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 im. K. Zielińskiego w Modliborzycach

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia 

sukcesów, radości i uśmiechu 
oraz pomyślności w nadchodzącym 

Nowym Roku 2015.

Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Modliborzycach

Piotr Rogoża
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VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ 
W MODLIBORZYCACH

 W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się 
16 listopada 2014 roku, radnymi Rady Miejskiej w Modliborzycach zostali:

1. Chorębała Waldemar - Dąbie
2.Fiut Ryszard - Kolonia Zamek
3. Gębala Adam - Wierzchowiska Pierwsze
4. Golec Urszula - Stojeszyn Kolonia
5. Kamińska Elżbieta - Węgliska
6. Kapusta Marcin - Stojeszyn Drugi
7. Kuźnicki Michał - Wierzchowiska Pierwsze
8.Machulak Władysław - Modliborzyce
9. Nosal Sławomir - Stojeszyn Pierwszy
10. Parcheta Zbigniew - Słupie
11. Piotrowski Andrzej - Gwizdów
12. Rogoża Piotr - Modliborzyce
13. Tes Wiesław - Wolica Pierwsza
14. Wieleba Mariusz - Modliborzyce
15. Wielgus Józef - Wierzchowiska Drugie

 W dniu 1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja 
 VII kadencji Rady Miejskiej w Modliborzycach, na której radni złożyli 
ślubowanie następującej treści: „Wierny Konstytucj i  i  prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować  godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. 
 Przewodniczącym Rady Miejskiej w Modliborzycach został Pan 
Piotr Rogoża, wiceprzewodniczącymi panowie:  Michał Kuźnicki i Tes 
Wiesław.  

Radni VII kadencji

 W dniu 5 grudnia 2014 roku odbyła się druga sesja Rady Miejskiej 
w Modliborzycach, podczas której Pan Burmistrz - Witold Kowalik złożył 
wobec Rady Miejskiej ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd 
Burmistrza Modliborzyc, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Burmistrz Modliborzyc 
Witold Kowalik

INWESTYCJE GMINNE 
REALIZOWANE NA 

PRZEŁOMIE 2013/2014 ROKU

 W trakcie sesji wybrane zostały również składy osobowe komisji 
stałych rady miejskiej.

 Skład Komisji Rewizyjnej: Waldemar Chorębała, Zbigniew 
Parcheta i Józef Wielgus.

 Skład Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego: 
Waldemar Chorębała, Adam Gębala, Elżbieta Kamińska, Marcin Kapusta, 
Michał Kuźnicki, Sławomir Nosal i Mariusz Wieleba. 

 Skład Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury: Urszula Golec, Elżbieta 
Kamińska, Michał Kuźnicki, Władysław Machulak, Sławomir Nosal, Andrzej 
Piotrowski i Wiesław Tes.

 Skład Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska: Ryszard Fiut, Adam Gębala, Urszula Golec, Władysław 
Machulak, Andrzej Piotrowski, Wiesław Tes i Józef Wielgus.  

Referat 
ds. Inwestycji

L.p. Nazwa inwestycji 
Wartość realizacji 

inwestycji 
Kwota 

dofinansowania 

1. Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców miejscowości Lute, 
poprzez budowę chodnika w 
miejscowości Lute 

501 759,13 zł 
 

310 200,00 zł  
(PROW)  

2. Zagospodarowanie źródlisk oraz 
wykonanie do nich ciągu pieszo-
jezdnego w miejscowości Dąbie 

602 872,38 zł 199 635,00 zł 
(PROW) 

3. Zagospodarowanie terenu przy 
Lokalnym Centrum Kultury  

768 440,00 zł 279 000,00 zł 
(PROW) 

4. Remont świetlicy wiejskiej  
w Zarajcu 

304 712,12 zł 150 000,00 zł 
(PROW) 

5. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków  
w miejscowościach: Stojeszyn 
Drugi, Stojeszyn Kolonia, Wolica 
Druga, Wolica Pierwsza, Zarajec, 
Felinów, Pasieka, Wierzchowiska 
Pierwsze, Wierzchowiska Drugie – 
szt. 70 

815 814,44 zł 482 822,82 zł 
(PROW) 

6. Budowa drogi gminnej nr 108726L 
Wierzchowiska Pierwsze – Wolica 
Pierwsza od km 1+740 do km 
2+304,40 

728 135,89zł 253 266,00 zł 
(NPPDL – Etap II) 

7. Odbudowa drogi gminnej nr 
108732L w miejscowości Majdan 
(Kornelówka) od km 0+000,00 do 
km 0+426,00 

91 491,85 zł 0,00 

8. Utwardzenie dna i odwodnienie 
wąwozu lessowego w ciągu drogi 
gminnej nr 108740L od km 3+565 
do km 3+945 w miejscowości 
Wierzchowiska Pierwsze 

193 162,40 zł 154 000,00 zł 

9. Odbudowa drogi dojazdowej  
w miejscowości Bilsko na długości 
385m w km 0+000,00 do km 
0+385,00 

63 707,85 zł 0,00 

10. Modernizacja drogi gminnej nr 
108736L Wierzchowiska-Majdan 
Obleszcze od km 0+850,00 do km 
1+350,00 (Madejówka) 

188 630,06 zł 70 000,00 zł 
(FOGR) 

11. Budowa oświetlenia w 
miejscowości Brzeziny 

58 000,00 zł 0,00 

12. Remont nawierzchni drogi 
powiatowej nr 2804L 
Modliborzyce – Błażek  
w miejscowości Wierzchowiska 
Pierwsze na długości 700m, od km 
5+710 do km 6+410 
 

242 000,00 zł Zadanie wykonane 
wspólnie z Powiatem 

Janowskim 

13. Remont nawierzchni drogi 
powiatowej w miejscowości 
Felinów na długości 722 m 

242 827,36 zł Zadanie wykonane 
wspólnie z Powiatem 

Janowskim 
14. Rewitalizacja skweru Jana Pawła II 

w Modliborzycach 
1 053 698,69 zł 403 088,00 zł 

(PROW) 
15. Przebudowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z budową 
bieżni lekkoatletycznej przy 
Zespole Szkół  
w Modliborzycach 

553 500,00 zł  140 000,00 zł 
Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

 
50 000,00 zł – 2014 r. 
90 000,00 zł – 2015 r. 

RAZEM 6 408 752,17  2 352 011,82 
 



STAWKI PODATKOWE NA ROK 2015
 Stawki podatkowe na 2015 rok uchwalone na sesji Rady Miejskiej 
Modliborzyce w dniu 30 października i 13 listopada 2014 r. przedstawiają się 
następująco: 

I.Podatek rolny: 60,00 zł za 1 hektar przeliczeniowy,
II.Podatek od nieruchomości:
1/ od gruntów:
 a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1m2 
powierzchni,
b/ pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych- 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych:
 - zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 0,20 zł od 1 m 2   
powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
0,47 zł od 1 m2  powierzchni.
 2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m2   powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
3,90 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.
3/ od budowli –2% ich wartości.
III.Podatek od środków transportowych:
1.od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420 zł
 b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 690 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 830 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
równej lub  wyższej niż 12 ton stawki podatku są następujące:

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

3.od ciągnika siodłowego  lub balastowego przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 960 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton, stawki podatku są następujące:

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

5.od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego - 830  zł, 
6.od przyczepy lub  naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku są następujące:

STAWKI  PODATKOWE  DLA POJAZDÓW 
OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc  - 960 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1.220 zł. 

IV. Podatek leśny – stawka została ogłoszona przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i wynosi 41,547 zł za 1 hektar. 

Bożena Wielgus



 HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE
I KWARTAŁ 2015 R.

M iejscowość 
Frakcja 

sucha 
Frakcja 
m okra 

Popiół 

O dpady wielkogabarytowe, 
odpady elektryczne  

i elektroniczne,  
budowlane i rozbiórkowe, 

opony 

Antolin, 
W ęgliska, 

W ierzchowiska 
Drugie, 
Pasieka 

02.01.2015 
02.02.2015 
02.03.2015 

02.01.2015 
02.02.2015 
02.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

W ierzchowiska 
Pierwsze 

05.01.2015 
03.02.2015 
03.03.2015 

05.01.2015 
03.02.2015 
03.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

W olica K olonia, 
W olica Pierwsza, 

W olica Druga 

07.01.2015 
04.02.2015 
04.03.2015 

07.01.2015 
04.02.2015 
04.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

Brzeziny, 
Ciechocin, 
M ajdan, 
Św inki, 

Gwizdów , 
K alenne, 

Słupie 

08.01.2015 
05.02.2015 
05.03.2015 

08.01.2015 
05.02.2015 
05.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

M odliborzyce – 
lewa strona 
drogi S-19 

09.01.2015 
06.02.2015 
06.03.2015 

09.01.2015 
06.02.2015 
06.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

M odliborzyce – 
praw a strona 

drogi S-19, 
B ilsko, 

K olonia Zam ek 

12.01.2015 
09.02.2015 
09.03.2015 

12.01.2015 
09.02.2015 
09.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

Dąbie, 
Lute, 

Zarajec, 
M ichałówka, 

Felinów 

13.01.2015 
10.02.2015 
10.03.2015 

13.01.2015 
10.02.2015 
10.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

Stojeszyn 
K olonia, 
Stojeszyn 
Pierwszy, 

Stojeszyn Drugi 

14.01.2015 
11.02.2015 
11.03.2015 

14.01.2015 
11.02.2015 
11.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

M odliborzyce – 
zabudowa 

wielorodzinna 

15.01.2015 
12.02.2015 
12.03.2015 

15.01.2015 
12.02.2015 
12.03.2015 

22.01.2015 
19.02.2015 
19.03.2015 

26.02.2015 

 

 

do kwietnia, 1 raz w miesiącu. W miesiącu grudniu firma odbierająca 
odpady komunalne rozdysponowała właścicielom nieruchomości worki 
jutowe przeznaczone na popiół.
W sytuacji, kiedy niewystarczająca będzie ilość worków, właściciel 
nieruchomości może wystawić popiół w innych workach lub zgłosić się po 
dodatkowe worki do Urzędu Miejskiego. 
 Wszystkie odpady problemowe, segregowane, można, jak do tej 
pory, oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Borownicy. Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne, 
rozbiórkowe i budowlane oraz opony będą odbierane na zasadzie zbiórki 
objazdowej, tzw. wystawki, 1 raz na 2 miesiące.
Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych są 
przedstawione w tabeli poniżej.

Agnieszka Wachulak



PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU 
SYSTEMOWEGO POKL W 2014 R.

“Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem”- projekt systemowy współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W MODLIBORZYCACH

 W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Modliborzycach po raz siódmy realizował projekt systemowy pod nazwą 
„Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej.
 Projekt skierowano do osób, które chciały poprawić swoją 
sytuację życiową, pełniej uczestniczyć w życiu społecznym oraz podjąć 
wysiłek powrotu do aktywności zawodowej.                    
 W ramach przyznanych środków udzielono pomocy 12 osobom.
 Uczestnicy projektu skorzystali z różnorodnych form wsparcia 
(określanych jako instrumenty aktywnej integracji), pomagających im 
rozwiązać problemy osobiste i rodzinne, wzmocnić  i odzyskać zdolność do 
pełnego funkcjonowania w społeczeństwie (poprzez doradztwo zawodowe, 
treningi umiejętności społecznych), zdobyć lub podnieść kwalifikacje 
zawodowe (udział w szkoleniach zawodowych), zdobyć pracę (skierowanie 
na staż zawodowy), uniezależnić się od pomocy społecznej. 

 Sześć kobiet ukończyło kurs zawodowy „Kucharz małej 
gastronomii”, a sześciu mężczyzn kurs „Spawacz w osłonie gazów 
MIG/MAG”. Trzy 
osoby skierowano 
na okres trzech 
m i e s i ę c y  d o 
o d b y c i a  s t a ż y 
z a w o d o w y c h , 
f inansowanych 
przez GOPS ze 
środków projektu, 
w  p o b l i s k i m 
zakładzie pracy, 
w którym dostały 
g w a r a n c j ę 
zatrudnienia.
 Ponadto uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w postaci pracy 
socjalnej, zasiłków celowych i okresowych oraz rowerów jako środka 
transportu, umożliwiającego udział w projekcie. 

 Dziękujemy wszystkim osobom za udział w tegorocznej edycji 
projektu.

       
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne 

w Modliborzycach

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM

 21 listopada w całym kraju obchodzono Święto Pracownika 
Socjalnego, a także 25-lecie  pomocy społecznej w Wolnej Polsce. Z tego 
tytułu do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie - na uroczyste spotkanie 
z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej- Bronisławem Komorowskim 
zaproszono Witolda Kowalika - Burmistrza Modliborzyc oraz  Bożenę 
Skowrońską- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na 
którym otrzymali gratulacje oraz podziękowania za innowacyjne działania 
na rzecz społeczności lokalnej. „Wysoko oceniam Pani osobiste 
zaangażowanie i twórcze podejście do rozwiązywania problemów 
społecznych”- podkreślił Władysław Kosiniak- Kamysz - Minister Pracy 
i Polityki Społecznej, wręczając Pani Bożenie Skowrońskiej list gratulacyjny. 

WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ 
- MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

I WITOLD KOWALIK - BURMISTRZ MODLIBORZYC

 Kilka dni temu Pani Skowrońska  otrzymała także list od Zastępcy 
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z wyrazami uznania 
i podziękowaniami za działania jako Przewodniczącej Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Modliborzycach, podkreślając profesjonalizm oraz nowatorski 
i niezwykle zaangażowany standard  pracy socjalnej. 
 Dla uzupełnienia dodać należy, że w czasie swojej 7-letniej pracy 
w Modliborzycach Pani Kierownik wraz ze swoją kadrą zrealizowała około 
35 programów socjalnych, pozyskując dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych w łącznej wysokości ponad 2 mln złotych. 

 Panie Burmistrzu, Pani Bożeno! Proszę przyjąć od Redakcji 
„Wieści Gminnych” gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

KRYSTYNA WYRWICKA - DYREKTOR DEPARTAMENTU POMOCY 
SPOŁECZNEJ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, 

BOŻENA SKOWROŃSKA - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ I WITOLD KOWALIK 

- BURMISTRZ MODLIBORZYC 



KONKURS LITERACKI

GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
W MODLIBORZYCACH

RUNDA JESIENNA SEZONU 
LIGI PIŁKI NOŻNEJ  2014/2015

 Z początkiem listopada 2014 roku zakończyła się runda jesienna 
sezonu 2014/15 Ligi Piłki Nożnej. Teraz zawodników Gminnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego w Modliborzycach czeka przerwa 
zimowa. Wraz z zakończeniem rozgrywek przyszedł czas na krótkie 
podsumowanie.
 Drużyna seniorów w ostatecznym rozrachunku zajęła 2 miejsce 
dorobkiem 24 punktów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jak bardzo 
wyrównany był poziom, aż 4 drużyny ze szczytu tabeli ma jeszcze szanse 
awansować do wyższej klasy.   

KLASA B 2014/2015, GRUPA: LUBLIN II 

 Jak widać z powyższej tabeli, jest dobrze, ale aby myśleć 
o awansie musimy wygrać wszystkie mecze w rundzie jesiennej poprzez 
konsekwentne utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji 
i zaangażowanie przez całą rundę wiosenną. To zależy tylko od nas, 
ponieważ kwestie organizacyjne oraz infrastrukturę sportową mamy na 
odpowiednim poziomie.
 Sekcja Młodszych Juniorów to drużyna nowo powstała, która 
jest w stadium tworzenia pod względem sportowym. Duża ilość zajęć 
treningowych przed sezonem ( podczas wakacji ) oraz w trakcie sezonu, 
wyjazd na mecz Realu Madryt na Stadion Narodowy, ma na celu stworzenie 

drużyny jako całości oraz podniesienie indywidualnych umiejętności 
zawodnika pod względem technicznym i taktycznym. Oczywiście nikt nie 
powinien spodziewać się dobrych wyników już teraz, każdy wygrany mecz 
to duży sukces.

Prowadzący sekcję piłki nożnej – Piotr Blacha, Grzegorz Nieborak.
Chcemy podziękować  kibicom, którzy dopingowali nasz zespół nawet na 
dalekich wyjazdowych meczach. Mamy nadzieję, że nasza gra na wiosnę 
dostarczy dużo emocji i oby jak najwięcej pozytywnych.

Lp. Drużyna Mecze Punkty Zw Rm Po Bramki 

1 Oleśnia Oleśniki 10 26 8 2 0 37:12 

2 GUKS Modliborzyce 10 24 8 0 2 41:17 

3 Roztocze Batorz 10 20 6 2 2 43:25 

4 BRONOWICE 10 19 6 1 3 25:9 

5 Perła Rudnik 10 12 3 3 4 24:30 

6 Starka Stara Wieś 10 12 3 3 4 22:33 

7 Krzczonovia Krzczonów 10 11 2 5 3 24:28 

8 LKS Trawniki 10 11 3 2 5 22:27 

9 LKS Biskupice 10 7 2 1 7 19:36 

10 Sprint Wierzchowiska 10 6 1 3 6 20:34 

11 KS Dębina 10 5 1 2 7 12:38 

 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Zw Rm Po Bramki 

1 Ruch Popkowice 11 28 9 1 1 51:17 

2 Perła Borzechów 11 27 9 0 2 46:20 

3 LKS Kowalin 11 22 7 1 3 51:31 

4 Stal Poniatowa 11 20 6 2 3 28:20 

5 Wisła Annopol 11 19 6 1 4 40:30 

6 Tęcza Bełżyce 11 18 5 3 3 37:24 

7 Wodniak Piotrawin-Łaziska 11 16 5 1 5 39:30 

8 Legion Tomaszowice 11 14 3 5 3 27:22 

9 GUKS Modliborzyce 11 10 3 1 7 28:32 

10 Orion Niedrzwica Duża 11 8 2 2 7 9:27 

11 Janowianka Janów Lubelski 11 6 2 0 9 20:49 

12 Krzczonovia Krzczonów 11 1 0 1 10 7:81 

 

Podczas przerwy zimowej zapraszamy na treningi w sali gimnastycznej 
w Modliborzycach:
- wtorek - godz. 17.00 Młodsi Juniorzy; godz. 18.30 Seniorzy,
- piątek  - godz. 16.00 Młodsi Juniorzy; godz. 19.00 Seniorzy.
Z początkiem stycznia wystartuje Halowa Liga Piłki Nożnej w Janowie 
Lubelskim, w której reprezentacja Gieksy będzie brać udział.
   

PIŁKA SIATKOWA  - SEZON 2014/2015

 Piłka siatkowa jest dyscypliną lubianą i popularną w kraju, co 
można było obserwować podczas ostatnich mistrzostw świata czy ligi 
mistrzów.
 W naszej gminnie również promujemy tę dyscyplinę sportu. 
Swoje umiejętności można doskonalić 
i poszerzać podczas ogólnodostępnych treningów, które odbywają się 
w piątek o godz. 17:00  w Zespole Szkół w Modliborzycach. 
Prowadzący sekcję piłki siatkowej – Piotr Jaskowski.

 Jednym z głównych celów jest promowanie naszej gminy 
i przystąpienie do rozgrywek ligowych – PLAS LIGI  Powiatu Kraśnickiego, 
która wystartuje po nowym roku.
 Sekcja siatkarzy GUKS Modliborzyce 29 listopada 2014 r. wzięła 
udział w pierwszym turnieju nowego sezonu. Zagraliśmy w Otwartych 
Mistrzostwach Powiatu Kraśnickiego LZS w Piłce Siatkowej w Powiatowym 
Centrum Sportu przy ZS nr 3 w Kraśniku. Do Turnieju zgłosiły się 4 drużyny. 
System rozgrywek to ,,każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Po 
rozlosowaniu drużyn pierwszy mecz rozegraliśmy z młodym zespołem 
z Szastarki, wygrywając 2:0. Następnie rywalizowaliśmy z drużyną KS 
GOK Trzydnik. Sety były bardzo wyrównane, ale nasza drużyna zaliczyła 
koleją wygraną 2:1. Finałowe starcie przyszło nam rozegrać z zespołem 
Trójka Kraśnik. Tylko zwycięstwo dawało wygraną w całym Turnieju. Po 
pierwszym bardzo wyrównanym secie nasza ekipa zaliczyła wygraną 
w stosunku punktów 32:30 i prowadziliśmy 1:0, drugi set zakończył się 
porażką i o wszystkim decydował ostatni set, który - niestety - przegraliśmy 
13:15, tym samym zajmując II miejsce w Turnieju. 
 Po rozegraniu wszystkich meczy nastąpiło uroczyste 
zakończenie Turnieju. Ekipy, które zajęły miejsca I-III otrzymały puchary, 
a zawodnicy medale, natomiast wszystkim drużynom wręczono 
pamiątkowe dyplomy. 

Klasyfikacja końcowa:
I. Trójka Kraśnik
II. GUKS Modliborzyce
III. KS GOK Trzydnik Duży
IV. Szastarka 

 Serdecznie zapraszamy na treningi i do kibicowania naszej 
drużynie podczas meczów ligowych i turniejowych.

 Prezes Gminnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 

w  Modliborzycach
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NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

 Data 11 listopada jest szczególnie wymownym symbolem 
w historii naszego narodu. Narodu,  który ponad wszystkie wartości 
umiłował wolność i prawo stanowienia o swoim losie. Przypomina ona 
wszystkim Polakom, w kraju i poza jego granicami, że po 123 latach 
zaborów Polska odzyskała swoją suwerenność.  
 We wtorek, 11 listopada 2014 roku, odbyły się gminne 
uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości. Obchody 96. rocznicy 
rozpoczęły się przemarszem przedstawicieli władz samorządowych, 
delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, jednostek 
organizacyjnych gminy, szkół i organizacji oraz mieszkańców spod Urzędu 
Miejskiego w Modliborzycach do kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika, gdzie o godz. 10.00 ksiądz proboszcz Marek Danek 
odprawił mszę w intencji Ojczyzny. 
 Po Eucharystii wszyscy zebrani udali się pod pomnik marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły kwiaty.  Na zakończenie 
uroczystości pod pomnikiem głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Modliborzycach, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. 
 Tradycyjnie uroczystości te uświetniła orkiestra dęta, działająca 
przy Gminnym Ośrodku Kultury.
 Po zakończeniu oficjalnej części obchodów na rynku 
w Modliborzycach, delegacje oraz mieszkańcy udali się do GOK-u, gdzie 
obejrzeli akademię patriotyczną przygotowaną przez młodzież z Zespołu 
Szkół w Modliborzycach. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do godnego 
uczczenia tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, a przede 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy za liczne przybycie.   

Katarzyna Pyć

 W nocy z 6 na 7 grudnia 2014 roku Gminne Koło Pszczelarzy 
w Wierzchowiskach Pierwszych zorganizowało wspólny wyjazd 
pszczelarzy i ich rodzin oraz mieszkańców na 26. Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Pszczelarzy na Jasną Górę.
 Po przybyciu na miejsce wszyscy udali się do Kaplicy Matki Bożej 
Jasnogórskiej, aby 
oddać je j  pok łon. 
O godz in ie  11 .00 
odprawiono uroczystą 
m s z ę  ś w i ę t ą 
k o n c e l e b r o w a n ą 
w intencji pszczelarzy 
i rolników, w której 
uczestniczyło ponad 
1 0 0  p o c z t ó w  k ó ł 
p s z c z e l a r s k i c h 
z terenu całej Polski.
 

 Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił Biskup Edward 
Białogłowski - krajowy duszpasterz pszczelarzy i rolników.
 Po mszy św. wszyscy mieli czas wolny, aby móc pomodlić się 
indywidualnie i zwiedzić skarbiec, muzeum oraz zbrojownię. Ok. godziny 
15.00 ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. 

Zarząd Koła

PIELGRZYMKA PSZCZELARZY



 W dniach 18-20 października 2014 r. nauczyciele i pracownicy 
niepedagogiczni Zespołu Szkół w Modliborzycach wyjechali na wycieczkę 
- Morawski Kras-Wiedeń- Brno.

  Podróżując  przez nasz kraj, mogliśmy się zachwycać pięknem 
jesiennego krajobrazu i wyglądem  miast oraz wsi.  Po kilku godzinach 
wjechaliśmy na teren Czech, a celem naszej podróży był Morawski Kras.
 Ze Skalnego Miasta  kolejką kabinową wjeżdżamy na szczyt 
góry, aby stamtąd podziwiać Przepaść Macochy. Odpoczynek 
w słonecznych promieniach i rozciągający się widok pozwolił zregenerować 
siły do dalszej wędrówki. Zjeżdżając  na dół wśród wapiennych ścian, 
porośniętych wiekowymi drzewami, podziwiamy piękno przyrody. Kolejką 
wagonową podjeżdżamy pod Jaskinię Punkvy. Wchodzimy, a oczom 
naszym ukazują się formy krasowe ze stalaktytami i stalagmitami, które 
należą do najpiękniejszych ,,dzieł", stworzonych przez naturę. Znajdują sie 
tam również niesamowicie ciekawe  nacieki skalne, komnaty wapienne 
i  podziemne Jeziorko Lustrzane, w którego wodach odbijają się 
fantastyczne formy  naciekowe. Szerg korytarzy zwieńcza zapierająca 
dech Przepaść Macochy oglądana z dołu. To wielki krasowy lej, którego 
strome ściany wznoszą się nad naszymi głowami na wysokość 134 m, ?a 
zbocza porasta bujna zieleń. Całość wygląda niemal magicznie. To nie 
koniec atrakcji. Wsiadamy do łodzi i odbywamy podziemny spływ rzeką 
Punkvą. Ściany korytarzy obfitują w różne wydrążenia, podświetlana woda 
ma turkusową barwę, a ze stropu zwisają interesujące nacieki. Trzeba 
uważać na ręce i głowy, gdyż jest dosyć nisko i wąsko. Przepaść Macochy, 
a szczególnie Jaskinia Punkva robi niesamowite wrażenie. 
 Trzeba to cudo przyrody zobaczyć na własne oczy!

PODRÓŻ PO EUROPIE...
 Następnego dnia zwiedzamy stolicę Austrii- Wiedeń. 
Rozpoczynamy od ekstrawaganckiego domu Hundertwassera. 
Charakteryzuje go odważne zestawienie kolorów ścian, różne ozdoby i 
dużo zieleni, która rośnie na tarasach, balkonach i w innych miejscach np. 
na dachu.
 Potem przejeżdżamy do centrum Wiednia. Spacerując ulicami 
tego miasta mijamy Kolumnę Morową, zbudowaną na pamiątkę ocalenia 
od epidemii dżumy, Kościół Wotywny. Oglądamy Hofburg i podziwiamy 
piękną architekturę miasta. Swój spacer kończymy przed jednym 
z najcenniejszych zabytków Wiednia- Katedrą św. Szczepana. Teraz czas 
na kawę wiedeńską i pyszne ciastka. Siedząc w ogródkach kawiarnianych, 
delektujemy się  atmosferą Wiednia. Patrząc na barwny tłum, wsłuchujemy 
się w głosy ludzi z całego świata, którzy tak jak my, zwiedzają to niezwykłe 
miasto.
  Po godzinnej przerwie  zwiedzamy Schonbrunn -letnią  
rezydencję cesarską.  Słuchamy opowieści o cesarzu Franciszku Józefie 
i pięknej Sisi. Schonbrunn to jeden z najpiękniejszych budynków 
barokowych w Europie. Pałac zachwyca  bogactwem wyposażenia wnętrz, 
licznymi freskami, sztukaterią i obrazami. Ogród wokół pałacu utrzymany 
jest w stylu francuskim. Szerokie alejki, krzewy róż i dużo drzew. Jest to 
popularne miejsce wypoczynku wiedeńczyków. Uroku dodaje jeszcze 
Glorietta i Fontanna Neptuna.
 Autokarem wjeżdżamy na Kahlenberg. Kahlenberg to wzgórze 
pod Wiedniem, z którego w 1683 r. król Polski Jan III Sobieski dowodził 
bitwą o Wiedeń, walcząc z Turkami. Na szczycie znajduje się kościół pw. 
św. Józefa, prowadzony przez polskich księży zmartwychwstańców. 
W zakrystii zostało utworzone  niewielkie muzeum  upamiętniające polskie 
zwycięstwo w Odsieczy Wiedeńskiej.  Na ścianie kościoła wmurowane są 
dwie tablice. Jedna upamiętnia zwycięzcę spod Wiednia - króla Jana III 
Sobieskiego, a druga wizytę Jana Pawła II w 1983 r. z okazji  obchodów 
300-nej rocznicy zwycięskiej bitwy.
  Z Kahlenbergu roztacza się panorama Wiednia. Jeszcze 
pamiątkowe zdjęcie i żegnamy Kahlenberg i Wiedeń.
 Trzeciego dnia zwiedzamy Brno. Brno to dawna siedziba 
królewskiego rodu Przemyślidów. Spacer po zwartej Starówce to wielka 
przyjemność. Oglądamy gotycką katedrę św. Piotra i Pawła i  kompleksy 
budynków klasztornych. Spacerujemy uliczkami Brna, mijając 
renesansowe pałace, fontanny i inne cuda czeskiej architektury.
 Po zakończonym zwiedzaniu jeszcze ostatni łyk kawy na 
przyjaznej czeskiej ziemi i wyruszamy w drogę powrotną. Podróż mija 
szybko i przyjemnie. Późną nocą witają nas Modliborzyce. Troszeczkę 
zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni niesamowitych wrażeń wracamy do swoich 
domów. 

Bożena Pikula



KONKURS LITERACKI

2014 - ROK OSKARA KOLBERGA 

LAUREACI NAGRODY IM. OSKARA KOLBERGA POCHODZĄCY 
Z GMINY MODLIBORZYCE

JÓZEFA ALBINIAK 
- SOLISTKA, ŚPIEWACZKA 

LUDOWA 
ZE STOJESZYNA DRUGIEGO

 A r t y s t k a ,  s t a w i a n a  w  g r o n i e 
najwybitniejszych tradycyjnych solistek 
Lubelszczyzny.  Je j  p iękny g łos, 
zgromadzony bardzo szeroki repertuar, 
a zarazem autentyzm i zachowawczość

 w wykonawstwie zostały wielokrotnie docenione przez wytrawnych 
znawców folkloru na przeróżnych imprezach o charakterze 
konkursowym i przeglądowym. 
 Urodziła się w 1935 r. w Brzezinach  w rodzinie Bryków, 
w której od pokoleń obecna była muzyka: tata grał na bębenku, a brat na 
skrzypcach. Dom rodzinny sprzyjał  od najmłodszych lat 
w kształtowaniu jej warsztatu muzycznego. Najwięcej pieśni nauczyła 
się od swojej mamy i babci. Ze słuchu nauczyła się także bębnić. 
Potem, gdy z bratem wystarczająco opanowali melodie, zaczęli grywać 
jako kapela. Chodzili więc po kolędzie, zapraszano ich chętnie na różne 
okazje, którym towarzyszyła muzyka: na uroczystości rodzinne, 
piórzaczki czy prządki. Pani Józefa wyszła za mąż i zamieszkała 
w sąsiadującym z Brzezinami Stojeszynie Drugim. Jej mąż, Marian 
Albiniak, był równie muzykalnym człowiekiem, pogrywającym na 
skrzypcach i świetnym tancerzem. 
 W Stojeszynie pani Józefa odegrała znaczącą rolę. To 
działaczka społeczna o dużym zaangażowaniu w życie wsi i parafii. 
Swoją działalność związała z Wiejskim Domem Kultury (obecnie 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach, pod wieloletnią opieką 
instruktor Krystyny Wójcik), w którym powstał zespół ludowy, złożony ze 
śpiewaczek i muzykantów. W ramach zespołu działała kapela, grupa 
śpiewacza i obrzędowa oraz soliści w dziedzinie tańca, śpiewu oraz 
gawędziarstwa. Pani Józefa pełniła w swym życiu rolę radnej Rady 
Gminy i członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Stojeszynie, do niedawna 
także przewodniczki śpiewów „za zmarłymi”. 
 Józefa Albiniak to laureatka niezliczonych, wielokrotnie 
najwyższych nagród i wyróżnień w konkursach, festiwalach 
i przeglądach. Naszą gminę reprezentowała na „Powiślakach” 
w Maciejowicach, Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze”, 
imprezach w Baranowie Sandomierskim, Grębowie i Janowie 
Lubelskim. Dwukrotnie nagrodzona w parze tanecznej na 
Wojewódzkim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie 
i Opatowie. W latach 1985 - 1988 rokrocznie najwyżej oceniana za 

w y k o n a n i a  g a w ę d  n a  Wo j e w ó d z k i m 
Przeglądzie Gawędziarskim w Opatowie. 
Zdobywała prestiżowe nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu - nagrodę specjalną za kołysanki 
i ballady (1980r.), I nagrodę (1984 r.), również jako bębnistka w kapeli 
z Eugeniuszem Paleniem (1985 r.) oraz Złotą Basztę (2000 r.), której 
zdobycie jest w życiu ludowego artysty decydującym krokiem w drodze do 
otrzymania nagrody im. Oskara Kolberga. Ta nagroda przypadła jej 
w udziale w Węgrowie w 2001 r. Nasza wybitna śpiewaczka jest 
nauczycielem przedstawicieli młodej generacji. Od 1997 r. była mistrzynią 
dziewczęcego zespołu śpiewaczego „Nutki znad Sanny”, później 
„Wirzchowianki”. Jej pieśni wykonują obecnie młode solistki, 
reprezentujące GOK w Modliborzycach, z którym współpracują. Pani 
Albiniak jest również cennym informatorem dla osób i instytucji 
dokumentujących kulturę ludową. 
 Największych osiągnięć w swojej pracy artystycznej pani 
Józefa dokonała w zakresie śpiewu solowego. W jej przebogatym 
pieśniowym zasobie znajdziemy autentyczne pieśni obrzędowe doroczne 
oraz pieśni weselne i pogrzebowe, także kołysanki, pieśni sieroce i pieśni 
miłosne. Do najwartościowszych perełek jej wyboru pieśni należą 
archaiczne „kolędy życzące” dla kawalerów. W latach wczesnego 
panieństwa wykonywała je podczas wspólnego kolędowania ze swoimi 
koleżankami. Kolędowanie młodych dziewcząt odbywało się według 
tradycji w okresie noworocznym. Polegało na obrzędowym składaniu 
u progu Nowego Roku powinszowań, które łączyło się ze śpiewem takich 
specjalnych kolęd, kierowanych do gospodarza lub kawalera. 
A i kawalerowie mieli swoje kolędy, które adresowali do panien. 
Przywołajmy z tradycji naszych przodków choćby fragment kolędy 
życzącej dla kawalera, którą pani Józefa Albiniak przechowała w swojej 
pamięci. Może obudzi wspomnienia o dawnych czasach u najstarszego 
pokolenia naszej Gminy, o zwyczajach, tradycjach bożonarodzeniowych, 
których my już nie znamy.
„Trzęsie nasz Jasio 
na Gody jabka cerwune, hej, cerwune, 
na jabunańce zielunej.
Przysed do niego tatulo jego i woło:
- Jasiu, serdusko, doj mi jabłusko
- Nie dum go, hej , nie dum go
dlo swyj najmilsyj schowum go”.

Tekst i opracowanie: Beata Wójcik
Źródła i materiały:
1.Zbiory prywatne Laureatki
2.Materiały archiwalne Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach 

FOTO. Z ARCHIWUM GOK 
W MODLIBORZYCACH

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...

„POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI”

 W 2014 r. świętujemy 25. rocznicę  zwycięstwa „Solidarności” 
w wyborach 4 czerwca i wielkiego przełomu roku 1989. Oprócz pierwszych 
wolnych wyborów obchodzimy także rocznicę:  25 lat od obrad Okrągłego  
Stołu, powstania pierwszego niekomunistycznego rządu w bloku 
sowieckim, przywrócenia tradycyjnej  nazwy  państwa - Rzeczpospolita 
Polska oraz godła – orła w koronie.
 Dla uczczenia jubileuszowego roku w całym kraju odbywały się 
okolicznościowe imprezy, konferencje, wystawy, koncerty. 4 czerwca br.  
przedstawiciele z  około 40 krajów wzięli udział w uroczystościach na pl. 
Zamkowym w Warszawie.

 Koalicja organizacji pozarządowych „Razem 89” zaprosiła do 
wspólnego świętowania samorządy, szkoły, biblioteki, domy kultury itp.                                             

Nasz biblioteka również włączyła się do tej akcji, w ramach której 
utworzyliśmy „Półkę wolności” – na której wyeksponowane zostały 
publikacje przedstawiające najnowszą historię Polski. Przygotowaliśmy 
również  lekcję  biblioteczną:  „Polska droga do wolności”, ukazującą  
przemiany demokratyczne w naszym kraju, kalendarium najważniejszych 
wydarzeń od 1956 do 1993 roku oraz krótkie filmy, pokazujące wydarzenia 
1989 roku. 

 Takie lekcje odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Modliborzycach oraz w Filiach Bibliotecznych w Stojeszynie Pierwszym 
i Wierzchowiskach Pierwszych. Udział w nich  wzięła młodzież z klas 
gimnazjalnych i liceum. 

Wanda Trójczak



NOWA BIBLIOTEKA

 Drodzy Mieszkańcy! W związku z licznymi pytaniami po raz 
kolejny informujemy, że środki na budowę nowego budynku biblioteki 
pozyskaliśmy z Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek,  realizowanego 
przez Instytut Książki. Wysokość pozyskanej dotacj i  wynosi  
1.757.980.00zł., co stanowi 75% kosztów zadania. Wkład własny 
w wysokości  25% zadania został zabezpieczony w budżecie gminy 
Modliborzyce. 
 Pragnie-
my dodać, iż w/w 
środki nie mogłyby 
być wydane na 
realizację innego 
zadania, jest to 
bowiem dotacja 
c e l o w a  ,  t y l k o 
i  wy łączn ie  na 
budowę lub remont 
oraz kompletne  
w y p o s a ż e n i e 
biblioteki.
 Nowa biblioteka będzie oddana do użytku pod koniec 2015 roku.  

Wanda Trójczak

FILIA  BIBLIOTECZNA  
W STOJESZYNIE PIERWSZYM

„ROWEREM NA URAL DO MIEJSCA ZESŁANIA 
OJCA” SPOTKANIE Z PODRÓŻNICZKĄ 

AGNIESZKĄ MARTINKĄ

     Gościem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Filii Bibliotecznej 
w Stojeszynie Pierwszym była Agnieszka Martinka. Spotkanie odbyło się 
15 października 2014 r., a uczestniczyło w nim około 40 osób. Na spotkanie 
przybyli stali klubowicze, czytelnicy  oraz uczniowie klas gimnazjalnych 
z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach wraz  
z paniami: Iwoną Lenart  i Małgorzatą Gajdą.
     Tradycją stają się wizyty ościennych Klubów na spotkaniach autorskich. 
Tym razem w Stojeszynie  gościły panie z klubu dla dorosłych działającego 
przy GBP w Modliborzycach i  Filii Bibliotecznej w Wolicy Pierwszej. 
     Agnieszka Martinka, geolog, z zamiłowania podróżniczka, jeździ 

WYSTAWA „BOLESŁAW PRUS”

 W październiku bieżącego roku Gminna Biblioteka Publiczna im. 
K. Zielińskiego w Modliborzycach gościła wystawę poświęconą życiu 
i twórczości Bolesława Prusa. 
 Wystawa, przygotowana przez Wojewódzka Bibliotekę 
Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, miała za zadanie przypomnieć 
i przedstawić sylwetkę Prusa, znakomitego polskiego pisarza, klasyka 
polskiej literatury. 

` Ekspozycję obejrzały zarówno osoby indywidualne, jak 
i uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum z Zespołu Szkół 
w Modliborzycach. 

Katarzyna Pyć

z pasją na rowerze. Przed 
w y p r a w ą  u r a l s k ą 
przejechała na dwóch 
k ó ł k a c h  d r o g i  P o l s k i  
i Europy, wybrała się też 
w fascynującą podróż 
dookoła Jeziora Wiktorii 
( ś w i a d e c t w e m  t e j 
afrykańskiej przygody jest 
książka "Szybsza niż lew"). 
Rowerowa  wyprawa  na  
Ural  miała  być hołdem  
dla  jej  ojca, który w 1944 
roku został aresztowany 
przez Sowietów, a następnie zesłany przez połączone siły UB i NKWD do 
pracy w kopalni  węgla kamiennego w Połowince na Uralu. 
    „Jechałam trasą powrotu taty z zesłania, Lublin-Biała Podlaska-Wilno-
Moskwa-Perm-Kizel-Gubacha-Nagorna-Połowinka. Nie mogłam nie być 
w miejscach więzienia i mordu naszych oficerów, a więc w Ostaszkowie, 
Miednoje i Twerze. To było dla całej mojej rodziny silne przeżycie” 
- wspomina. Przez półtora miesiąca przejechała prawie 4,5 tysiąca 
kilometrów. Przez całą wyprawę towarzyszyli jej Agnieszka Koper 
z Poznania i Tomasz  Świątek z Krosna. - „W czasie całej podróży 
musieliśmy zmagać się z silnym czołowym wiatrem, nieustającymi 
ulewnymi deszczami oraz niskim temperaturami” - opowiadała  Pani 
Agnieszka.

        Opowieść autorka dokumentowała licznymi fotografiami w formie 
prezentacji multimedialnej. Pani Agnieszka opowiadała bardzo długo, ale 
i tak czasu było zdecydowanie za mało, żeby mogła podzielić się ze 
słuchaczami wszystkimi wspomnieniami. 
     Spotkanie pod patronatem Instytutu Książki zostało sfinansowane ze 
środków  Dyskusyjnego Klubu Książki. 
 Współorganizatorem spotkania była Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie.

Alfreda Gierłach

SPOTKANIE AUTORSKIE  Z JOANNĄ OLECH
W  DZIECIĘCYM  DYSKUSYJNYM KLUBIE  

KSIĄŻKI 

 17  listopada 2014 r. w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie 
Pierwszym odbyło się długo oczekiwane spotkanie autorskie, na którym 
mieliśmy przyjemność gościć znaną i popularną pisarkę dla dzieci, 
ilustratorkę, laureatkę wielu prestiżowych nagród, autorkę rewelacyjnej 
„Dynastii Miziołków”- Panią Joannę Olech.  
                                                                                                 



KONKURS LITERACKI

FILIA BIBLIOTECZNA 
W WOLICY PIERWSZEJ

 Działający przy bibliotece Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych 
spotkał się w październiku i listopadzie w bibliotece. Uczestniczki omawiały 
przeczytane książki i zachęcały inne osoby do korzystania z ciekawego 
księgozbioru biblioteki .

FILIA BIBLIOTECZNA 
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH

  Jak  co roku  Filia Biblioteczna  w Wierzchowiskach Pierwszych 
dnia 05.12.2014 r. organizowała spotkanie z Mikołajem.  

 Wspólnie z czytelnikami przygotowaliśmy inscenizację słowno- 
muzyczną pt. ,,Oczekiwanie na św. Mikołaja". Występujące  dzieci 
otrzymały od Świętego skromne upominki,  a widownia  - słodycze .

Anna Sajdak

IV EDYCJA SPOTKANIA DZIECI 
Z PLUSZOWYM MISIEM

 Pluszowy Miś przybył na spotkanie z najmłodszymi czytelnikami 
biblioteki w dniu 26 listopada 2014 r. Miś czytał książeczki  dzieciom 
o przygodach Misia Pako. Dzieci pilnie słuchały i zadawały bardzo ciekawe 

pytania. Na zakończenie spotkania odbył się konkurs w szybkim jedzeniu 
miodu, a następnie miś częstował dzieci słodyczami.

Jadwiga Piech
PATRIOTYCZNE GRANIE I ŚPIEWANIE…!

 W czwartek, 13 listopada 2014 roku, na spotkaniu DKK dla 
młodzieży w Bibliotece 
w Stojeszynie Pierwszym  
uczciliśmy 96.rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
N i e p o d l e g ł o ś c i . 
Czytal iśmy tekst,który 
przypomnia ł  Nam, co 
wydarzyło się 11 listopada 
1918 roku, śpiewaliśmy  
i graliśmy dobrze znane 
pieśni patr iotyczne t j . 
„ Wo j e n k o ,  w o j e n k o ” , 
„Rozkwitały pąki białych 
róż”, „Marsz I Brygady”, 
„Jak to na wojence ładnie”, 
„Przybyli ułani”, ale i utwory nowsze – „Taki kraj” Jana Pietrzaka, „ Mury” 
Jacka Kaczmarskiego.

Członkowie DKK dla młodzieży

 Pisarka spotkała się z uczniami klas II-VI szkoły podstawowej 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym i Zespołu Szkół 
im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach ,z nauczycielami, klubowiczami  
z  DKK dla młodzieży oraz  zaproszonymi gośćmi.
 Pani Joanna, opowiedziała m.in. o tym, jak została pisarką, 
prezentowała napisane i zilustrowane przez siebie książki, czytała 
fragmenty „Dynastii Miziołków”. Zaproponowała  wspólną zabawę, w czasie 
której młodzi czytelnicy wykazali się znajomością treści Miziołków. Na 
wszystkie pytania (np. co gubił Mamiszon?, ile zębów miał Mały Potwór?) 
odpowiadali bezbłędnie, za co nagradzani byli cukierkami. Nasi młodzi 
goście mieli okazję podziwiać postaci rysowane „na żywo” przez Panią 
Joannę, a w międzyczasie wymyślali historyjki o smokach. Nagrodą były 
gromkie brawa dla autorów najciekawszych historyjek i słodycze od Pani 
Joanny. 

 Autorka otrzymała od dzieci z DKK  laurkę -podziękowanie, co 
sprawiło jej szczególną radość. Natomiast miłą pamiątką dla uczestników 
spotkania były dedykacje i autografy w książkach i na specjalnie 
przygotowanych kartkach z Miziołkową  pieczątką. 
 Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy .W sumie gościliśmy  60 osób.
 Spotkanie zostało  zorganizowane  w ramach projektu 
Dyskusyjne Kluby Książki, w którym uczestniczy nasza biblioteka.

                                                                                                                  
Alfreda     Gierłach



KULTURA
18. JESIENNY KONKURSU RECYTATORSKI

 Gminne eliminacje 18. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, 
zorganizowaliśmy 5 listopada 2014 r.
 Komisja w składzie: Lidia Tryka -  instruktor Janowskiego 
Ośrodka Kultury,  
Zdzisław Drzazga – nauczyciel, postanowiła nominować do eliminacji 
powiatowych następujących uczniów: 
 1)w kategorii szkół podstawowych; Mikołaja Żurawia, Wiktorię 
Wielgus i Kingę Widz z Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich:
 2)w kategorii szkół gimnazjalnych; Patrycję Krzysztoń, 
Aleksandrę Wielebę i Kingę Tylus z Zespołu Szkół w Modliborzycach 
i Katarzynę Bańkę Zespołu Szkół w Wierzchowiskach,
  3) w kategorii szkół średnich; Sylwię Kokoszkę z Liceum 
Ogólnokształcące w Modliborzycach.

 Szczególne podziękowania Komisja kieruje do nauczycieli 
p rzygotowujących uczn iów;  Anny Łukas ik  z  Zespołu  Szkół 
w Modliborzycach, Magdaleny Moskal, Grażyny Wołoszynek i  Małgorzaty 
Janczury z Zespołu Szkół w Wierzchowiskach oraz Radosława 
Majewskiego z Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach.

KONCERT CHRZEŚCIJAŃSKI

8 listopada 2014 r. 
n a  K o n c e r c i e 
Chrześcijańskim 
gościliśmy zespół z 
P r o b o s t w a 
Ewangelickiego w 
Lublinie.

ZESPÓŁ TEATRALNY KLUBU SENIORA

 3 grudnia 2014 r. Zespół Teatralny Klubu Seniora z GOK-u, zajął II 
mie jsce w Regionalnym Przeglądz ie Twórczośc i  Seniorów, 
zorganizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

IV MIKOŁAJKOWY KONKURS PIOSENKI

  W IV Mikołajkowym Konkursie Piosenki, który zorganizowaliśmy 
4 grudnia 2014 r. wzięło udział 40 wykonawców (21 solistów i 6 zespołów)
 w czterech kategoriach wiekowych. Komisja oceniająca, składająca się 
z dwóch muzyków; Roberta Ptasznika oraz Franciszka Kamińskiego, 
postanowiła przyznać następujące nagrody;

- w kategorii przedszkolnej; I miejsce – Maria Biały, II miejsce – zespół: Julia 
Bużewicz, Jagoda Blacha, Julia Tes, III miejsce – Nikola Daniewska,

- 

w kategorii II (klasy I-III); I miejsce – Julia Jaskowska, II miejsce – 
Aleksandra Tracz, III miejsce – Łucja Lenart,
- w kategorii III (klasy IV-VI); I miejsce – Maria Lenart, II miejsce – Wiktoria 
Rawska, III miejsce – Karolina Mędyk,
- w kategorii szkół średnich nagrodzono  Katarzynę Wisińską.

REGIONALNE ELIMINACJE DO 
XV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 

„TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA”

 Już po raz drugi (jako jeden z siedmiu ośrodków w Polsce) 
zorganizowaliśmy regionalne eliminacje XV Ogólnopolskiego Festiwalu 
„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”. Gościliśmy 60 zespołów i solistów m.in. 
z Lublina, Rzeszowa, Leska, Włodawy, Ostrowca Świętokrzyskiego.  Jury 
w składzie: Małgorzata Kaczmarek – redaktor muzyczny, członek rady 
programowej TVP Kielce, Jan Stępień - redaktor muzyczny Polskiego Radia 
Kraków, Dariusz Turecki - redaktor muzyczny polskiego Radia Lublin, 
bardzo wysoko oceniło poziom artystyczny eliminacji i postanowiło 
n o m i n o w a ć  d o 
krakowskiego finału aż 21 
osób w pięciu kategoriach 
wiekowych, w tym 4 nasze 
wokalistki; Olę Tracz ze 
S t o j e s z y n a ,  J u l i ę 
Fijałkowską z Janowa, Elę 
Jakubiec z Białej i Ewelinę 
Gąskę  z  Mod l ibo rzyc . 
Nominowani zostali; Oliwia 
Bartoszek (Janów Lubelski), 
L a u r a  J e d l i ń s k a 
(Brzeźnica), Lena Paszek 
i Kinga Paszek (Rzeszów), 
Klaudia Borejko (Łuków), 
Aleksandra Małek (Janów 
Lubelski), Weronika Połowniak i Dominik Połowniak (Rzeszów), Magdalena 
Palinka (Biłgoraj), Aleksandra Walasek (Włodawa), Anna Loranty 
(Ostrowiec Świętokrzyski), Aleksandra Wajda (Przeworsk), Julia Kierepka 
(Janów Lubelski), Mateusz Dudek (Lublin), Elżbieta Gabryel (Lublin), Jacek 
Uchański (Ostrowiec) i Karolina Kozik (Batorz). 
 



 Jan Wojdak – twórca festiwalu, kompozytor i wokalista, Kawaler 
Orderu Uśmiechu, podziękował nam za doskonałe przygotowanie 
i przeprowadzenie eliminacji i jednocześnie zapewnił o chęci wspólnej 
organizacji kolejnych eliminacji w Modliborzycach. Mogę już zdradzić, że 
Jan Wojdak w grudniu otrzyma z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego z małżonką Anną Komorowską Nagrodę za 
wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży. 

JAN WOJDAK I NOMINOWANI DO KRAKOWSKIEGO FINAŁU

KSIĄŻKA 
O NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

 Pamiętam dzień, gdy w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Modliborzycach  odbywała się sesja naukowa   zorganizowana z okazji 
380. rocznicy założenia naszego miasta. 9 listopada 2012 roku  przybyli   
prelegenci, aby mieszkańcom i gościom przedstawić naukowe 
opracowania dotyczące dziejów Modliborzyc i okolic. Spotkanie 
z historykami w istotny sposób poszerzyło naszą wiedzę na temat 
przeszłości Modliborzyc. Wtedy pojawił się też pomysł, aby 
zaprezentowane referaty opublikować. 
 28 listopada 2014 r. w GOK-u w Modliborzycach miało miejsce 
ważne wydarzenie. Na spotkanie z mieszkańcami przybył pan  Dominik 
Szulc, aby promować książkę pt. „Modliborzyce. Studia z dziejów 
miejscowości i gminy”.

 Z zainteresowaniem wysłuchałam wypowiedzi naszego gościa, 
który  w skrócie omówił zawartość obszernego dzieła. Złożyło się na nie  
15 naukowych opracowań, które  obejmują historię naszej ziemi i dotyczą 
różnych  aspektów życia w naszej gminie.  Ta zbiorowa praca została 
przygotowana pod redakcją Dominika Szulca – historyka,  pracownika 
Instytutu Historii PAN w Warszawie , prezesa Lubelskiego Towarzystwa 
Genealogicznego, naukowca zajmującego się historią ziemi lubelskiej.
 Książka jest dedykowana „Mieszkańcom miejscowości i gminy 
Modliborzyce”.Interesujące artykuły poprzedza „Przedmowa” księdza 
arcybiskupa  Stanisława Wielgusa, który docenia pracę badawczą 
„kompetentnych i dociekliwych historyków” oraz wyraża  radość  
wywołaną wydaniem  cennego opracowania, które „obejmuje historię 
naszej ziemi i życie jej mieszkańców w minionych wiekach i czasach”.
 Z  ciekawością  przeglądam opracowania,  patrzę na mapki, 
fotografie, tablice.  Oglądam przypisy.  Wiem, że każda strona  tej książki   
odsłania mi historię  mojej Małej Ojczyzny.

Zuzanna Skoczyńska

Andrzej Rząd

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!

 Kiedy na dworze panują niskie temperatury, wiele osób 
narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek 
wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim 
ludzi bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku. Ale nie 
tylko. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod 
wpływem alkoholu. Widząc osobę potrzebującą pomocy, nie 
bądźmy obojętni i pomóżmy jej. Policjanci systematycznie 
kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby 
bezdomne. Udzielają potrzebującym informacji, w jakich 
placówkach mogą znaleźć schronienie i bezpiecznie przetrwać 
zimę. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbałość o życie 
i zdrowie drugiego człowieka, dlatego każdy śpiący na ławce, 
osłabiony czy nietrzeźwy człowiek to sygnał działania dla 
mundurowych. Niestety, policjanci nie mogą dotrzeć wszędzie.
 Apelujemy do Państwa, nie bądźmy obojętni. Zwróćmy 
uwagę na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy nietrzeźwe. 
Informujmy o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na 
ziemi, ławkach, przystankach, bądź przebywającej w altankach 
ogrodowych,  czy  pomieszczen iach opuszczonych 
i nieogrzewanych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. 
Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 
112 lub pogotowia ratunkowego. Nasze zainteresowanie, być 
może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami 
również starajmy się okazać życzliwe serce i wyciągnąć 
pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. 
Nie przechodźmy obok  takich osób obojętnie. 
 Pamiętajmy - jeden telefon może uratować czyjeś 
życie!

Komendant Główny Policji

PODZIĘKOWANIE

 Posterunek Policji w Modliborzycach zasługuje na 
zaufanie, szacunek i pochwałę za uczynność, wrażliwość 
i wyrozumiałość. Szczególnie zasługują na wyróżnienie 
Komendant Policji  aspirant sztabowy Andrzej Nawrocki oraz 
starszy aspirant Janusz Gąbka, którzy dbają i troszczą się o los 
ludzi starszych i upokarzanych. 

Mieszkanka 
Gminy Modliborzyce



ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
PASOWANIE 

 23 października 2014 roku był wyjątkowym dniem dla 
„Starszaków” z dwóch grup naszego przedszkola. Stało się tak za sprawą 
uroczystości, jaką było „Pasowanie na Starszaka”. W tak ważnym dniu, do 
przedszkola przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Modliborzyc – Witold 
Kowalik, Przewodniczący Rady –  Piotr Rogoża oraz rodzice. Wszystkie 
dzieci w galowych strojach z dumą recytowały wiersze, śpiewały piosenki. 
Kulminacyjnym punktem było złożenie przyrzeczenia przez naszych 
przedszkolaków oraz chwila pasowania symboliczną kredką.  

 Każde dziecko otrzymało dyplom oraz upominek od naszych 
Władz Samorządowych. Dla dzieci były to niezapomniane chwile, pełne 
radości i dumy. Do pasowania przystąpiło 51 przedszkolaków.
 Podczas uroczystości zostały również wręczone nagrody z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 

WYSTĘP JESIENNY MALUCHÓW

 Po raz pierwszy w tym roku, przed swoimi bliskimi wystąpiły 
przedszkolaki z grupy "Maluchów". Odważnie zaprezentowały piosenki 

i wiersze, których nauczyły się do tej pory. To prawda, że było troszeczkę łez, 
ale przecież nawet dorośli aktorzy mają tremę... Gratulujemy naszym 
najmłodszym  przedszkolakom występu.

BIERZEMY UDZIAŁ 
W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 W listopadzie przedszkolaki z grup "STARSZAKÓW" wzięły 
udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym organizowanym przez 
nauczycieli Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich. Wyróżnienie 
w konkursie otrzymały; Nikola Daniewska i Emilka Moskal. Gratulujemy. 

O BEZPIECZEŃSTWIE

` W piątkowe przedpołudnie 21 listopada 2014 r., zawitał do nas 
teatrzyk, który przypomniał przedszkolakom dobre rady o bezpiecznym 
postępowaniu nie tylko na drodze. A oto one…
 * Po pierwsze – nigdy nie bierz od obcego słodyczy, zabawek.
 * Gdy obcy człowiek was kiedyś zagada, nie mówcie, gdzie 
mieszkacie, to jest druga rada!
 * A po trzecie - nie oddalaj się od domu, choć ci trochę szkoda,  ale 
może ciebie spotkać niemiła przygoda!
 * I ostatnią radę damy – nie otwieraj nieznajomym, kiedy nie ma 
w domu mamy!
Jeśli rad tych, przyjaciele będziecie przestrzegać,
to nic złego was nie spotka, możecie nam wierzyć!

„GÓRA GROSZA”

 Informujemy, że nasze przedszkole przystąpiło do Akcji "Góra 
Grosza" XV edycja.
 „Góra Grosza” polega na zbiórce drobnych monet w szkołach 
i przedszkolach na terenie całej Polski w dniach od 24 listopada do 5 grudnia 
br. Zebrane monety pozwalają na realną pomoc dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, 
rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki.
 „Góra Grosza” jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz 
pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra 
Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. 
A najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci 
mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników.

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ 

 W październiku, l istopadzie i grudniu br. gościl iśmy 
w przedszkolu Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego 
w Modliborzycach. Pani Marta i pani Kasia przyniosły dzieciom wiele 
ciekawych, pięknie oprawionych książek. Czytały wybrane przez 
przedszkolaki bajki oraz z uśmiechem odpowiadały na pytania. Dzieci 
z zainteresowaniem słuchały bajek i z przejęciem opowiadały o swoich 
ulubionych książeczkach. Czekamy na kolejne odwiedziny.

Pamiętajmy, że czytanie dziecku:
 * Uczy myślenia, poprawia koncentrację
 * Rozwija język, pamięć i wyobraźnię
 * Wzmacnia poczucie własnej wartości 
 * Poszerza wiedzę ogólną
 * Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
 * Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
 * Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
 * Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
 * Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

Dorota Kańkowska

PRACA EMILKI PRACA NIKOLI



CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?

 Przedszkolaki z Wierzchowisk do końca roku szkolnego wytrwale 
pracowały. Pomimo, że słońce świeciło coraz mocniej, a chęci do pracy 
nieraz brakowało, dzieci starannie przygotowały się do uroczystości „Dnia 
Rodziny”.
 Grupa młodsza dedykowała swój występ wszystkim mamusiom,  
grupa starsza - wszystkim tatusiom. Nie zabrakło pięknych wierszy, 
piosenek i oczywiście gromkiego „Sto lat” dla mamy i dla taty. 

 Po wzruszających występach  wszyscy goście udali się na plac 
przedszkolny, gdzie miał miejsce rodzinny piknik, zorganizowany przez 
niezawodną Radę Rodziców.
 Nasze przedszkolaki wyruszyły na pieszą wycieczkę po szkole. 
Odwiedziły starszych kolegów w klasie III szkoły podstawowej. Poznały 
przyszłego nauczyciela wychowawcę, panią Bożenę Szostek, która objęła 
wychowawstwo w klasie I. 
 Dzieci kończące przedszkole prędzej zaakceptują zmiany 
w swoim życiu, jeśli wcześniej mają okazję poznać chociażby pobieżnie 
„środowisko zmiany”. Wchodząc na wyższe szczeble edukacji, będą czuły 
radość, a nie lęk. Nauka będzie dla nich przyjemnością, gdy emocje 
związane ze zmianą miejsca będą nieco mniejsze...

 Czas szybko płynie... Skończył się kolejny rok pracy, nauki 
i zabawy. Dla dzieci, które ukończyły przedszkole zamknął się etap 
beztroskiego dzieciństwa. Czas pożegnać młodszych kolegów, koleżanki 
i panie nauczycielki. 

Nowy rok przedszkolny już rozpoczęty.

Występ Starszaków na pasowaniu

Spotkanie z panią Leśniczy.

Spotkanie z panią Listonosz.

Nauczycielki przedszkola

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH

 Piłka nożna jest bardzo popularną i widowiskową dyscypliną 
sportu. Również w Modliborzycach jest wielu młodych piłkarzy, którzy 
wykorzystują każdą wolną chwilę, by doskonalić swoją technikę gry.  Sport 
powinien być dla dzieci przede wszystkim zabawą i radością, a sukcesy, 
choć są mile widziane, nie powinny przesłaniać radości z samej gry. 
Szczególnie tę radość widać u dzieci najmłodszych, każda strzelona 

bramka, dobrze 
w y k o n a n e 
z a g r a n i e 
w y z w a l a j ą 
p o k ł a d y 
p o z y t y w n e j 
energii.
W  t y m  r o k u 
oprócz kategorii 
U - 1 0  i  U - 1 2 
wprowadzono 
kategorię U-8, 
czyli dla uczniów 
klasy pierwszej 

XV TURNIEJ „Z PODWÓRKA 
NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”

szkoły podstawowej. Dzieci w naszej szkole, właśnie  w tej kategorii  spisały 
się najlepiej z całego powiatu janowskiego i na wiosnę będą reprezentować 
szkołę i powiat na zawodach wojewódzkich. Jest kilka piłkarskich talentów, 
(także wśród dziewcząt), które warto rozwijać a które zaowocują 
w przyszłości. Czekamy z ciekawością, jak wypadną nasi mali piłkarze na 

tak poważnych zawodach. Myślę, że sam awans do finału wojewódzkiego 
jest już dużym sukcesem.  

Tomasz Nalepa



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 11 listopada 2014 r. w GOK - u odbyła się uroczysta akademia pt. 
,,Wstań, Polsko moja!'' przygotowana przez uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Modliborzycach pod kierunkiem pań- Jolanty Blachy i Anny 
Łukasik dla społeczności  lokalnej.
 Teksty wierszy i pieśni starały się oddać nastrój tamtej chwili, 
kiedy odzyskiwaliśmy wolność oraz podkreślić trud i ofiarność polskiego 
żołnierza. Liryczne sceny pożegnań na tle przepięknych utworów Chopina, 
Beethovena, Schuberta na długo pozostają w pamięci i zmuszają do 
refleksji o obowiązku służby Ojczyźnie w każdym czasie historycznym.

 Nie sposób też nie wspomnieć o ogromnej roli Kościoła w czasie 
ciemnej nocy zaborów, gdy wiara stanowiła nieodłączny element naszej 
narodowości, co podkreśliły również pieśni religijno-patriotyczne śpiewane 
przez młodych chórzystów i solistów.
 Uroku dodawały zróżnicowane historycznie kostiumy, dekoracja  
oraz mające swoją wymowę rekwizyty.
Bóg, honor , Ojczyzna – to triada wartości, które stanowiły myśl przewodnią 
inscenizacji.
 Na podkreślenie zasługuje także wielkie zaangażowanie 
młodych wykonawców- aktorów, recytatorów, muzyków, solistów 
i chórzystów, ich zdyscyplinowanie oraz umiejętność przekazania tych 
tradycyjnych wartości, które nadal – wbrew obiegowym opiniom –dominują 
we współczesnej szkole.
 Myślę, że prezentowane teksty w liryczno – scenicznej tonacji nie 
tylko były lekcją patriotyzmu, ale przede wszystkim dostarczyły wielu 
wzruszeń, które rysowały się na twarzach zebranych.  

   
    Anna Łukasik

WIECZÓR W TEATRZE

 23 listopada 2014 r. uczniowie LO w Modliborzycach obejrzeli 
spektakl ,,Siostrunie” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 ,,Siostrunie” to dowcipna muzyczna opowieść z udziałem 
tytułowych zakonnic. Siostrzyczki zakonne organizują przed widzami 
zaimprowizowane show, gdyż zbierają pieniądze na szczytny cel. Tańczą 
z ogromnym zaangażowaniem, śpiewają i nawiązują bliski kontakt 
z publicznością. W  widowiskowym show opowiadają o swoich pasjach, 
wyborach drogi życiowej i codziennym klasztornym życiu, jednocześnie 
uczą miłości i pozytywnego spojrzenia na drugiego człowieka.  
 Musical przesycony czarnym humorem, łamie wszelkie 
konwenanse i stereotypy. Spektakl typowo rozrywkowy, dobrze zagrany 
i zaśpiewany.
 Polecamy go obejrzeć i …uśmiechnąć się szczerze.

         
Bożena Pikula

     Agnieszka Gorczyca

„ZABAWA JEST NAUKĄ"

Andrzejkowe wróżby w muzeum

 25 listopada 2014 r. uczniowie klasy II a i IV a Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Modliborzycach brali udział w lekcji muzealnej 
,,Andrzejkowe wróżby”. Odbyła się ona w Muzeum Regionalnym w Janowie 
Lubelskim.
 Andrzejkowe wróżby znane są już od wieków. Niegdyś miały one 
charakter wyłącznie matrymonialny. Współcześnie zaś przekształciły się 
w niezobowiązującą zabawę, pełną śmiechu i radości.
 Podczas lekcji w muzeum dzieci losowały karteczki z imionami 
swoich sympatii, zawodów, które będą wykonywały w przyszłości i drogi 
życiowej. Bawiły się w ustawianie butów, ,,gąsiora", paliły kłębki lniane 
i wróżyły ze szpilek. Oczywiście nie mogło zabraknąć lania wosku przez 
klucz. Wróżbom towarzyszyła dobra, wspólna zabawa w gronie kolegów.
 Lekcja w muzeum była bardzo ciekawa i wszystkim się podobała.

         
Bożena Pikula

     Magdalena Wielgus

BLIŻEJ TEATRU

 Obcowanie ze sztuką to ważny element edukacji każdego 
młodego człowieka. 28 listopada 2014 r. uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół w Modliborzycach mogli obejrzeć  spektakl  
teatralny pt. „Opowieści robotów”. Inscenizację wybranych baśni 
Stanisława Lema  przygotował Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa. Sztukę 
wystawiono w Janowskim Ośrodku Kultury.
 53 dzieci z klas IV-VI  obejrzało niemal godzinny program, 
w którym elementy tradycyjnych baśni łączyły się z nowoczesnością 
i nauką.
 Młoda  widownia doceniła ciekawą scenografię, kostiumy, efekty 
akustyczne i optyczne. 
 Spotkanie z  artystami i sztuka teatralna dostarczyły młodej 
widowni  wielu wrażeń.                                                                                              

Zuzanna Skoczyńska

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

 5 grudnia 2014 r. do dzieci z klas I-III Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Modliborzycach przyszedł Mikołaj. Uczniowie klasy IIa 
powitali miłego gościa wierszami i piosenkami.

 Św. Mikołaj w dowód  sympatii obdarzył wszystkie dzieci 
prezentami. Z okazji wizyty św. Mikołaja w klasie IIa odbyło się spotkanie 
mikołajkowe dla dzieci i ich rodziców.
 Na stołach królowały pyszne ciasta i zdrowe herbaty owocowe. 
Spotkanie z Mikołajem napełniło wszystkich pozytywną energią.

         
wych. Bożena Pikula

  BIEDRONKA

Ile kropek ma biedronka?
Czy to może być od słonka?
Czy też może być od latek,

Które rosną na dodatek.
Kropki czarne ma jak sadza.
A serdaczek w bordo wpada.
Jej skrzydełka są cieniutkie.

A jej loty są równiutkie.

Laura Krzysztoń
uczennica kl. III Szkoły Podstawowej

w Modliborzycach



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

POWIATOWE PODCHODY HISTORYCZNE 

Warto się uczyć…

 26 września 2014r. Paulina Widz i Kinga Cyran (uczennice kl. III 
gimnazjum) wzięły udział w Powiatowych podchodach historycznych. 
Upamiętniały one 75. rocznicę wyzwolenia Janowa Lubelskiego z rąk 
okupanta niemieckiego przez zgrupowanie pułkownika Tadeusza 
Zieleniewskiego. Organizatorem  konkursu był Zespół Szkół  
im. Wincentego Witosa 
w Janowie Lubelskim.
 W historycznej 
grze ulicznej wzięły udział  
4  drużyny (uczn iowie 
z  Krzemienia, Janowa 
Lubelsk iego,  Kocudzy 
i Stojeszyna Pierwszego). 
Gracze wyszukiwali znane 
miejsca na mapie 
i odpowiadali na pytania 
d o t y c z ą c e   I I  w o j n y 
ś w i a t o w e j  i  o k u p a c j i 
Janowa  Lube l sk iego . 
Jeżeli udzielili błędnej odpowiedzi, czekali 5 minut na następne pytanie. 
Nasze uczennice najszybciej pokonały trasę i zajęły I miejsce. Dziewczęta 
otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody (ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe): tablety i książki o Janowie Lubelskim.

Gratulujemy!!!

30-LECIE PARAFII W BRZEZINACH 

 Dnia 19 października 2014 r. po raz drugi parafię pod wezwaniem 
Miłosierdzia Bożego w Brzezinach odwiedził biskup sandomierski ks. 
Krzysztof Nitkiewicz. Wieloletni współpracownik św. Jana Pawła II poświęcił 
podczas nabożeństwa pomnik Papieża wzniesiony niedawno 
w pobliżu świątyni.
 Wśród dostojnych gości byli poprzedni proboszczowie tej parafii: 
ks. Aleksander Zeń, ks. Franciszek Grela, ks. Stanisław Piasecki oraz 
kapłani z okolicznych parafii. Na uroczystość obchodów 30-lecia powstania 
paraf i i  w Brzezinach przybyl i  również burmistrzowie Miasta 
i Gminy Modliborzyce i Zaklików oraz Wójt Gminy Potok Wielki.
 Gospodarz parafii ks. Krzysztof Woźniak zawsze może liczyć na 
pomoc parafian oraz dzieci i młodzieży ze szkół im. Jana Pawła II 
w Stojeszynie Pierwszym i Potoczku. Obecni na uroczystości dyrektorzy, 
nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz poczty sztandarowe tych szkół i straży 
pożarnej aktywnie uczestniczyli w uroczystej jubileuszowej Mszy Świętej.

 Nabożeństwo, któremu przewodniczył ks. biskup Krzysztof 
Nitkiewicz, poprzedziła akademia z okazji XIV Dnia Papieskiego 
w wykonaniu uczniów PSP i PG im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym.
 Na długo w pamięci widzów pozostaną przytoczone przez 
uczniów słowa Jana Pawła II: „nie lękajcie się”, „musicie od siebie wymagać, 
nawet gdy inni od Was nie wymagali”, „nie bójcie się oddawać Maryi na Jej 
wyłączność, własność i powtarzać Jej Totus Tuus – cały Twój”. Zebrani mieli 
okazję wysłuchać jednego z utworów autorstwa Jana Pawła II pt. 
„Magnificat” oraz usłyszeć pieśni poświęcone Ojcu Świętemu, takie jak: 
„Habemus Papam”, „Tajemnice powołania” czy „Tak nauczał Jan Paweł II” 
przy akompaniamencie nauczyciela muzyki p. A. Tracz.
 Po raz kolejny licznie przybyli parafianie i goście mieli okazję 
podziękować Bogu za dar posługi Papieża Polaka oraz naszych kapłanów.

ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM POLAKIEM…

 Dnia 28 października 2014 r. odbyło się ślubowanie klasy 
pierwszej. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku 
szkolnego. Pierwszoklasiści, przygotowani przez panią wychowawczynię 
– Martę Michnę, zaprezentowali program artystyczny, w którym pokazali 
swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.
 Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Miasta 
Modliborzyce – Pan Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Pan Piotr Rogoża, Dyrektor szkoły - Pani Małgorzata Wisińska, 
ks. Krzysztof Woźniak, nauczyciele, rodzice oraz starsi koledzy.
 Wspaniałym występem uczniowie kl. I udowodnili, że są gotowi 
do sumiennej pracy w szkole. Następnie przed wszystkimi zgromadzonymi 
i w obecności pocztu sztandarowego dzieci odważnie złożyły ślubowanie.

 Kolejnym ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów było 
pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor przez symboliczne 
dotknięcie ramienia każdego dziecka „dużym ołówkiem”. Złożyła również 
życzenia i wręczyła im pamiątkowe dyplomy.
 Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy VI i  pan Burmistrz 
obdarowali pierwszaków prezentami. Cała uroczystość przebiegała 
w bardzo miłej atmosferze.
 Dziękujemy rodzicom za aktywny udział w organizacji 
ślubowania.

11 LISTOPADA 2014 
- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 W 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała 
niepodległość. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy uczniowie klasy III 
gimnazjum oraz II i III szkoły podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych 
w Stojeszynie Pierwszym pod kierunkiem pań E. Krzysztoń, G. Orzeł i E. 
Kamińskiej-Rząd przygotowali akademię, którą 7 listopada 2014 r. 
zaprezentowali  w szkole.
 Na apelu zgromadziła się cała młodzież szkolna, nauczyciele 
oraz licznie przybyli rodzice. Podczas uroczystości uczniowie przygotowali 
wystawę związaną z Polską i patriotyzmem. Drugoklasiści  pięknie 
zatańczyli w strojach ludowych.

 Apel wzbogaciły poruszające prezentacje multimedialne. Młodzi 
ludzie pokazali, że nie wolno nam zapominać o swojej historii i tradycji. Dnia 
11 listopada uczniowie wystąpili również w kościele Miłosierdzia Bożego 
w Brzezinach.

Nauczyciele Zespołu Szkół w Stojeszynie Pierwszym



ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH 

 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 „Wśród wielu ważnych spraw- daj siebie innym”- to hasło 
przewodnie uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który 
odbył się w naszej szkole w dniu 15 października 2014 roku. Uroczystość 
uświetnił Burmistrz Witold Kowalik, który złożył życzenia dla wszystkich 
pracowników oświaty na ręce pani dyrektor Teresy Szostek. 

 Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrali uczniowie Samorządu 
Uczniowskiego. W sposób humorystyczny pokazali, jak z perspektywy 
uczniów wygląda szkolny raj. Okazuje się, że niektóre lekcje szkolne to 
prawdziwe lekcje wytrzymałości. Każdy uczeń jest inny, dlatego uczniowie 
kreatywnie i niecodziennie przenieśli nas do swojej rzeczywistości. W tym 
szczególnym dniu uczniowie złożyli życzenia dyrekcji, nauczycielom 
i pracownikom naszej szkoły. Chcąc docenić trud pracy wszystkich 
nauczycieli i pracowników, uczniowie wręczyli  laurki zawierające 
przemyślane dla każdego sentencje oraz plakietkę ,,SUPER 
NAUCZYCIEL”.  

                                                                                                        
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ 

 Dnia 7 listopada 2014 roku w Zespole Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich odbyła się uroczystość 
ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
i m .  J a n a  K o c h a n o w s k i e g o . W  p o c z e t  u c z n i ó w  p r z y j ę t o 

13 pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Pan 
Burmistrz Witold Kowalik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr 
Rogoża.
 Uroczystość prowadzili: Przewodniczący SU oraz  uczennica 
klasy VI, która powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli, 
rodziców i uczniów.
 Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem pani wychowawczyni 
krótki program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej 
Ojczyzny. Po zakończonej części artystycznej wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że mogą zostać przyjęci do braci uczniowskiej. W niezwykle podniosłej 
atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być 
dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym 
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom, nauczycielom. Następnie 
nastąpił moment pasowania na ucznia, którego dokonała pani Dyrektor 
Teresa Szostek. Pan Dyrektor Piotr Jaskowski wręczył pierwszakom 
dyplomy. Uczniowie klasy VI życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce 
oraz zapewniali o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. 
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście, którzy obdarowali 
pierwszoklasistów wspaniałymi upominkami. Również rodzice pamiętali 
o święcie dzieci, organizując dla nich słodki poczęstunek. Ten dzień długo 
pozostanie pierwszakom w pamięci.

,,DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI''

 10 listopada 2014 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przygotowali go uczniowie 
klasy III gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: Wioletty Zarzyckiej 
i  Stanisława Długosza. W apelu brali też udział uczniowie klasy IV, V, VI 
Szkoły Podstawowej.

 Apel pod hasłem ,,Droga do Niepodległości'' przypomniał nam 
o ludziach walczących w różny sposób o wolną Ojczyznę i o ważnych 
wydarzeniach historycznych. Po uroczystym występie uczniowie zaprosili 
całą społeczność szkolną do wspólnego śpiewania piosenek 
patriotycznych. 

Wioletta Zarzycka
Stanisław Długosz 

         



Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
PASOWANIE

 22 października 2014 r.  dzieci kl. I i kl. 0 zostały uroczyście 
pasowane na uczniów naszej szkoły i oddziału przedszkolnego 
w obecności zaproszonych gości: Ks. Józefa Brzozowskiego, Burmistrza 
Witolda Kowalika, przewodniczącego Rady Miasta Piotra Rogoży, 
kierownika GOPS  Bożeny Skowrońskiej oraz rodziców i społeczności 
szkolnej. 

W PENSJONACIE POD LIPKAMI

 Na zajęciach pozalekcyjnych wspólnie spędziliśmy atrakcyjnie 
wolny czas w nowo powstającym pensjonacie w naszej okolicy. Było 
zwiedzanie pensjonatu, spacer po okolicy, grillowanie, zabawy na świeżym 
powietrzu.  
                                                                      

FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW
 
JAK PRZEKONAĆ DZIECKO DO JEDZENIA WARZYW? – wskazówki dla 
rodziców  w ramach realizacji w naszej szkole  programu edukacji 
zdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem!”
 Owoce i warzywa mają tak wielką wartość odżywczą, że nie 
można ich pomijać w codziennej diecie. Zawierają składniki odżywcze 
i substancje bioaktywne o działaniu leczniczym, dlatego ich jedzenie jest 
jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom, 
a czasem także ich leczenia. 
 Dziecko w wieku 6-9 lat dobrze wie, jakie potrawy lubi jeść, i nie 
jest szczególnie chętne do poznawania nowych smaków.  Jeśli chcemy 
wprowadzić warzywa do diety naszego dziecka, musimy uzbroić się 
w cierpliwość i wytrwale przestrzegać kilku sprawdzonych zasad: 
1.Nowe warzywa dołączajmy do diety dziecka stopniowo, nie więcej niż 
jedno nowe warzywo podczas jednego posiłku. 
 2. Pozwólmy, aby dziecko samo nakładało sobie posiłek na talerz lub też 
zapytajmy, ile mamy mu nałożyć. Możliwość wyboru sprawi, że z czasem 
dziecko samo zacznie chętniej sięgać po nowe smaki. 
3. Pamiętajmy, że większość dzieci, aby przekonać się do nowego smaku, 
musi spróbować dane warzywo co najmniej trzy razy. Dlatego nie martwmy 
się po pierwszej, nieudanej próbie. Co jakiś czas wprowadzajmy nowe 
dania, aż w końcu dziecko zdecyduje się na ich spróbowanie. Namawianie 
i zmuszanie dziecka do jedzenia warzyw nie przynosi efektów, a jedynie 
zniechęca do kolejnych prób. 
4. Posiłki powinny być urozmaicone, ładnie podane i kolorowe. Zwiększy to 
zainteresowanie dziecka jedzeniem i pobudzi jego apetyt. 
5. Zadbajmy o to, aby podczas posiłku panowała miła i spokojna atmosfera, 
a jedzenie warzyw będzie się dziecku dobrze kojarzyło. 

6. Dziecko bardzo chce być traktowane jak dorosły – pozwólmy mu więc, 
aby samo wybrało warzywa, które chciałoby zjeść. Świetnym pomysłem na 
zachęcenie dziecka do jedzenia warzyw jest wspólna wyprawa do sklepu 
po warzywa, a następnie w domu wspólne z dzieckiem przyrządzanie z nich 
posiłku dla całej rodziny. 
7. Pamiętajmy, że dzieci najlepiej uczą się przez obserwację. Jeżeli 
chcemy, aby nasze dziecko jadło warzywa, sami powinniśmy je jeść i dawać 
dobry przykład, odżywiając się zdrowo. Gdy jemy ten sam posiłek, dziecko 
czuje się bezpiecznie i ma większą odwagę do próbowania nowych 
smaków. 
Gdy cierpliwie wprowadzimy powyższe zasady w życie, to okaże się, że nie 
musimy już namawiać naszej pociechy do zdrowego jedzenia, a warzywa 
jako pierwsze zaczną znikać z dziecięcego talerza.

ŚNIADANIE DAJE MOC

 W ramach realizacji programu edukacji zdrowotnej szkoła 
włączyła się do ogólnopolskiej akcji zdrowego śniadania. 

Wspólne przygotowywanie i konsumowanie śniadania. 

JUŻ JESIEŃ

 Przedstawienie  dla rodziców podczas zebrania ogólnego.       
                                                      

  „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” 

 Szkoła  w październiku przystąpiła do realizacji tego 
ogólnopolskiego programu  edukacyjnego, który wpisuje się w szczytną 
inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów . W ramach 
programu przekazujemy  dzieciom niezbędną  wiedzę  o tym, jak być 
bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Edukacja 
dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym 
i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak 
i nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się 
wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym 
dzieciom bezpieczeństwa. Na zakończenie zajęć uczniowie klasy 
I przystąpili w dniu 26 listopada  2014 r. do internetowego Ogólnopolskiego 
Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Test obejmował 15 pytań w takich 
aspektach jak: bezpieczeństwo w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz 
bezpieczeństwo w Internecie. Pytania czytał lektor, a dzieci wybierały 
poprawną odpowiedź A ,B lub C. Po zakończeniu testu dzieci otrzymały 
informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały . Ogólny wynik Testu 
w klasie I to 98%. Szkoła uzyskała CERTYFIKAT potwierdzający udział 
w VI edycji programu Klub Bezpiecznego Puchatka. 

Nauczycielki Edukacji Wczesnoszkolnej
 
  



RAZEM PRZEZ ŻYCIE
  Państwo Krasowscy poznali się ponad 50 lat temu. Pani Alina 
miała wtedy 20 lat, a pan Marian był od niej starszy o trzy lata. Pracował jako 
mechanik samochodowy. Poznali się na zabawie sylwestrowej w remizie. 
Już tego wieczoru wiedzieli, że z tego spotkania wyniknie coś więcej. 
Przetańczyl i  ze sobą całą noc. Pani Al ina od razu „wpadła 
w oko” swojemu przyszłemu mężowi. Elegancka, w modnej 
sukience,wymalowana, zgrabna dziewczyna prezentowała się doskonale. 
Pan Marian również zachwycił panią Alinę. Sprawiał wrażenie dobrego, 
miłego, wrażliwego i opiekuńczego chłopaka, który bardzo spodobał się 
swojej przyszłej teściowej.     
 Ta znajomość nie mogła zakończyć się inaczej, jak tylko ślubem. 
Ślub kościelny Państwo Krasowscy wzięli w 1962 roku. Na świat przyszedł 
najpierw syn Andrzej (dziś 50 lat), potem córka Jola (49 lat).         
Gdy szczęście rodzinne trwało w najlepsze, wróciły problemy zdrowotne 
z oskrzelami pani Aliny. Choroba zaczęła się jeszcze w dzieciństwie. Kiedy 
miała 2 lata, umarł jej ojciec. Mama w wieku 29 lat została wdową z czwórką 
dzieci.      
 Wysiedleni przez Niemców z Lublina, musieli szukać schronienia 
gdzie indziej. Trafili do Janowa Lubelskiego, gdzie mieszkał wujek pani Aliny 
– brat ojca. Choć sami mieli trójkę dzieci, i nie było lekko, pomogli krewnym. 
Mama pani Aliny bardzo ciężko pracowała, żeby utrzymać rodzinę. Jeździła 
na bazar  do Lubl ina,  gdz ie  handlowała masłem i  ja jkami .           
Pewnego razu pod nieobecność matki mała Alinka niepostrzeżenie 
otworzyła sobie drzwi i wyszła na dwór, by jej szukać. Była zima, śnieg 
i trzaskający mróz. Dziewczynka, ubrana w samą koszulkę, stała po pachy 
w śniegu. I tylko dzięki temu, że spotkała ją sąsiadka wracająca do domu, 
udało się ją uratować. Wyziębione dziecko kobieta szybko porwała na ręce i 
zaniosła do domu.      
 Od tamtej pory Alina często się przeziębiała, kaszlała, wciąż 
trafiała do szpitala. Podejrzewano u niej gruźlicę, zapalenie płuc. Kiedy była 
nastolatką, lekarze wykryli u niej liczne ropnie w oskrzelach. Doraźnie 
zastosowali  leki, ale orzekli, że  w przyszłości bez operacji – raczej się nie 
obędzie.      
 Były okresy, że czuła się dobrze, ale w czasie nawrotów choroby 
męczyły ją ataki kaszlu rozrywającego płuca. W takich momentach 
zadawała sobie pytanie: „Czemu ja tak się męczę? Kiedy to się skończy?”. 
Mama odpowiadała jej wtedy: „Bądź dzielna, córeczko”. I taką postawę 
przyjęła pani Alina – była dzielna. Skończyła kurs dla maszynistek, 
pracowała jako sekretarka, a potem w księgowości. I wtedy, kiedy synek 
miał 2 lata, a córcia rok, szczęście rodzinne zmącił silny nawrót choroby. 
Pojawiło się tyle ropni w oskrzelach, że konieczna była operacja. Skutki 
choroby oraz interwencji chirurgicznej były na tyle poważne, że - niestety - 
w przyszłości pani Alina nie dałaby rady urodzić więcej dzieci. Wraz 
z pobytem w szpitalu rósł lęk przed operacją. „Podobno, co druga operacja 
się udaje”– usłyszała pani Alina od jednej z pacjentek. Mąż z niepokoju 
odchodził od zmysłów, nie potrafił powstrzymać łez. Pani Alina była dzielną 
kobietą, postanowiła być silna, jak radziła jej matka w trudnych sytuacjach. 
M ó w i ł a :  „ B ę d z i e  d o b r z e ”  –  p o c i e s z a j ą c  m ę ż a  i  s i e b i e .          
Pani Alinie wycięto dolny płat lewego płuca. Przez półtora miesiąca 
dochodziła do siebie. Leżała z drenami, z których rurkami do słoja spływała 
ropa. Cały dzień przy jej łóżku czuwał ukochany mąż Marian: „Jak się 
czujesz?” – pytał.  Wystarczyło, że spojrzał na swoją kochaną żonę, przytulił 
ją, wziął za rękę a od razu czuła się lepiej.   
 W opiece nad dziećmi pomagała im mama. Bez niej nie daliby 
rady. Pani Alina po wyjściu ze szpitala musiała bardzo na siebie uważać. 
Musiała spać na siedząco, niczego nie mogła dźwigać, brać dzieci na ręce. 
„Najważniejsze, że jesteś z nami” – cieszył się mąż. Wyręczał ją we 
wszystkim. Przy takim opiekunie pani Alina szybko zdrowiała. Wróciła do 
pracy, a ciężkie chwile odeszły w dal. Dzieci zdrowo rosły. Życie toczyło się 
spokojnie…   
 Latem 1978 roku podczas powrotu z pracy pan Marian zobaczył 
na ulicy straż pożarną i milicję. Podszedł bliżej, żeby zobaczyć co się 
wydarzyło. W nadpalonym mieszkaniu, na parterze, ujrzał mężczyznę 
z małym dzieckiem na ręku. „Jak mi zabierzecie syna, zabiję jego i siebie” 
– krzyczał. Do piersi dziecka przytknął wielki nóż. Wszyscy przyglądali mu 
się ze zgrozą. Milicjanci stali, jakby nie wiedzieli co robić. I nagle pan Marian 
skoczył w jego stronę, wyrwał mu nóż, chwycił dziecko i powalił desperata 
na ziemię. Dopiero, kiedy był obezwładniony, podbiegli do niego milicjanci.   
Oczywiście, pan Marian, nie chcąc martwić żony, nic nie powiedział o swoim 
bohaterskim czynie, który mógł się zakończyć niepowodzeniem. Pani Alina 
o wyczynie męża dowiedziała się kilka dni później od znajomych. 
W komendzie milicji wręczono mu  medal „ Za zasługi w ochronie porządku 
publicznego” i nagrodę pieniężną wielkości połowy jego pensji. Wszyscy mu 
gratulowali.  
 Żona i dzieci były dla pana Mariana najważniejsze. Zawsze 
wysłuchał, nigdy głosu nie podnosił. Od ust by sobie odjął, żeby im niczego 
nie brakowało. Znajome Pani Aliny mówiły: „Dobrego masz męża”, a ona 
odpowiadała: „Lepszego nie mogłam sobie nawet wymarzyć”.          
Życie toczyło się dalej. Dzieci dorosły, założyły rodziny. Państwo Krasowscy 
doczekali się wnuków. Wydawało się, że niczego im do szczęścia nie 
brakuje. Pewnego dnia Pani Alinie zrobiło się słabo i zemdlała w pracy. 
Stwierdziła, że to tylko jednorazowe osłabienie, ale czujny mąż powiedział: 
„Nie wolno tego lekceważyć – musisz iść do lekarza”. I miał rację. Omdlenia 
zdarzały się coraz częściej. Pewnego dnia pani Alina poczuła się bardzo źle, 
zdążyła tylko krzyknąć: „Marian!”. Mąż wezwał pogotowie. Potem tak 

mocno szarpnął żoną, że ocknęła się. Jakby wyrwał ją z otchłani. 
„Przywróciłeś mnie do życia” – powiedziała mu z wdzięcznością pani Alina. 
Pan Marian był bardzo blady i wystraszony, ale szczęśliwy, że żona się 
odezwała.   
 Lekarze stwierdzili, że serce jest słabe i trzeba wszczepić 
rozrusznik. Pani Alina przeszła zabieg, odzyskiwała siły. Czas płynął 
spokojnie. Życie znów toczyło się bez większych zawirowań.           
Ale mąż pani Aliny nie byłby sobą, gdyby… No właśnie. Był listopad 2012 
roku. Pan Marian stał przed blokiem, kiedy nagle zobaczył, że na parkingu 
kilku osiedlowych łobuzów bije sąsiada i jego ojca. Zdecydowanie ruszył 
z pomocą. Przepłoszył przestępców.   
 Niestety, skutki tego pobicia były dotkliwe dla poszkodowanych. 
Sąsiad miał kłopoty z kręgosłupem, chodził w gorsecie, czekając na 
operację, natomiast jego ojcu pobicie przyspieszyło rozwój innych chorób, 
w wyniku których zmarł. Niestety, sprawcy ponieśli bardzo łagodną karę za 
swoje czyny.    

Pana Mariana, 
p o d o b n i e  j a k 
p rzed  k i l koma 
l a t y ,  k i e d y 
u ra towa ł  ma łe 
dziecko, spotkała  
m i ł a 
niespodzianka.  
 P ó ł  r o k u 
później ,  będąc 
w  J a n o w s k i m 
Ośrodku Kultury 
n a  w r ę c z e n i u 
medali z okazji 
5 0 - l e c i a 
m a ł ż e ń s t w a , 
Burmistrz Janowa 
Lubelskiego pan 

Krzysztof Kołtyś podziękował Panu Marianowi w bardzo miłych słowach, że 
nie dopuścił do gorszej tragedii.   
 Panią Alinę rozpierała duma, że ma u swego boku tak odważnego 
mężczyznę. 

Opracowała Marta Frączek

 Wspomnienia Pani Aliny ukazały się w czasopiśmie „Chwila dla 
ciebie” nr 5 (975) styczeń 2014 r.
 Gratulujemy Państwu Krasowskim i życzymy samych pogodnych 
chwil na dalsze lata życia. 

„GRAND” – JANUSZ LEON WIŚNIEWSKI

 Akcja powieści rozgrywa się w słynnym sopockim hotelu. Hotel 
to budynek pełen obcych sobie ludzi, którzy oprócz walizek i torb przynieśli 
tu swoje biografie, tak samo nieznane innym gościom,  jak ich nazwiska 
i imiona. Poznajemy historię osób, które na krótko zatrzymały się w hotelu. 
Mimo, że są sobie obcy, ich drogi splatają się poprzez spotkania na 
korytarzach hotelowych, w restauracji czy też na plaży. Jakże ciekawe                                       
i wzruszające są losy bohaterów tej powieści  i ich portrety psychologiczne, 
umiejętnie nakreślone przez autora!  Spotykamy tu: bezdomnego biedaka 
Lichutkę, porzuconą dziennikarkę, hotelową pokojówkę z pochodzenia 
Sybiraczkę, profesora cierpiącego na parkinsonizm czy też niemieckiego 
pastora, którego dziadek był esesmanem i odpowiadał za dostawy cyklonu 
B do obozu koncentracyjnego w Stutthofie.                                  
 Niektóre historie są śmieszne, niektóre smutne, ale prawdziwe. 
Łączy je miłość i samotność – każdy z bohaterów pragnie obecności 
drugiego, człowieka dla którego warto żyć i wspólnie wędrować przez 
życie. Bardzo mądrze wypowiada się Lichutki na ten temat: „Bo jak się 
kogoś kocha, to prędzej czy później odwzajemnienia się oczekuje 
– prawda?”                                                                                                   
 Dzięki życiorysom bohaterów  autor przybliża nam historię 
miasta i przywołuje historyczne postaci, które odwiedzały Grand Hotel. To 
tutaj bywali m.in.: F. Castro, I Mościcki, W. Putin, J. Kiepura, Cz. Miłosz, S. 
Mrożek.                                                                                             
 W hotelu tym w dniu 13 grudnia 1981r. bezpieka zebrała 
„śmietankę”  Komisji Krajowej „Solidarności” i zatrzymała działaczy 
opozycyjnych: Modzelewskiego, Rulewskiego, Kuronia i Mazowieckiego.  
Poprzez wspomnienia i opowieści bohaterów o własnym życiu, na kartach 
książki pojawiają się wątki historyczne, dotyczące: II wojny światowej, 
okresu powojennego  i czasów najnowszych.
Myślę, że po tę książkę sięgną nie tylko miłośnicy twórczości 
J.L Wiśniewskiego, ale też inni czytelnicy. Znajdą tu - oprócz wątków 
obyczajowo-psychologicznych i mądrości życiowych - cząstkę historii, 
której duch unosi się nad sopockim  Grandem. Miłej lektury!

Regina Gil
Dyskusyjny Klub Książki 

dla dorosłych w Modliborzycach 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           



ABY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA...
 Na trasie Modliborzyce – Świnki – Gwizdów wśród lasu przebiega 
droga, która w okresie zaborów oraz przed II wojną światowa, i po jej 
zakończeniu stanowiła ważny szlak. Przechodziło tędy dużo ludzi. 
Przejeżdżali nią kupcy jadący z Galicji na targ do Modliborzyc, handlarze 
sprzedający produkty spożywcze. Przy drodze znajdowało się źródełko, 
przy którym wędrowcy w czasie drogi zatrzymywali się, żeby napoić konie 
i odpocząć.    
 Przed II wojną światową (za rządów ludności żydowskiej) 
zaczęto kopać stawy leśne tzw. Łopaty. Nazwa pochodzi od sposobu 
wykopu stawów, kiedy wszystkie prace wykonywano ręcznie łopatą. Przy 
kopaniu pracowali Polacy i Żydzi. Karbowym był wtedy Antoni Czerwonka.  
Był to teren suchy, wody gruntowe zalegały głęboko. W najbliższej okolicy 
nie było żadnego cieku wodnego. W związku z tym Żyd postanowił wybić 
obok źródełka studnię głębinową, aby  nawodnić wykopany staw. Niestety, 
nie trafił na przepływ wody. Po nieudanych próbach nawodnienia stawów, 
pozostawiono je naturze. W czasie wybuchu II wojny światowej stawy 
wypełniła woda pochodząca z roztopów,  woda opadowa i gruntowa.  
W okresie wojennym w stawach leśnych prowadzona była hodowla ryb
 – podlegały one pod Stojeszyn.  Na Łopatach była Rybakówka, w której 
mieszkał rybak – Ludwik Wydrych.   
 Wokół stawów znajdowały się pastwiska, na których miejscowi 
mieszkańcy wypasali krowy. Było to miejsce spotkań. Ja również w czasie 
swojego dzieciństwa, kiedy byłem małym chłopcem, codziennie wypasałem 
tam krowy. Dozorcami na stawach w czasie wojny byli: Jan Gierłach 
z Ciechocina i  Stanisław Pastusiak ze Świnek.   
 W okolicy Świnek dalsze stawy nazywały się Pieńki. Tam również 
znajdowała się rybakówka. Mieszkali w niej i pracowali – Stanisław Cys 
i Łokaj.      
 W czasie mojego dzieciństwa, kiedy miałem około 5 lat, czyli 
w 1942 roku, kierownikiem wszystkich stawów był Mieczysław Brodzisz 
z Modliborzyc.     
 Mój ojciec Władysław Syc pracował jako robotnik przy odławianiu 
ryb ze stawów. Jako mały chłopiec chodziłem tam, zanosiłem tacie 
jedzenie, przechodziłem drogą obok źródełka. W czasie wojny obok 
źródełka i stawów znajdował się mały schron, wybudowany przez nas. 
W czasie frontu, bombardowań chowaliśmy się tam z całym dobytkiem.
  Po wojnie zmieniał się stopniowo klimat, nastały suche lata, wody 
gruntowe opadały. Wytyczono plan przekopu dopływu wody 
z rzeki Białki z Janowa Lubelskiego, ale nie wykonano go. Z tego powodu 
zaprzestano hodowli ryb. Stawy przejęło nadleśnictwo.  
 Pewnego razu, w 1946 roku, kiedy pędziliśmy wieczorem 
z pastwiska krowy (było nas wtedy pięcioro), tą drogą co zawsze, dogonił 
nas szwadron żołnierzy AK. Zatrzymali nas i zapytali, jaka to miejscowość 
i czy daleko do wsi Świnki, a było to blisko około pół kilometra. Udali się do 
zabudowań państwa Bieleckich i Mroczków, gdzie znaleźli schronienie. 
Cały czas biegliśmy za nimi. Powiedziano nam, że nie wolno o tym nikomu 
mówić i nigdzie tego nie meldować. Po powrocie do domu powiedziałem 
o tym zdarzeniu rodzicom. Spokojnie minęła sobotnia noc. Na drugi dzień, 
z samego rana, rozpoczęła się bójka między żołnierzami AK  a UB. Po bójce 
żołnierze AK wycofali się w stronę Zaklikowa. Po zgaśnięciu ognia, 
pobiegłem na miejsce zobaczyć, co się stało. Byłem świadkiem tej walki. 
Jak ucichł bój karabinów, sprzątałem bandaże i widziałem, jak kładli 
rannych na wozy należące do  Mikołaja Bieleckiego i Klemensa Pastuszka 
- leśniczego.   
 Przeżyłem to wszystko i pamiętam o tym do dzisiaj. Lata mojego 
dzieciństwa przypadły na trudne czasy – czasy wojny. Jako mały chłopiec 
przeżyłem ciężkie chwile, kiedy trzeba było uciekać przed ostrzałami 
i radzić sobie, żeby przetrwać. Pamiętam partyzantów, którzy szukali 
schronienia u nas w domu. Grzali się przy piecu, pili ciepłą herbatę. Za wiele 
nie dostawali do jedzenia, bo sami byliśmy w ciężkiej sytuacji, i często 
dzielili się z nami tym, co mieli  do jedzenia. Była u nas duża rodzina, ojciec 
w tym czasie był już zabrany na roboty do Niemiec. Domem i dziećmi  
zajmowała się mama i starsza siostra. 

Po s ta n o w i ł e m  u p a m i ę tn i ć 
miejsce śmierci żołnierzy AK. 
Z  m o j e j  i n i c j a t yw y  zo s ta ł 
wykonany i postawiony kamień 
z tablicą przypominającą miejsce 
bójki i śmierć żołnierzy AK.    
 Pragnę w tym miejscu 
podziękować wszystkim, którzy 
wsparli mnie finansowo: panu 

Burmistrzowi Modliborzyc -  Witoldowi Kowalikowi, Nadleśnictwu Lasy 
Janowskie oraz innym osobom za okazaną pomoc.   

 Na tej trasie wykonałem również 
inne prace: odrestaurowałem  
Krzyż na skrzyżowaniu dróg 
Ciechocin – Świnki – Okawica 
i Gwizdów, Mały Krzyż na granicy 

pól prywatnych z lasami państwowymi.  Po wojnie pod tym krzyżem 
odbywało się poświęcenie pól.    

 Przy źródełku w miejscu dawnego ujęcia wody postawiłem 
Figurę św. Antoniego, w podziękowaniu za zdrowie i szczęśliwe 
rozwiązanie problemów. Przy wykonaniu kapliczki pomagał mi pan Marek 
Majewski z Modliborzyc z ul. Janowskiej.    
 Odnowiłem studnię na dawnym źródełku. Wykonałem nową 
dębową cembrowinę oraz czerpak, zwany żurawiem. W miejscu tym 
można obecnie bez problemu pobrać wodę. Materiał częściowo pochodził 
od Nadleśnictwa Lasy Janowskie, za co serdecznie dziękuję. Resztę 
kosztów pokryłem sam i sam wykonałem pozostałe prace.  
 Podjąłem się tego zadania, ponieważ chciałem upamiętnić te 
miejsca, ocalić je od zapomnienia dla dalszych pokoleń. 

          
Wspomnienia Jana Syca

Opracowała Marta Frączek

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”

informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego 
kwartalnika przyjmowane będą:
 do 07.03.2015 - wydanie marcowe nr 38
 do 10.06.2015. - wydanie czerwcowe nr 39
Wszystkie materiały prosimy dostarczać na bieżąco wyłącznie 
w wersji elektronicznej. Artykuły przekazane po tym terminie 
będą ewentualnie publikowane w kolejnych numerach gazety.
 Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych 
do współpracy przy redagowaniu kwartalnika „Wieści 
Gminne”. Dzięki Waszym pomysłom nasza gazeta może 
być ciekawsza.



URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...

W tym samym okresie urodziło się 15 dzieci:

Chudy Artur - Felinów 
Gawinek  Lena - Stojeszyn Pierwszy 
Gębala Julia - Wierzchowiska Pierwsze
Gębala Radosław - Wierzchowiska Drugie 
Jakubiec Sebastian Bartłomiej - Wierzchowiska Pierwsze 
Kowalska Amelia - Wierzchowiska Drugie 
Miś Nikol - Wierzchowiska Drugie 
Mróz Aleksander - Słupie 
Pieniążek Łukasz - Wierzchowiska Pierwsze 
Pietras Tymoteusz  - Stojeszyn Drugi 
Skubik  Bartłomiej - Słupie 
Skupiński Gabriel - Kolonia Zamek
Sobótka Alan Krystian - Modliborzyce
Taradyś Antoni Michał - Modliborzyce
Tylus Adriana Julia - Zarajec 

...w tym samym okresie zmarło 19 osób:

Biała Stanisława - Wolica Druga 
Chuda Zofia - Stojeszyn Drugi 
Kobylarz Marianna - Dąbie 
Kołtyś Józef - Antolin 
Krasowski Bogdan Józef - Słupie 
Legęza Janina - Brzeziny
Ludian Adam - Kalenne 
Małek Paweł Roman - Bilsko 
Ostrowski Aleksander - Słupie 
Pętlicki Stefan - Dąbie
Pikula Czesław -  Lute 
Radwan Krystyna Irena - Modliborzyce
Ruman Henryka - Zarajec 
Suchora Józef - Stojeszyn Drugi 
Szpyra Henryk Jan - Wierzchowiska Drugie 
Ślusarska Stefania Janina - Wierzchowiska Drugie 
Wielgus Stanisław Szczepan - Wierzchowiska Pierwsze 
Wójtowicz Janina - Modliborzyce
Zuba Leokadia Zofia - Stojeszyn Drugi 

 Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, 
podawane są na podstawie dokumentów otrzymywanych 
 z  innych Urzędów Stanu  Cywilnego.

Barbara Jaskowiak

....w okresie od 21.09.2014r. - 10.12.2014r.

                           ... na ślubnym kobiercu stanęli:

Skrzypek Konrad zam. Wierzchowiska Pierwsze i Sowa 
Dominika zam. Wierzchowiska Drugie

Krzysztoń Sylwester zam. Stojeszyn Drugi i Żołynia Edyta 
zam. Wierzchowiska Drugie

Wielgus Tomasz zam. Modliborzyce i Wołoszynek Magdalena 
zam. Modliborzyce

Beksiak Paweł  zam. Biała Pierwsza i Kozdra Ewelina  zam. 
Słupie 

Bielenda Konrad zam. Szastarka Stacja i Igras Natalia zam. 
Zarajec 

Zabiegliński Mariusz  zam. Brzeziny  i Bełdyk Magdalena 
zam. Janów Lubelski  

Matysiak Witold zam. Modliborzyce i Drzazga Grażyna zam. 
Modliborzyce  

Ryba Ryszard zam. Stany Nowe i Gil Agnieszka zam. 
Wierzchowiska  Drugie

 Kotwica Mateusz  zam. Węglin i Tylus Ewelina  zam. Dąbie
Stryczek Tomasz zam. Gwizdów i Gąsiorowska Monika zam. 

Puławy
Kowalski Grzegorz zam. Rudnik Pierwszy i Dworak Ilona 

zam. Wierzchowiska Drugie
Sikora Rafał zam. Blinów Pierwszy i Wielgus Klaudia zam. 

Wierzchowiska Drugie
Wołoszynek Michał  zam. Kolonia Zamek  i  Konior Maria  

zam. Przybędza
Chlebicki Grzegorz zam. Chodel i Lewandowska Barbara zam. 

Słupie
Krawiecki Michał zam. Wierzchowiska Pierwsze i Setlak 

Elżbieta zam. Gorlice
Żurawicz Rafał zam. Lute i  Mazur Beata  zam. Piłatka
Mróz Przemysław  zam. Pasieka i Giezek Ilona zam. Opoczka
Gawlik Rafał zam. Lublin i Rzeźnik Emilia zam. 

Wierzchowiska Drugie 

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia

W KRĘGU SZTUKI

ULICA ARMII KRAJOWEJ W MODLIBORZYCACH 
W ZIMOWEJ SZACIE - AKWARELA

IRENA ROWICKA
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