kodami kreskowymi, to
za ich pomocą będą sprawnie zapisywane na kontach czytelniczych) i będą
udogodnieniem dla Czytelników.
WAŻNE! Nie trzeba być mieszkańcem Gminy Modliborzyce,
aby zapisać się do biblioteki!
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu
158715103 !
K.Pyć

WIZYTY W BIBLIOTECE
W ostatnim czasie naszą bibliotekę odwiedziły dzieci
z przedszkola w Modliborzycach, uczniowie ze szkoły podstawowej
w Stojeszynie Pierwszym oraz uczniowie ze szkoły podstawowej
w Modliborzycach.
Przedszkolaki spędziły miło czas w naszym małym bibliotecznym
kinie.

Uczniowie ze Stojeszyna wraz z nauczycielami p. Iwoną Lenart
i Markiem Mazurem zwiedzili naszą bibliotekę, obejrzeli wystawy aktualnie
prezentowane w galerii biblioteki, a przede wszystkim uczestniczyli
w prelekcji na temat życia i działalności Kazimierza Zielińskiego – patrona
naszej biblioteki.

Uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej w Modliborzycach,
z polonistką p. Bożeną Pikula po raz kolejny skorzystali z okazji i obejrzeli
ekranizację lektury szkolnej „Syzyfowe prace” S. Żeromskiego. Ekranizacje
lektur to zawsze ciekawy dodatek do wcześniej przeczytanej książki.
Istnieje wiele tytułów, które od lat należą do kanonu lektur szkolnych
i doczekały się świetnych adaptacji filmowych, które z pewnością
zafascynują każdego czytelnika.

bardzo często wysyłamy do
Instytutu Książki, by pokazać jak
wspaniałe efekty przynosi
Dyskusyjny Klub Książki
w Stojeszynie Pierwszym.
Jesteśmy ogromnie dumni
z Emilii oraz wszystkich
– zwłaszcza tych młodych
– czytelników. Każdy z nich
pokazuje, że bycie pod wpływem
czytania naprawdę trudno jest
przecenić, a korzyści – trudno
zliczyć.
Życzymy Emilce kolejnych
ciekawych prac i serdecznie
gratulujemy wyróżnienia!
Alfreda Gierłach

29 marca 2022 r. odwiedzili nas uczniowie klasy 4 Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym wraz
z wychowawczynią p. Jolantą Zbiżek.
Dzieci były w naszej bibliotece po raz pierwszy, dlatego swoja
wizytę zaczęły od zwiedzenia
i poznania historii Biblioteki
u Kazimierza. Następnie
uczestniczyły w lekcji
bibliotecznej „Maria
Konopnicka - życie
i twórczość”, przygotowanej
w ramach obchodów Roku
Marii Konopnickiej. Na
zakończenie, w naszym
małym kinie bibliotecznym,
obejrzały film familijny
o czerwonym krześle
posiadającym magiczną moc.

FILIA W WOLICY PIERWSZEJ
W dniu 8 marca 2022 roku odbyło się w bibliotece spotkanie
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wszystkim Paniom jeszcze raz
składamy serdeczne życzenia. Spotkanie miało charakter integracyjny,

a wspomnienia bardzo fajne zostały z nami na cały rok. Korzystając z okazji
chcemy zaprosić tych ,którzy jeszcze nie byli w bibliotece do odwiedzenia
naszej placówki i skorzystania ze zbiorów bibliotecznych. Do miłego
zobaczenia.
Mimo panującej pandemii odbyło się w bibliotece spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki

Był też czas na zabawę i konkursy. Mamy nadzieję, że uczniom
podobało się u nas i jeszcze nas odwiedzą. My już dziś serdecznie
zapraszamy!
K.Pyć

FILIA W STOJESZYNIE PIERWSZYM
NAGRODA DLA NASZEJ KUBOWICZKI
Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działający w Filii w Stojeszynie
Pierwszym może poszczycić się kolejnym czytelniczym sukcesem. Emilia
Dziewa, klubowiczka Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, zdobyła
w grudniu 2021 roku Laur Zwyciężczyni za
najlepszą recenzję książki. Wyróżniona
recenzja poświęcona jest książce pt. „Dzieci
w sieci” autorstwa Zofii Staniszewskiej.
Emilia w ramach nagrody otrzymała
książkę, koszulkę oraz osobiste gratulacje
od koordynatora programu Dyskusyjne
Kluby Książki z Instytutu Książki.
Nagrodzoną pracę mogą Państwo
przeczytać w „Wieściach Gminnych” nr
65/2021 rok i na profilu na Facebooku Filii
w Stojeszynie Pierwszym.
Sukces naszej czytelniczki
cieszy nas tym bardziej, że Emilia już po raz
drugi została wyróżniona przez Instytut
Książki – pierwszy raz za recenzję książki
„Psociniec” Joanny Papuzińskiej w czerwcu
2020 roku. Teksty młodej recenzentki

Siostry Karolinka
i Patrycja uczestniczyły
w Akcji „Mała Książka
Wielki człowiek” na
zakończenie zbierania
naklejek „DELFINKÓW”
otrzymały dyplomy i małe
prezenciki .
Gratulujemy!
J.Piech

WOJNA W UKRAINIE... RELACJA...
3 marca 2022r. miasto jest niespokojne. Jesteśmy w Krzywym
Rogu, w centrum Ukrainy. Zapowiedziano ewakuację 4 dzielnic. Cały czas
słyszysz, że ktoś z twoich przyjaciół i krewnych wyjechał. Noc mija przy
dźwiękach syren w małej spiżarni. To jedyne bezpieczne miejsce
w mieszkaniu. W telewizji wiadomości 24/7. Miasto się przygotowuje.
Powstają blokady dróg, przygotowują koktajle Mołotowa i przeciwczołgowe
jeże. Wszystko to już niedługo zobaczę na własne oczy. W międzyczasie
zbieram koce, poduszki, ubrania, zabawki, wszystko co mamy w domu, aby
wysłać do ośrodków wolontariatu. Przywieźli kadetów, dziewczynki w wieku
16-18 lat. Są rozebrane. Następnego dnia przybyło wielu ludzi z Charkowa.
Oni nie maja nic i potrzebują wszystkiego.
Znajomi sugerują ucieczkę. Jutro kilka samochodów jedzie pod
granicę, prowadzone przez znającego drogę przewodnika. Musimy się
zdecydować. To nie jest prosta decyzja. Postanowiliśmy jechać...
Stoję na środku mieszkania. Tutaj całe moje życie. Mój świat.
Wszystko było drogie i dawało radość. Teraz wrzucę do walizki
najpotrzebniejsze, a reszta zostanie w pamięci. Bardzo dobrze
zapamiętam, kto i jak zrujnował nam życie. Jak kraj tak dumny ze swojego
zwycięstwa w II wojnie światowej, potępiając faszyzm, powtórzył
w szczegółach hitlerowskie Niemcy, atakując ludność cywilną i dokonując
krwawej masakry.
Rano 4 marca 2022r. wyjechaliśmy. W Kijowie pozostał syn.
Powiedział, że tak mu będzie łatwiej, bo nie musi się o nas martwić, ale moje
serce jest złamane.
Przed nami długie dni ciężkiej drogi. Morze samochodów.
Jedziemy. Na własnej skórze przekonamy się, jak silne poparcie mają dla
siebie nawzajem Ukraińcy. Nocujemy w centrach wolontariatu i teraz sami
korzystamy z tego, co przynieśli inni ludzie. Znowu jedziemy. Na granicy jest

długa kolejka samochodów na 4 km. A obok nas wciąż przechodzą ludzie.
Wiele matek z dziećmi. Takimi malutkimi jak okruszki. Idą grupy
nastolatków. Często idą całymi rodzinami. Tatusiowie pomagają dotrzeć do
granicy, a potem rozstanie i łzy. Wszędzie ból, ale i nadzieja. Tam, za
przejściem granicznym, wita Polska. I czujesz opiekę i wsparcie. Ktoś na
ludzi czeka, zabiera autobusami, daje schronienie i karmi.
A nasza droga prowadzi do Modliborzyc. Tam na nas czekają.
W ogóle nie znamy tych ludzi, zbliża się północ, ale oni nie śpią, martwią się.
I wreszcie jesteśmy na miejscu. I zanurzamy się w bezpieczeństwie i ciepłe
ludzkich serc. Elżbieta i Zdzisław są teraz w moim sercu. Więcej niż krewni.
Przyjęli, ugościli, nakarmili. Ciekawie było porozmawiać ze Zdzisławem, tak
dużo wie. Pokazał nam miasto, odwiedziliśmy miejscową bibliotekę. Zdzich
jest wesoły i młody duchem. A i Elżbieta od niego nie odstaje. Jest mądra
i dobra. A jaka z niej gospodyni! Odkarmiła nas po tych wszystkich dniach
w drodze. Teraz są dla mnie ucieleśnieniem Polaków. W historii naszych
krajów było wiele trudnych momentów, to już przeszłość. A tak to ci
prawdziwi Polacy, którzy wyciągnęli pomocną dłoń w trudnym dla nas
momencie, a w moim sercu osiedliło się na zawsze tych dwoje takich
bliskich mi ludzi. Dziękujemy .
Potem czekała nas dalsza podróż. Jeszcze 1400 km. Na noc
zatrzymaliśmy się w hotelu w Rzepinie, a potem nasza droga wiodła do
Holandii. 6 dni w trasie. Teraz naszą przystanią jest akademik. Jest tu około
80 miejsc. Jest wszystko,co konieczne, żeby przeżyć.
Ale my potrzebujemy naszego domu...
Ałła i Borys Krasnopolscy
Tłumaczenie redakcja

CZYTAŁAM! POLECAM!
Recenzja książki „Maleńka
Dorrit” Charlesa Dickensa
Wielu z nas często czyta
literaturę współczesną, ale niekiedy
warto jednak sięgnąć po klasykę.
Przykładem może być powieść „Maleńka
Dorrit” Charlesa Dickensa.
Książka opowiada o Amy
Dorrit, która wraz z rodzeństwem
mieszka w więzieniu Marshalsea, gdzie
jej ojciec odsiaduje niesprawiedliwy
wyrok. Amy traktuje więzienie jak swój
dom. Życie dziewczyny przepełnione jest
ciężką pracą i ubóstwem, lecz mimo to
zawsze jest życzliwa dla innych i nie traci
pogody ducha. Tytułowa bohaterka
pracuje jako szwaczka u bogatej wdowy
– pani Clennam. W ten sposób utrzymuje
swoją rodzinę i trzydziestoletnią Maggie,
która jest upośledzona umysłowo i uważa ją za swoją matkę. Zmianę
w życiu maleńkiej Dorrit zwiastuje przyjazd Arthura Clennama, który
przyjeżdża do rodzinnego miasta, aby znaleźć trop tajemnicy, której jego
ojciec na łożu śmierci nie zdążył mu wyjawić. Mężczyźnie wydaje się ona
powiązana z osobą panny Dorrit. Próbuje on pomóc ojcu Amy, jednak nie
spodziewa się, że złośliwy los diametralnie zmieni i jego życie, i jego
osobowość.
Dickens od początku powieści nadaje jej bohaterom wyrazistego
wydźwięku. Widać to głównie w postaciach żeńskich, które wykreowane są
na silne i niezależne, a zarazem delikatne i kobiece. W tej powieści
występuje szereg drugoplanowych postaci, których historie i czyny są tak
samo ciekawe, jak główna opowieść. W dodatku autor doskonale
wprowadza czytelnika w klimat tamtych lat.
W czasach życia Dickensa Londyn był nieco inny niż ten, który
znamy teraz. Były to czasy, gdy ludzi biednych traktowano z pogardą,
wykorzystywano i którymi pomiatano. To samo zdanie zamożni
mieszkańcy Londynu mieli o chorych czy upośledzonych, dlatego dzieło
Dickensa stanowiło, i dalej stanowi, sprzeciw wobec takiej sytuacji
społecznej. „Maleńka Dorrit” pozwalała tamtejszym ludziom przejrzeć na
oczy i dostrzec grozę ówczesnego świata.
„Maleńka Dorrit” to wspaniała opowieść o trudnościach życia,
o tym jakie wartości są w życiu najważniejsze, zwłaszcza, że problemy
opisane przez Dickensa są nadal obecne w społeczeństwie. Polecam tę
książkę ludziom, którzy chcieliby przenieść się do tego świata, jaki opisuje
Dickens oraz tym, którzy chcieliby przeczytać coś innego, niż tylko
literatura współczesna – zwłaszcza, że pomimo upływu czasu język
Dickensa jest nadal zrozumiały.
Aneta Luks
DKK dla młodzieży w Stojeszynie Pierwszym

Recenzja książki Pam Jenoff
„Łączniczki z Paryża”
Polecam tę powieść miłośnikom powieści historycznych
osadzonych w czasach II wojny światowej.
Akcja rozgrywa się w Anglii i Francji.
Główna bohaterka książki Grace,
idąc do pracy spostrzega walizkę wciśniętą
pod ławkę. Otwiera walizkę i znajduje w niej
kilkanaście zdjęć nieznanych jej kobiet.
Zżera ją ciekawość losów tych kobiet
i usilnie dąży do poznania ich tajemnicy.
Dowiaduje się, że walizka była własnością
Eleonory, kobiety, która powołała sieć
tajnych agentek wysyłanych z Londynu na
różne fronty, w tym do Francji. Prowadziła
szkolenia przygotowujące młode kobiety do
pracy w konspiracji. Miały one przekazywać
tajne meldunki jako łączniczki
i radiotelegrafistki działając na rzecz ruchu
oporu w wojennej Europie. Grace
wydarzenia te poznaje dzięki Marii, która
została zwerbowana przez Eleonorę do
tajnej działalności.
Powieść ta inspirowana jest więc prawdziwymi zdarzeniami, co
podnosi jej wartość poznawczą i faktograficzną. Autorka ukazuje wielki upór
tych kobiet, poświęcenie i determinację w działaniu, mimo iż wielokrotnie
były w niebezpieczeństwie. Ponadto ciekawie przedstawia ich portrety
psychologiczne, poznajemy ich emocje i odpowiedzialność, gdy za cenę
własnego życia ratowały innych.
Nie będę zdradzać zbyt wielu szczegółów aby czytelnik sam
znalazł odpowiedzi na pytania, które nasuwają się w czasie lektury tej
powieści. Czy dziewczęta - agentki przeżyły? Czy wróciły do domów? Jakie
były ich losy? Dodam jeszcze, że oprócz bohaterstwa kobiet na łamach tej
powieści spotkamy piękną miłość, przyjaźń ale też i zdradę ludzi , którzy dla
własnych interesów narażali życie innych, bezbronnych, niewinnych,
walczących z okupantem. Przeczytaj tę książkę, szczerze zachęcam.
Poprzez historię trzech bohaterek, poznasz wojenne losy dziewcząt ze
zdjęć znalezionych przypadkowo przez Grace.
Miłej lektury!
Regina Gil
DKK dla dorosłych w Modliborzycach

KULTURA
MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD
Podobnie jak rok temu, postanowiliśmy 24. Międzypowiatowy
Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek
przeprowadzić w formie online. Przez kilka
dni realizowaliśmy nagrania prezentacji
zespołów i solistów z terenu powiatu
janowskiego w ośrodkach kultury i salach
prób. Zmontowany film z udziałem
10 zespołów i 5 solistów został publicznie
zaprezentowany na kanale YouTube GOK
w Modliborzycach 28 stycznia 2022r.
(można go nadal tam obejrzeć). Komisja
Artystyczna: Barbara Nazarewicz
– etnograf, dyrektor Muzeum Regionalnego
w Janowie Lubelskim - przewodnicząca,
Beata Wójcik – folklorystka oraz Andrzej
Wojtan – Redaktor Naczelny „Gazety
Chłopskiej” z dodatkiem „Kultura Ludowa” również pracowała zdalnie,
konsultując się telefonicznie.
W kategorii zespołów śpiewaczych I miejsce ex aequo zajęły:
Zespół Śpiewaczy GOK w Modliborzycach oraz Zespół Śpiewaczy
„Marianki” z Kocudzy Drugiej, III miejsce zajął Zespół Śpiewaczy „Biała
Łada”z Łady. Wyróżnienia otrzymały: Zespół Śpiewaczy ze Zdziłowic,
Zespół Śpiewaczy „Borowiacy” z Dzwoli oraz Zespoły Śpiewacze;
„Potoczanki” z Potoka Wielkiego i „Czeremcha” z Samar.
ZESPÓŁ GOK MODLIBORZYCE

W kategorii solistów śpiewaków I nagrodę otrzymała Janina
Chmiel z Wólki Ratajskiej, nagrodzona również nagrodą specjalną im.
Stanisława Fijałkowskiego przyznaną przez dyrektor Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim. Drugą nagrodę zdobyła Stefania
S. SUCHORA Suchora ze Stojeszyna, a Grażyna
Dolińska z Łady zajęła 3 miejsce.
Wyróżnienia otrzymali: Henryka
Dąbek z Potoka Stany i Stanisław
Ślusarski z Lutego.
Nagrody dla wszystkich
występujących zespołów i solistów
ufundowali: Starosta Janowski - Artur
Pizoń i Burmistrz Modliborzyc – Witold
Kowalik.
Wręczenie nagród oraz
podsumowanie Przeglądu odbyło się
2 lutego w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Modliborzycach z udziałem
przewodniczącej komisji oceniającej,
solistów oraz przedstawicieli
zespołów. Nagrody w imieniu fundatorów wręczali Państwo: Marzena
Dolecka–Jocek – Sekretarz Gminy Modliborzyce oraz Michał Komacki –
Wicestarosta Powiatu.

Podwójny jubileusz, bo od 20
lat z W O Ś P grają
Modliborzyce, skłania do
podsumowań. Łącznie przez
te lata 109 wolontariuszek
i wolontariuszy zebrało
77547,89zł. Na naszej scenie
wystąpiło kilka tysięcy
artystów. Wydaje się po latach,
że poza zbiórkami pieniędzy
na zakup tak potrzebnego
sprzętu medycznego,
największą wartością WOŚP
było wyzwolenie w Polakach
ogromnej potrzeby
pomagania innym. Widać to
choćby po liczbie zbiórek,
działających skutecznie
fundacji i prowadzonych akcji
charytatywnych, a teraz po
imponującej reakcji na
The Open Ward krzywdę naszych sąsiadów
uciekającym przed wojną.
Dziękujemy.

BAL PRZEBIERAŃCÓW
Tradycją zimowych ferii stały się już „bale przebierańców” dla
dzieci i młodzieży. W tym roku chyba pobiliśmy rekord liczby tancerek
i tancerzy na sali.

TANECZNE SUKCESY
Stopniowe znoszenie covidowych obostrzeń po długim okresie
wyczekiwania, zaowocowały ogromną aktywnością naszych zespołów
tanecznych i mnóstwem
sukcesów. 26 lutego 2022r.
na I Tanecznym Turnieju
Rycerskim w Chęcinach
nasze panie i dziewczęta
wywalczyły trzy PIERWSZE
miejsca; w kategorii dzieci
- L i ttl e Sw a g Pri n ce ss,
w kategori dorośli - Swag
Queens (grupa łączona
Modliborzyce, Janów
Lubelski) oraz (w kategorii
dorośli 30+) - Cherry Ladies.
Ola Surowska wystąpiła 19
marca 2022r. w Warszawie
n a T u r n i e j u Ta ń c a
Sportowego o Puchar
Mokotowa, zdobywając
1 miejsce i awans do ligi D.

20 LAT WOŚP W MODLIBORZYCACH
Przy wyjątkowo niesprzyjającej pogodzie odbywał się tegoroczny
jubileuszowy 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nasze dzielne wolontariuszki:
Ola Jocek, Kamila Kędziora,
Ada Kapusta i Łucja Taradyś
zebrały w Modliborzycach oraz
podczas trwającego niemal
5 godzin koncertu w GOK-u,
4991,95 zł. Na naszej scenie
wystąpiły m.in. zespoły
taneczne, solistki i duety.
Zagrały zespoły Bohema,
Wołga i The Open Wards.
Swag Queens

25 marca 2022r. na Zapasach Tanecznych w Nisku, Swag
Queens zostały wyróżnione, a dzień później na Ogólnopolskim Konkursie
Tanecznym „Chyże Nóżki” w Krakowie, Little Swag Princess zajęły
1 miejsce (kat. 10-12 lat), a Swag Queens zdobyły 3 nagrodę. Wszystkie
nasze zespoły prowadzi Edyta Biały – Royal Dance Center. Gratulujemy.
Ogromne podziękowania należą się wszystkim mamom angażującym się
w te odległe i owocne taneczne wyprawy.

zaprezentował zespół z Wierzchowisk. W imieniu władz gminy życzenia dla
pań i panów składał Adam Kapusta – przewodniczący Rady Miejskiej. Wraz
z radnymi wręczał również kwiaty wszystkim uczestnikom koncertu.

Little Swag
Princess

Podczas koncertu prowadziliśmy zbiórkę pieniężną
#napomocUkrainie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Jesteśmy
bardzo wdzięczni, bo wiedząc jak bardzo mieszkańcy naszej gminy już
zaangażowali się w pomoc rzeczową i finansową uchodźcom, nie
spodziewaliśmy się wielkich kwot – a zebraliśmy aż 744,21zł. Dziękujemy
również za przekazane dary w zbiórce „Pomocna dłoń polskiej kultury”,
którą prowadziliśmy na przełomie lutego i marca.

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN

ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK

W tym roku udało się zorganizować 6 marca 2022r., z udziałem
publiczności, koncert „Nie tylko dla Pań” z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
Dwugodzinny program rozpoczął rodzinny zespół „Na każdą nutę”

31 marca 2022 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się
eliminacje do Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”. W najmłodszej kategorii
(6-10 lat) Nela Malinowska i Alicja
Wąsek zajęły 3 miejsca. Alicja
zdobyła również nominację do
występu w finale wojewódzkiego
festiwalu. W drugiej kategorii
(11-13 lat), w której nie przyznano
nagród, wyróżnienia zdobyły Emilia
Dziewa i Nikola Daniewska.

z gościnnym udziałem dwóch młodych Ukrainek, które znalazły schronienie
w naszej gminie. Tańczyła utytułowana solistka Paulina Zarzeczna oraz
zespół Swag Queens. W piosenkach i monologach wystąpili: Nikola
Daniewska, Krystyna Wójcik, Lucjan Sajdak, w duetach; Jerzy i Patryk
Mazur oraz Bartek i Andrzej Rząd. Na zakończenie własny program

A.Rząd
foto. arch. GOK

JUDO TEAM MODLIBORZYCE
TRENER JUDO TEAM MODLIBORZYCE
SEBASTIAN ROGOŻA - WYBRANY NA
TRENERA KADRY WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO JUDO!

wschodniej granicy odwiedziło modliborskie tatami. Wśród zgłoszonych
klubów byli: Fight-Fun Michał Bartusik , Judo "Legion" Zamość, KS JUDO
REI Świdnik, Klub Judo "ŻAK" Kielce, Judo UMKS Ostrowia, ULKS Judo
Kowala, Sekcja Judo MULKS Technik-Orion Radzyń Podlaski, Judo
Chełm, UKS Spartakus Lublin - JUDO, Lublinianka-Team, ASW JudoJaslo, 15 KROSNO, Judo Mińsk Mazowiecki.

Ogromnym zaufaniem został obdarzony trener Uczniowskiego
K l u b u S p o r t o w e g o J u d o Te a m
Modliborzyce, który 15 stycznia 2022 r.
został wybrany na głównego trenera
Kadry Wojewódzkiej Judo wszystkich
kategorii wiekowych. To bardzo duże
wyróżnienie dla pochodzącego
z niewielkiej miejscowości, młodego,
pełnego zapału Modliborzanina. 27 latek
został najmłodszym trenerem Kadry
Wojewódzkiej w historii Lubelskiego
Judo. Już jako zawodnik wyróżniał się
na tle Województwa zdobywając
największe laury na szczeblu
wojewódzkim, krajowym
i międzynarodowym. Doskonale zna
i rozumie potrzeby zawodnika na macie
bo przecież jeszcze nie tak dawno sam
rywalizował na macie. Życzymy
Sebastianowi owocnej pracy, dalszego
zapału i realizacji założonych przez
siebie i swoich podopiecznych celów na
2022 rok.
A skoro już o kadrach mowa
aż czworo zawodników Judo Team
Modliborzyce zostało powołanych do Kadry Wojewódzkiej Młodzików.
Wysokie wyniki sportowe w poprzedzającym roku zostały docenione, a do
reprezentowania naszego województwa zostali powołani: Dawid Woźniak,
Kacper Lenart, Hubert Sulik i Jakub Gąbka.
Życzymy zawodnikom sukcesów w nadchodzącym roku.

Ogromne brawa należą się wszystkim startującym, którzy pokazali
bardzo wysoki poziom sportowy, jaki reprezentują i dodatkowo zapewnili
nam masę emocji.

To piękne wydarzenie nie powstało by bez wsparcia wszystkich osób
i sponsorów zaangażowanych w organizację turnieju. Dziękujemy każdemu
z osobna za poświęcony czas i pracę, którą wykonaliście!
Nie zawiedli również zawodnicy miejscowego klubu z Modliborzyc
zajmując wysokie miejsca na podium:
I i III miejsce BUŻEWICZ JULIA
(startująca w wyższej kategorii
W I E K O W E J wywalczyła brązowy
medal)
I miejsce DRELICH KINGA
II miejsce WOŹNIAK DAWID (startujący
w wyższej kategorii wagowej)
II miejsce SULIK HUBERT
II miejsce SZPYT HUBERT
III miejsce SKITAŁ JAKUB
III miejsce KAMIŃSKI PATRYK
III miejsce SĘDZIAK JEREMIASZ
III miejsce LEWANDOWSKI KAROL
III miejsce GĄBKA JAKUB
III miejsce WOŹNIAK KRZYSZTOF
W turnieju wzięli również udział:
LUDIAN MIKOŁAJ
LENART KACPER

OTWARTE MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W JUDO
Od 2 lat w Zespole Szkół w Modliborzycach organizowane są
Otwarte Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Judo przez Judo Team
Modliborzyce oraz Okręgowy Związek Judo w Lublinie i inne wspierające
nas firmy.
W tym roku Otwarte Mistrzostw Województwa Lubelskiego
w Modliborzycach odbyły się 26.03.2022r. i miały charakter imprezy
międzynarodowej,
a to za sprawą
startujących
zawodników
z Ukrainy.
Ponad 250 judoków
z 14 klubów
z województwa
Lubelskiego,
Świętokrzyskiego,
Podkarpackiego
i Mazowieckiego
oraz zawodników
z a
n a s z e j

GRATULACJE dla naszych JUDOKÓW, którzy przed własną
publicznością spisali się na medal!

Judo Team Modliborzyce

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
„KOCHAMY WIELORYBY”
Dzień wielorybów, który jest obchodzony 15 lutego 2022r. był
wspaniałą okazją, aby oczami wyobraźni „zanurkować” w głąb mórz
i oceanów i poznać te wielkie, piękne zwierzęta. Dzieci z najmłodszej grupy
wiekowej z uwagą oglądały filmy edukacyjne i albumy ukazujące
środowisko życia tych ogromnych ssaków. Odrysowywały i farbami
malowały ich sylwety, a potem wykorzystywały je podczas zabaw
z piosenką.





I I I miejsce Jakuba Gierłach w Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim Online „Z babcią i dziadkiem – rymy z dawnych lat”
zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole Ósemka w Ełku.
Nagroda Laureata (III miejsce) dla Hanny Powęski oraz Neli
Malinowskiej w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd Puławy 2022
(450 zgłoszeń).
Gratulujemy!
Ewelina Kutyła, Dorota Kańkowska

PRZEDSZKOLAKI WITAJĄ WIOSNĘ

Obchody „Dnia Wielorybów” sprawiły, że dzieci z wielką
ciekawością „zanurkowały” jeszcze głębiej w wody mórz i oceanów, by
poznać rekiny, żółwie morskie, ośmiornice, rafy koralowe, rybki- błazenki,
małże, ślimaki i jeżowce. Ten piękny, kolorowy, podwodny świat był też
inspiracją do wykonania dekoracji na korytarzu przedszkolnym, na tle której
dzieci prezentowały swoje prace plastyczne. Mamy nadzieję, że nasze
rekinki nie wyłapią wszystkich rybek, a małe żółwiki ochroni ŻÓŁWIA
MAMA.
Renata Chudy

SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW
Nasze przedszkole jest miejscem otwartym na zainteresowania
oraz potrzeby dzieci. Staramy się wspierać kreatywność oraz aktywność
dzieci, a także stwarzać warunki do ich prawidłowego rozwoju zgodnie z ich
wrodzonym potencjałem i możliwościami.
Rozwijając zainteresowania, uzdolnienia
oraz talenty wokalne, taneczne,
recytatorskie naszych przedszkolaków
bierzemy udział w licznych konkursach
ogólnopolskich, a dzięki współpracy
z Rodzicami udaje nam się osiągać liczne
sukcesy:
 Wy r ó ż n i e n i e d l a d u e t u N e l a
Malinowska oraz Hanna Powęska w
Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
„Na świąteczną Nutkę”
zorganizowanym przez przedszkole
„Pałacyk Malucha” w Rzeszowie –
pierwsze wyróżnienie,
 wyróżnienie dla zespołu
w składzie: Oskar Herda,
Franciszek Łupina, Kamil Drelich,
Emil Szpyra, Jakub Gierłach, Weronika Skorupska, Hanna

Tradycyjnie każdego roku, 21 marca, w Przedszkolu
Samorządowym w Modliborzycach świętujemy pierwszy dzień wiosny.
Tego dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane na zielono,
podkreślając tym samym jego charakter.
W tym dniu dzieci poznały tradycje
i zwyczaje związane z powitaniem wiosny.
Brały udział w konkursach, grach
i zabawach muzyczno-ruchowych. Mimo
wielu atrakcji, najbardziej oczekiwaną
częścią dnia było wspólne wyjście na
spacer w celu powitania wiosny. Wszystkie
Przedszkolaki radośnie maszerowały
uliczkami naszego miasteczka, śpiewając
wiosenne piosenki i trzymając w rękach
zielone baloniki. Pochód otwierała
kolorowa i radosna Pani Wiosna wykonana
przez dzieci z grupy czterolatków. Do
przedszkola wróciliśmy w wiosennym
nastroju, dobrych humorach, z nadzieją że
Zimę zobaczymy dopiero za rok.
Jolanta Dycha

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA
21 marca 2022r. dzieci z grup zerowych obchodziły Dzień
Świętego Patryka – St. Patrick's Day, patrona Irlandii (święto oficjalnie
obchodzone 17 marca). Tego dnia dzieci ubrane były w zielone stroje
nawiązujące do narodowego koloru Irlandii oraz trawiastego krajobrazu
wyspy. Dzieci dowiedziały się kim był Święty Patryk, a także poznały

symbole tego święta nazywając je również w języku angielskim. Nie
zabrakło gier oraz zabaw z motywem przewodnim, a także tańców przy
irlandzkiej muzyce. To był bardzo intensywny, ale radosny dzień!
Ewelina Kutyła, Dorota Kańkowska

STARSZAKI NA PRZEDSTAWIENIU
TEATRALNYM „KRÓLOWA ŚNIEGU”



Powęska, Emilia Bryczek, Nela
Malinowska w Ogólnopolskim Konkursie
Wokalnym „Na świąteczną Nutkę”
zorganizowanym przez przedszkole
„Pałacyk Malucha” w Rzeszowie – drugie
wyróżnienie,
Wyróżnienie dla Jakuba Gierłach
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
Angielskiej „Let's sing Christmas songs”
zorganizowanym przez Samorządowe
Przedszkole w Bielsku,

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Tego dnia
odbywają się spotkania poświęcone znaczeniu i problemom teatru.
Warto podkreślić, że spektakle teatralne to świetna zabawa dla
najmłodszych. Obcowanie ze sztuką
przełamuje lęki, rozwija wyobraźnię i
intelekt, kształtuje wrażliwość, rozwija
myślenie abstrakcyjne, pozwala na
chwilę oderwać się od codzienności.
29 marca 2022r. „starszaki”
z naszego przedszkola wyjechały do
JOK w Janowie Lubelskim na
przedstawienie teatralne „Królowa
Śniegu” w wykonaniu Katolickiego
Te a t r u E d u k a c j i z K r a k o w a . Ta
klasyczna opowieść Andersena
w zabawny sposób przeniosła dzieci
w baśniowy świat księżniczek i rozbójników, zwierząt przemawiających
ludzkim głosem, ukazując siłę przyjaźni, wierności i poświęcenia.
Przedszkolaki śledziły spektakl z ogromnym zainteresowaniem, od
początku do końca biorąc w nim aktywny udział. Klaszcząc i śpiewając
z aktorami przeżywali przygody Kaja i Gerdy.
Ewelina Kutyła, Dorota Kańkowska

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
G R U PA S TA R S Z A
Dzieci z grupy starszej Samorządowego Przedszkola
w Wierzchowiskach niemal przez całą zimę niosły wraz ze swoimi rodzicami
bezinteresowną pomoc. Brały udział w zbiórce „Góra Grosza”, dostarczały
karmę dla zwierząt z kraśnickiego schroniska, a także okazały wielkie serce
dla przybyłych z Ukrainy młodszych kolegów i koleżanek.
Przygotowały i pięknie zaprezentowały niespodziankę dla Babć
i Dziadków z okazji ich święta.

Doskonale bawiły się podczas Balu karnawałowego – tańcom,
śpiewom i bezgranicznej radości nie było końca.
W Dniu Kobiet zarówno chłopcy, jak i panowie złożyli najlepsze

życzenia dla wszystkich dziewczynek i kobiet.
Wiosnę powitaliśmy w dobrym humorze, w towarzystwie
starszych kolegów z Samorządu Uczniowskiego, którzy godnie zastępowali
Panie nauczycielki, próbując zgłębić naszą wiedzę o świecie.
A.Budkowska

GRUPA MŁODSZA
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Babcia i dziadek - te słowa każdemu zawsze kojarzą się
z ciepłem, czułością, zrozumieniem i miłością. Wszyscy wiemy, że bycie
babcią i dziadkiem to coś niepowtarzalnego i wyjątkowego. Dziadkowie to
wielki bezcenny skarb dla wnuków. To oni czynią, że ich dzieciństwo jest
bardziej radosne i szczęśliwe.

przystosowane są do pływania. Wszystkie dzieci dobierały, przeliczały,
śpiewały, bawiły się. Oglądały także bajkę pt. ,,Pingwinek Pik – Pok''.

DZIEŃ DINOZAURA
Większość przedszkolaków lubi to wszystko, co jest związane
z tymi prehistorycznymi zwierzętami. Dlatego też w naszym przedszkolu
w grupie młodszej nie mogło zabraknąć ,,dinozaurowych'' zabaw.
Wszystkie dzieci miały okazję przenieść w pradawny świat dinozaurów.

DZIEŃ PINGWINA
W przedszkolu odbyły się zajęcia
edukacyjne związane z Dniem
Pingwina. Przedszkolaki poznały
Antarktydę, gdzie żyją pingwiny.
Słuchały wiersza pt. „Pingwinek''
M. Tokarczuk. Oglądały dzieci różne
ilustracje i zabawne ciekawostki.
Poznały ich cechy charakterystyczne,
co jedzą, jak zdobywają pożywienie
i jakie jest ich środowisko naturalne.
Dowiedziały się też, że pingwiny to
ptaki, które nie latają. Ich skrzydła

Mimo, że były to ,,straszne'' i groźne zwierzęta to tego dnia zabawa była
doskonała. Maluchy poznały różne gatunki tych zwierząt. Dowiedziały się
skąd się brały, czym żywiły się oraz dlaczego tak nagle wszystkie wyginęły.
W trakcie różnych zabaw ruchowych z ochotą bawiły się, naśladowały ich
groźne odgłosy, czy sposób poruszania. Wyszukiwały skamieniałości,
układały puzzle, przeliczały, chodziły po śladach, wykonywały różne prace
plastyczne.
Z.Szwedo

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STOJESZYNIE PIERWSZYM
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowy i bardzo wyczekiwany
moment. Dlatego, jest obchodzony w naszym przedszkolu bardzo
uroczyście. Także i w tym roku tak było. Cały tydzień na zajęciach
przedszkolaki opowiadały o swoich babciach i dziadkach, o wspólnych
zajęciach i zabawach. Z wypiekami na twarzy ćwiczyły wiersze i piosenki,
przygotowywały drobne upominki dla dziadków.
W tej trudnej pandemicznej sytuacji nie możemy gościć naszych
kochanych seniorów w przedszkolu ale za to możemy nagrać film. Dzieci są
szczęśliwe i zadowolone, że mogą nagrać życzenia i piosenki dla swoich
babć i dziadków. Mamy nadzieję, że przynajmniej w ten sposób udało nam
się przesłać pozdrowienia i miłość naszym kochanym Babciom i Dziadkom.
Agnieszka Kaproń i Monika Jaskowiak

Mamy nadzieją, że upragniona wiosna na dobre pozostanie
z nami i zazieleni łąki, drzewa, trawy

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Woda jest niezbędna do życia, dlatego należy o nią dbać, dobrze
wykorzystywać i oszczędzać. 22 marca to Światowy Dzień Wody, który
przypomina nam jak ważna jest woda dla ludzi, zwierząt i przyrody.
Przedszkolaki z grupy "Skrzatów" i "Pszczółek" wzięły udział
w obchodach tego święta. W czasie zajęć dzieci poznały właściwości wody,
dowiedziały się jakie znacznie ma woda dla ludzi i świata przyrody oraz jak

ZABAWA KARNAWAŁOWA
Karnawał to czas wypełniony muzyką, wesołą zabawą
i kolorowymi strojami. Dla przedszkolaków to dzień wyjątkowy,
wyczekiwany przez wiele tygodni, dostarczający wiele radości.
W tym roku zabawa karnawałowa w naszym przedszkolu odbyła
się w ostatnim tygodniu przed feriami. Ze względu na panującą pandemię
dzieci z grupy "Skrzatów" i "Pszczółek" bawiły się w swoich salach, które
pięknie przystroiły w kolorowe balony i serpentyny. Doskonała muzyka
i wesoła atmosfera sprzyjały dobrej zabawie. Przedszkolaki ubrane
w kolorowe stroje: księżniczek, superbohaterów i innych postaci z
ulubionych bajek bawiły się wesoło ze swoimi paniami. Dzieci również
chętnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach muzyczno - ruchowych.
Dziękujemy rodzicom za zaangżowanie w przygotowanie
pięknych strojów i zorganizowanie poczęstunku dla dzieci.
Wychowawczynie przedszkola

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień
Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. W tym
dniu w naszym przedszkolu obowiązywały wiosenne, kwieciste stroje,
a przede wszystkim kolor zielony. Tego dnia zajęcia rozpoczęliśmy od
śpiewania piosenek o wiośnie. Dzieci poznały tradycje i obrzędy związane
z powitaniem wiosny, kwiaty i krzewy oraz ptaki powracające z dalekich,
ciepłych krajów.
Kącik przyrody jest także
ważnym elementem dekoracyjnym
i dydaktycznym w przedszkolu.
Dzięki stałym zmianom w kąciku
dzieci poznają pory roku, potrafią je
wyróżnić i scharakteryzować.
Dlatego też w pierwszym dniu
wiosny dzieci zakładały swój
zielony ogródek. Na początku
dowiedziały się co potrzebne jest
do posadzenia roślin i jak ważna
jest woda i słońce do wzrostu roślin.
Następnym etapem było przygotowanie ziemi w doniczkach. Dzieci
posadziły cebulę na pyszny szczypiorek, nie zapomniały również
o roślinach ozdobnych – trawkach dekoracyjnych. Następnie wszystkie
przedszkolaki udały się na wiosenny spacer, aby poszukać oznak wiosny
w przyrodzie. Kolejnym punktem była praca plastyczna, maluchy ozdabiały
suknię Pani Wiosny kwiatami, starszaki malowały Wiosnę farbami.

należy ją oszczędzać. W krótkim filmie edukakacyjnym przedszkolaki
zobaczyły, jak woda krąży w przyrodzie, a także jak czysta woda trafia do
naszych domów. Dzieci mogły skosztować różnych rodzajów wody
i podzielić się swoimi spostrzerzeniami. Odbyły się również wesołe zabawy
ruchowe. Na zakończenie przedszkolaki z obu grup wykonały kropelki wody
stosując różne techniki plastyczne.
Dzięki takim działaniom dzieci już od najmłodszych lat uczą się,
jakie znaczenie dla życia na Ziemi ma woda.
Wychowawczynie przedszkola

WARSZTATY WIELKNOCNE
Dnia 22 marca 2022 r. nasze przedszkole poszło w ślady starszych
kolegów i również wyjechało do
Doboszówki, aby wziąć udział
w ciekawych warsztatach
wielkanocnych.
Podczas zajęć dzieci
poznały tradycje wielkanocne,
kształtowały swoje umiejętności
kulinarne, tworząc pyszne
ciasteczka a przede wszystkim
dobrze się bawiły.
P r z e d s z k o l a k i
z pewnością rozwinęły poczucie
estetyki, samodzielność oraz
sprawność manualną, a także
umiejętność planowania
i organizowania swoich działań. Dla,
niektórych był to pierwszy
przedszkolny wyjazd, który przyniósł
dużo radości i pozytywnych emocji.
Kaproń Agnieszka

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
POMOC DLA UKRAINY

NOWE OBLICZE BIBLIOTEKI

W życiu każdej osoby mogą się zdarzyć chwile, w których będzie
potrzebować drugiego człowieka. Czy warto pomagać? Odpowiedź na to
pytanie jest oczywista dla
u c z n i ó w, r o d z i c ó w
i pracowników naszej
szkoły. Chętnie
i bezinteresownie włączyli
się w pomoc przy zbiórce
odzieży, obuwia, środków
czystości oraz przyborów i
artykułów szkolnych dla
ukraińskich uczniów
uczęszczających do
n a s z e j s z k o ł y
i przedszkola.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję,
w szczególności rodzicom z klasy I i Va ( p. M. Frączek, p. B. Pasztaleniec,
p. J. Siedleckiej, p. U. Studzińskiej, p. D. Ciechońskiej, p. A. Taradyś,
B. Ryba, p. A. Jargieła).
SU Szkoły Podstawowej
Szkolne Koło Wolontariatu

Biblioteka postrzegana jest przede wszystkim jako instytucja
kultury i nauki, która udostępnia zbiory i udziela informacji swoim
czytelnikom. Jednak estetyczny wygląd pomieszczeń bibliotecznych jest
równie ważny. Nowoczesne, jasne wnętrza bardziej przyciągają
czytelników i zachęcają do częstszych odwiedzin biblioteki.

W ostatnim czasie biblioteka Zespołu Szkół w Modliborzycach
przeszła zmianę. Odnowione zostały pomieszczenia wypożyczalni
i czytelni. Odmalowano ściany oraz zamontowano nowe oświetlenie.
W centralnej części czytelni umieszczono nowe stoliki z krzesełkami, które
w zależności od potrzeb aranżować można w różny sposób (czytanie
książek, zajęcia pozalekcyjne, lekcje biblioteczne). Wydzielony został także
kącik dla najmłodszych czytelników z fotelami i pufami.
Do biblioteki regularnie zakupywane są także nowości
wydawnicze literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz lektury. Dodatkowo
biblioteka szkolna wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa w roku 2021 i powtórnie w 2022. W ramach, którego otrzymała
dofinansowanie na zakup książek i dodatkowego wyposażenia.
Dyrekcja Zespołu Szkół w Modliborzycach

IGRZYSKA DZIECI W MINI PIŁCE
SIATKOWEJ
7 marca2022r. odbyły się powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce
siatkowej w Chrzanowie. PSP w Modliborzycach wystawiła drużynę
chłopców oraz dziewcząt. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta zajęli I miejsce
w naszym powiecie i awansowali na zawody rejonowe. 11 marca 2022r. nasi
chłopcy zajęli 3 miejsce na szczeblu rejonowym w Kraśniku. 15 marca
2022r. dziewczęta zajęły 3 miejsce na szczeblu rejonowym w Mętowie.
Naszym zawodnikom życzymy dalszych sukcesów na niwie sportowej.
Beata Bańka, Tomasz Mazur

WYCIECZKA NA PORYTOWE WZGÓRZE

Rok 2022 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Rokiem Wandy Rutkiewicz. Polskiej himalaistki, zdobywczyni Mount
Everestu i pierwszej kobiety, która zdobyła szczyt K2. Biografia polskiej
himalaistki jest wspaniałym przykładem do rozmowy z dziećmi o pasji,
marzeniach i poszukiwaniu własnej drogi.
29 marca 2022 r. uczniowie klasy Va wzięli udział w projekcie
biblioterapeutycznym, w czasie którego rozmawiali na temat spełniania
marzeń i dążenia do ich realizacji. Oglądając prezentację multimedialną
zapoznali się z biografią Wandy Rutkiewicz. Historia himalaistki była
punktem wyjścia do rozmowy o pasji, drodze do realizacji marzeń, odwadze
i uporze. Następnie uczniowie wypełniali kartę pracy „Mój Everest!”, gdzie
wpisywali swoje marzenia, kroki jakie muszą podjąć by je zrealizować i co
zrobić w razie pojawienia się trudności.
Podsumowaniem zajęć było stwierdzenie, że realizacja marzeń
wymaga wielu przygotowań, wyrzeczeń, wysiłku i pracy oraz to, że aby
zdobyć swój Everest należy uwierzyć we własne siły.
E. Uszyńska, M. Wielgus

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
1 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbył się już po raz drugi Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach.
W turnieju wzięły udział drużyny ze szkół: Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z Wierzchowisk Drugich,
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym
oraz gospodarze Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z
Modliborzyc.

Pierwszy Dzień Wiosny jest przez szkoły czasem
przeznaczonym na klasowe ogniska, pikniki, wycieczki, rozgrywki
sportowe; wszystkie te formy spędzania popularnego wśród młodzieży
„Dnia Wagarowicza” uskuteczniano już nie raz.
W tym roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Modliborzycach i uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej udali się na
Porytowe Wzgórza i Uroczysko Kruczek. Wycieczkę zorganizowano
w ramach nowo utworzonego w szkole klubu „Włóczykij”, a dokładniej była
to wycieczka inaugurująca działalność tego klubu.

Przybyła młodzież została miło powitana przez młodzież
licealną i zanim rozpoczęły się mecze siatkarskie goście poznali walory
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modliborzycach. Mecze
siatkarskie odbywały się w towarzyskiej atmosferze. Sam wynik nie był
najważniejszy, ale liczyła się dobra zabawa, możliwość nawiązania
nowych przyjaźni. Spotkanie zakończyło się rozdaniem pamiątkowych
pucharów oraz wspólnym zdjęciem.
Mamy nadzieję, że młodzieży podobało się w naszej szkole
i dołączą w przyszłym roku szkolnym do grona uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modliborzycach.
Tomasz Nalepa

KAMIL GĄSKA W GRONIE NAJLEPSZYCH
UCZNIÓW LUBELSZCZYZNY!
Powodów podróży do tego akurat miejsca było kilka. Po pierwsze
to właśnie w Lasach Janowskich najwyraźniej widać piękno budzącej się
wiosną przyrody. Po wtóre Porytowe Wzgórza to miejsce, w którym
rozegrała się jedna z największych bitew partyzanckich II wojny wojny
światowej. natomiast Uroczysko Kruczek to miejsce sakralne, o którym już
od lat krążą legendy. Zarówno zwolennicy walorów krajobrazowych jak też
poszukiwacze pamiątek z przeszłości mogli być wyjazdem ukontentowani
tym bardziej, że aura pogodowa dopisała.

KAŻDY MA SWÓJ EVEREST

Dnia 4 kwietnia 2022 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom. 434 uczniów
Lubelszczyzny zostało
stypendystami Prezesa
Rady Ministrów. Dyplomy
wyróżnionym wręczyła
Kurator Oświaty
w Lublinie Teresa Misiuk.
S t y p e n d i u m
przyznawane jest
uczniom z najwyższą
średnią ocen w szkole,
która umożliwia
uzyskanie świadectwa
dojrzałości. Trud
i wytrwałości Kamila
ucznia klasy 3 liceum
zostały docenione
i nagrodzone.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne Zespołu
Szkół w Modliborzycach

CZYTAMY POLSKĄ LITERATURĘ
W ramach obchodów Dni Języka Ojczystego uczniowie klasy 8 A
przygotowali krótkie przemówienia nie tylko zachęcające do czytania
polskiej literatury, ale zaprezentowali również swoje ulubione książki, które
miały wpływ na ich życie, przekazały ważne wartości dla młodego
człowieka, były także pięknymi chwilami w spotkaniu z dobrą książką.
Oto jedno z nich:
Szanowni Państwo! Z okazji dzisiejszego spotkania literackiego
,,Czytamy polską literaturę” pragnę zaprezentować oraz zachęcić do
przeczytania młodzieżowej książki Ewy Nowak pt. ,,Dwie Marysie”
Na wstępie chciałabym zaznaczyć, iż moim zdaniem ta książka
jest idealna dla młodzieży, która wkracza w świat nastoletni, a co za tym idzie
również w świat uczuć. Jest to także świetna książka dla rodziców, którzy
wychowują swoich zbuntowanych nastolatków i z którymi nie zawsze

potrafią rozmawiać, i rozumieć ich nastoletnie problemy.
Główną bohaterką książki jest 17-letnia Marysia, która jest
w trakcie młodzieńczego buntu i nie potrafi poradzić sobie z własnymi
emocjami. Frustracja, brak sympatii i świadomość, że jej wszystkie
przyjaciółki i siostra mają swoich chłopaków, a ona jedyna nie ma własnego
obiektu westchnień powoduje, że obok staje druga Marysia, ta zła,
opryskliwa i bezuczuciowa. Dopiero rozmowa bliskich pokazała jej, że nie
warto dążyć do tego, do czego nie jest się tak naprawdę gotowym i warto
poczekać na odpowiedni moment.
Moim zdaniem książka ,,Dwie Marysie" jest na tyle przekonująca
i napisana prostym językiem, aby przekazać młodym czytelnikom, że nie
warto robić czegoś na siłę, na co nie są gotowi.
Serdecznie zachęcam do jej przeczytania.
Karolina Ptaszek

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
PASOWANIE NA CZYTELNIKA
27 stycznia 2022 r. bibliotekę szkolną odwiedzili uczniowie klasy
I wraz z wychowawczynią p. G. Orzeł. Dzieci obejrzały pomieszczenia
biblioteki, zapoznały się z rozmieszczeniem zbiorów i regulaminem
biblioteki.
Pierwszoklasiści szybko poradzili sobie z odszukaniem puzzli
ukrytych przez „Chochlika książkowego”. Następnie dzieci wspólnie ułożyły
puzzle i rozpoznały bohaterów książkowych z układanki.

Pierwszaki celująco zdały egzamin ze znajomości bajek,
wiedziały jak należy zachowywać się w bibliotece i jak dbać o wypożyczone
książki. Każdy z uczniów pięknie odczytał „prośbę książki”. Następnie
odbyła się uroczysta przysięga i pasowanie na czytelnika.
Uczniowie klasy pierwszej uroczyście przyrzekali, że będą kochać
i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać
obowiązki czytelnika. Dzieci wypożyczyły pierwsze książeczki i wysłuchały
wierszy odczytanych przez bibliotekarza.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych
uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz
systematycznego rozwijania umiejętności czytania. Naszym młodym
Czytelnikom życzę wielu wspaniałych przygód książkami i radości
z czytania.
Bibliotekarz szkolny
Ewa Kamińska-Rząd

NA POMOC UKRAINIE
Stoicy mawiali, że prawdziwa mądrość polega na umiejętności
odróżnienia tego, na co nie mamy wpływu od tego, na co wpływ mamy. Nie
mieliśmy wpływu na to, że Putin zaatakował Ukrainę, ale mamy wpływ na to,
jak zareagujemy.
Możemy pomagać.
To od nas zależy.
W tym
trudnym czasie
wyraziliśmy
solidarność
z ofiarami wojny.
W dniach od 1 do
4 marca 2022r. na
terenie szkoły
zbieraliśmy
ubrania, słodycze,
środki czystości
i żywność długoterminową dla rodzin z Ukrainy.
Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom
obsługi za włączenie się w zbiórkę.Nigdy nie pozostawaliście obojętni,
okazywaliście serce i angażowaliście się, niosąc pomoc potrzebującym.

Nie zawiedliście i tym razem!!!
Zebrane dary zostały przekazane do Urzędu Miejskiego
w Modliborzycach.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Dnia 21 marca 2022 roku w naszej szkole odbyły się obchody
Dnia Samorządności, Pierwszego Dnia Wiosny i Światowego Dnia
Zespołu Dawna.
Plan dnia zawierał wiele atrakcji. Dwie pierwsze lekcje prowadzili
starsi uczniowie. Następnie wszyscy wychowankowie bili szkolne rekordy
Guinnessa w różnych konkurencjach. Na szkolnym korytarzu zrobiło się
bardzo kolorowo. Uczniowie
z poszczególnych klas ubrali się
w stroje w wylosowanym
wiosennym kolorze. Na stopach
mieli wielobarwne, nie do pary
skarpetki symbolizujące
niedopasowanie społeczne
i genotypowe, z jakim borykają
się osoby z zespołem Downa.
Wyrazili w ten sposób solidarność
z tymi, którzy mają dodatkowy
chromosom. Członkowie
społeczności szkolnej zamienili
tradycyjne plecaki na
niecodzienne ,,nosidła”.
Przynieśli książki, zeszyty
i przybory szkolne w parasolu,
pufie, chlebaku, poszewce,
wózku na zakupy, koszu na śmieci itp. Wiosenny, słoneczny poniedziałek
zakończył się ogniskiem i rozgrywkami sportowymi.
Samorząd Uczniowski

KREATYWNE WARSZTATY
Dnia 21.03. 2022r. uczniowie z kl. I-III wraz z wychowawcami
udali się na warsztaty wielkanocne do Osady Leśnej "Doboszówka"
w Kalennem. Celem wyjazdu było przybliżenie dzieciom tradycji Świąt
Wielkanocnych. W ten sposób bardzo aktywnie i nietuzinkowo obchodzili
Pierwszy Dzień Wiosny.
W „Doboszówce” na uczniów czekało mnóstwo atrakcji:
świąteczne wypieki, wspólne ucieranie baby wielkanocnej, indywidualne
wykonanie palmy, motanie zwierzątek z siana oraz wykonanie pizzy według
własnego pomysłu. W przerwie między zajęciami był czas na jej
degustację . Na zakończenie szukali jajeczek ukrytych przez psotnego

zająca w pobliskim ogrodzie. Ileż było przy tym zaangażowania i radości !
Wszyscy teraz wiedzą jak powstają ciasteczka i baba wielkanocna oraz ile
pracy trzeba włożyć w świąteczne przygotowania. Rozumieją dokładnie
polskie przysłowie "Bez pracy nie ma kołaczy".
Wychowawcy kl. I-III

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU
CZYTELNICTWA NA LATA 2021-2022

W CUDOWNYM ŚWIECIE Z WAMI –
NIEBIESKIMI MOTYLAMI

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła dwukrotnie
wnioskowała i otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państw
w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Miło nam poinformować, że uczniowie należący do Samorządu
Uczniowskiego wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnospołecznym pod nazwą „W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi
Motylami”. Celem projektu było poszerzanie świadomości społecznej wśród
dzieci i młodzieży na temat autyzmu, kształtowanie właściwych postaw
prospołecznych oraz wychowanie do wartości takich jak empatia,
wyrozumiałość i szacunek.

W ramach programu Priorytet 3.1 i 3.2 pozyskaliśmy dotację na łączną
kwotę 5500 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup nowości czytelniczych,
elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących
czytelnictwo.
Biblioteka szkolna

W TEATRZE

Zaangażowani uczniowie wraz z opiekunami przeczytali
i omówili opowiadanie przybliżające zagadnienia dotyczące spektrum
autyzmu. Samorządowcy wykonali również gazetkę przedstawiającą
najważniejsze informacje dotyczące trudności z jakimi zmagają się osoby
z autyzmem. Kreatywność i nieograniczona wyobraźnia pozwoliła uczniom
stworzyć pracę plastyczną - „niebieskiego motyla”, która została wysłana
do szkoły podstawowej w Niegowie, gdzie wśród prac z całej Polski
utworzyła wspaniałą galerię. Kolejnym etapem było zrobienie „niebieskiego
zdjęcia” uczestników projektu w czasie obchodów Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu, który każdego roku obchodzony jest 2 kwietnia.
Opiekunowie SU, Pedagog, Logopeda oraz Bibliotekarz

SPORT
W marcu uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w spektaklu
teatralnym, podczas długo wyczekiwanej wycieczki do Lublina. Obejrzenie
dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna” przeniesionego na deski teatru,
dostarczyło wielu wrażeń i emocji. Była to niezapomniana lekcja
ponadczasowej literatury i powtórka przed egzaminem ósmoklasisty.
A minimalistyczna scenografia pozwoliła skoncentrować się na przesłaniu
utworu.
Organizatorzy

Wysokie miejsca naszych uczniów w zawodach Powiatowych
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców rocznik 2009
i młodsi. Chłopcy w składzie: Adrian Wielgus, Bartłomiej Ślusarski i
Bartłomiej Rawski zajęli I miejsce na zawodach rozegranych dnia 3 marca
2022 roku w Dzwoli, natomiast dziewczęta w składzie Julia Dziewa, Julia

WARTO POMAGAĆ!
Wyrazem empatii, zrozumienia i solidarności wykazali się
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Całym sercem
przyłączyli się do akcji zbiórki rzeczy dla rodzin i dzieci przybywających
z terenu Ukrainy zorganizowanej przez Urząd Gminy w Modliborzycach.
Społeczność szkolna i przedszkolna z otwartymi ramionami
przyjęła koleżanki i kolegów z Ukrainy. Nasi uczniowie chętnie służą im
pomocą podczas
pobytu w szkole.
Otwartością serca
wykazali się
nauczyciele,
pracownicy szkoły,
rodzice uczniów
i rodzice dzieci
przedszkolnych,
którzy zakupili
wyprawki szkolne
dla nowych uczniów.
Zgromadzili również
potrzebne ubrania,
które zostały
p r z e k a z a n e
zamieszkałym na
naszym terenie ukraińskim rodzinom.
Wolontariusze z Samorządu Uczniowskiego przyłączyli się także
do akcji zbiórki karmy dla psów i kotów pod opieką Kraśnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom "TULIMY". Wspólnie w naszej
placówce zebrano, a następnie przekazano potrzebne akcesoria
i pożywienie dla podopiecznych schroniska.
Dziękujemy wszystkim za okazaną dobroć.
Nauczyciele Zespołu Szkół
im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich

Madej i Helena Kamińska zajęły na tym etapie II miejsce. Tym samym obie
drużyny wzięły udział w półfinałach wojewódzkich, które zostały rozegrane
w Zakrzewie w dniu 10 marca 2022 r. Na tym etapie dziewczęta zajęły
V miejsce, natomiast chłopcy zajęli II miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
Nauczyciele w-f

Antoni Jaskowski, Marcin Ludian, Damian Breś, Michał
RawskiJulia Dziewa, Adam Lenart, Jakub Żołynia

Gminny Turniej Piłki
Nożnej Chłopców
XXII Edycji
,,Z podwórka na
stadion o Puchar
Tymbarku”
Kategoria chłopcy
U-12 – etap gminny
Modliborzyce, dnia
04.03.2022 r.

AMATORSKI ZESPÓŁ TEATRALNY W MODLIBORZYCACH
Praca z zespołem młodzieżowym w krótkim okresie
zaowocowała zaangażowaniem się w działalność teatralną dorosłych
mieszkańców Modliborzyc. Dużym powodzeniem cieszyła się „Stara Baśń”
będąca adaptacją powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.
W Modliborzycach przy pełnej widowni była grana czterokrotnie. Aktorzy
odtwarzający swoje role wywodzili się z różnych środowisk – robotnicy,
rolnicy, inteligencja oraz młodzież szkolna. Zespół teatralny składający się
z 48 osób występował na terenie trzech powiatów, w miejscowościach:
Janów Lubelskim, Frampol, Kocudza, Krzemień, Potok, Wierzchowiska
i Zaklików. Dekoracje opracował i wykonał Eugeniusz Sałęga. Kostiumy
wypożyczone zostały w Mazowieckim Związku Teatrów Amatorskich
w Warszawie. Dużej pomocy zespołowi teatralnemu udzielił Juliusz Soliński
– ówczesny prezes GS-u zaopatrując zespół w materiały potrzebne do
dekoracji oraz pomógł w zorganizowaniu transportu uczestników spektaklu.
Do najaktywniejszych członków zespołu należeli m.in. nauczyciele Zofia
Szady i Władysław Gilas, Aleksandra Solińska, Danuta Wąsek, Zygmunt
Tatko, Zenon Trójczak, Władysław Wolano, Franciszek Harszej, Bronisław
Łosek, Tadeusz Ostrowski, Krystyna Blacha, Krystyna Wąsik, Lucyna
i Aleksandra Gorczyca, Jerzy Olaś i Henryk Madras7.

W latach 60-tych w reżyserii Ireny Wójtowicz wystawiono dwie
sztuki teatralne Jerzego Jesionowskiego „Milion” w wykonaniu młodzieży
szkolnej oraz w 1968 r. „Wuj z Ameryki” z obsadą aktorską starszych
mieszkańców Modliborzyc. Sztuka ta miała na celu pobudzić
społeczeństwo oraz władze lokalne do aktywnego działania na rzecz
środowiska.Obsada: Wuj – Adolf Pasek, przewodniczący Głowiak – Michał
Molicki, sekretarz Kossowski – Zbigniew Krzysztoń, żona Kossowskiego
– Janina Brzezińska, Hania – Maria Wieczorek, Helena – Teresa Kapica,
nauczyciel Kubiak – Stanisław Marzec, kelnerka – Lucyna Wasil, Olek
i śpiewak jarmarczny – Stanisław Ożóg8.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze...

Urszula Bzdyra
foto. arch. prywatne
Dużym powodzeniem cieszyła się także adaptacja powieści
Henryka Sienkiewicza -„Krzyżacy”. Spektakl wystawiony został w licznej
obsadzie w większości przez osoby występujące w „Starej Baśni”.
Dekoracje wykonał Eugeniusz Sałęga z Modliborzyc, kostiumy
wypożyczone zostały z Domu Kultury w Chełmie. Pełna obsada wynosiła 50
osób. Wśród nich w role bohaterów spektaklu wcielili się: Danusia
– Krystyna Blacha, Jagienka – Zofia Bielak i Henryka Tomiło, Księżna
Mazowiecka - Zofia Szady, Książe Mazowiecki – Bronisław Łosek,, Jurand
– Zygmunt Tatko i Eugeniusz Sałęga. Przedstawienie wystawiane było kilka
razy w Modliborzycach oraz w Janowie Lubelskim, Frampolu, Kocudzy,
Krzemieniu, Potoku, Wierzchowiskach i Zaklikowie. Dochód ze „Starej
Baśni” i „Krzyżaków” przeznaczono na wycieczki zespołu aktorskiego do
Krakowa, Zakopanego i Nowej Huty oraz do Puław, Kazimierza
i Nałęczowa.

7
8

Relacje ustne Helena Wesołowska, Aleksandra Solińska, Krystyna Tatko.
Relacje ustne Janina Brzezińska, Anna Kowalik, Teresa Kapica.

W KRĘGU SZTUKI

Stara plebania -obecnie Dzienny Dom Senior+
Irena Rowicka - szkic rysunkowy

OD SZWEDA DO BISURMANA
Synowie dziedzica Wolicy
Po śmierci męża Pelagii Solman pozostali „tylko ukochani
synkowie”. Zapewnienie synom wykształcenia Pelagia uważała za rzecz
najistotniejszą. Zapewne taka też była wola Ignacego bo jak już
wspomniano wykształcenie było od pokoleń dewizą rodziny Solmanów.
Tomasz ukończył studia w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim,
Stanisław był absolwentem Instytutu rolniczego w Puławach, Ignacy
studiował w Dorpacie. Jednak edukacja na poziomie uniwersyteckim była w
tym czasie bardzo kosztowna. Wykształcenie jednej osoby kosztowało
sporo, nie mówiąc już z jak dużymi kosztami musiała się liczyć Pelagia
utrzymując trzech studiujących synów. Czesne na Uniwersytecie
warszawskim, a właściwie Cesarskim Uniwersytecie w Warszawie,
w czasach gdy pobierał tam nauki Tomasz Solman, było wysokie. Ściślej
mówiąc drożało wraz ze wzrostem liczby studentów; przed 1869 wynosiło
20 rubli rocznie, po 1869 wzrosło do 50 a następnie do 100 rubli rocznie. Dla
porównania; na zakup krowy trzeba było przeznaczyć 46 rubli. Zyski
uzyskane z dzierżawy dóbr Wolickich nie wystarczały na pokrycie
wszystkich środków finansowych. Pelagii i jej synom wsparcia udzieliła
liczna rodzina zamieszkująca gubernię
l u b e l s k ą . K o s z t y, k t ó r e ł o ż o n o n a
wykształcenie synów Ignacego były duże.
Pelagia musiała zrezygnować z kupna
„dworku w zacisznym miejscu, podobnym do
posiadłości Wolickiej”. Przeniosła się do
Warszawy, gdzie wspólnie ze znajomymi
wynajmowała mieszkanie.
Stanisław urodził się w Wolicy
w 1858 roku. Był najstarszym synem Pelagii
i I g n a c e g o . To w ł a ś n i e c h r z e s t
pierworodnego syna Ignacy zaprosił sporą
grupę rosyjskich urzędników i wojskowych
z Janowa Ordynackiego. Stanisław najlepiej

pamiętał swojego dzielnego ojca. Jako pięciolatek był świadkiem tragedii
jaka wydarzyła się w Wolicy w końcu stycznia 1863 roku. Jego matka
Pelagia uważała, że jego apatyczny i „trudny” charakter wynikał
z traumatycznych przeżyć z dzieciństwa, wspominała o tym
w korespondencji gdy dwudziestoletni Stanisław „…jeszcze powolniejszy
się zrobił nie wiem dlaczego nie chce się otrząsnąć z tego wspomnienia”.
Najstarszy z Solmanów w przeciwieństwie do swoich braci „wesołych
i w towarzystwie cenionych”, „…mało mówi prawie głosu jego nie słychać
jak jest w towarzystwie, pragnę bardzo aby więcej w świecie bywał to by się
może ożywił a tak strasznie apatyczny…” Po ukończeniu szkoły średniej
Najstarszy z braci kontynuował edukację w Instytucie gospodarstwa
Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (wówczas Nowa Aleksandria). Od 1869
do 1892 uczelnia kształciła swoich abiturientów na poziomie miedzy
technikum a wyższą szkołą zawodową, w której nauka trwała od do 3 lat
w zależności od wybranego kierunku. W czasie pobierania nauki przez
Stanisława Solmana puławski Instytut nie posiadał więc statusu
akademickiego stawiającego go w gronie szkół wyższych. Jednak nie była
edukacja na niskim poziomie, kształciła „naukowo wykształconych
gospodarzy wiejskich i leśników”. Uczelnia posiadła dwa świetnie
prowadzone folwarki Pożóg o areale 222 ha. i Końskowola 497 ha. Folwarki
posiadały znaczne obszary łąk, pastwisk i lasów. Hodowano tam owce oraz
bydło. Folwarki posiadały obiekty przemysłowe należące do majątku - młyn,
cegielnię, browar i tereny rybackie. Oba folwarki obsługiwało 20 par koni
roboczych. Zgromadzono duże ilości sprzętu rolniczego, umożliwiając
zapoznanie się z postępem techniki rolniczej na poziomie
zachodnioeuropejskim. Instytut posiadał bogaty księgozbiór, głównie
rosyjskojęzyczny, i wydawał od 1876 własne czasopismo naukowe "Zapiski
Nowoaleksandryjskogo Instituta Sielskogo Chazjajstwa i Lesawodstwa"
.Edukacja w puławskim Instytucie stała więc na najwyższym poziomie
i dawała swoim absolwentom widoki na dobrą pracę. Stanisław otrzymał
patent ukończenia tej szkoły w lipcu 1883 roku. Pracy poszukiwał w pobliżu
Warszawy.
C.D.N.
M.Mazur

INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
W RODZINIE
Siostra Łucja dos Santos, która była świadkiem objawień
maryjnych w Fatimie, jeszcze przed śmiercią w 2005 r. mówiła, że kluczowa
bitwa między Chrystusem a szatanem będzie toczyła się o małżeństwo
i rodzinę. Dostrzegamy dzisiaj, że rodziny będące pod wpływem
nowoczesnych prądów akulturalnych i szerzących się nowych ideologii
rozpadają się. Rodzina jest źródłem życia, pierwszą szkołą dziecka,
rodzina, to jedność, to nasza siła i dlatego szatan chce rozbić tę jedność.
Usiłuje się wmówić ludziom, że nie
ma grzechu. Diabeł wie, że jak
zniszczy rodzinę, wówczas naród
zginie. Główna choroba naszego
społeczeństwa tkwi w tym, że coraz
bardziej oddalamy się od Boga. Jak
tę chorobę leczyć? Ratunkiem, siłą
jest modlitwa. Trzeba zaszczepić
wiarę i miłość Bożego Serca.
Akt Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w rodzinie, to skuteczny środek do
odrodzenia rodzin a przez rodziny
całego społeczeństwa. „Otóż
w intronizacji Zbawiciel przychodzi
upomnieć się o swe miejsce
w rodzinie, jak niegdyś pod wieczór
w czasie swych apostolskich
wędrówek przybywał w gościnę do
Betanii. Przychodzi i upomina się
o miejsce zaszczytne, bo jest Królem
i powinien królować w każdej
rodzinie, by w ten sposób zapanować wnet nad ludzką społecznością,
upomina się o miejsce poufne, zażyłe, bo jest Przyjacielem, który pragnie
panować Sercem i Miłością”. Otwórzmy Mu nasze domy. „Przecież nie
w kościołach żyjemy, nie w kościołach cierpimy i umieramy. Jeśli nam
potrzeba Boga w świątyniach, to tym bardziej potrzeba nam Boga
w domach. (…)
Intronizacja Bożego Serca, to uznanie najwyższej władzy
Serca Jezusowego nad daną rodziną chrześcijańską. Uznanie to winno być
potwierdzone, uzewnętrznione i utrwalone przez uroczyste umieszczenie
obrazu Bożego Serca lub obrazu Chrystusa Króla na najzaszczytniejszym
miejscu w domu. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa, to decyzja
wyboru Jezusa, Jego Serca w „którym mieszka cała pełnia Bóstwa”. Jest
wstępem do życia poświęconemu Bożemu Sercu, ma zapoczątkować życie
Ewangelią. Pan Jezus ma nam przewodniczyć we wszystkim. Nic się nie
będzie dziać bez Niego; dzielić będziemy z Nim nasze troski i radości, nasze
życie. Będziemy więc wiernie obchodzili pierwszy piątek miesiąca, i nie
zaniedbywali Komunii Świętej oraz wynagradzali za grzechy. Święto Serca
Jezusowego będzie dla nas szczególnie umiłowanym świętem; będziemy
go obchodzić nie tylko w kościele, ale i w domu odmawiając akt
poświęcenia.

Miejmy odwagę w wypowiadaniu naszych przekonań. Jako
katolicy możemy i powinniśmy głośno myśleć przynajmniej we własnym
domu. Dobrze rozumiana intronizacja przyniesie z sobą szczególniejsze
łaski obecności Bożej i dopomoże do życia chrześcijańskiego z Jezusem;
nikt przecież nie miłuje nas więcej niż On. Jeśli więc zaprosimy Go do naszej
rodziny i pozwolimy, aby kierował naszym życiem, wskazywał jak
rozwiązywać codzienne problemy, możemy mieć pewność, że nie
pobłądzimy.
Opr. GP. na podst. O. Mateo „Jezus Król Miłości”

KĄCIK POEZJI
Pieśń o Katyniu
Jedzie pociąg i słychać stukot kół.
Jedzie i tak się historia zaczyna.
Jadą nim polscy oficerowie,
Do Charkowa, Miednoje, Katynia.
Płaczę w nocy, gdzie jesteś mój Synu?
Nie płacz Mamo, ja jestem w Katyniu.
I przywieźli ich do ciemnego lasu,
Żeby nie było hałasu i świadków.
I zginęli od strzału w tył głowy
Z rąk oprawców NKWD-owych.
Płaczę w nocy, gdzie jesteś mój Synu?
Nie płacz Mamo, ja jestem w Katyniu.
Oni leżą w tych dołach bezradni,
A Ojczyzna krwawi i walczy,
Oni śpią snem spokojnym
I śnią o Ojczyźnie wolnej.
Płaczę w nocy, gdzie jesteś mój Synu?
Nie płacz Mamo, ja jestem w Katyniu.
Szumią drzewa, wiatr smutną wieść niesie,
Oni leżą tam w ciemnym lesie.
Oni leżą na obczyźnie bezdomni.
Może kiedyś się o nich Ojczyzna upomni?
Płaczę w nocy, gdzie jesteś mój Synu?
Nie płacz Mamo, ja jestem w Katyniu.
Tu się historia kończy.
I na nowo zaczyna.
Miała Europa zbrodniarza Hitlera i Stalina,
A teraz ma Władimira Putina.
Dominik Kaproń

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 13.12.2021 r. do 08.03.2022r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
 Mazur Zenon zam. Godziszów Drugi i Surowska Anna
zam. Wolica Kolonia
 Samborski Łukasz zam. Węgliska i Bzdyrak Sylwia zam.
Węgliska
 Martyna Marek zam. Brzeziny i Cyran Kinga zam.
Stojeszyn Pierwszy
 Adamek Mateusz zam. Kolonia Zamek i Młynarska
Klaudia zam. Zakrzówek
 Kapica Rafał zam. Lublin i Szpyra Kinga zam.
Wierzchowiska Pierwsze

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
W tym samym okresie urodziło się 16 dzieci:
Białek Jan - Stojeszyn Drugi
Dyjak Michał Maciej - Wierzchowiska Pierwsze
Gębala Krystian Paweł - Wierzchowiska Pierwsze
Janik Jan - Wierzchowiska Drugie
Kotwica Łucja Aurelia - Wolica-Kolonia
Kowalik Maria - Brzeziny
Kuziora Liliana - Kolonia Zamek
Lewandowska Aleksandra - Majdan
Lewandowska Alicja - Stojeszyn-Kolonia
Martynyk Michalina - Wierzchowiska Drugie
Oleszko Maciej - Węgliska
Ptasznik Tymoteusz - Wolica-Kolonia
Stręciwilk Adam - Gwizdów
Suduł Amelia Maria - Słupie
Suska Klara - Modliborzyce
Szewc Magdalena - Stojeszyn Drugi
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...w tym samym okresie zmarły 34 osoby:
Baran Jan Marian (1941-2021) - Wierzchowiska Pierwsze
Chodara Waldemar Andrzej (1963-2022) – Stojeszyn Drugi
Chorębała Zbigniew (1956-2022) - Słupie
Drzazga Mirosław Antoni (1956-2022) - Wolica Pierwsza
Dziadosz Sabina (1926-2022) - Bilsko
Futyma Marian Zenon (1941-2022) - Modliborzyce
Gierłach Hieronim (1937-2021) - Gwizdów
Giszka Kazimierz (1949-2022) - Dąbie
Kałduś Helena Teresa (1943-2021) - Wierzchowiska Pierwsze
Kisiel Apolonia (1943-2022) - Stojeszyn Drugi
Kosidło Tadeusz Antoni (1953-2022) - Wierzchowiska Drugie
Kręglicka Irena (1937-2022) - Modliborzyce
Król Helena Józefa (1937-2022) - Słupie
Kucharczyk Ignacy Marian (1934-2022) - Wierzchowiska
Drugie
Lenart Stefania (1939-2022) - Wolica Druga
Ludian Tomasz Kazimierz (1958-2022) - Dąbie
Majewska Leonia Stanisława (1937-2022) - Lute
Miazga Jacenty Stanisław (1973-2022) - Stojeszyn Drugi
Mróz Czesława Teresa (1936-2022) - Pasieka
Nieborak Władysław (1934-2022) - Kolonia Zamek
Oleszko Mariusz (1987-2022) - Węgliska
Pawlas Jan Wacław (1935-2022) - Wierzchowiska Drugie
Ptaszek Józef (1947-2022) - Felinów
Rożek Agnieszka Katarzyna (1992-2022) - Wierzchowiska
Pierwsze
Serwatka Antoni Kazimierz (1953-2022) - Wierzchowiska
Pierwsze
Siembida Hieronim (1943-2022) - Felinów
Skupiński Andrzej (1968-2022) - Kolonia Zamek
Słowak Zenobia (1932-2022) - Wolica-Kolonia
Stefanik Ryszard (1959-2022) - Stojeszyn Pierwszy
Suduł Mariusz (1974-2021) - Dąbie
Wielgus Janina Marianna (1938-2022) - Wierzchowiska
Pierwsze
Wróbel Ewa Marta (1958-2022) - Modliborzyce
Wróbel Jan Andrzej (1939-2022) - Wierzchowiska Pierwsze
Zagaj Kazimierz (1953-2022) - Lute
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiak

