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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2018
I. SOLARY I PIECE W GMINIE MODLIBORZYCE
Gmina Modliborzyce zakończyła w sierpniu 2018 roku inwestycję
pn.: „Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w gminie
Modliborzyce”, dofinansowaną w ramach Osi priorytetowej 4 Energia
przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Wykonawcą zadania była firma FlexiPower Group Sp. z.o.o. Sp. K., ul.
Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska. W ramach projektu na
terenie gminy zostało zamontowanych 674 zestawów solarnych oraz 63
pieców c.o. na biomasę. Wartość inwestycji wyniosła ponad 6mln 615 tys.
zł. otrzymane dofinansowanie w wysokości 5 mln 623 tys. zł stanowiło 85%
kosztów kwalifikowanych zadania.
II. DROGI
1) Droga powiatowa nr 2804L Modliborzyce – Błażek przebudowana
została na odcinku 5,468km w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze,
Wierzchowiska Drugie, Pasieka. Dzięki wsparciu ze środków Unii
Europejskiej, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości
63,63% oraz dofinansowaniu z budżetu Gminy Modliborzyce i Powiatu
Janowskiego była możliwa realizacja inwestycji o wartości niespełna 4 mln
zł. Ze środków unijnych otrzymaliśmy kwotę 2mln 473 tys. zł, Powiat
Janowski dołożył kwotę 676 tys. zł, środki z budżetu gminy wyniosły 776 tys.
zł.
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2806L Wierzchowiska – Piłatka na
długości 0,703km. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię
asfaltową oraz utwardzono pobocza materiałem kamiennym. Zadanie
zostało sfinansowane z budżetów Powiatu Janowskiego i Gminy
Modliborzyce. Koszt inwestycji wyniósł ponad 256 tys. zł, z czego około 168
tys. zł stanowiły środki budżetu Powiatu Janowskiego, a 88 tys. zł - środki
budżetu Gminy Modliborzyce.
3) Ze środków dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach odbudowy infrastruktury zniszczonej podczas
powodzi oraz programu ochrony wąwozów lessowych przed erozją,
w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze odbudowany został odcinek drogi
gminnej na długości 500m oraz zabezpieczone dno wąwozu przed erozją
na długości 200mb. Wartość prac wyniosła ponad 420 tys. zł. Otrzymana
dotacja w wysokości 341 tys. zł stanowi 80% kosztów zadania.
4) W październiku 2018 gmina otrzymała promesę przyznającą dotację
na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w roku 2017r. Dzięki tej dotacji zostały odbudowane drogi
w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze na odcinku 500m, Dąbie na
odcinku 500m oraz ciąg drogowy Wierzchowiska Drugie – Antolin na
długości 1,05km. Łączna wartość prac wyniosła ponad 1mln 415 tys. zł.
Otrzymane dofinansowanie to kwota 1 mln 80 tys. zł.
5) Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Modliborzycach.
Wartość zadania wyniosła 150 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu
gminy. W ramach prac wykonano nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.
III. LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO – GAŚNICZY DLA OSP W DĄBIU
ORAZ ZESTAW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP
W STOJESZYNIE
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu we wrześniu
2018 roku otrzymali nowy samochód z wyposażeniem. Jest to lekki pojazd
ratowniczo-gaśniczy marki Opel Movano ze zbiornikiem na wodę
o pojemności 1000 litrów, agregatami
prądotwórczymi, motopompami, piłami
i innym sprzętem. Samochód
kosztował 298 tysięcy złotych,
z których 100 tysięcy pochodziło
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, kolejne 120 tysięcy
- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a resztę dołożyła
Gmina Modliborzyce. OSP Stojeszyn otrzymała w roku 2018 zestaw
ratownictwa technicznego (średni zestaw narzędzi hydraulicznych)
o wartości 65 tys. zł. dotowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.
IV. ZAGOSPODAROWANIE PLACU W MIEJSCOWOŚCI STOJESZYN
PIERWSZY

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki w miejscowości Stojeszyn Pierwszy zagospodarowany został
plac stanowiący centrum miejscowości. W ramach prowadzonych prac
wykonano utwardzenie terenu, urządzono plac zabaw i siłownię

zewnętrzną, wybudowano oświetlenie a także dokonano nasadzeń drzew
i krzewów. Wartość wykonanych prac wyniosła ponad 900 tys. zł, otrzymane
dofinansowanie 320 tys. zł.
V. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUPIU
Zakończone zostały prace remontowe świetlicy wiejskiej
w miejscowości Słupie. Część pieniędzy na ten cel gmina pozyskała z Unii
Europejskiej. Inwestycja kosztowała 620 tysięcy złotych. Dotacja
w wysokości 300 tysięcy, to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo
i Morze" na lata 2014 - 2020, które samorząd pozyskał za pośrednictwem
Lokalnej grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej. Pozostała kwota
pochodziła z budżetu gminy.
VI. OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
W Brzezinach, Wierzchowiskach Pierwszych, Wierzchowiskach
Drugich, Wolicy Pierwszej powstały place zabaw i siłownie zewnętrzne. Na
nowych siłowniach i przy stoliku szachowym będą mogli spędzać wolny
czas także mieszkańcy Modliborzyc, a oprócz tego, w ramach projektu,
boisko w Wierzchowiskach Pierwszych zostało doposażone m.in. w bramki,
siedziska oraz piłkochwyty ograniczające wydostawanie się piłek poza
strefę gry. Inwestycje kosztowały ponad 430 tysięcy złotych, z czego około
215 tysięcy stanowiła dotacja z rządowego "Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA)".

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI
W ROKU 2019
1) We wrześniu 2018r. przez Powiat Janowski został złożony wniosek
o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2804L Modliborzyce
- Błażek od drogi krajowej Nr 19 do skrzyżowania z drogą gminną
w miejscowości Kolonia Zamek. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę
1 mln 230 tys. zł, z czego 338 tys. zł pochodzić będzie z budżetu Gminy
Modliborzyce, a z budżetu Powiatu Janowskiego 277 tys. zł. Pozostała
kwota w wysokości 615 tys. zł ze środków Programu Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pozwoli na realizację zadania
w br.
2) Również we wrześniu 2018r. o uzyskanie dofinansowania
w wysokości 684 tys. zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 został złożony wniosek
dotyczący przebudowy odcinka ulicy Polnej i Sadowej. Wartość całego
zadania oszacowano na kwotę ponad 1 mln 400 tys. zł. Ze względu na
wzrost cen w stosunku do roku poprzedniego, ostateczna decyzja
o realizacji projektu zostanie podjęta po przeprowadzeniu przetargu
nieograniczonego i sporządzeniu montażu finansowego z uwzględnieniem
kwoty jaką będzie musiała zabezpieczyć gmina.
3) We wrześniu 2018 roku zostały podpisane umowy na budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Kalenne oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Słupie. Zadania dofinansowane są ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 499,4 tys. zł.
Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do czerwca 2019 roku. Sieć
wodociągową o wartości ponad 450 tys. zł wykona Zakład Remontowo
– Budowlany WODREM Rafał Bownik z Janowa Lubelskiego. Wykonawcą
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słupie jest firma WOD-BUD Sp. z o.o.
z Kraśnika. Wartość prac wyniesie ponad 1 mln 105 tys. zł.
4) Otwarte Strefy Aktywności (place zabaw i siłownie zewnętrzne)
powstaną do końca kwietnia br. w miejscowości Dąbie, Lute, Pasieka
Zarajec. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Jarosz Rafał z Zofianki Górnej. Wartość prac wyniesie ponad 365 tys. zł,
a otrzymane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki to
kwota 173 tys. zł.
Referat ds. Inwestycji

BUDŻET GMINY MODLIBORZYCE NA ROK 2019
W dniu 29 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Modliborzycach
uchwaliła budżet gminy na 2019 r. składający się z dochodów i wydatków:
Dochody budżetu gminy w 2019 r. – 25.818.830,39 zł w tym:
· Dotacja na zadania zlecone – 6 761 894,82 zł.
· Subwencje – 10 478 743,00 zł.
· Udział w podatkach stanowiący dochody budżetu państwa – 3 501
098,00 zł.
· Dochody własne – 2 500 449,18 zł.
· Dotacje na zadania własne – 1 954 645,39 zł.
· Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi 622 000,00 zł.

· Drogi – 564 590,00 zł.
· Administracja publiczna – 2 503 380,00 zł.
· Edukacyjna opieka wychowawcza – 401 800,00 zł.
· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 455 918,00 zł.
· Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 099 000,00 zł.
· Kultura fizyczna i sport – 543 000,00 zł.
· Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –
992 004,63
· Pozostała działalność: obsługa długu publicznego, dowóz uczniów,
gospodarka mieszkaniowa, ochrona zdrowia i inne - 737 885,00 zł.
B. Świątek

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. – 26.162.610,39 zł w tym:
· Straże – 240 100,00 zł.
· Przedszkola – 1 232 340,00 zł.
· Oświata i wychowanie – 8 486 737,76 zł.
· Opieka społeczna – 7 905 855,00 zł.

RADA MIEJSKA W MODLIBORZYCACH
Obecnie trwa VIII kadencja samorządu w Naszej gminie. Rada
Miejska, wyłoniona w wyborach 21 października 2018 roku, liczy 15 osób,
które reprezentują poszczególne okręgi na terenie całej gminy. 22 listopada
2018 roku złożyliśmy uroczyste ślubowanie, że zawsze będziemy kierować
się dobrem miasta , gminy i wszystkich mieszkańców. Minęło już cztery i pół
miesiąca naszej kadencji w związku z czym pora na krótkie podsumowanie
tego okresu.
W tym czasie odbyło się 6 posiedzeń Rady Miasta i uchwaliliśmy
31 uchwał w przeważającej ilości przyjętych jednomyślnie. Swoje
posiedzenia odbywały także komisje stałe Rady Miejskiej.
Czas ten obfitował także w inne aktywności radnych jak III Bieg
Mikołajkowy, gdzie radni startując, włączyli się w akcję pomocy dla
potrzebującego dziecka. Radni zaangażowali się także w pomoc dla
poszkodowanych w pożarze we wsi Słupie. Kolejnym przykładem
wpływającym na wizerunek rady, było wspólne kolędowanie radnych 6-ego
stycznia na rynku w Modliborzycach. Cieszy to tym bardziej, że większość
radnych piastuje mandat po raz pierwszy. Są osobami z pomysłami,
ambicjami i chęcią żeby jak najwięcej pomóc swoim wyborcom. Chętnie
współpracują, jeśli chodzi o dobro całej Naszej wspólnoty samorządowej.
A to jest najważniejsze: współpraca, bo czeka Nas 5 lat wspólnego
działania. Jak do tej pory ta integracja rady zaowocowała m.in. przyjęciem
uchwały budżetowej 15-oma głosami „za”.
Trzeba też zaznaczyć, że dla obecnej VIII-ej kadencji, prawo
stwarza trochę odmienne realia funkcjonowania rad gmin. Wiąże się to
z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 roku.
Zmianie uległa długość kadencji rad. Obecnie jest to 5 lat. Zgodnie
z powszechnie obowiązującym prawem, obrady Naszej rady są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Materiały te dostępne są w trakcie obrad, a także później na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej. Aby
umożliwić większą kontrolę mieszkańców nad pracą rady, publikowane są

imienne wykazy głosowań. Aby takie zestawienia szybko były dostępne
szerokiej opinii publicznej, wykorzystujemy w Naszej Gminie elektroniczny
system głosowania. Wpływa on na całkowitą przejrzystość tego procesu
i umożliwia bezzwłoczną publikację wykazu radnych głosujących za,
przeciw lub wstrzymujących się w poszczególnych głosowaniach.
Nie da się ukryć, że pierwsze sesje Rady Miejskiej przebiegły pod dyktando
jego złego funkcjonowania. Nie poddawaliśmy się. Wzajemnie
wspieraliśmy się i mieliśmy nadzieję, że w końcu problemy miną.
Chcieliśmy jak najszybciej dopasować pracę systemu do naszych potrzeb.
Jednak w dalszym ciągu to wymaga czasu. Wiemy o tym i jesteśmy zawsze
przygotowani do głosowania imiennego przy pomocy papierowego arkusza
do głosowania.
Za dotychczasowe potknięcia przepraszam i zapewniam, że
kolejne sesje Rady Miejskiej będą odbywać się z wykorzystaniem
elektronicznego systemu głosowania, który coraz lepiej jest przez nas
opanowywany i kontrolowany. Przestaje sprawiać kłopoty i opóźniać
głosowania radnych Rady Miejskiej, a zapewnia transparentność,
utrwalenie i szybką publikację imiennego wykazu głosowań.
Czas szybko płynie i chociaż nikt z nas nie urodził się radnym to
teraz nim został i musiał(a) się tej funkcji bardzo szybko nauczyć. Teraz My
mamy swoją chwilę i to jak potrafimy w tym krótkim okresie słuchać,
pracować i służyć innym ludziom, zadecyduje o sytuacji miasta i gminy
w najbliższym czasie.
Z poważaniem
Adam Kapusta
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Modliborzach

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych
Do worka żółtego – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, wrzucamy:
 zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach, plastikowe
nakrętki,
 puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach
czystości,
 plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach),
 puszki po napojach, konserwach, kapsle, zakrętki od słoików,
 kartony po sokach, napojach, mleku.
Tu nie wrzucamy:
 mokrych foli, woreczków foliowych, reklamówek; butelek
i pojemników z zawartością,
 tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
 opakowań po olejach i smarach, płynach chłodniczych, nawozach,
aerozolach,
 puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 tworzyw piankowych, styropianu; plastikowych zabawek,
 sprzętu AGD i RTV.
Do worka zielonego – SZKŁO, wrzucamy:
 butelki i szklane opakowania po napojach i żywności,
 butelki po napojach alkoholowych,
 słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek),
 inne opakowania szklane.
Tu nie wrzucamy:
 opakowań po lekarstwach; zniczy z zawartością wosku,
 szkła laboratoryjnego, termometrów, rtęciówek, strzykawek,
 szkła okularowego, zbrojonego, szyb samochodowych,
 szkła żaroodpornego, żarówek, świetlówek,
 lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów,
 ekranów i lamp telewizyjnych; luster; ceramiki, porcelany; kapsli,
Miejscowość
zatyczek
i zakrętek.

Do worka niebieskiego – PAPIER, wrzucamy:
 gazety, czasopisma,
 papier szkolny i biurowy,
 zeszyty i książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi
okładkami,
 torebki i worki papierowe, papier pakowy, tekturę i kartony.
Tu nie wrzucamy:
 zabrudzonego lub tłustego papieru,
 papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych),
 papieru połączonego z innymi materiałami (np. folią, metalem),
 opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
 kalek termicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury),
 kartonów po sokach i innych napojach; papierowych wkładów
wodoodpornych, tapet,
 pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów higienicznych.
Do worka brązowego – BIO (odpady biodegradowalne), wrzucamy:
 liście, kwiaty i skoszoną trawę,
 rozdrobnione gałęzie i krzewy (granulacja do 3 cm),
 trociny i korę drzew,
 resztki żywności (bez mięsa),
 obierki z owoców i warzyw, przeterminowane warzywa i owoce,
 skorupki jaj; fusy po kawie i herbacie.
Tu nie wrzucamy:
 mięsa i kości zwierząt, odchodów zwierząt,
 oleju jadalnego,
 popiołu z węgla kamiennego,
 drewna impregnowanego; płyt wiórowych i pilśniowych,
 ziemi i kamieni.
A. Wachulak

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE - II KWARTAŁ 2019 R.
Odpady segregowane
(papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne)

Odpady
zmieszane

Odpady
biodegradowalne
(bioodpady)

Odpady wielkogabarytowe,
odpady elektryczne
i elektroniczne, budowlane
i rozbiórkowe, opony

Antolin, Węgliska,
Wierzchowiska Drugie, Bilsko

01.04.2019
02.05.2019
03.06.2019

01.04.2019
02.05.2019
03.06.2019

10.04.2019
09.05.2019
06.06.2019

22.05.2019

Wierzchowiska Pierwsze,
Pasieka

02.04.2019
06.05.2019
04.06.2019

02.04.2019
06.05.2019
04.06.2019

10.04.2019
09.05.2019
06.06.2019

22.05.2019

Wolica Kolonia
Wolica Pierwsza,
Wolica Druga,
Kolonia Zamek

03.04.2019
07.05.2019
05.06.2019

03.04.2019
07.05.2019
05.06.2019

10.04.2019
09.05.2019
06.06.2019

22.05.2019

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

04.04.2019
08.05.2019
06.06.2019

04.04.2019
08.05.2019
06.06.2019

10.04.2019
09.05.2019
06.06.2019

22.05.2019

Modliborzyce

05.04.2019
09.05.2019
07.06.2019

05.04.2019
19.04.2019
09.05.2019
23.05.2019
07.06.2019
21.06.2019
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Modliborzyce
– zabudowa wielorodzinna

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
26 marca 2019 roku zakończyły się trwające prawie
2 miesiące wybory na sołtysów w 24 sołectwach gminy Modliborzyce.
W 6 z nich nastąpiły zmiany.
Poniżej przedstawiamy pełną listę wybranych na kolejną
kadencję 2019-2024 przedstawicieli organu pomocniczego gminy.
Sołectwo Antolin:
Sołtys – Sulowska Beata,
Rada Sołecka: Dolecka Aneta (przewodnicząca), Boczek Adrian
(członek), Śniegula Wilhelm (członek).
Sołectwo Bilsko:
Sołtys –Pawlas Józef,
Rada Sołecka: Dziadosz Dorota (przewodnicząca), Powęska Henryk
(członek), Lesiewicz Zenobia (członek).
Sołectwo Brzeziny:
Sołtys – Pikula Jan,
Rada Sołecka: Dolecki Józef (przewodniczący), Tofil Sławomir
(członek), Krzysztoń Jan (członek).
Sołectwo Ciechocin:
Sołtys – Nalepa Tadeusz,
Rada Sołecka: Placha Agnieszka (przewodnicząca), Nalepa Maria
(członek), Matysiak Andrzej (członek).
Sołectwo Dąbie:
Sołtys – Stolarz Krzysztof,
Rada Sołecka: Brodowski Marian (przewodniczący), Flis Józef
(członek), Stępień Bogdan (członek).
Sołectwo Felinów:
Sołtys – Kaproń Józef,
Rada Sołecka: Krzysztoń Marek (przewodniczący), Krzysztoń Ryszard
(członek), Bryk Henryk (członek)
Sołectwo Gwizdów - Kalenne:
Sołtys – Siembida Robert,
Rada Sołecka: Dobosz Marcin(przewodniczący), Piotrowski Andrzej
(członek), Kosikowski Wojciech (członek).
Sołectwo Kolonia Zamek
Sołtys – Zimak Krystyna,
Rada Sołecka: Kaproń Magdalena (przewodnicząca), Dziewa Mariusz
(członek), Kędra Mariusz (członek).
Sołectwo Lute:
Sołtys – Kędziora Agnieszka,
Rada Sołecka: Harsz Kamil (przewodniczący), Jewulski Łukasz
(członek), Rychlak Grzegorz (członek).
Sołectwo Majdan - Świnki:
Sołtys – Lisowska Iwona
Rada Sołecka: Jarosz Kacper (przewodniczący), Pudło Zofia
(członek), Lisowska Anna (członek).
Sołectwo Michałówka:
Sołtys – Zarzeczna Izabela,
Rada Sołecka: Taracha Józef (przewodniczący), Paczos
Stanisław(członek), Łoszak Ewa (członek).
Sołectwo Modliborzyce:
Sołtys – Głąb Katarzyna,
Rada Sołecka: Kiszka Bożena (przewodnicząca), Trójczak
Zenobia(członek), Wołoszyn Aleksander (członek).

Sołectwo Pasieka:
Sołtys – Serwatka Michał,
Rada Sołecka: Biała Izabela (przewodnicząca), Ślusarski Mateusz
(członek), Serwatka Karol (członek).
Sołectwo Słupie:
Sołtys – Parcheta Zbigniew,
Rada Sołecka: Machulak Andrzej (przewodniczący), Piotrowska Bożena
(członek), Rychlak Karol (członek).
Sołectwo Stojeszyn Drugi:
Sołtys – Kapusta Marcin,
Rada Sołecka: Wielgus Halina (przewodnicząca), Kapusta Bożena
(członek), Białek Piotr (członek).
Sołectwo Stojeszyn Kolonia:
Sołtys – Dębniak Roman,
Rada Sołecka: Sroka Zbigniew (przewodniczący), Chołody Sylwia
(członek), Skrok Stanisław (członek).
Sołectwo Stojeszyn Pierwszy:
Sołtys – Kucia Marian
Rada Sołecka: Gawinek Agnieszka (przewodnicząca), Grzegórski
Krzysztof (członek), Hapak Alicja (członek), Wieczorek Henryk (członek),
Żuraw Bogumił (członek).
Sołectwo Węgliska:
Sołtys – Pikula Dorota
Rada Sołecka: Agnieszka Kołtyś (przewodnicząca), Kamińska Marta
(członek), Kamińska Janina (członek).
Sołectwo Wierzchowiska Drugie
Sołtys – Serwatka Paweł,
Rada Sołecka: Wołoszynek Stefan (przewodniczący), Pawlas Anna
(członek), Kowal Stanisław (członek).
Sołectwo Wierzchowiska Pierwsze:
Sołtys – Karaś Ewa,
Rada Sołecka: Ożóg Krzysztof (przewodniczący), Lenart Agnieszka
(członek), Serwatka Andrzej (członek).
Sołectwo Wolica Druga:
Sołtys – Kolasa Danuta,
Rada Sołecka: Dolecka Barbara (przewodnicząca), Jarosz Edward
(członek), Kolasa Daniel (członek).
Sołectwo Wolica Kolonia:
Sołtys – Szpyra Dariusz,
Rada Sołecka: Kowal Maria (przewodnicząca), Szpyra Zbigniew
(członek), Nosal Kamil (członek).
Sołectwo Wolica Pierwsza:
Sołtys – Tes Wiesław,
Rada Sołecka: Łagód Dariusz (przewodniczący), Błoński Adam (członek),
Zarzycki Mariusz (członek).
Sołectwo Zarajec:
Sołtys – Wuczko Izabela,
Rada Sołecka: Miś Katarzyna (przewodnicząca), Kapusta Lidia (członek),
Szyszka Władysław (członek).
Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów
w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami
i samorządem gminnym.
Marzena Dolecka-Jocek

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZACH
EMERYTURY MATCZYNE JUŻ OD MARCA
Rada Ministrów przyjęła projekt rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego. Pomoc ta skierowana jest do osób,
które wychowywały, co najmniej czworo dzieci i nie posiadają
niezbędnych środków na utrzymanie.
Na realizację programu „Mama 4+" w budżecie państwa
zarezerwowano na rok 2019 ponad 801 min złotych. Świadczenie
będzie wypłacane od marca! Celem projektowanych przepisów jest
zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub
go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach
wielodzietnych.
Komu będzie przysługiwało świadczenie?
• Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być
przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo
dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci
przez matkę - ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;
• O świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają
niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny.
W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn - 65 lat;
• Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać
wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po
ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium
naszego kraju - przez co najmniej 10 lat;
• Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być
przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu
lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatelom państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub
cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski;
• Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane
z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.
Po wejściu w życie nowych przepisów osoby, spełniające kryteria,
będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu
uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana
pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie
rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej
emerytury (od l marca 2019 r. 1100 zł).
Natomiast w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego
świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby.
Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tyś. osób,
które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tyś. osób, które
pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. Rodzicielskie
świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.
Źródło: Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej;
www.gov.pl
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10 LAT ZMAGAŃ O PUCHAR JÓZEFA KUDŁY
Dziesiąty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Józefa Kudły
w miejscowości Lute, w gminie Modliborzyce, przeszedł do historii.

W jubileuszowych zmaganiach, które odbyły się w niedzielę 17
lutego 2019 r., wzięło udział 24 zawodników i zawodniczek, a wśród gości
byli: prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, marszałek województwa
i burmistrz Modliborzyc.W związku z remontem remizy w Lutem, w tym roku
pingpongiści rywalizowali w hali Zespołu Szkół w Modliborzycach, gdzie
pracował Józef Kudła, a zawody były rozgrywane w dwóch kategoriach
wiekowych. W młodszej, w której grali zawodnicy do 13 lat, najlepszy okazał
się Michał Adamczyk, drugie miejsce wywalczyła Kamila Kędziora, a trzeci
był Bartłomiej Breś. Zwycięzcą rywalizacji starszych uczestników został

Krzysztof Lisowski, na drugim miejscu zawody ukończył Krzysztof
Szumliński, a trzeci był Kamil Harsz.
Zawodnicy, którzy stanęli na podium, odebrali nagrody
finansowe oraz statuetki - młodsi pingpongiści i puchary - starsi zawodnicy.
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe medale i koszulki.
Ich fundatorami byli pomysłodawcy turnieju - córka Józefa Kudły
- Irena z mężem Janem Klafkowskim, PKOl i sołtys wsi Lute Alina
Ślusarska, a wśród gości była druga z córek patrona turnieju - Anna
Smalisz z mężem Adamem.
Trofea wręczali prezes PKOl i Honorowy Obywatel Gminy
Modliborzyce Andrzej Kraśnicki, który jest stałym gościem tenisowych
zmagań w Lutem, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław
Stawiarski i burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.Pingpongistów
dopingowali również: wicestarosta janowski Michał Komacki, radny
powiatowy i były przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Piotr
Rogoża, obecny przewodniczący rady Adam Kapusta, sekretarz gminy
Marzena Dolecka-Jocek, wicedyrektor miejscowego zespołu szkół Anna
Gąska, kierownik ośrodka pomocy społecznej Bożena Skowrońska, wójt
gminy Dzwola Wiesław Dyjach, dyrektor Ośrodka RewalidacyjnoWychowawczego w Janowie Lubelskim Iwona Miśkiewicz-Rachwał,
Krzysztof Kalita ze szpitala w Janowie Lubelskim, przyjaciele mecenasa
Jana Klafkowskiego - Zbigniew Garus i Michał Walczyk z małżonkami oraz
radni i mieszkańcy wsi Lute.

Niedzielnej rywalizacji towarzyszyły pokazy zawodników
Uczniowskiego Klubu Judo Team Modliborzyce, a na zakończenie turnieju
wszyscy rozkoszowali się smakiem jubileuszowego tortu, który z okazji
10-lecia przygotowała sołtys Lutego Alina Ślusarska, a między gości
podzieliła jedna z córek Józefa Kudły.
W. Sierociuk
foto. A. Ślusarska

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Dnia 8 marca 2019 roku w Bibliotece u Kazimierza
w Modliborzycach odbyła się 42. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym.

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych:
1.Oskar Biżek – Publiczne Gimnazjum w Wierzchowiskach Drugich,
2. Rafał Wołoszynek - Publiczne Gimnazjum w Wierzchowiskach Drugich.
III grupa - uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej:
1. Justyna Pikula – Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach,
2. Kinga Kaproń - Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach,
3. Jakub Komacki – Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach.
Każdy uczestnik turnieju otrzymał nagrodę sponsorowaną przez
Burmistrza Modliborzyc tj. plecak, termos sportowe i powerbank.
Uczestnicy turnieju wykazali się dużym poziomem wiedzy
o pożarnictwie, o czym świadczą uzyskane wyniki z testu, jak również
z odpowiedzi ustnych.
Zapraszamy serdecznie młodzież do uczestnictwa w kolejnych
edycjach turnieju wiedzy o pożarnictwie.

Do rywalizacji na szczeblu gminnym przystąpili uczniowie
reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
z terenu gminy. 21 uczniów rywalizowało, w trzech grupach wiekowych,
w pisemnej części testowej, a następnie najlepsi w swojej grupie walczyli
w egzaminie ustnym o awans do eliminacji powiatowych. Komisja wyłoniła
najlepszych uczestników , którzy będą reprezentować gminę Modliborzyce
na turnieju powiatowym. To 2 uczniów szkoły podstawowej, zajmujących
pierwsze miejsca, 2 uczniów szkoły gimnazjalnej zajmujących pierwsze
miejsca oraz 3 uczniów szkoły ponad gimnazjalnej.
Na szczeblu powiatowym gminę reprezentować będą:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych:
1.Mikołaj Żuraw – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach
Drugich,
2. Filip Taradyś – Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach,

Damian Piotrowski
foto. MGBP Modliborzyce

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W MODLIBORZYCACH
Na grudniowej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Modliborzycach młodzi radni podsumowali akcje, które sami
przeprowadzili i te, w które włączyli się w 2018 roku.
Przypomnijmy je sobie. Przeprowadzona z wielkim rozmachem
we wszystkich szkołach gminy akcja z odblaskami, którą nazwaliśmy
„Wybieram życie”.
W czerwcu ubiegłego roku obyły się wybory do II kadencji
Młodzieżowej Rady, a co za tym idzie podziękowania dla odchodzących
radnych i początek pracy dla nowo wybranych. Zaraz po wakacjach,
w ramach działań fundacji „The Bridge” stworzyliśmy film „Życie na lądzie”
mówiący o ekologii i konieczności dbania o planetę.
Tradycyjnie już włączyliśmy się w cykliczne akcje: „Narodowe
czytanie”, „BohaterOn”, „Charytatywny Bieg Mikołajkowy” a już w styczniu
2019 r. nie zabrakło nas na „Tradycyjnym kolędowaniu na rynku
Modliborzyc” oraz wzięliśmy udział w finale WOŚP. Mamy nadzieję, że 2019
rok postawi przed nami wiele nowych, ciekawych wyzwań.
Już w marcu, wraz z uczennicami Liceum Ogólnokształcącego
w Modliborzycach, nagraliśmy życzenia na Dzień Kobiet. Dziewczyny
wzięły sprawy w swoje ręce i opowiedziały w krótkim filmiku, czego życzą

sobie i innym kobietom z okazji tego święta. „Chciałyśmy pokazać, że warto
wsłuchać się w nasze potrzeby, które na przestrzeni lat się zmieniają, ale
niektóre są i będą zawsze aktualne. Z jednej strony chciałyśmy pokazać, że
chcemy się rozwijać i decydować o sobie, ale jednocześnie wciąż jesteśmy
kruche, delikatne i wrażliwe, potrzebujemy czułości i uwagi” - mówią
bohaterki filmu, który można obejrzeć na fanpagu Młodzieżowej Rady lub
na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-RlXqeMRKQg
W filmie wystąpiły uczennice miejscowego Liceum
Ogólnokształcącego i gimnazjum w Wierzchowiskach Drugich: Ewelina
Gąska, Patrycja
Krzysztoń, Kinga
Tylus, Beata Pikula
i
K a r o l i n a
Ś l u s a r s k a ,
zrealizował uczeń
Zespołu Szkół
Te c h n i c z n y c h
w J a n o w i e
Lubelskim Tomasz
Kamiński, któremu
s e r d e c z n i e
dziękujemy za
poświęcony czas
i pracę. Jedynego
męskiego głosu
w nagraniu użyczył radny powiatowy i były przewodniczący rady miejskiej
Piotr Rogoża, który jako twórca Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Modliborzycach jest jej honorowym członkiem. Pan Piotr Rogoża zawsze
służy pomocą i wsparciem dla wszystkich naszych projektów, za co
serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy także Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach za
udostępnienie wnętrz do nagrania. Zapraszamy do obejrzenia filmu i na
fanpage Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, gdzie na bieżąco
mówimy o naszych działaniach.
Opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej
Iwona Mańka

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
PODZIĘKOWANIA

Drużyna pod nazwą "Pigwówka Wczorajsi Team" wygrała
tegoroczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Modliborzyc.
W organizowanych po raz czwarty zawodach, które odbyły się
w niedzielę 17 lutego 2019 r. w hali sportowej w Modliborzycach,
rywalizowało sześć zespołów. W finale "Pigwówka Wczorajsi Team"
zmierzyli się z triumfatorami dwóch poprzednich edycji zawodów, czyli
pierwszym zespołem Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
Modliborzyce. Tym razem gospodarze musieli uznać wyższość rywali,
ulegając zwycięzcom całego turnieju 0:2. O trzecie miejsce rywalizowali Klub Sportowy GOK Trzydnik Duży i "Old Boys" Janów Lubelski. Lepsi
okazali się siatkarze z Trzydnika Dużego, którzy wygrali decydujące
spotkanie 2:0.
Niedzielne rozgrywki rozpoczęły się od zmagań grupowych. Do
dalszej fazy turnieju awansowały po dwie najlepsze ekipy, zaś drużyny,
które zajęły ostatnie miejsca walczyły
o piątą pozycję w całych zawodach.
Ostatecznie zajęli je siatkarze
"Meczbolu" Frampol, którzy po
zaciętym meczu pokonali 2:1 drugi
zespół Gminnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego Modliborzyce.
Wszystkie ekipy otrzymały
puchary i dyplomy, a oprócz tego
specjalną statuetką został
uhonorowany najlepszy zawodnik
turnieju. Ten tytuł przypadł Piotrowi
Kurasiewiczowi z zespołu "Pigwówka
Wczorajsi Team".
Trofea wręczali burmistrz Witold Kowalik i prezes GUKS
Modliborzyce Grzegorz Nieborak, którzy zorganizowali zawody razem
z gminnym organizatorem sportu Piotrem Jaskowskim.
Siatkarzy i kibiców, dopingujących uczestników niedzielnych
zmagań, nieoczekiwanie odwiedzili prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki i Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski, którzy tego dnia gościli również na 10. Turnieju Tenisa
Stołowego o Puchar Józefa Kudły w Lutem.

Razem z naszą małą Majeczką chcielibyśmy gorąco
i serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji Charytatywnego Biegu Mikołajkowego
w Modliborzycach, za ich poświęcenie, czas i energię.
Szczególnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za
włożony wysiłek i okazane wsparcie. Uzbierane pieniądze
zostały przeznaczone na rehabilitację ruchową, zajęcia
terapeutyczne oraz zakup pomocy logopedycznych do pracy
w domu. Ta pomoc wiele dla nas znaczy.
Dziękujemy!
Maja z rodzicami.

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
FERIE Z BIBLIOTEKĄ
Ferie w bibliotece są lubianą przez dzieci formą spędzenia
wolnego czasu. Podczas ferii zimowych w dniach od 11 do 24 lutego 2019 r.
w Bibliotece u Kazimierza odbywały się bezpłatne zajęcia z dziećmi
odwiedzającymi bibliotekę.

Tegoroczne ferie były pełne atrakcji i niespodzianek dla
najmłodszych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, literackich,
projekcjach filmowych, zdobywały nowe umiejętności i przebywały
z rówieśnikami. Cieszy nas fakt się, że spędziły swój wolny czas nie tylko
przed komputerem i telewizorem, lecz także w naszej bibliotece wśród
kolorowych książek i bajek. Do zobaczenia za rok!

KAZIKI
10 lat temu naszej bibliotece nadano imię Kazimierza
Zielińskiego. Z tej okazji oraz z przypadających niebawem imienin naszego
patrona, 28 lutego 2019 r. obchodziliśmy Kaziki, czyli dzień patrona naszej
biblioteki.

wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Tekst, który pisali podczas dyktanda
ułożyła i czytała polonistka i członkini Dyskusyjnego Klubu Książki dla
dorosłych w Modliborzycach Małgorzata Tatko, będą jednocześnie
przewodniczącą jury.

Członkowie komisji zgodnie uznali, że poziom rywalizacji był
bardzo wysoki, a najlepsza trójka zanotowała tylko po jednym błędzie
ortograficznym, dlatego o podziale nagród decydowały detale. Poza
nagrodami dla Julii Głąb, Szymona Tracza i Patrycji Zioło jurorzy przyznali
dwa wyróżnienia. Trafiły one do kolejnej uczennicy PSP w Modliborzycach
– Julii Świąder i Natalii Lodowskiej z Zespołu Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich, a wśród uczestników byli
również ich rówieśnicy z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II
w Stojeszynie Pierwszym.
Teksty, napisane przez uczestników dyktanda, oprócz
Małgorzaty Tatko, oceniały Katarzyna Pyć i Marta Frączek z Biblioteki
u Kazimierza w Modliborzycach, a nagrody wręczał ich fundator - burmistrz
Witold Kowalik.
K.Pyć, W.Sierociuk
foto. Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach

FILIA W STOJESZYNIE PIERWSZYM
FERIE ZIMOWE
„Origami dla dużych i małych” – pod takim szyldem ruszyła II
edycja spotkań z Haliną Lipińską, twórczynią ludową. Zajęcia z origami,
organizowane zwłaszcza dla dzieci i ich mam w bibliotece w Stojeszynie
Pierwszym, odbywały się podczas ferii zimowych. Pod okiem prowadzącej
uczestnicy uczyli się składać podstawowe elementy orgiami, które zostały
następnie wykorzystane do tworzenia różnorakich wazoników, łabędzi,

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VIII
szkoły podstawowej i III gimnazjum z Zespołu Szkół w Modliborzycach,
którym sylwetkę Kazimierza Zielińskiego przybliżył Marek Mazur –
nauczyciel, pasjonat lokalnej historii. Wiedza przekazywana z pasją przez
pana Marka wywarła ogromne wrażenie na słuchaczach. Niektórzy z nich
pierwszy raz mieli okazję dowiedzieć się, że w naszej miejscowości żył taki
człowiek jak Kazimierz Zieliński i jak dużo dla niej zrobił.

DYKTANDO Z PATRONEM BIBLIOTEKI
Trójka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Modliborzycach dołączyła do grona laureatów Gminnego Dyktanda
o Pióro Burmistrza. Najlepiej wypadła Julia Głąb, drugie miejsce zajął
Szymon Tracz, a trzecie – Patrycja Zioło.
Finał szóstej edycji dyktanda, organizowanej przez Bibliotekę
u Kazimierza w Modliborzycach, odbył się w środę 20 marca 2019 r., a tekst
- z którym zmierzyli się uczestnicy dotyczył patrona placówki – Kazimierza
Zielińskiego. Temat nie był przypadkowy, ponieważ w tym roku mija 10.
rocznica nadania
imienia lekarza
i społecznika
m i e j s c o w e j
książnicy oraz
70-lecie jej
działalności.
Do rywalizacji
zgłosiło się 19
uczniów z klas VI –
VIII gminnych
podstawówek,
którzy zostali

jajek wielkanocnych i koszyczków. Sama obecność pani Haliny była dla
dzieci inspirująca, zaś jej nieocenione rady i wskazówki nad wyraz ożywczo
zadziałały na twórcze umysły najmłodszych (starszych też). Chociaż ferie
już się skończyły, to spotkania pań w bibliotece na zajęciach origami trwają
nadal. Czas upływa w miłej atmosferze, a wykonane prace przynoszą wiele
radości.

Wspólne czytanie książki Lucyny Krzemienieckiej
„O Nowym Roku i o młynarzu Sylwestrze” – ta pozycja stała się punktem

FILIA W WOLICY PIERWSZEJ
Z inicjatywy Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w naszej
bibliotece, zostało zorganizowane spotkanie integracyjne z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wszystkim kobietom życzymy samych
słonecznych dni w życiu i serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
i poświęcony czas na przygotowanie spotkania.

wyjścia do refleksji językowych. Po zakończeniu lektury baśni bibliotekarka
pytała dzieci, czy one same znają jakieś „dobre słowa”, podobne do tych,
które młynarz otrzymał w prezencie. Zastanawialiśmy się nad tym, jak
wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie używali tylko dobrych i pięknych
słów. Propozycji i pomysłów było tyle, że starczyłoby na drugą bajkę.
Jadwiga Piech

Alfreda Gierłach

KULTURA
TEATR JEDNEGO AKTORA
Podczas IV Powiatowego Przeglądu Teatru Jednego Aktora
w Modliborzycach, który organizowaliśmy 14 grudnia 2018r., wystąpiło
czworo młodych aktorów. Decyzją Komisji Artystycznej; Jerzego Kałdusia –
aktora, Marii Mędrek – aktorki teatru obrzędowego z Janowa Lubelskiego
oraz Franciszka Kamińskiego – instruktora GOK w Modliborzycach
- I nagrodę otrzymała Weronika Bryk z Zespołu Placówek Oświatowych
w Stojeszynie. Wyróżnienia i nagrody finansowe przyznano: Karolinie Ożóg
z Wierzchowisk, Karolinie Ślusarskiej z Wierzchowisk i Karolowi
Powrózkowi z Godziszowa.

Po prezentacjach konkursowych, w monodramie „Eine kleine
nachtmusik”, we własnej reżyserii, wystąpił juror przeglądu – Jerzy Kałduś.
Aktor za tę rolę, w lipcu 2018r., otrzymał nagrodę specjalną na
Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Niewielkich w Lublinie.

terenie gminy mieliśmy
10 wolontariuszek wraz
z o p i e k u n a m i
i przyjaciółmi.
W Wierzchowiskach:
Ania Tomiło, Iza Widz,
Beata Pikula i Julia
P
i
z
o
ń
.
W Modliborzycach: Ola
Ta r a d y ś , K a r o l i n a
M ę d y k ,
I z a
Pasztaleniec, Karolina
Krawczyk, Weronika
Majewska i Edyta
Zimak. Od 15-tej rozpoczęliśmy jak zwykle kilkugodzinny koncert w GOK-u.
Wystąpiła Grupa przedszkolaków z Modliborzyc, orkiestra dęta, nasze
zespoły taneczne, soliści, Szkoła Suki Biłgorajskiej oraz zespół Bohema.
Ogromne podziękowania dla Was wszystkich za życzliwość i ogromne
zaangażowanie w tym wyjątkowym dniu.

WIELI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

WOKALNE SUKCESY

Podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 13
stycznia 2019 r. w Modliborzycach również biliśmy rekordy. Tegoroczna
zbiórka to około 2 tysięcy złotych więcej niż poprzednia – zebraliśmy
8457,02 złotych (to ostateczna kwota potwierdzona przez fundację po
przeliczeniu
obcych walut).
W rekordzie
niemały udział
miał jeden
darczyńca,
który przyniósł
wiaderko
monet (2212
zł). Z licytacji
przedmiotów
przysłanych
przez WOŚP
o r a z
zestawów
promocyjnych
otrzymanych
z Urzędu Miejskiego i Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także kalendarza
z autografami sportowych mistrzów od Judo Team, uzyskaliśmy 1311 zł. Na

Na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd, który w dniach 17-23
stycznia 2019r. odbył się w Puławach, Julia Fijałkowska zajęła I miejsce
wśród solistów w kategorii młodzież szkolna. Na festiwalu w 323
prezentacjach wystąpiło 1419 wykonawców, w tym 221 solistów
wokalistów, więc tym bardziej gratulujemy Julii nagrody.
Na IX Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek
i Widowisk Kolędniczych
w Polichnie 25 stycznia 2019r.
nasze wokalistki „wyśpiewały”
główne nagrody: Alicja Wąsek
(w kategorii klas 0-III) i Ewelina
Gąska (w kategorii szkół
średnich).
1 4 m a r c a 2 0 1 9 r.
w Janowskim Ośrodku Kultury,
na eliminacjach powiatowych
Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik 2019”, Ewelina Gąska
zdobyła I nagrodę
w najstarszej kategorii i została
nominowana do wojewódzkiego
finału.

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
15 zespołów śpiewaczych i 5 solistów wystąpiło 20 stycznia na
tegorocznym, XXI Międzypowiatowym Przeglądzie Tradycyjnych Kolęd
i Pastorałek.
Występy oceniali: Barbara Nazarewicz – etnograf, dyrektor
Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim - przewodnicząca, Jolanta
Dragan – etnograf z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Andrzej
Wojtan – Redaktor Naczelny „Gazety Chłopskiej” z dodatkiem „Kultura
Ludowa”.
Dwie pierwsze, równorzędne nagrody przyznano: Zespołowi
Śpiewaczemu GOK w Modliborzycach oraz Zespołowi Śpiewaczemu
„Jarzębina” z Kocudzy. Drugie nagrody otrzymały aż 3 zespoły: „Linowianki”
z Linowa (świętokrzyskie), „Facelia” z Wierzchowisk i Zespół Śpiewaczy
„Janowianki”. III miejsce ex aequo przyznano Zespołom Śpiewaczym
„Potoczanki” i „Branwiacy”.

FERIE
Spośród zajęć organizowanych przez GOK podczas
tegorocznych ferii zimowych, największe zainteresowanie wzbudził
karnawałowy bal przebierańców.

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN
Jak co roku, tym razem 10 marca 2019 r., organizowaliśmy
koncert „Nie tylko dla Pań” z okazji świąt kobiet i mężczyzn. Na scenie
wystąpili; soliści, duet, zespoły taneczne i grupy kabaretowe. Koncert
rozpoczęła wierszem Stanisława Kapusta a zakończył występ lubelskiego
tria „Per La Musica”, które zaprezentowało znane przeboje filmowe
zaaranżowane na pianino, skrzypce i fagot.
Dla wszystkich pań i panów władze samorządowe poza życzeniami,
przygotowały kwiaty i słodki poczęstunek.
ZESPÓŁ Z GOK MODLIBORZYCE

ZESPÓŁ JARZĘBINA

ZESPÓŁ FACELIA

W kategorii solistów śpiewaków I miejsce zajęła Janina Chmiel
z Wólki Ratajskiej, II
miejsce ex aequo
przyznano Stefanii
Suchorze ze Stojeszyna i
Czesławie Kaproń
z Kawęczyna, dwie
równorzędne III nagrody
otrzymali: Grażyna
Dolińska z Łady
i Mirosław Kolasa
z Szastarki.
Fundatorami
nagród dla uczestników
przeglądu byli: Witold
Kowalik – Burmistrz
Modliborzyc wraz
z Adamem Kapustą –
JANINA CHMIEL
Przewodniczącym Rady
Miejskiej oraz Artur Pizoń
– Starosta Janowski. Starostwo Powiatowe poniosło również koszty
współorganizacji przeglądu.
Nagrodę specjalną im. Stanisława Fijalkowskiego ufundowaną
przez Barbarę Nazarewicz – dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie
Lubelskim otrzymał Zespół Śpiewaczy GOK w Modliborzycach.
Nagrody specjalne im. Włodzimierza Gomółki ufundowane przez jego
przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego otrzymały cztery Zespoły
Śpiewacze; GOK w Modliborzycach, „Facelia” z Wierzchowisk,
„Janowianki” i „Marianki” z Kocudzy.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów
tegorocznego przeglądu: ZPM „Matthias” z Kolonii Zamek oraz P.H.U.T.
Marka Siembidy z Potoka.

TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO
Na IV Turnieju Tańca Nowoczesnego „Roztańczony Stary
Zamość 2019” nie mogło zabraknąć naszych zespołów. 16 marca 2019 r.
na turnieju wystąpiło aż 746 tancerzy z 33 formacji tanecznych. Nasze
dziewczęta z obydwu zespołów; grupy młodszej „Little Swag Princess”
i średniej „Swag Princess” wróciły z pucharami za III miejsca w swoich
kategoriach wiekowych.

A. Rząd
foto. GOK Modliborzyce

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
WIEŚCI Z GRUPY 4-LATKÓW
21 stycznia 2019 r. dzieci wystąpiły dla swoich babć
i dziadziusiów, dziękując im za uśmiech, ciepłe słowo i mnóstwo miłości.

W kategorii przedszkolnej w Janowie Lubelskim brało udział w sumie 26
wykonawców reprezentujących Powiat Janowski. Na Międzypowiatowym
Przeglądzie w Polichnie Ala wystąpiła w kategorii klas 0-III. Alicję
przygotowywała do konkursów pani J. Wieżyńska z Domu Kultury w
Modliborzycach. Alicja zaśpiewała pastorałkę „Aniołek najładniejszy” oraz
kolędę „Lulajże Jezuniu”.
Cieszymy się sukcesami Ali i życzymy jej powodzenia na
następnych konkursach.
D. Kańkowska

ŻYCZENIA OD STARSZAKÓW
DLA BABCI I DZIADKA

Podsumowaniem okresu świątecznego był bal karnawałowy
prowadzony przez profesjonalnego wodzireja. Tańce, zabawy oraz
kolorowe stroje
sprawiły dzieciom
wiele radości.
W y k o n a n e
podczas balu
zdjęcia będą miłym
wspomnieniem dla
każdego.

W dniu 23 stycznia 2019 r. w naszym przedszkolu odbyła się
uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo
ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu
sześciolatki pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach. Przygotowały dla
nich przedstawienie. Swoją miłość i szacunek dla Dziadków wyraziły
w wierszach i życzeniach. Przedstawiły również jasełka, które dedykowały
zebranym gościom. Dzieci wręczyły swoim kochanym bliskim
własnoręcznie wykonane upominki i zaprosiły szanownych gości na
przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Był to dzień pełen radości
i wzruszeń.

R.Chudy

PIĘCIOLATKI DLA BABCI I DZIADKA

`
W to szczególne popołudnie (22.01.2019r.) dzieci z grupy
pięciolatków ciepło i serdecznie powitały swoich dziadków i babcie, którzy
przybyli z bliska i z daleka, aby być ze swoimi wnukami. Dzieci poprzez
wiersze , tańce i piosenki starały się umilić im czas, wyrażając swoją miłość,
wdzięczność i przywiązanie. Złożyły życzenia, wręczając własnoręcznie
wykonane upominki: korale dla Babć i krawaty dla Dziadków. Następnie
odbył się wspólny słodki poczęstunek.

D.Kańkowska, J. Dycha

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U TRZYLATKÓW

6-go lutego 2019 r. w grupie trzylatków odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki
oraz wspólnie odśpiewały „Sto lat”. Były też piękne upominki oraz słodki
poczęstunek.
E.Kutyła
E. Czerwonka

PIERWSZE MIEJSCE ALI
W dniach 23 i 25 stycznia 2019 r. miały
miejsce dwa znaczące konkursy w naszym
regionie: XXI Powiatowy Przegląd Kolęd
i Pastorałek „Hej Kolęda Kolęda” w Janowie
Lubelskim oraz IX Międzypowiatowy Przegląd
Kolęd, Pastorałek i Widowisk Artystycznych
w Polichnie. Alicja Wąsek z Samorządowego
Przedszkola w Modliborzycach w obydwu tych
konkursach zajęła I miejsca. Alicja otrzymała
dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe.

WYRÓŻNIENIE DLA JASIA
Miło nam poinformować, że Jan
Wołoszynek z grupy 3-latków zdobył
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Śnieg wkoło, bawimy się
wesoło” zorganizowanym przez Miejskie
Przedszkole nr 12 w Płocku. Praca Jasia
została wykonana w przedszkolu
wykorzystując różne techniki plastyczne. Jaś
otrzymał dyplom oraz nagrody w formie
flamastrów oraz książeczki do kolorowania,
by dalej mógł kształtować swój talent.
Serdecznie gratulujemy!

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
W bieżącym roku szkolnym w dniach od 27 lutego do 5 marca
2019 r. dzieci z grupy 6-latków brały udział w ogólnopolskim programie
edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych pt. CZYSTE
POWIETRZE WOKÓŁ NAS z udziałem rodziców i opiekunów.
Celami głównymi programu były: wzrost kompetencji rodziców
w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy; zwiększenie
umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich
tytoń; zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie określania różnych rodzajów
dymów i ich szkodliwości dla środowiska.
Program „Czyste powietrze wokół nas” realizowany był podczas
5 zajęć warsztatowych z dziećmi. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we
wszystkich zaproponowanych formach zajęć, które były skoncentrowane
na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze,
tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały
rysunki, których celem jest
uświadomienie szkodliwości
dymu papierosowego,
ćwiczenia oddechowe
i relaksacyjne przy
akompaniamencie
muzycznym, uświadamiające,
iż oddychanie świeżym
powietrzem jest zdrowe.
W formie pantomimy
naśladowały zachowanie
osób niepalących i palących.
Nauczyły się wesołej piosenki
o Dinku, który towarzyszył dzieciom, który pomagał dzieciom
w rozwiązywaniu zadań problemowych, uczył współdziałania w zespole
i odpowiedzialności za efekt końcowy. W wyniku tych zajęć dzieci
usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu
nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać
się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa.
Tego typu działania dla tej grupy wiekowej stanowią pierwsze
ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania postaw
antynikotynowych dzieci przedszkolnych.

KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
„SING IT, SHOW IT”
Nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim konkursie
piosenki angielskiej. Pierwszy zespół, składający się z pięciu osób,
reprezentowały: Alicja Wąsek, Amelia Lenart, Hanna Kochan, Julianna
Wieczorek oraz Agata Bryk. Natomiast w skład drugiego zespołu weszli:
Błażej Najs, Weronika Hajzer, Jagoda Tes, Patrycja Frączek oraz Oliwia
Podymska. Dzieci, pod kierunkiem p. Eweliny Kutyły, przygotowały dwie
piosenki w języku angielskim „Five little monkeys” oraz „Open shut them”,
co było warunkiem udziału w konkursie. Nagrania video zostały przesłane
do organizatora – Angielsko-polskiego Przedszkola Niepublicznego Sowa
w Częstochowie. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie
nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób, praca nad
poprawną wymową oraz promowanie twórczej aktywności wśród
najmłodszych. Dzieci z chęcią i ogromnym zaangażowaniem wzięły udział
w nagraniach. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

D. Kańkowska, J. Dycha

ZAJĘCIA Z ANGIELSKIEGO
Angielski w naszym przedszkolu odbywa się dwa razy
w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, poprzez zabawy
ruchowe, piosenki,
rymowanki oraz gry
z wykorzystaniem
kolorowych kart
obrazkowych.
W młodszych grupach
we wszystkich
zajęciach uczestniczy
ukochany przyjaciel
dzieci – pacynka o
imieniu Simon.
Głównym celem zajęć
jest przede wszystkim
r o z b u d z e n i e
zainteresowaniem
językiem angielskim,
osłuchanie się
z jego brzmieniem.
Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.
E. Kutyła

E. Kutyła

Zdjęcie na okładce pochodzi ze strony:
https://www.kwiatki.org/

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
CIEKAWE ZAJĘCIA
Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu inaczej? Dlaczego nie…
Dnia 22 stycznia 2019 roku pan Roman Brochocki przedstawił
ciekawy ,śmieszny program artystyczny- muzyczny pt.,, Różne instrumenty
muzyczne”. W czasie spektaklu zaprezentował dziesięć instrumentów
muzycznych. Dzieciom opowiadał, w jaki sposób je zdobył. Ponadto omówił
ich budowę, w jaki sposób powstały i z jakiego materiału są skonstruowane.
Wszyscy mogli podziwiać, oglądać i posłuchać niezwykłego brzmienia
dziesięciu zwykłych i niezwykłych instrumentów muzycznych: akordeonu,
harmonijki ustnej, trąbki, fletni Pana, bałałajki, banjo, sazi, okaryny, hulusi,

czy ligawki. Niektóre z wymienionych instrumentów pochodzą aż
z dalekich, egzotycznych krajów. Różne ich odmiany odnajdziemy w wielu
krajach na świecie. Prowadzący opowiadał, grał i wspaniale śpiewał.
Przedszkolaki świetnie się bawiły przy pokazach instrumentalnych.
Z. Szwedo

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Tradycją naszego przedszkola jest to, że spotykamy się, aby
świętować Dzień Babci i Dziadka. Ten dzień, to szczególny czas, który
pozwala nam docenić, podkreślić i podziękować Seniorom za
doświadczenie i wiedzę, z których brać przykład może młode pokolenie.
Przedszkolnym „KONCERTEM ŻYCZEŃ” - chcieliśmy

podziękować Babciom i Dziadkom za to, że to z ich ust młode pokolenie
dowiaduje się o minionym czasie, za radość i optymizm - jakie w sobie
noszą, za nieustanną troskę i opiekę nad najmłodszym pokoleniem –
pokoleniem naszych wychowanków.
Do kochanych Babć i Dziadków skierowaliśmy
najserdeczniejsze życzenia: wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła,
zrozumienia i szacunku wśród najbliższych, aby w kolejnych latach nigdy

nie zabrakło im zapału do wspierania młodych pokoleń - a każdy dzień
dostarczał wiele radości, potrzebnych łask i uśmiechu na twarzy.
W naszym programie „KONCERCIE ŻYCZEŃ” nie zabrakło
niespodzianki – w postaci ludowego zespołu śpiewaczego Majdaniaków,
który to zespół uświetnił swoim występem obchody Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci złożyły życzenia i wręczyły swoim bliskim prezenty – rożki
z aromatyczną herbatką, a Dziadkowie i Babcie wsparli finansowo
przedszkolaków. Spotkanie to było niecodziennym podziękowaniem dla
kochanych Babć i Dziadków – za to - że są…
Dziękujemy Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy
włączyli się w przygotowanie rodzinnej uroczystości.
A. Budkowska

NOWE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE W ZESPOŁACH SZKÓŁ
W GMINIE MODLIBORZYCE

„Młodzi Kreatorzy” Projekt nr RPLU.12.02.00-06-0105/17 realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 - 12 Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 : Kształcenie ogólne.

W ramach projektu „Młodzi kreatorzy”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, którego
beneficjentem jest Gmina
Modliborzyce, Zespoły Szkół
w Modliborzycach, Wierzchowiskach
Drugich, Stojeszynie Pierwszym
otrzymały wyposażenie do pracowni
przedmiotowych. Pomoce
dydaktyczne oraz meble o wartości
przekraczającej 204 000 zł przyczynią
się do utworzenia w szkołach
pracowni: fizycznej, biologicznej,
geograficznej, chemicznej oraz
matematycznej. Dzięki wsparciu Unii
Europejskiej, również pracownie
informatyczne w szkołach zostały
wyposażone w nowy sprzęt
multimedialny i komputerowy
o wartości przekraczającej 250 tys. zł.
Uczestnictwo w projekcie daje uczniom Gminy Modliborzyce
możliwość zdobywania wiedzy sposobem doświadczalnym i poglądowym
poprzez wykorzystanie otrzymanych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi

TIK. Uczniowie przez cały okres realizacji
projektu, tj. od marca 2018 r. do grudnia
2019 r., uczestniczą w dodatkowych,
bezpłatnych zajęciach dydaktycznowyrównawczych oraz rozwojowych z fizyki,
chemii, biologii, matematyki, geografii,
informatyki, języka angielskiego i języka
rosyjskiego. Organizowane są również
zajęcia z doradcą zawodowym,
psychologiem, logopedą, a także zajęcia
kształtujące wśród uczniów postawy
i umiejętności społeczne. Unijna pomoc jest
skierowana również do nauczycieli, którzy
mogą podnosić kwalifikacje zawodowe.
Wartość doposażenia
pracowni tematycznych oraz zakup sprzętu
m u l t i m e d i a l n e g o
i komputerowego to ponad
460 tysięcy złotych, a wartość
całego projektu „Młodzi
kreatorzy”, jest szacowana na
ponad 1 milion złotych z tego
ponad 860 tysięcy złotych to
środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Te r m i n z a k o ń c z e n i a
wszystkich działań jest
wyznaczony na grudzień
2019 roku.
Koordynator
Emila Łukasik

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
ZIMOWY SPACER PO LUBLINIE

TO BYŁ BAL…

24 stycznia 2019 r. uczniowie klas piątych wraz ze swoimi
wychowawcami wyjechali na wycieczkę do Lublina. Pierwszym punktem
programu było oglądanie spektaklu teatralnego ,,Przygody Tomka
Sawyera” w wykonaniu aktorów scen krakowskich. Prosta, wymowna
dekoracja, stroje z XIX wieku, gra aktorów i ciekawa choreografia pozwoliły
na dobry odbiór sztuki.

W dniu 12 stycznia 2019r. w sali balowej „ Finezja” odbył się bal
studniówkowy uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół w Modliborzycach. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 19.00.
W części oficjalnej głos zabrali: dyrektor Małgorzata Zakościelna, były
dyrektor szkoły - Wiesław Dyjach, burmistrz Witold Kowalik, ksiądz Marek
Danek oraz przedstawicielka rodziców Elżbieta Wielgus. Za trud włożony
w wychowanie i naukę uczniowie podziękowali swoim nauczycielom
i rodzicom. Następnie zabrzmiała muzyka i w takt poloneza poszli młodzi
ludzie. Podczas balu młodzież ukazała swoje talenty taneczne na parkiecie.
Z głośników brzmiały największe współczesne przeboje. W między czasie
robiono pamiątkowe fotografie, wśród których nie zabrakło i tych
z czerwonymi podwiązkami w roli głównej. Sesji fotograficznej i tańcom
towarzyszyły śmiech i dobra zabawa.
Wychowawca klasy III L.O.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U SENIORÓW
23 stycznia 2019r. uczniowie klasy III i II b byli z wizytą w Domu
„Senior – Wigor” w Modliborzycach. Spotkanie to było okazją do złożenia
ż y c z e ń
i zaprezentowania
krótkiej części
artystycznej
seniorom, którzy
chętnie wysłuchali
naszych piosenek
i w i e r s z y. C h c ą c
okazać szacunek,
wdzięczność
i podziękowanie za
trud wychowania
i miłość wszystkim
b a b c i o m
i dziadkom, dzieci
podarowały również
słodki upominek. Miłym podziękowaniem były gromkie brawa i piękne
własnoręcznie wykonane przez seniorów aniołki.
Spotkanie to było wspaniałą okazją do wspólnego spędzania
czasu i wyrażenia szacunku osobom starszym.
E. Pyrak, B. Sokół

WARSZTATY PRZYRODNICZOORNITOLOGICZNE

Potem spacer po lubelskich uliczkach. Wzgórze zamkowe,
Brama Krakowska i trasa podziemna pod zabudową Starego Miasta.
Chociaż zimno i wieje mroźny wiatr, ale to nie przeszkadza, aby z wieży
Zamku Lubelskiego podziwiać panoramę Lublina. Wchodzimy do Kaplicy
Świętej Trójcy. Stanowi ona jeden z najcenniejszych zabytków sztuki
średniowiecznej w Polsce i w Europie. Na Zamku Lubelskim oglądamy
wystawę malarstwa, broni i stół ,,z czarcią łapą”.
Dzieci nie spodziewały się, że w naszym Lublinie są tak ciekawe
miejsca, które mogą wzbudzić ogromne zainteresowanie. Wycieczka
udana. Śmiech, rozmowy i śpiew towarzyszyły nam na każdym kroku.
Zapraszamy do Lublina. Miasta inspiracji.
B. Pikula; J. Blacha;
K. Pietras; K. Sowa

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ W PIŁCE SIATKOWEJ
6 lutego 2019 r. odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w piłce siatkowej w Batorzu. Do rywalizacji przystąpiły cztery
drużyny z naszego
p o w i a t u :
Modliborzyce, Janów
Lubelski, Godziszów,
Batorz. Do dalszego
etapu awansowała
drużyna Gimnazjum
z Modliborzyc,
pokonując każdego
rywala. Naszej
drużynie życzymy
sukcesów na
szczeblu rejonowym.
Skład drużyny: Paweł Widz, Aren Sajjan, Konrad Kruk, Mateusz Siatka,
Mikołaj Nalepa, Marcin Moskal, Jakub Dubiel, Jakub Krasowski, Jakub Król
, Krzysztof Krawczyk.
Nauczyciele wychowania fizycznego

W połowie stycznia 2019 r. uczniowie kl. VIa wzięli udział
w kolejnych zajęciach przyrodniczych w ramach projektu „W zgodzie
z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. Tym razem byliśmy w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Ze względu na zimową aurę
większość czasu spędziliśmy w budynku. Pan ornitolog Mirosław Więcek
uczył nas rozpoznawać ptaki Lasów Janowskich i cierpliwie odpowiadał na
pytania. Poznaliśmy zwyczaje ptaków i zasady ich dokarmiania.
Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt. „Ptasi zegar”
i wysłuchaliśmy śpiewów różnych gatunków ptaków, występujących

IGRZYSKA DZIECI W MINI PIŁCE SIATKOWEJ
28.02.2019 r. odbyły
się Powiatowe Igrzyska
Dzieci w Mini Piłce
Siatkowej w Chrzanowie.
Do rywalizacji
przystąpiły Szkoły
P o d s t a w o w e :
Modliborzyce, Janów
L u b e l s k i , C h r z a n ó w,
Zdziłowice, Kocudza.
Dziewczęta z Publicznej
Szkoły Podstawowej
z Modliborzyc zajęły
2 miejsce w powiecie.
Nauczyciele wychowania
fizycznego

w Lasach Janowskich. Korzystając z pakietów edukacyjnych pt. „Lasy
i mokradła”, wspólnie rozwiązywaliśmy testy przyrodnicze.
Kolejnym etapem był krótki spacer po lesie i zawieszanie pokarmu dla
ptaków. Spacerując po lesie, szukaliśmy tropów zwierząt, robiliśmy zdjęcia
przyrodnicze i obserwowaliśmy ptaki. Zajęcia wszystkim się podobały.
D.Widz

PIŁKARKI NAJLEPSZE W POWIECIE
7 marca 2019 r. na Orliku w Janowie Lubelskim odbył się finał
powiatowy turnieju piłkarskiego „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” w kategorii U12. Nasze dziewczęta, w finale, bardzo pewnie
pokonały swoje koleżanki z Janowa Lubelskiego 5:0 i awansowały do finału
wojewódzkiego, który odbędzie się 01.04.2019r. w Międzyrzecu Podlaskim.

DZIEŃ PEŁEN RADOŚCI
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w klasie VA przebiegało pod
hasłem „Wesoło i zdrowo!”. Miało ono na celu nie tylko przyjemne spędzenie
czasu w grupie rówieśników, ale również degustację zdrowych potraw.
Uczniowie samodzielnie przygotowali klasowe śniadanie. Czegóż nie było!
Sałatka grecka i ze szpinakiem, owocowa i jarzynowa, owocowe szaszłyki
i jogurty, chleb bananowy z rodzynkami, tortilla z warzywami, tartinki
z twarożkiem i nowalijkami oraz przeróżne soki owocowe. Bogactwo potraw
zapierało dech. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem bogatego menu.
Pani Maria Ciupak, nasza szkolna higienistka, przybliżyła dzieciom zasady
dobrego odżywiania się i jego niewątpliwy wpływ na zdrowie. Chłopcy
Skład zwycięskiej drużyny: G. Kawęcka, A. Kapusta, A. Jocek, A. Pęk,
M. Mazur, K. Kędziora, K. Chudy, A. Zarzeczna, A. Pikula, P. Mickiewicz.
Trochę szczęścia zabrakło naszym chłopcom, którzy mimo
dzielnej postawy ulegli drużynie gospodarzy i zajęli II miejsce. Skład
drużyny chłopców: F. Taradyś, B. Wielgus, G. Wielgus, A. Wisowski,
J. Matysiak, K. Kapusta, Sz.Woś, D. Radwan, K. Serwatka, K. Lenart.

Zbliżają się finały wojewódzkie, na których naszą szkołę będą
reprezentowały trzy drużyny dziewcząt U8, U10 i U12. Trzymajmy kciuki, by
dziewczynki wypadły jak najlepiej.
T.Nalepa

stanęli na wysokości zadania. Nie tylko gromko odśpiewali „Sto lat”, ale
także obdarowali dziewczyny tulipanami i słodkimi upominkami.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i wszystkim przyniosło wiele radości.
Drogie Panie i Dziewczyny! Nieustającego zdrowia i szczęścia.
Wszystkiego najlepszego!
B. Pikula
foto. ZS Modliborzyce

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

dzieci,rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności oraz
propagowanie czytelnictwa i rozbudzanie potrzeby czytania. Prace
uczniów oceniały panie: Ewa Kamińska-Rząd, Dorota Żurawicz i Dorota
Rząd.

23 stycznia 2019 r. uczniowie klas I –VI szkoły podstawowej
gościli swoje Babcie i Dziadków. Zebrała się liczna grupa dostojnych gości,

którzy najpierw obejrzeli występy swoich wnuków. Uczniowie każdej klasy
przygotowali bogaty program artystyczny. Nie zabrakło wierszy, piosenek,
skeczy i tańca ku uciesze
zebranych gości. Na zakończenie
występów każda Babcia i Dziadek
otrzymali od swoich wnuków
wykonane samodzielnie upominki
- kwiaty i obrazki wraz
z życzeniami. Uroczystość
zakończyła się wspólnym
poczęstunkiem wychowawców,
Rady Rodziców i seniorów
z wnukami.

KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY
Czytanie książek to wspaniała zabawa, a jeszcze lepszą jest
napisanie własnej książki.
23 stycznia 2019r. na apelu szkolnym odbyło się wręczenie
nagród uczestnikom Konkursu literacko-plastycznego na napisanie
własnej książki.Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Celem
konkursu było rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień literackich

I nagrodę otrzymały Emilia Dziewa i Amelia Grzegórska
uczennice klasy II SP. Pięknie ilustrowana książeczka „Historie naszych
Dziadków” zawiera opowiadania inspirowane opowieściami babć
i dziadków dziewczynek.
Nagrodę otrzymała Julia Walczak – uczennica klasy I SP.
W zabawnym komiksie „Harmiderka na wakacjach” Julia przedstawiła
wspomnienia z pobytu nad morzem.
Nagrodę otrzymała Maria Ziółkowska - uczennica klasy I SP.
Marysia w swojej książeczce opisała wspomnienia z wakacji w górach.
Wszystkie książeczki dostępne są w bibliotece szkolnej.
Dyrektor szkoły, Małgorzata Wisińska, wręczyła wyróżnionym
uczennicom nagrody książkowe oraz artykuły piśmiennicze, które - mamy
nadzieję - przydadzą się przy pisaniu kolejnych książek.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
.
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego
dziecka, dlatego też o tym szczególnym dniu dzieci z naszego przedszkola
również pamiętały. Specjalnie z okazji ich święta odegrały Jasełka,
przygotowane z okazji Bożego Narodzenia. To było ogromne wydarzenie
dla aktorów i dla widzów. Mimo, że od świąt minęło już trochę czasu, to
przedstawienie nie straciło ani uroku ani aktualności.

Laureaci konkursu „Od Gimnazjalisty do Finansisty” :
I miejsce – Gabriela Nosal – kl. III gimnazjum
III miejsce - Paulina Wieczorek – kl. III gimnazjum.
Główne nagrody ufundował Bank Spółdzielczy w Janowie
Lubelskim, zaś upominki dla pozostałych uczestników - Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim i Zespół Szkół Technicznych.
Gratulujemy!

ZAINWESTUJ W ZDROWIE

Podsumowaniem tej pięknej uroczystości były oczywiście
wręczone przez dzieci swoim dziadkom upominki, pamiątkowe zdjęcia
i poczęstunek zorganizowany przez nauczycieli i rodziców przedszkolaków.
Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do
umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania.
Całość uroczystości przygotowały panie Agnieszka Kaproń i Barbara
Dudek.

12 marca 2019 r. odbyła się kolejna - V już edycja konkursu
promującego zdrowy styl odżywiania pod hasłem „Zainwestuj w zdrowie”.
Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy, czyli Zespół Szkół
im.Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, gościł w swoich murach 12

OD GIMNAZJALISTY DO FINANSISTY
6 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim odbył się V Finał Międzyszkolnego Konkursu ,,Od Gimnazjalisty
do Finansisty”. Zorganizowali go nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
oraz Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim.
Pierwszy etap konkursu odbył się 25 stycznia 2019 r. w naszej
szkole. Do finału zakwalifikowały się 4 uczennice z najwyższymi wynikami:
Paulina Wieczorek, Gabriela Nosal, Weronika Bryk oraz Aleksandra
Góreczna.
Do finałowego testu przystąpiło 46 uczniów z 12 szkół powiatu
janowskiego. Za jego rozwiązanie można było uzyskać 30 punktów.
Zawierał on 20 zadań zamkniętych i kilka otwartych.

uczniów gimnazjum z okolicznych szkół. Gabriela Nosal - reprezentantka
Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym - po dobrej
części pisemnej musiała stawić czoło kolejnemu wyzwaniu jakim było
rozpoznanie produktu wyłącznie po smaku. Nasza uczennica zaliczyła ten
etap konkursu na piątkę rozpoznając bezbłędnie dwa spośród trzech
smaków. Dodajmy, że ta konkurencja do najłatwiejszych nie należy, bowiem
organizatorzy co roku serwują nowe smaki mniej popularne na co dzień.
W tym roku wśród losowanych 3 spośród 20 produktów znalazły się m.in.
kiwano, kumkwat, jagody goji, morwa, papaja, kapary, imbir, rozmaryn.
Ostatecznie przeciwnicy okazali się lepsi, a Gabrysia bogatsza o nowe
doświadczenia dalej zamierza godnie reprezentować naszą szkołę
w kolejnych konkursach. Wielka szkoda, że tak ambitna i pracowita
uczennica niebawem opuści mury naszej placówki.
Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych
w Stojeszynie Pierwszym

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
POWIATOWE IGRZYSKA W TENISIE
STOŁOWYM

SZKOLNY KONKURS LITERACKO
– PLASTYCZNY

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Chłopców
w Drużynowym Tenisie Stołowym rozegrane zostały dnia 17 stycznia 2019
r. w Dzwoli. Turniej okazał się udany dla naszych uczniów. Drużyna
w składzie: Arkadiusz Janik i Mateusz Biały zajęła II miejsce.

Na przełomie listopada i grudnia biblioteka szkolna ogłosiła
konkurs literacko – plastyczny na napisanie własnej książki. Celem
konkursu było rozbudzenie i rozwijanie wyobraźni dziecięcej, ich
wrażliwości oraz uzdolnień literackich. Udział w konkursie mogli wziąć
wszyscy uczniowie - od kl. I szkoły podstawowej do III gimnazjum.
W połowie stycznia upłynął termin składania prac (książek) i do biblioteki
szkolnej zostało złożonych 7 prac napisanych i wydanych przez 9 naszych
uczniów. W dniu 08.02.2019 nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród przez
p. dyrektora Piotra Jaskowskiego i p. Joannę Nieściur na apelu szkolnym.
Nagrodzeni zostali:
W kategorii kl. I - III SP: I. Ciupak Martyna, II. Małyszek Anna, Rugała
Natalia i Błaszczak Oliwia, III. Wójcik Mikołaj. W kategorii kl. IV - VI SP:
I. Poździsz Natalia, II. Jaskowska Maja i Pikula Katarzyna. W kategorii VII IIIG: I. Ślusarska Karolina.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu własnej
twórczości literackiej.

Bardzo dobry występ zaliczyli zawodnicy naszej szkoły
z rocznika 2006 i młodsi, którzy wzięli udział w turnieju rozegranym 24
stycznia 2019 w Dzwoli. W kategorii dziewczęta: Aleksandra Biała i Kinga
Gałus zajęły I miejsce, natomiast w kategorii chłopcy drużyna w składzie
Karol Breś i Mikołaj Żuraw wywalczyła II miejsce.
Nauczyciele w-f
foto. ZS w W-skach

ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK 2019
14 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Janowskim Ośrodku Kultury
odbyły się eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik 2019.” Uczestnicy Festiwalu startowali
w następujących kategoriach: I kategoria – 6-10 lat, II kategoria – 11-13 lat,
III kategoria – 14-16 lat, IV kategoria – 17-20 lat. Jury oceniało: dobór
repertuaru dostosowany do wieku uczestników, wykonanie, walory
głosowe, warsztat wokalny, ogólny wyraz artystyczny. Naszą szkołę
reprezentowali w pierwszej kategorii – Martyna Ciupak, Julia Dziewa, Antoni
Jaskowski i Adam Lenart. W drugiej kategorii – Kinga Gałus, Łucja Lenart
oraz Jagoda Lenart. W trzeciej kategorii – Julia Jaskowska.

Antoni Jaskowski otrzymał wyróżnienie w swojej kategorii
wiekowej, Julia Jaskowska zajęła pierwsze miejsce w trzeciej kategorii
i otrzymała nominację do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się
w Rykach 8 – 9 kwietnia 2019r.
Antkowi i Julce życzymy sukcesów oraz kolejnych udanych
konkursów.

Jaskowskii Michał Rawski z klasy drugiej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wierzchowiskach Drugich. Oprócz okazałych pucharów dla wszystkich
drużyn przyznano również pięć nagród indywidualnych. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został Antek Jaskowski (Janowski Orlik), który
również zdobył nagrodę za najszybszą bramkę turnieju. Antek w 13
sekundzie meczu umieścił piłkę w bramce przeciwnika.
Gratulacje dla Antka, życzymy dalszych sukcesów!

DRUŻYNA SIATKARZY NAJLEPSZA
W POWIECIE
Dnia 28 lutego 2019 r. w Chrzanowie odbył się Turniej Powiatowy
w Mini Piłce Siatkowej Chłopców. Nasi siatkarze, wygrywając kolejno
z Chrzanowem 2:0, z Godziszowem 2:0 oraz z Janowem Lubelskim 2:1,
zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej, wygrywając cały turniej.
Wygrana dała przepustkę do występu na półfinałach wojewódzkich
rozgrywanych w dniu 12 marca 2019 r. w Urzędowie. Ostatecznie sitarze
wygrywając jedno spotkanie ze Snopkowem, a ulegając w meczu
z Annopolem (I m.) i Biłgorajem (II m.) zajęli IV miejsce. Podczas rywalizacji
na turniejach rozgrywanych systemem ,,każdy z każdym” można było
zaobserwować wiele ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian. W trakcie
gry widać było poświęcenie naszych uczniów w zmaganiach o każdy punkt.
Turnieje były rozgrywane na wysokim i wyrównanym poziomie,
a poszczególne spotkania kończyły się przewagą kilku punktów. Zawody
dla naszych sportowców stały się areną do konfrontacji sportowej, a także
możliwością sprawdzenia i porównania swoich umiejętności technicznych
i taktycznych gry w piłkę siatkową.

TURNIEJ ŻAKÓW
W niedzielę, 17 lutego
2019 r. w hali OSiR w
Biłgoraju odbył się Piłkarski
Turniej Żaków czyli
chłopców z rocznika 2010 i
m ł o d s z y c h .
W zawodach wzięło udział
siedem drużyn. Podczas
rozgrywek rywalizowano
systemem każdy z każdym.
Po zaciętej, sportowej
rywalizacji klasyfikacja
końcowa Turnieju Żaków
wygląda następująco:
I miejsce – Gaudium
Zamość, II miejsce – Orlęta
Radzyń Podlaski,
III miejsce – Janowski Orlik,
w którym trenują Antoni

Skład naszej drużyny:
Karol Biały, Karol Breś, Kamil Gil, Dawid Janik, Dawid Jaskowski, Karol
Jaszyna, Michał Lenart, Kacper Skrzypek, Karol Zyśko, Mikołaj Żuraw.
Nauczyciele w-f
foto. ZS w W-skach

JUDO TEAM MODLIBORZYCE
JUDO CAMP ELBLĄG 2019

Od 4 do 6 stycznia 2019 r. w Elblągu odbył się po raz ósmy Judo
Camp „Szlifujemy talenty – poszukujemy mistrza” W Hali Sportowo –
Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej na macie w ciągu trzech dni
trenowało ponad 800 judoków z Czech, Litwy, Rosji i Polski. Treningi dla
zawodników i trenerów przeprowadził znakomity zawodnik i trener
Damiano Martinuzzi, który prowadził reprezentacje Belgii na igrzyskach
olimpijskich Londyn 2012 i Rio 2016. Jego zawodnicy zdobyli 10 medali
mistrzostw Europy, 3 medale mistrzostw świata i jeden medal olimpijski
w Londynie w 2012. Na hali był również nasz złoty medalista Igrzysk
Olimpijskich z Atlanty - Paweł Nastula.

TRENERZY NIE
ZWALNIAJĄ
TEMPA
W y c h o w a n k a
naszego klubu Katarzyna
Śmietana (obecnie MKS Juvenia
Wrocław) i trener Sebastian
Rogoża zostali powołani do
Kadry Narodowej 2019 r.
Po dobrych wynikach
sportowych w 2018 roku - Kasia
została powołana do
młodzieżowej kadry naszego
kraju U23, a Sebastian do Kadry
Narodowej Seniorów. To kolejny
sukces naszych zawodników,
którzy dzielnie reprezentują
nasz klub.
Życzymy zawodnikom,
aby ten rok był również dla nich
udany.

SEBASTIAN ROGOŻA
ZNOWU W CZOŁÓWCE
Pierwszy start, w tym roku, ma za sobą reprezentant
Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo Team Modliborzyce Sebastian
Rogoża. Na rozgrywającym się w Sobótce Pucharze Polski Seniorów
wywalczył w świetnym stylu srebrny medal, wygrywając swoje
3 z 4 pojedynków. Judoka z Modliborzyc pokonał m. in. zawodnika z Piły,
Krakowa i Bielska-Białej dopiero w finale uległ judoce z Warszawy. Teraz
przed Sebastianem okres ciężkiej pracy, a już za niespełna miesiąc
zadebiutuje on w Pucharze Świata Seniorów, a tydzień później w Pucharze
Europy w Szwajcarskim Zürichu. Ogromne brawa dla zawodnika, który - jak
wiemy - w sierpniu ubiegłego roku stracił swojego klubowego trenera śp.
Piotra Tomczaka.

reprezentowało aż 17 zawodników, z trenerem Sebastianem na czele.
W Lublinie startowali judocy nie tylko z pobliskich nam województw ale,
także ekipy z Białorusi i Ukrainy. Bardzo dobrze spisali się podopieczni
naszego klubu, zdobywając aż 11 medali. A oto poszczególne wyniki:
- złoty medal: Jagoda Chłodny,
- srebrny medal: Julia Tes, Weronika Wielgus, Jakub Szmit i Dawid Woźniak,
- brązowy medal: Natalia Wala, Aleksandra Butryn, Andżelika Karbowniczek
i Maciej Czuba.
Pozostałe miejsca :
- 4 miejsca zajęli: Julia Bużewicz, Bartłomiej Dziewa, Krzysztof Woźniak,
Patryk Kamiński,
- 5 miejsca zdobyli: Mikołaj Ludian, Jakub Skitał i Konrad Urban,
- 7 miejsce wywalczył startujący w najliczniejszej kategorii wagowej turnieju
- Kacper Lenart.
Dodatkowo kolejne dwa złote medale dołożył, startujący w dwóch
kategoriach wagowych trener Sebastian Rogoża, zostając tym samym
podwójnym Mistrzem Województwa Lubelskiego.

PUCHAR ŚWIATA SENIORÓW W JUDO

Jest to doskonały przykład i autorytet dla młodzieży z obszarów
wiejskich i miejsko-wiejskich, że pomimo swojego pochodzenia z małej
miejscowości można odnosić sukcesy na szczeblu krajowym
i międzynarodowym.

OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
9 lutego 2019 r. w Lublinie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Woj.
Lubelskiego w Judo we wszystkich kategoriach wiekowych, począwszy od
dzieci po seniorów. Uczniowski Klub Sportowy Judo Team Modliborzyce

Trener Sebastian Rogoża bilansem 1-1 kończy swój debiut
w Pucharze Świata Seniorów w Warszawie! Na rozgrywającym się
EUROPEAN JUDO OPEN MEN
WARSAW 2019 reprezentant Judo
Team Modliborzyce wygrał pierwszą
walkę przez IPPON! z utytułowanym
Węgrem MONORI Daniel. W drugiej
walce musiał uznać wyższość
reprezentanta Laosu SITHISANE
S O U K P H A X A Y. S a m d e b i u t
Sebastiana na zawodach tej rangi jest
dużym osiągnięciem dla zawodnika, jak
i naszego klubu. A jak przyznaje sam
zawodnik: "Każda wygrana walka
będzie dla mnie sukcesem, a porażka
lekcją pokory i nauki. Wierze, że ŚP
Trener Piotr Tomczak czuwa nade mną
i jest ze mną zawsze gdy stoję na
macie". Występ Sebastiana na Arenie
Ursynów to nie jedyny akcent
Modliborzyc podczas turnieju.
Akredytacje do fotografowania otrzymał nasz były zawodnik, a obecnie
studiujący w szkole filmowej w Łodzi, Mateusz Muzyka.
Tekst i foto. Judo Team M-ce

Materiał płatny

WIELKOPIĄTKOWE GROBY PAŃSKIE
Wielkopiątkowe Groby Pańskie- w tą wielowiekową
i ogólnopolską tradycję włączają się bez wyjątku wszystkie kościoły
i dojazdowe kaplice oraz społeczności parafialne w obrębie naszej gminy.
To bardzo stara, średniowieczna i piękna tradycja, jeszcze w XVIII wieku
znana w całej Europie. Do
dzisiaj zwyczaj ten przetrwał
tylko w niemieckiej Bawarii,
Węgrzech i Austrii. W Polsce
Groby Pańskie budowane są
na Wielki Piątek, kiedy na
zakończenie liturgii ciało
Chrystusa - Najświętszy
Sakrament zostaje
przeniesione w monstrancji
z " c i e m n i c y " d o
symbolicznego grobu. Od
tego momentu po niedzielne
Rezurekcje trwa adoracja
Pana Jezusa. Przez wieki
w polskich kościołach
przetrwała tradycja pełnienia
warty przy Grobie Pańskim,
co stanowi nawiązanie do
pilnowania Grobu Jezusa
2018. GRÓB PAŃSKI, KOŚCIÓŁ
przez rzymskich żołnierzy.
W BRZEZINACH STOJ.
W Wielki Piątek i Wielką
Sobotę my Polacy, indywidualnie bądź całymi rodzinami, odwiedzamy te
miejsca. W naszych parafiach kościelne organizacje, jak schole, wspólnoty
Żywego Różańca i in., trwają na czuwaniach, odprawiając wielkopostne
nabożeństwa.
W wielu regionach Polski wykształciły się różne zwyczaje,
związane ze sprawowaniem warty, choćby przez "Turków" w niedalekim
Radomyślu nad Sanem. W naszych świątyniach wartę zaciągają strażacy
ubrani w galowe mundury, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Brzezinach Stoj., od kilku lat włączają się w nią harcerze.
Zamysł Grobów Pańskich ewoluował na przestrzeni wieków.
Dzisiaj stanowią je wyobrażenie grobu z figurą Chrystusa przykrytą

2017. WARTA PRZY GROBIE,
KOŚCIÓŁ PW. SW. STANISŁAWA
W MODLIBORZYCACH,
FOT. WWW. PARAFII

całunem, krzyż i miejsce na
monstrancję. Przygotowywanie
i wystrój grobów są szczególnie
polskim zwyczajem. Dla Polaków
zawsze ważna była ich
wizualność, nawiązanie do
bieżącej sytuacji historycznej
i włączenie losu Polaków i kraju
w misterium Chrystusa. I tak
w minionym roku Groby w naszych
kościołach nawiązywały do
jubileuszu niepodległości. Swój
wyraz znajdowały inne momenty
dziejowe naszego narodu, jak
śmierć Papieża Polaka Jana
Pawła II, a wcześniej tak dotkliwe
momenty, jak rozbiory Polski,
wojny światowe, a z czasów
bardziej nam współczesnych
doświadczenie przez nasz naród
stanu wojennego.
Tradycja budowania
Grobów Pańskich jest mocno
zakorzeniona w polskiej kulturze
i zdaje się trwać nadal. Oby była
okazją do wyrażania dobrych
i szczęśliwych przeżyć
i doświadczeń Polaków
i Ojczyzny.

Beata Wójcik
fot. BW
2018. W KOŚCIELE PW. MB NIEUST.
POMOCY W WIERZCHOWISKACH

JAN PIETRAS I JEGO CZASY
Rozdział VII Od lata 1944 do wiosny 1945
Powrót z więzienia nie oznaczał gwarancji spokoju dla rodziny
Pietrasów. Mądry i wytrawny konspirator dobrze wiedział, że grozi mu nie
tylko powtórne aresztowanie przez okupanta, ale (co bardziej
niebezpieczne) śmierć groziła mu też ze strony działających w tym terenie
ugrupowań lewicowych. Wspomnianych nauczycieli ze Stojeszyna Jan
Pietras dobrze znał i obawiał się tego samego losu. „Powrót do domu
stanowił miły akcent przyjaznego stosunku do mnie, ale niepewność jutra
budziła moje obawy”. Jak się okazało, „dąbski nauczyciel” miał rację. Dom
Pietrasów (do lipca 1944) kilka razy nachodzili uzbrojeni ludzie. Wspomina
Marek Pietras: „Wpadali do domu dopytując się o ojca, różnie uzbrojeni
nawet w [!] rusznicę przeciwpancerną”. Takie zagrożenia przewidywał Jan
Pietras, dlatego „Wszystkie zimowe noce 1943/44 przespałem w sianie
u Andrzeja Jarzynki. Wiosną i latem 1944 roku ukrywałem się
w domostwach w Felinowie”. Z działalnością konspiracyjną pan Jan nie
skończył. Po 1943 roku miał kontakt z organizacjami prawicowymi. Z jego
inicjatywy zatrudniono w szkole w Dąbiu żołnierza Armii Krajowej
i Narodowych Sił Zbrojnych -Mariana Ludwika Kieliszka. Był to człowiek
pochodzący z miejscowości Ryki w lubelskim, przez rok zamieszkiwał
w domu Pietrasów. Nie wiadomo dziś jakie stanowisko zajmował w AK
i strukturach konspiracyjnych, natomiast „potrafił sporządzać znakomite
mapy terenu”. Jego pobyt w Dąbiu był spowodowany koniecznością
ukrywania się przed funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa.
W miejscowej szkole pracował na stanowisku nauczyciela stażysty, przez
około rok, po czym wyjechał. O przeszłości Mariana Kieliszka doskonale
wiedział pan Jan. Prawdopodobnie to jego pomysłem było zakonspirowanie
tego działacza w Dąbiu. Po raz kolejny „dąbski nauczyciel” ryzykował
życiem swoim i rodziny. Taki właśnie był Jan Pietras.
Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy społecznika
i konspiratora, gdyby okupacja potrwała dłużej. W lipcu 1944 roku z terenu
gminy Modliborzyce wyparli Niemców Czerwonoarmiści z 31 Korpusu
3 Armii Pancernej gen. Pawła Rybałki50. Rosjanie ulokowali się w Dąbiu.
Oficerowie zajęli kwatery w „większych domach”, u Hysów, Pietrasów.
Szeregowcy kwaterowali w budynkach gospodarczych lub w namiotach
rozłożonych nieopodal domostwa Pietrasów, Ludianów. Dom Ludowy
w Dąbiu stał się wówczas rusznikarnią, w której Rosjanie naprawiali,
konserwowali i przestrzeliwali broń. „Po sprawdzeniu broni maszerowali
w Doły na poligon i strzelanie, śpiewając przy tym.” Ze szlagierów, które
nucili Czerwonoarmiści do zacytowania nadaje się jedynie refren:
„O Palona, o Palona, lenta palenta, daj patrona…” piosenki
Krasnoarmiejców stały się prawdziwym przebojem wśród miejscowych, bo
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, przy różnych okazjach, nucili je
mieszkańcy Dąbia i Słupia.

Dąbskie Doły stały się terenem poligonu dla bojców z 31
Korpusu. Do dziś łatwo znaleźć tam pozostałości z tamtych czasów: łuski,
pociski, elementy oporządzenia51. O poligonie „w Dołach” krąży sporo
opowieści i legend, często sprzecznych ze sobą. Dariusz Kossakowski
wspominał o rozstrzelaniu Czerwonoarmistów-dezerterów52. Z kolei,
mieszkający wówczas w Dąbiu: Zofia Pietras, Edward Siatka, Kazimierz
Jarzynka mówili o innych okolicznościach śmierci czterech rosyjskich
żołnierzy w Dąbskich Dołach. „Podoficer i żołnierze szli na strzelanie mocno
pijani źle ustawieni puścili serie w gromadę szeregowców, którzy szli od
strony wsi. Od tej pory lepiej pilnowali stanu trzeźwości wychodzących na
poligon”. Śmierć żołnierzy byłaby więc następstwem wypadku. Trudno
jednak orzec czy w relacjach chodzi o to samo wydarzenie, czy o dwa różne
wypadki. Nie można też jednoznacznie osądzić czy teren znajdujący się
w miejscu rosyjskiego poligonu, nazywany „pod figurą”, jest rzeczywiście
miejscem żołnierskiego pochówku.
Z rosyjskimi żołnierzami miejscowi nie mieli większych
problemów. Zachowywali się poprawnie, a wszelkie przewinienia
oficerowie karali surowo (wysłaniem na front pod Sandomierz). Pomiędzy
Polakami a Rosjanami zapanowała swoista symbioza oparta na handlu
wymiennym. Bojcy chętni odsprzedawali wszelkie elementy
umundurowania, a kiedy „bez ubrania został, zaraz karabin i amunicję
dokładał”53. Walutą w tych transakcjach był alkohol domowej produkcjibimber. O ile wszelka odzież była potrzebna, to broń i amunicja przyniosła
sporo problemów.
W 1939 roku pożar w zabudowaniach Stanisława Garbacza
miejscowym strażakom udało się szybko ugasić. W 1945 r. w podobnej
„pożodze od uderzenia pioruna” spłonęło już sześć gospodarstw.
Poszkodowanych mogło być więcej, gdyby ogień nie zatrzymał się na
murowanych, kamiennych budynkach. Strażacy nie mieli szans na podjęcie
interwencji, bo „w każdym budynku pochowano amunicję i różne środki
bojowe (…) detonacje zmuszały wszystkich do ratowania się przed
odłamkami, o gaszeniu nie było mowy. Potem w zgliszczach leżało sporo
popalonej broni. Właściciele musieli szybko to ukryć, bo mogli mieć spore
kłopoty”.
M. Mazur
Ciąg dalszy w kolejnym numerze
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WIERZCHOWISKA
W 1418 r. właściciel Słupia Jan Dłuto herbu Syrokomla
w północno-wschodnich ziemiach swojego majątku wydzielił ok. 25 łanów tj.
4000 ha. Przy źródłach rzeki Sanny założył pierwszą wieś w swoich
dobrach, zwaną pierwotnie Wierzchowiska. Wieś tę wraz z gruntami oraz
posag w wysokości 60 grzywien otrzymał Jakub Dłuto s. Jana, żeniąc się
z Katarzyną z Krawatów k/ Radomia1. Od 1457 r. dziedzicami Wierzchowisk
zostali Bystramowie. Wieś wraz z gruntami stanowiła posag Elżbiety Dłuto
córki Jakuba i Katarzyny, która poślubiła podsędka lubelskiego Mikołaja
Bystrama z Radlina. O istnieniu Wierzchowisk w XV w. wspomina także Jan
Długosz, opisując parafię Potok2.
Na początku XVI w. dziedzicami Wierzchowisk zostali Osmólscy
herbu Bończa 3 , zapewne był to Jakub Osmólski. Według rejestru
poborowego pow. urzędowskiego z 1531 roku wieś miała 7 łanów i młyn.
W drugiej połowie XVI wieku wieś przeszła w ręce Gorajskich herbu
Korczak4, otrzymała ją Anna Osmólska, która poślubiła Jana Gorajskiego.
Dzieci w tej rodzinie były wykształcone. Piotr i Adam5 Gorajscy wczesną
młodość spędzili na dworze hetmana Jana Tarnowskiego i tam uczyli się
rzemiosła wojennego. W 1579 roku bracia wyjechali na studia do Bazylei,
gdzie przebywali przez rok, następne dwa lata spędzili na uniwersytecie
w Witenberdze. Ta majętna rodzina, posiadająca także majątek
w południowej Lubelszczyźnie, przeszła na kalwinizm. W Wierzchowiskach
przed 1560 rokiem powstał zbór kalwiński, który funkcjonował do połowy
XVII w. Gorajscy w swoich dobrach popierali wyznawców kalwinizmu.
W rodzinie tej do najaktywniejszych działaczy kalwińskich należał
najmłodszy syn Jana i Anny z Osmólskich – Adam Gorajski, podkomorzy
lubelski, założyciel miasta Biłgoraj6. Po śmierci kasztelana lubelskiego
Stanisława Słupeckiego w 1575 roku Adam Gorajski przyjął funkcję
przywódcy kalwinów lubelskich, wizytował zbory i czuwał nad ich finansami.
Gorajscy, skupieni na kalwinizmie i zakładaniu nowych osad
w swoich rozległych włościach, zaniedbali dobra w Wierzchowiskach.
W pierwszej połowie XVII w. istniejący tam dwór murowany był w fatalnym
stanie. W lepszym stanie były zabudowania dworskie oraz ogród włoski.
W dobrach wierzchowskich był młyn wodny, karczma, pasieka oraz stawy
rybne. Najlepiej zorganizowana była wieś, w której w 1626 r., oprócz
włościan mieszkało także 12 rzemieślników różnych specjalności.
Podobnie jak i w innych sąsiednich majątkach, duże straty poniosły
Wierzchowiska w czasie wojennych toczących się w połowie XVII w. Po
Gorajskich nowym właścicielem dóbr w drugiej połowie XVII wieku został
Tomasz Innocenty Zaporski herbu Gryf, skarbnik lubelski. W 1676 roku
płacił on pogłówne od 167 poddanych i 16 dworskich7.
Na przełomie XVII – XVIII w. majątek w Wierzchowiskach zakupił
Samuel Nahorecki starosta kotelnicki herbu Kościesza8, włączając go do
dóbr modliborzyckich. Po śmierci Nahoreckiego (około 1730 r.) majątkiem
zarządzali jego synowie Andrzej i Antoni. Po ich bezpotomnej
i przedwczesnej śmierci oraz zgonie niezamężnej siostry Anny cały
majątek, w tym dobra wierzchowskie, przypadły córkom Samuela - Teofili
żonie Kacpra Borawskiego i Teresie - żonie Antoniego Skarzyńskiego9.
Niedaleko dworu w Wierzchowiskach znajdowała się kaplica,
była dobrze wyposażona w sprzęt do sprawowania eucharystii. Posiadała
10
indult , wydany 19 czerwca 1777 r. w Krakowie11, zezwalający na
odprawianie nabożeństw, zawieranie związków małżeńskich oraz
udzielanie innych sakramentów. Zapewne msze w kaplicy dworskiej
odprawiane były sporadycznie, jednak na podstawie wpisów w księgach
metrykalnych, możemy dowiedzieć się, że w kaplicy dworskiej udzielano
sakramentu małżeństwa oraz chrzczono dzieci.
15 września 1782 r. nadano prawa dla cechu bartnickiego
z rejestrem bartników w Wierzchowiskach. Dokument podpisali: Wojciech
Wiercieński, wojski i vicestarosta drohicki oraz jego szwagierka Teresa
z Nahoreckich Skarżyńska, łowczyna gostyńska. Pod podpisami znajdują
się dwie pieczęcie herbowe w laku czerwonym i żółtym12.
Po śmierci Borawskiego, Teofila w 1781 r. poślubiła Wojciecha
Wiercieńskiego i przekazała mu prowadzenie spraw majątkowych.
Doprowadziło to do powiększenia konfliktu między siostrami i ustanowienia
dwóch zarządów: w Wierzchowiskach (Wiercieńscy) i w Modliborzycach
(Skarzyńscy). Spór wzmógł się, gdy Teresa po śmierci Skarzyńskiego
poślubiła Antoniego Dolińskiego. Po wielu procesach sądowych
zakończonych już po śmierci Teofili Wiercieńskiej († 1798 r.) i Teresy
Dolińskiej († 1801 r.) dokonano 4 lipca 1808 r. transakcji działowej dóbr13.
Po śmierci Teresy z Nahoreckich, 54-letni Wojciech Wiercieński,
28 kwietnia 1799 r. zawarł związek małżeński z 25-letnią Gertrudą
Wierzbicką cześnikówną urzędowską14. Po ślubie zamieszkali we dworze
modliborzyckim. W niewłaściwie zarządzanym folwarku wierzchowskim
prawdopodobnie w 1805 r. wybuchł pożar. Spalił się dworek, spichlerz,
stodoły i obory. Pomimo zniszczeń, gdy doszło do rozstrzygających rozmów
z Antonim Dolińskim, to Wojciech Wiercieński otrzymał Wierzchowiska.
Wiercieńscy do Wierzchowisk przeprowadzili się w 1810 r.
Andrzej Koźmian w swoich „Pamiętnikach” opisuje rodzinę
Wiercieńskich oraz dwór w Wierzchowiskach. „Trzeci dom, który
odwiedzałem, był o mil pięć w Wierzchowiskach u podstarostwa
Wiercieńskich. Dom ten był już wówczas jedyny w swoim rodzaju, jedyny,
jaki zapamiętam,- był prawdziwie staropolski. Pan podstarosta Wiercieński,
dostatni właściciel kilku wiosek, był jeszcze w całej rozciągłości tego wyrazu
dawnym kontuszowym Polakiem. Jak ubiór jego, tak i wyobrażenia,
obyczaje, uczucia, dom cały był prawdziwie polskim. W późnym wieku
wszedłszy w powtórne związki ślubne, stał się żonie uległym, a ta

serdecznością, gościnnością, słynną na całą okolicę, hojnością i trochę
nierządem była także prawdziwą Polką. Oboje zacni byli ludzie, wylani
z całą duszą dla przyjaciół, sąsiadów i rodziny. (…) Zamieszkując wieś
Wierzchowiska w powiecie janowskim, mieli w niej dom mieszkalny
drewniany i szczupły, ale zawsze pełny; w miarę jak Bóg ubłogosławił ich
potomstwem, a cztery im dał córki, przystawiono do starego domu jakiś
nowy pokoik i wkrótce dom wierzchowski stał się obszernym dworcem,
składającym się z różnych pokojów, pokoików, komnat, przepierzeń itd. Po
długim pożyciu z żoną, gdy już wszystkie córki były dorosłe, gdy pan
podstarosta, doszedłszy do 70 przeszło lat życia, (…) Pan Bóg rozradował
ich wiek późny, dając im długo upragnionego syna. Wtenczas
przymurowano obszerną salę do drewnianego domu i dom wierzchowski
dla pomieszczenia jedynaka rozciągnął się i rozszerzył. (…) z sieni
wchodziło się do bawialnego pokoju a z niego do sali jadalnej, w której
wiecznie rozłożony był długi stół, wiecznie obrusem nakryty i prawie ciągle
zastawiony. (…) W dworku, gdy wieczorem młodzież w jednym pokoju
tańcowała lub w gry grała, starsi zasiadali w bawialnej komnacie do kart.
Pan podstarosta zaś na swoim stoliku grywał z rezydentami i księżmi
ulubionego drużbarta15”.
W 1827 roku we wsi było 104 domów, w których mieszkało 41616
osób. Wojciech Wiercieński zmarł 30.03.1829 r. we dworze
w Wierzchowiskach. Z masy spadkowej wynika, że folwarki było dobrze
zagospodarowane, funkcjonował dobrze wyposażony browar i gorzelnia.
Wiercieński pozostawił nieznacznie zadłużony majątek ziemski,
składający się z Wierzchowisk, Pasieki, Antolina i Lutego17. Po śmierci matki
zadłużone już dobra w 1937 r. przejął Seweryn Wiercieński. W celu
uregulowania spraw spadkowych wraz z siostrami sprzedał majątek
i zamieszkał w Janowie Lub. Tam poznał Olimpię Ostrowską - córkę
komisarza obwodu janowskiego, z którą 22.07.1841 r. zawarł związek
małżeński18.
Nowymi właścicielami dóbr wierzchowskich za kwotę 460.000
złp19 zostali 20.07.1840 r. pochodzący z Guberni Radomskiej Kajetan
Kochanowski 2 0 oraz jego żona Emilia z Sułkowskich 2 1 . Kajetan
Kochanowski zmarł bezpotomnie w 1858 r. Spoczywa na parafialnym
cmentarzu w Modliborzycach. Po jego śmierci właścicielami Wierzchowisk
zostali Aleksander Bogdański22 i jego żona Joanna z Kochanowskich23.
Folwark posiadał 3 domy murowane, 7 drewnianych i 10 budynków.
W drugiej połowie XIX w. była cegielnia, młyn i kuźnia. Eksploatowano także
lokalne złoża wapienia i piaskowca. W 1886 r. folwark i awuls24 Dolny był
bardzo rozległy. Posiadał 2901 mórg, w tym grunta orne, pastwiska lasy
przeważnie liściaste i nieużytki oraz 9 budynków murowanych i 19
drewnianych. Prawdopodobnie, gdy majątkiem wierzchowskim zarządzała
rodzina Kochanowskich, zbudowany został obecnie istniejący dwór
- potocznie nazwany pałacem.
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KAJETAN KOCHANOWSKI
LATA 40. XIX W.

EMILIA KOCHANOWSKA
Z SUŁKOWSKICH - ŻONA KAJETANA
(LATA 70. XIX W.)

Pod koniec XIX wieku właścicielem dóbr - dworu i folwarku został Jan Michelis. W wyniku reformy uwłaszczeniowej chłopów, folwark
zaczął podupadać i miał problemy z uzyskaniem dobrych wyników
ekonomicznych. W celu poprawy sytuacji ekonomicznej dóbr wykorzystano
wodę bijącą z licznych źródeł i wybudowano browar. Produkowano w nim
dobre piwo bawarskie, a roczna produkcja w 1886 roku szacowana była na
50.000 rubli25.
W 1900 r. dwór z folwarkiem w Wierzchowiskach za sumę 4000
rubli zakupił Gustaw Świda wraz ze swoją żoną Marią z Przewłockich.
Pragnąc przywrócić dawną świetność dworu, dokonał kilkakrotnie
parcelacji. Uwolnienie chłopów od poddaństwa i nadanie im na własność
uprawianej przez nich ziemi przyczyniło się do rozwoju miejscowości. Wieś
w której pod koniec XIX w. było 86 domów i 735 mieszkańców26, w 1921 r.
liczyła już 223 domy, w których mieszkało1551 osób. Włościanie, oprócz
uprawy ziemi, dodatkowo parali się pszczelarstwem.

Po 11-letnim zarządzaniu dobrami wierzchowskimi w 1911 roku
zmarł Gustaw Świda. Po jego śmierci majątkiem zarządzała jego żona
Maria i 26-letni wówczas syn Gustaw, Konstanty. W 1912 roku Gustaw
zawarł związek małżeński z Zofią, Marią ze Skibińskich - córką bogatego
przemysłowca. Dzięki posagowi wniesionemu przez małżonkę młody
Gustaw Świda mógł dokończyć modernizację dworu. Po trzech latach
małżeństwa w 1915 r. urodził im się syn Marian.
W okresie międzywojennym następował szybki rozwój
miejscowości. Mieszkańcy wiedzieli, jak ważną rzeczą jest oświata i już
w 1916 r. powstała szkoła. W latach 1920-22 przebudowano dwór, nadając
mu obecny wygląd. Kilka lat później powstała agencja pocztowa, Kasa
Stefczyka, Spółdzielnia „Przyszłość” oraz kółko rolnicze. Aktywnie działały
także organizacje społeczne i Stowarzyszenia Katolickie.
Dzięki fundacji Zofii i Gustawa Świdów wybudowano drewniany
kościółek, który został rozbudowany w latach 1923-24. Organizatorem
i wieloletnim proboszczem parafii był ks. Władysław Goliński27. Parafia p.w.

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzchowiskach erygowana została
06.08.1922 r. przez bp-a Mariana Leona Fulmana. Organistą w parafii od
1928 r. był Piotr Łatwiński. Przy kościele w 1932 r. działały organizacje
kościelne, m.in. Bractwo Różańca Świętego, Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Stowarzyszenie Żywego Różańca, 3-Zakon św.
Franciszka28.
Wskutek zdrady męża Zofia przeżyła dramat, w 1927 r. podjęła
decyzję o opuszczeniu dworu
i rozstaniu małżonków. Ich
ostatnie spotkanie
przypomina znajdująca się na
wzgórzu kapliczka z figurą
Matki Bożej, w której wg
przekazów ustnych
zamurowane zostały ich
obrączki ślubne. Po
r o z w o d z i e Ś w i d ó w, a b y
Gustaw mógł zwrócić posag
Zofii, zmuszony był sprzedać
dobra wierzchowskie.
Wierzchowiska znów
zmieniły właścicieli, zostali
nimi Mazurkiewicz
i Daltrozzo. Nowi właściciele źle zarządzali włościami wierzchowskimi i po
kilku latach w 1937 r. majątek wystawiono na licytację. Dobra zakupił
Marian Świda s. Zofii i Gustawa, dzięki temu majątek powrócił do rodziny
Świdów.
Podczas okupacji hitlerowskiej we wsi działy organizacje
konspiracyjne. Niemcy dokonali wielu aresztowań i egzekucji. W 1940 r.
w Kamiennej Górze29 funkcjonował karny obóz pracy, którego więźniowie
pracowali w pobliskich kamieniołomach. Po zakończeniu działań
wojennych w 1944 r. na mocy dekretu PKWN dokonano parcelacji majątku
Świdów. Od 1948 r. we dworze Świdów mieściła się szkoła podstawowa,
później dom nauczyciela, przedszkole, poczta oraz ośrodek szkoleniowowypoczynkowy ZHP. W latach 70-tych wybudowano nową szkołę i powstał
ośrodek zdrowia. Natomiast w 1990 r. wybudowano nowy kościół.
Na wzniesieniu i zboczach doliny Sanny znajduje się park
podworski, którego zadrzewienie stanowi
bardzo ładny starodrzew. Na terenie parku
jest pałacyk pochodzący prawdopodobnie
z drugiej połowy XIX w. W środku parku
znajduje się Krzyż wykonany z pnia dębu30,
na którym widnieje napis „Krzyż ten,
wykonany przez powstańców 1863 r.
z pnia dębowego na polach dóbr
Wierzchowiska ścięty przez
Honwedów31 w 1914 r. przeniesiony tu za
Marianna Świdy, poświęcony przez ks.
Wł. Golińskiego w obecności Marii
Świdowej oraz jej dzieci i wnuków.
2.VIII.1937”. Krzyż ten stanowi cenną
pamiątkę historyczną minionych wieków.
Podobnie jak pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego upamiętniający jego przejazd
p r z e z W i e r z c h o w i s k a w 1 9 2 3 r.
Miejscowość wyróżnia się bogatymi
tradycjami narodowo-wyzwoleńczymi,
społecznymi i kulturalnymi.
Wierzchowiska odznaczają się malowniczym położeniem.
Istnieje tu źródło, które
daje początek rzece
Sannie, a przez
miejscowych określane
jest jako „źródło przy
kuźni”32. Właśnie to
położenie na pograniczu
Roztocza i Wyżyny
Lubelskiej oraz źródła
Sanny stanowią
dodatkowy atut
atrakcyjności dla tej
miejscowości.
Urszula Bzdyra
Zdjęcia Kajetana i Emilii Kochanowskich pochodzą ze zbiorów prywatnych rodziny Kochanowski,
obraz przedstawiający dawny kościółek namalował Stanisław Kawęcki, zdjęcia współczesne
wykonał K. Bzdyra.
25

F. Sulimowski, Wł. Walewski, SGKP, dz. cyt.t. XIII, s. 412-413.
Tamże.
Ks. Władysław Goliński ur. 19.06.1888r. w Urzędowie, święcenia kapłańskie przyjął
21.07.1912 r.
28
Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej, Lublin, 1932., s. 89, 206.
29
Część wsi powstała wskutek parcelacji gruntów z lat 1912-13.
30
Po bitwie stoczonej 6 września pod Batorzem, na skraju lasu w Wierzchowiskach
zmarło kilku rannych powstańców. Pochowano ich pod dębem, aby uczcić ich pamięć,
powstańcy obcięli konar drzewa i zrobili krzyż.
31
Oddział wojska węgierskiego.
32
Główne źródło dające początek Sannie znajdowało się pierwotnie ok. 600 m od
źródła przy kuźni , ale do 1983 r. wyschło.
26
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URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 11.12.2018 r. do 30.03.2019 r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
 Bożek Kamil zam. Modliborzyce i Krysa Katarzyna zam.
Świdnik
 Jarzynka Łukasz zam. Słupie i Zioło Sylwia zam.
Wojciechów-Kolonia
 Kaproń Marcin zam. Godziszów Pierwszy i Adamek Agata
zam. Antolin
 Kisiel Mateusz zam. Kraśnik i Drelich Anna zam. Słupie
 Ludian Kamil zam. Stojeszyn Pierwszy i Bartosiewicz
Magdalena zam. Blinów Drugi
 Łupina Przemysław zam. Kolonia Zamek i Kołodziej
Karolina zam. Węglin
 Remuszka Łukasz zam. Stara Wieś Druga i Lewandowska
Ewa zam. Słupie
 Tylus Kamil zam. Dąbie i Pęk Karolina zam. Modliborzyce
Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
W tym samym okresie urodziło się 17 dzieci:
Aleksak Wojciech - Słupie
Chmura Wojciech - Stojeszyn Drugi
Ciupak Sylwester Jan - Kolonia Zamek
Grzyb Cyprian - Wierzchowiska Pierwsze
Huber Oliwier - Wierzchowiska Pierwsze
Kamiński Szymon - Modliborzyce
Łukasz Miłosz - Modliborzyce
Łupina Tymon Stanisław - Modliborzyce
Odrzywolska Amelia Joanna - Stojeszyn Drugi
Pachuta Piotr - Słupie
Siek Eryk - Modliborzyce
Serwatka Kacper - Pasieka
Skóra Amelia - Pasieka
Skrzypek Natalia - Bilsko
Szkutnik Jakub - Stojeszyn Drugi
Wawrzak Bartosz - Wierzchowiska Pierwsze
Widz Maksymilian - Wierzchowiska Pierwsze

...w tym samym okresie zmarło 36 osób:
Biały Bolesław Stanisław (1927-2019) - Wierzchowiska Drugie
Bożek Wanda Danuta (1936-2019) - Wolica-Kolonia
Cyran Krystyna (1948-2019) - Stojeszyn Pierwszy
Chorębała Zofia (1958-2019) - Słupie
Dolecki Stefan Lucjan (1933-2019) - Modliborzyce
Głąb Kazimierz Stanisław (1933-2019) - Lute
Goch Edward Jan (1960-2019) - Stojeszyn Drugi
Goch Helena (1929-2019) - Stojeszyn Drugi
Grab Janina (1926-2019) - Wierzchowiska Pierwsze
Kałduś Jan Andrzej (1958-2019) - Wierzchowiska Drugie
Kasica Edward (1954-2019) - Zarajec
Kata Karolina (1934-2018) - Stojeszyn-Kolonia
Kotwica Henryk (1950-2019) - Dąbie
Kowal Józef (1956-2019) -Wierzchowiska Drugie
Krzysztoń Edmund (1931-2018) - Wolica-Kolonia
Misztal Stanisław (1943-2018) - Słupie
Olszowy Jan (1948-2019) - Modliborzyce
Ożóg Marianna (1947-2019) - Wierzchowiska Pierwsze
Pasztaleniec Ryszard Adam (1957-2018) - Ciechocin
Pikula Andrzej (1963-2019) - Słupie
Powęska Zbigniew Stanisław (1967-2019) - Słupie
Powęzka Henryka Maria (1928-2019) - Modliborzyce
Ptaszek Feliks (1934-2018) - Wierzchowiska Pierwsze
Radwan Roman Jakub (1955-2019) - Wierzchowiska Drugie
Serwatka Weronika (1932-2019) - Wierzchowiska Drugie
Skrzypek Jan (1934-2019) - Wierzchowiska Pierwsze
Skrzypek Sławomir Izydor (1957-2019) - Wierzchowiska
Pierwsze
Sulowski Ignacy (1934-2019) - Wierzchowiska Drugie
Szkutnik Henryk (1943-2019) - Brzeziny
Szyszka Bolesław (1938-2019) - Wierzchowiska Pierwsze
Wicińska Władysława (1917-2019) - Kolonia Zamek
Wiechnik Marianna Krystyna (1928-2018) - Wierzchowiska
Pierwsze
Wielgus Jan Wojciech (1942-2019) - Wierzchowiska Drugie
Zabieglińska Józefa (1959-2018) - Wierzchowiska Drugie
Żuraw Jan (1960-2019) - Stojeszyn Pierwszy
Żurawicz Bronisława (1929-2019) - Modliborzyce
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
WIEŚCI GMINNE

W KRĘGU SZTUKI
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