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Kwartalnik wydawany przez Urząd Miejski i Gminną Bibliotekę Publiczną
im. K. Zielińskiego w Modliborzycach

REGIONALNY ZJAZD PSZCZELARZY
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH
Dzień 4 czerwca 2014 r. zapisał się na stałe na kartach historii
naszej miejscowości. W tym dniu na uroczystej sesji Rady Miejskiej
w Modliborzycach zostały wręczone tytuły: „Zasłużony dla Gminy
Modliborzyce” oraz „Honorowe Obywatelstwo Gminy Modliborzyce”.
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Modliborzyce” otrzymała pani
Urszula Bzdyra, modliborzanka z dziada pradziada, nasza lokalna
regionalistka. Pani Urszula od lat pasjonuje się historią Modliborzyc,
gromadzi i opracowuje materiały dotyczące naszej miejscowości. Aktywnie
uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, współpracując z wieloma
instytucjami z terenu gminy. Pisała i pisze artykuły do „Wieści Gminnych”
a także do „Korzeni Janowskich”. Obecnie pracuje nad materiałem do
książki o historii Modliborzyc..
Z kolei tytuł „Honorowe Obywatelstwo Gminy Modliborzyce”
otrzymał pan Dariusz Kossakowski, lekarz, pasjonat historii, społecznik. Za
prace społeczne otrzymał dziesiątki dyplomów, wyróżnień i odznaczeń.

Pan Dariusz zawsze pamiętał o rodzinnych stronach (kierował Ośrodkiem
Zdrowia w Modliborzycach, organizował kursy PCK oraz „białe niedziele”).
Od początku współpracuje z lokalną gazetą „Wieści Gminne”. Swoje
artykuły publikuje także w „Korzeniach Janowskich”. Dzięki jego staraniom
odnowiona została kapliczka świętego Wincentego w miejscowości
Modliborzyce – Kopce oraz krzyż powstańczy w Kolonii Zamek. Dba On
również o groby żołnierskie na cmentarzu parafialnym.
Sesję uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich.
Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy za dotychczasową pracę
na rzecz naszej gminy.
Organizatorzy

PODZIĘKOWANIE
Niniejszym składam serdeczne podziękowania: Szanownym
Radnym Miasta Modliborzyc, którzy oddali głos aprobaty na Sesji Rady
Miejskiej w dniu 30.04.2014 r. za uznanie mnie godnym zaszczytnego
tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Modliborzyce". Bardzo dziękuję
wnioskodawcy - Panu Burmistrzowi Modliborzyc - Witoldowi Kowalikowi
oraz Pani Wandzie Trójczak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Modliborzycach za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
Otrzymane wyróżnienie uważam za najważniejsze w życiu,
jest bowiem dowodem docenienia mojego dotychczasowego
zachowania wobec "Naszej Małej Ojczyzny - Gminy Modliborzyce".
Modliborzyce, dn. 04 czerwca 2014 r.
Honorowy Obywatel
Gminy Modliborzyce
Dariusz Kossakowski

INWESTYCJE
BEZPIECZNIEJ WE WSI LUTE

kamieniem ozdobnym oraz korą sosnową.
Dzięki temu uzyskano estetyczny wygląd i ład przestrzenny.

Mieszkańcy miejscowości Lute mają nowy chodnik, który został
wykonany w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Lute, poprzez budowę chodnika w miejscowości Lute”
dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata
2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wykonawcą robót
budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław
Wieczorek z Borowa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 501 759,13 zł
brutto, z czego dofinansowanie z PROW stanowi kwotę o wartości 307
577,00 zł.
Realizacja inwestycji została pozytywnie odebrana przez
mieszkańców miejscowości i znacznie wpłynęła na bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno tych najmłodszych, jak
i starszych. Przyczyniła się również do poprawy estetyki i wizerunku
miejscowości.

PRACE W TRAKCIE REALIZACJI

CORAZ ŁADNIEJ W MODLIBORZYCACH

Ruszyły prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn
„Zagospodarowanie źródlisk oraz wykonanie do nich ciągu pieszojezdnego w miejscowości Dąbie”. Wykonawcą robót budowlanych jest
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” z Janowa Lubelskiego.
Termin zakończenia robót upłynie w październiku bieżącego roku. Więcej
informacji w kolejnym numerze „Wieści Gminnych”.

W czerwcu bieżącego roku zostały zakończone prace przy
Ośrodku Zdrowia w Modliborzycach. Wykonawcą zadania był Zakład
Usługowo-Produkcyjny „RENOWACJA” Stanisław Krawczyk z Janowa
Lubelskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 57 848,40 zł. W ramach
zadania został zagospodarowany teren wokół budynku. Wykonano
nawierzchnię z kostki brukowej w ilości 146 m2, zagospodarowano teren
zielony poprzez posadzenie roślin wieloletnich w ilości 367 szt.,
zniwelowano teren i zasiano trawę, zakupiono ławki parkowe ( 5szt.) i kosze
na śmieci (3szt.). Rośliny ozdobne umieszczono w rabatkach wypełnionych
Referat ds. inwestycji

III EDYCJA GMINNEGO DNIA SPORTU
Dnia 17 czerwca 2014r. na Stadionie w Modliborzycach po raz
kolejny odbyła się III Edycja Gminnego Dnia Sportu Mistrzostw w Lekkiej
Atletyce Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu
naszej gminy. W tym roku dopisała nam piękna pogoda i miło zaskoczyła
liczba uczestników
biorących udział
w rozgrywkach,
która okazała się
najliczniejsza
w porównaniu do
poprzednich edycji.
Założeniem tak
dużej imprezy
sportowej była
popularyzacja
lekkiej atletyki oraz
promowanie sportu i rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku wśród
dzieci i młodzieży.
Rozegranych zostało 26 konkurencji lekkoatletycznych.
Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych
dyscyplinach, otrzymali dyplomy i medale, wręczane przez Burmistrza
Modliborzyc Witolda Kowalika i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Modliborzycach Piotra Rogożę.
Natomiast dla
wszystkich uczestników
p r z y g o t o w a n o
poczęstunek (kiełbaski,
napoje i lody) oraz
pamiątkowe dyplomy
udziału w Gminnym Dniu
Sportu.

Składam podziękowania: sędziom, obsłudze sprzętu
nagłaśniającego, obsłudze medycznej, obsłudze technicznej i grilla oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Gminnego Dnia
Sportu 2014. Podziękowania i wielkie wyrazy uznania należą się oczywiście
dzieciom i młodzieży, biorącej udział,
w szczególności za doskonałą
sportową rywalizację, trud i wysiłek
włożony w zmagania oraz wspaniałą
atmosferę i świetną zabawę.
Gminny Organizator Sportu
w Modliborzycach

c.d. str.4

c.d.str.5

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MODLIBORZYCACH
GMINA MODLIBORZYCE W DWUDZIESTCE
NAJWYŻEJ OCENIONYCH GMIN W POLSCE
Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w
środowisku lokalnym”

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Modliborzyce jako jedna z 20 gmin w Polsce została
wytypowana do realizacji pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy
w ramach projektu pod nazwą ”Kompleksowe formy reintegracji społeczno
– zawodowej w środowisku lokalnym”, Działanie 1.2, Priorytet I, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja pilotażu to nie tylko promowanie rozwiązań ustawy
z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, pozwalającej w Polsce
tworzyć sieć podmiotów zatrudnienia socjalnego, ale także
skonsolidowanie potencjału ludzkiego i materialnego wielu instytucji
i organizacji wokół idei partnerskiej współpracy na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych naszych mieszkańców.
Celem głównym pilotażu jest uzyskanie w gminie synergii
działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji
społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej
jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu
Lokalnej Współpracy (MLW).
Do realizacji wyznaczonych celów został utworzony Zespołu
Synergii Lokalnej, który ustalił katalog lokalnych interesariuszy
zainteresowanych nawiązaniem współpracy, wyznaczył kierunki działań,
dokonał niezbędnych analiz m.in. ekonomiczno-organizacyjnych,
społeczno-demograficznych. W czerwcu przeprowadzono dwa
szkolenia/warsztaty edukacyjne. Pierwsze szkolenie nt. „Likwidacja barier
organizacyjnych utrudniających rewitalizację CIS/KIS” skierowano do
grupy 15 pracowników socjalnych oraz 15 urzędników zatrudnionych
w administracji publicznej z terenu powiatu janowskiego zainteresowanych
współpracą partnerską w ramach MLW, natomiast w drugim szkoleniu nt.
„Wprowadzenie do wdrożenia modelu lokalnej współpracy” uczestniczyło
7 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 5 urzędników zatrudnionych
w administracji publicznej. Kolejnym etapem działań pilotażowych jest
opracowanie Paktu na rzecz MLW oraz przygotowanie konferencji
podsumowującej, która planowana jest w miesiącu sierpniu br.

Wdrażanie pilotażu MLW jest dużą szansą na zawiązanie
w Modliborzycach partnerstwa lokalnego, które będzie nie tylko poświęcało
uwagę problematyce zatrudnienia socjalnego, ale może stać się
początkiem dla rozwoju nowych inicjatyw w ramach ekonomii społecznej.
Ponadto wyniki pilotażu w skali kraju pozwolą wprowadzić do
jego instrumentarium korekty mające zastosowanie w jego przeszłej
realizacji.
Zespół Synergii Lokalnej

„AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP”
Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014

Gmina Modliborzyce rozpoczyna realizację projektu
pn. „AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP” w ramach Funduszu Małych
Grantów w Programie PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
i przemocy ze względu na płeć”.
Wg statystyk policyjnych i danych GOPS problem przemocy
w rodzinie na terenie Gminy Modliborzyce ma tendencję rosnącą.
Proponowany projekt wychodzi naprzeciw lokalnym potrzebom w postaci
bezpłatnej i profesjonalnej oferty pomocy na poziomie indywidualnym
i grupowym, usprawniającej system wsparcia. Rozwój działań
profilaktycznych oraz wsparcie infrastrukturalne w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym
i lokalnym przyczyni się do osiągnięcia celu, czyli zmniejszenia zjawiska
przemocy w rodzinie.
Osobom potrzebującym pomocy w omawianym zakresie
oferujemy wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego. Punkt
Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) czynny będzie od września 2014
roku. Ponadto proponujemy udział w zajęciach grupowych
organizowanych dla dzieci, młodzieży, kobiet oraz osób starszych.
Zapraszamy również do współpracy liderów społecznych w zakresie
promocji i profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
tel. nr 15 87 15 108.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Koordynator

SUKCES MDP NA ZAWODACH WOJEWÓDZKICH W PARCZEWIE
W dniu 13 czerwca 2014 roku na stadionie sportowym
w Parczewie odbyły się Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody SportowoPożarnicze. Powiat janowski na zawodach wojewódzkich reprezentowały
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wierzchowiskach Drugich.
Na stadionie miejskim w Parczewie do rywalizacji stanęło 25
zespołów MDP dziewcząt i chłopców z województwa lubelskiego i nie tylko.
Wśród tych zespołów 3 występowały gościnnie, poza klasyfikacją.
Pierwszym z nich była drużyna z Białorusi reprezentująca Brześć, druga –
MDP reprezentująca Bydgoszcz oraz MDP Sitno z terenu Zamojszczyzny.
Wszystkie startujące zespoły pokazały bardzo wysoki poziom umiejętności.
Solidna i ciężka praca została zwieńczona sukcesem i nasze obie
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zajęły III miejsce.

Państwowej Straży Pożarnej.
Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach:
rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.
Celem zawodów było:
- mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego,
- ocena stanu wyszkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- wyłonienie najlepszych drużyn do startu w zawodach wyższego szczebla.
Serdeczne podziękowania składamy Damianowi Jaskowskiemu,
Rafałowi Żołyni oraz Andrzejowi Żołyni za poświęcony czas na
przygotowanie młodzieży do zawodów.

Klasyfikacja drużyn dziewcząt:
Miejsce I – MDP Wohyń pow. radzyński – łączny wynik 1012,05 pkt
Miejsce II – MDP Hańsk pow. włodawski – łączny wynik 990,82 pkt
Miejsce III – MDP Wierzchowiska Drugie pow. janowski – łączny wynik
986,57 pkt
Klasyfikacja drużyn chłopców:
Miejsce I – MDP Wohyń pow. radzyński – łączny wynik 1045,93 pkt
Miejsce II – MDP Hańsk pow. włodawski – łączny wynik 1043,03 pkt
Miejsce III – MDP Wierzchowiska Drugie pow. janowski – łączny wynik
1031,26 pkt
Skład MDP dziewcząt: Anna Wołoszynek, Katarzyna Bańka,
Urszula Żołynia, Wiktoria Jędorowska, Dominika Wielgus, Julia Dworak,
Agata Kiszka, Patrycja Żołynia, Aniceta Wielgus, Patrycja Mróz.
Skład MDP chłopców: Marcin Wołoszynek, Piotr Staszowski,
Krzysztof Staszowski, Paweł Serwatka, Sebastian Wołoszynek, Jakub
Kosidło, Marcin Lenart, Mateusz Porzuc, Mateusz Biały, Karol Serwatka.
Organizatorami zawodów byli: Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie i Lubelski Komendant Wojewódzki

GMINNE ZAWODY MDP
W dniu 1 czerwca 2014 roku na kompleksie boisk sportowo –
rekreacyjnych w Modliborzycach odbyły się gminne zawody dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W zawodach wzięły udział 3 dziewczęce i 4 chłopięce
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
W wyniku wyrównanej rywalizacji wśród dziewcząt klasyfikacja
przedstawiała się następująco:
I miejsce – MDP Stojeszyn
II miejsce – MDP Wierzchowiska Drugie
III miejsce –MDP Wierzchowiska Pierwsze
Wśród chłopców:
I miejsce – MDP Wierzchowiska Drugie

II miejsce – MDP Stojeszyn
III miejsce – MDP Wierzchowiska Pierwsze
IV miejsce – MDP Modliborzyce
Podsumowania oraz wręczenia dyplomów i nagród dokonał
Prezes Zarządu Gminnego - druh Witold Kowalik.
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odznaczeni
zostali Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką „Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza”.
Dziękujemy komisji sędziowskiej, pod przewodnictwem mł. bryg.
Józefa Kusego, za sprawne przeprowadzenie zawodów oraz gospodarzom
druhom z OSP Wierzchowiska Pierwsze, za przygotowanie
i zabezpieczenie zawodów.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
15 czerwca 2014 roku na kompleksie boisk sportowo –
rekreacyjnych w Modliborzycach odbyła się kolejna edycja Zawodów
Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych szczebla
gminnego.
W zawodach udział wzięło 9 drużyn męskich z jednostek OSP
z terenu gminy Modliborzyce oraz 4 drużyny kobiece. Do rywalizacji
przystąpiły jednostki: OSP Dąbie, OSP Lute, OSP Modliborzyce, OSP
Pasieka, OSP Stojeszyn, OSP Wierzchowiska Drugie, OSP Wierzchowiska
Pierwsze, OSP Wolica Druga oraz OSP Zarajec.
Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami,
- ćwiczenie bojowe.
Komisję sędziowską stanowili członkowie Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, a sędzią głównym zawodów
był st. kpt. mgr inż. Tadeusz Dziura.

Po dwóch konkurencjach, w klasyfikacji generalnej w grupie
męskiej, kolejność czołowych miejsc wyglądała następująco:
I miejsce - OSP Wierzchowiska Drugie
II miejsce – OSP Wierzchowiska Pierwsze
III miejsce – OSP Stojeszyn
W grupie kobiecej, kolejność była następująca:
I miejsce - OSP Wierzchowiska Pierwsze
II miejsce – OSP Wierzchowiska Drugie
III miejsce – OSP Stojeszyn
IV miejsce – OSP Modliborzyce

Wręczenia pucharów oraz dyplomów dokonał Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP w Modliborzycach - druh Witold Kowalik.
Zwycięzcom gratulujemy postawy i życzymy kolejnych sukcesów!
Gospodarzom tegorocznych zawodów oraz przygotowującym
drużyny do zawodów składamy serdeczne podziękowania za bardzo dobrą
organizację oraz za wysoki poziom wyszkolenia wszystkich zawodników.

dh Tomasz Kliza
Komendant Gminny
ZOSP RPw Modliborzycach

Wieści Gminne
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KONKURS LITERACKI

Beata Wójcik

fot. Kapela Dziadoszów, lata 80-te XX wieku

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, obchodzonego
27 marca, Gminna Biblioteka
Publiczna im. K. Zielińskiego
w Modliborzycach zaprosiła
swoich sympatyków na spektakl
pt. „Zaproszenie do Narnii",
przygotowany przez szkolny
teatrzyk "FIGIELEK" z PSP
w Modliborzycach. Serdecznie
dziękujemy małym aktorom za
wspaniały spektakl oraz licznej
widowni za przybycie.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz
Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich w naszej bibliotece
gościliśmy uczniów klasy pierwszej z miejscowej szkoły podstawowej.
Podczas tej lekcji bibliotecznej dzieciaki poznały historię książki oraz
zapoznały się z jej budową.

Bibliotekę odwiedziły również dzieci z klasy I z wychowawczynią
panią Jolantą Dychą. Podczas tego spotkania, w myśl hasła przewodniego
tegorocznego tygodnia bibliotek, bajki dzieciakom czytała babcia jednej
z uczennic - pani Stanisława Stachurska.
W kolejnych dniach odwiedziła nas klasa III z wychowawczynią
panią Barbarą Rogożą. W trakcie tego spotkania dzieci poznały historię
książki oraz dowiedziały się, jak jest ona zbudowana.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2014
Od jedenastu już lat między 8 a 15 maja, w ramach Tygodnia
Bibliotek, odbywają się akcje realizowane przez biblioteki w całej Polsce,
mające na celu promocję czytelnictwa i bibliotek. Tydzień Bibliotek ma na
celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji
oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką
szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek brzmiało „Czytanie łączy pokolenia”.
Tydzień Bibliotek w naszej placówce rozpoczęliśmy od Małego
Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków, który w naszej bibliotece
odbywa się już po raz piąty.
Następnie gościł u nas szkolny teatrzyk „Wesoły Teatrzyk”,
prowadzony przez panią Zuzannę Skoczyńską, który zaprezentował
przedstawienie pt. „Demeter i Kora”.
c.d. str.8

Już po raz szósty podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowaliśmy
akcję "Od trzeciego roczku bez książeczki ani kroczku". W trakcie wizyty
w bibliotece przedszkolaki wysłuchały bajki przeczytanej przez panią
Bogumiłę Kamińską, a burmistrz Modliborzyc, pan Witold Kowalik, wręczył
każdemu dziecku książeczkę na dobry początek "przygody" z czytaniem
i książką.

czytaniu dzieciom przynajmniej 20 minut dziennie.

CZYTANIE BAJEK
PRZEDSZKOLAKOM

ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA
UCZNIÓW KL. I

KS. KRZYSZTOF WOŹNIAK CZYTA
PRZEDSZKOLAKOM

STRAŻAK SŁAWOMIR NOSAL CZYTA
DZIECIOM

EWELINA KWIECIEŃ CZYTA
NAJMŁODSZYM

„TRYPTYK RZYMSKI”
W INTERPRETACJI MŁODZIEŻY
Z DKK

BAJKI W JĘZYKU ANGIELSKIM
CZYTA PANI MARIA PIOTROWSKA

BAJKI PRZEDSZKOLAKOM CZYTA
MŁ. ASPIR. FAUSTYNA ŁAZUTR

„JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY” –
KONKURS PLASTYCZNY
Chcąc uczcić kanonizację papieża – Polaka Gminna Biblioteka
Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego wspólnie z katechetami z Zespołu
Szkół w Modliborzycach ogłosiła konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Święty
Uśmiechnięty”. Patronat nad konkursem objął burmistrz Modliborzyc – pan
Witold Kowalik.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się
04.05.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach podczas
koncertu dedykowanemu świętemu Janowi Pawłowi II.
Do konkursu zgłosiło się 130 osób – dzieci i młodzież
z miejscowego przedszkola i szkoły. Zwycięzców konkursu wyłoniła
trzyosobowa komisja w składzie: ks. Mateusz Woszczyna, Piotr Rogoża Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Andrzej Rząd dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach.
Prace były oceniane w trzech kategoriach: laurka, kotylion oraz
plakat. Komisja przy ocenie prac brała pod uwagę: zgodność z tematem,
estetykę wykonania, oryginalność prac oraz wartości artystyczne.
W wyniku obrad wyróżniono 24 prace.
W kategorii „laurka” nagrodzono: Karolinę Ptaszek, Aleksandrę
Jocek, Patryka Daniewskiego, Adriana Gąskę, Magdalenę Mazur,
Szymona Białego, Jakuba Zarzecznego.
W kategorii „kotylion” wyróżniono: Karolinę Mędyk, Kacpra
Wosia, Huberta Sulika, Amelkę Rajpold, Ewelinę i Justynę Pikula, Mikołaja
Tchórza, Łucję Wielebę.
W kategorii „plakat” nagrodzono: Kacpra Kiszkę, Kingę
Spryszak, Pawła Blachę, Gabrysię Skrzypek, Gabrysię Krawczyk, Karolinę
Kochan, Dawida Głowalę, Kingę Moskowicz, Mikołaja Michałka, Julkę Janik
i Angelikę Styś.

TEATR „MASKA” Z KRAKOWA W FILII
BIBLIOTECZNEJ W STOJESZYNIE PIERWSZYM!
Dnia 2 czerwca 2014r. uczniowie klasy szóstej szkoły
podstawowej i klas
gimnazjalnych pod opieką nauczycieli: p. Alicji
Wołkowicz, p. Doroty Rząd, p. Jolanty Zbiżek i p. Tomasza Nalepy
skorzystali z zaproszenia Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym
i obejrzeli spektakl teatralny pt. „Lekcja życia” w wykonaniu Teatru Edukacji
i Profilaktyki „ Maska ” z Krakowa.
Widowisko zostało zorganizowane w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży realizowanego przez Bibliotekę.

K.Pyć, W.Trójczak

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2014
„CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA”
Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym włączyła się
w obchody Tygodnia Bibliotek. Zaproszenie do czytania dzieciom przyjęli:
Ksiądz Proboszcz Krzysztof Woźniak, policjantka Faustyna Łazur, Maria
Piotrowska - nauczyciel języka angielskiego, uczestniczki DKK dla
dorosłych działającego przy bibliotece: Bożena Kowalczyk, Danuta
Wielgus, Patrycja Ciupak , Joanna Kowalczyk i Ewelina Kwiecień, strażak
Sławomir Nosal.
W spotkaniach uczestniczyły przedszkolaki i uczniowie kl. I-III
Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczyniami: p. Barbarą Dudek,
p. Grażyną Orzeł, p. Elżbietą Krzysztoń , p. Martą Michną i p. Anetą
Skupińską.Mamy nadzieję, że nasza akcja przyniosła wszystkim, zarówno
dzieciom jak i dorosłym, wiele radości. Dlatego pamiętajmy o głośnym

TEATR „ PLECIUGA ''
NAJMŁODSZYM CZYTELNIKOM
Dnia 9 czerwca 2014 r. Filia Biblioteczna w Stojeszynie
Pierwszym gościła Teatr „ Pleciuga ”, działający przy Rejonowym Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim, prowadzonym
przez panią Zofię Widz – Baryłę.
Na przedstawienie pt. „ Słoneczna bajka” (inscenizacja na
podstawie bajki
Hanny Januszewskiej) przybyła liczna grupa
przedszkolaków oraz dzieci z klasy pierwszej i drugiej Zespołu Placówek
Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym.
Radosna atmosfera udzieliła się wszystkim obecnym na sali:
widzom, którzy mogli choć na chwilę znaleźć się w bajkowej krainie wróżek,
a seniorom – aktorom przez fakt, że mogli dedykować swój czas
i umiejętności drugiemu człowiekowi.
c.d.str.9

FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ
PROMOCJA CZYTELNICTWA W FILII BIBLIOTECZNEJ
W WOLICY PIERWSZEJ
W Tygodniu Bibliotek w bibliotece został zorganizowany cykl
głośnego czytania. Dzieciom czytali: radny - pan Stanisław Jaszyna,
członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych oraz bibliotekarka.

Alfreda Gierłach

FILIA BIBLIOTECZNA
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek uczniowie klasy III
Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach Drugich wzięli udział w lekcji
bibliotecznej nt. „Jak korzystać z encyklopedii i słowników”. Po raz czwarty
przedszkolaki zostały zaproszone do udziału w organizowanym przez
bibliotekę Małym Konkursie Recytatorskim. Dzieci recytowały wiersze
polskich autorów. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali nagrody
książkowe oraz słodycze.

LOKALNE KOŁO PSZCZELARSKIE Z WIZYTĄ
W BIBLIOTECE
Przedstawiciele Koła Pszczelarskiego: pan Stanisław Pikula,
pan Michał Kuźnicki, pani Beata Sulowska i pan Władysław Wielgus
przeprowadzili pogadankę i prezentację na temat pszczół i produktów
pszczelich. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały żywe pszczółki
w ulu i degustowały miodek. Spotkanie miało na celu promocję pszczół
i walorów smakowo-zdrowotnych miodu. Dziękujemy za interesujące
spotkanie.
Uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki 2.06.2014 r. obejrzały
spektakl pt. ,, Magiczna księga” , w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki
,,Maska'' z Krakowa. Przedstawienie bardzo się dzieciom podobało.
Zostało zorganizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
Uzależnień realizowanego przez bibliotekę.

Jadwiga Piech
Anna Sajdak

Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego
w Modliborzycach już po raz trzeci zorganizowała rajd rowerowy
bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego
i rowerów „Odjazdowy Bibliotekarz”, wpisując się tym samym do
ogólnopolskiej akcji pod tym samym hasłem.
Ponad 30 uczestników pojechało wraz z Odjazdowymi
Bibliotekarzami w czytelniczą przygodę w deszczową sobotę 3 maja 2014 r.
No i jak się okazało, czytelnicy i rowerzyści z cukru nie są, i nawet w deszczu
potrafią się dobrze bawić :) Dziękujemy uczestnikom za odwagę, udział
i świetną zabawę.
Tegoroczna trasa, nazwana „pętlą modliborską” liczyła około 35
km i biegła przez: Majdan, Ciechocin, Kalenne, Gwizdów, Osówek,
Maliniec, Stojeszyn Pierwszy, Słupie do Modliborzyc.
Dziękujemy za wsparcie: lokalnemu sponsorowi, Stowarzyszeniu
Bibliotekarzy Polskich, policji i wszystkim pozytywnym ludziom, dzięki
których chęci współpracy „Odjazdowy” jest tak "uśmiechniętą" i pogodną
(nawet w deszczu) akcją. Do zobaczenia za rok :)
Bibliotekarki

KULTURA
SREBRNY SŁOWIK DLA IZY
18 marca 2014 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się
powiatowe eliminacje festiwalu „Śpiewający Słowik”.
Pierwszą kategorię wiekową zdominowały nasze
wokalistki; I nagrodę i nominację do finału zdobyła
Ola Tracz, II miejsce zajęła Ela Jakubiec, III miejsce –
Julia Fijałkowska. W kategorii drugiej III miejsce
zajęła Magda Hunicz. W czwartej kategorii I nagrodę
i nominację do wojewódzkiego finału zdobyła Iza
Kałuża.
W dniach 16 – 18 maja 2014 r. w Rykach
podczas finału Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej, Iza Kałuża wyśpiewała
IZA KAŁUŻA
Srebrnego Słowika (najwyższa nagroda, ponieważ
W RYKACH
I miejsca nie przyznano) w swojej kategorii wiekowej.

Książek z Kocudzy oraz Wacław Hys z Janowa Lubelskiego.
Współorganizatorem Przeglądu było Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim, nagrody finansowe ufundowane zostały przez
Burmistrza Modliborzyc – Witolda Kowalika, nagrody rzeczowe – harmonijki
firmy Seydel ufundował przewodniczący Jury – Bartosz Łęczycki.
Gościliśmy TVP Lublin; krótki reportaż z modliborskiego festiwalu pojawił
się w magazynie kulturalnym „Zobacz, co słychać” 27 maja 2014 r.

TANECZNE SUKCESY
22 marca 2014 r. Edyta Zimak i Dominika Pęk zajęły IV miejsce w
kategorii duety na turnieju tańca „Zaplątane kroki” w Biłgoraju.
5 kwietnia 2014 r. dziewczęta z zespołu EUFORIA zdobyły
wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu „Taneczne Inspiracje” w Biłgoraju.
17 maja 2014 r. na Przeglądzie Zespołów Tanecznych
„Arabeska” o puchar Burmistrza Bełżyc, zespół EUFORIA wytańczył II
miejsce.

BRONISŁAW RAWSKI
Z KOCUDZY

NAJMŁODSZY UCZESTNIK
DAWID MAKSIM

EDYTA ZIMAK I DOMINIKA PĘK

EUFORIA

KABARET
23 kwietnia 2014 r.
kabaret „Grzeczne Chłopaki
Plus…” wystąpił na
Powiatowym Przeglądzie
Te a t r ó w D z i e c i ę c y c h
i Młodzieżowych w Janowie
Lubelskim.
25 maja 2014 r.
zaprezentował się
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Batorzu.

WRĘCZANIE NAGRÓD

WSPÓLNE MUZYKOWANIE

X TRADYCYJNA MAJÓWKA
Nasza Tradycyjna Majówka już od 10 lat „wędruje” po różnych
uroczych zakątkach gminy. Jednym z celów, jaki nam przyświecał, to
umożliwienie mieszkańcom małych miejscowości, a zwłaszcza tym
starszym, obejrzenia i usłyszenia artystów, głównie ludowych, których bez
takiej okazji nie mieliby szans zobaczyć. A trzeba wiedzieć, że na terenie
powiatów; janowskiego i kraśnickiego jest wiele zespołów i solistów, którzy
zdobyli mnóstwo nagród, łącznie z głównymi, na ogólnopolskich
festiwalach.
Tegoroczną Majówkę, którą zorganizowaliśmy wspólnie
z mieszkańcami Dąbia, Rozpoczął ks. proboszcz Marek Danek. Litanię
odśpiewały miejscowe panie. Pieśni maryjne usłyszeliśmy w wykonaniu
Chóru Parafialnego z Wierzchowisk, zespołów śpiewaczych: „Stanianki”
z Potoka Stany, „Janowiacy”, „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze,
z Blinowa,
Szastarki i Modliborzyc. Zagrali: nasza orkiestra dęta
z Wierzchowisk, na skrzypcach Bolesław Serwatka oraz na harmonijkach

KONCERT Z OKAZJI KANONIZACJI
Na koncercie zorganizowanym 4 maja 2014 R. z okazji
kanonizacji Jana Pawła II, na scenie GOK-u wystąpili uczniowie Zespołu
Placówek Oświatowych w Stojeszynie, obejrzeliśmy inscenizację
przygotowaną przez
księdza Mateusza
Woszczynę oraz
K a t o l i c k i e
Stowarzyszenie
Młodzieży z Modliborzyc
a także wysłuchaliśmy
koncertu Chóru
P a r a f i a l n e g o
z M o d l i b o r z y c
z towarzyszeniem Kai
i Natalii Pielaszkiewicz.
Przed koncertem
Burmistrz Modliborzyc –
p. Witold Kowalik wręczył nagrody uczestnikom, cieszącego się dużym
zainteresowaniem, konkursu plastycznego. Z prac młodych artystów
utworzyliśmy pokaźną wystawę.

ustnych Stefania Suchora ze Stojeszyna i Hieronim Markut z Blinowa.
Mieszkańcy Dąbia i Dąbrosu znakomicie zorganizowali poczęstunek dla
wszystkich uczestników spotkania; występujących artystów i publiczności.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych osób i firm.

XIII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MUZYKUJĄCYCH
NA HARMONIJKACH USTNYCH
18 maja 2014 r., podczas XIII Wojewódzkiego Przeglądu
Muzykujących na Harmonijkach Ustnych mogliśmy usłyszeć i obejrzeć 19
artystów z terenu Lubelszczyzny. Konkursowe występy oceniali: Bartosz
Łęczycki – muzyk, mistrz harmonijki, Tomasz Gąsior – lubelski muzyk
i pedagog oraz Bartłomiej Gutek – animator kultury, producent muzyczny.
Nagrodzeni zostali: Leszek Łukasiewicz z Janowa Lubelskiego, Józef
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TEATR
1 3 c z e r w c a 2 0 1 4 r. d l a
zachwyconych najmłodszych widzów
z Przedszkola w Modliborzycach
i Szkoły Podstawowej, teatr
działający przy Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Janowie
Lubelskim, przedstawił na scenie
w GOK-u „Słoneczną bajkę”.

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
Gminne eliminacje XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego
zorganizowaliśmy w dniu 20 maja 2014 r. Prezentacje 25 uczestników,
w dwóch kategoriach wiekowych, oceniała komisja; Marta Arent – Kuta,
Zdzisław Drzazga oraz Krystyna Wójcik.
Do eliminacji powiatowych zostali nominowani: Kinga Tylus
z Zespołu Szkół w Modliborzycach oraz Mikołaj Żuraw, Dawid
Jaskowski i Karolina Ślusarska z Zespołu Szkół w Wierzchowiskach.
Andrzej Rząd

REGIONALNY ZJAZD PSZCZELARZY
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
Pierwszy na terenie Powiatu Janowskiego i Gminy Modliborzyce
Regionalny Zjazd Pszczelarzy odbył się
22 czerwca 2014 roku
w Wierzchowiskach Pierwszych.
Zjazd rozpoczął się
uroczystą mszą świętą, którą
koncelebrowali: ks. dr Jacek Staszak w intencji pszczelarzy i ich rodzin oraz
ks. Dziekan Zbigniew Solarz, ks. Wikary Stanisław Rząsa. Słowo Boże
wygłosił zaś nasz rodak ks. prałat Czesław Grzyb. W imieniu pszczelarzy
dary ołtarza składali Joanna Placha oraz Roman Widz. We mszy świętej
uczestniczyło 11 pocztów sztandarowych wraz z delegacjami:
Poczet Koła Pszczelarzy w Modliborzycach, Poczet Zespołu Szkół
w Wierzchowiskach, Poczet Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli,
Poczet Koła Pszczelarzy Zaklików- Trzydnik, Poczet Koła Pszczelarzy
Kraśnik, Poczet Koła Pszczelarzy Godziszów, Poczet Koła Pszczelarzy
Lublin oraz poczty sztandarowe i strażacy jednostek z terenu parafii.
Imprezę prowadzili: Elżbieta Kamińska oraz Jerzy Kałduś.
W uroczystości udział wzięli: starosta janowski Jerzy Bielecki, burmistrz
Miasta Modliborzyce- Witold Kowalik, Prezes Polskiego Związku
Pszczelarzy w Lublinie – Stanisław Różyński, Przewodniczący Rady
Polskiego Związku Pszczelarzy – Mieczysław Skolimowski.
Po mszy świętej, przy udziale orkiestry dętej Gminnego Ośrodka
Kultury w Modliborzycach, nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych
oraz gości na boisko sportowe, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Powitania wszystkich zebranych dokonał Prezes Stanisław
Pikula. Starosta Janowski w swoim przemówieniu przekazał słowa uznania
i wsparcia dla pracy pszczelarzy. Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik
podkreślił rolę pszczoły w przyrodzie i życiu człowieka, wyrażając przy tym
słowa pochwały dla Koła Pszczelarzy. Głos zabrał również Prezes
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
Dalszą część uroczystości uświetniły występy zespołu
tanecznego działającego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Janowie
Lubelskim, dzieci i młodzież zrzeszona przy Gminnym Ośrodku Kultury
przedstawiła bogaty program artystyczno- wokalny.
Wystąpiły również: zespół Majdaniacy, Zespół Śpiewaczy GOK
Modliborzyce, Chór Parafialny z Wierzchowisk oraz Orkiestra Dęta.
W trakcie imprezy nagrodzono dzieci ze szkół z terenu gminy, biorące
udział w konkursie plastycznym „Pszczoła to dar natury”, zorganizowanym
przez Koło Pszczelarzy i Filię Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzchowiskach Pierwszych. Prace można było obejrzeć w czasie
trwania uroczystości, wszystkie zostały nagrodzone.
Uczestnicy zjazdu mogli wziąć udział w loterii pszczelarskiej
z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
W trakcie imprezy można było obejrzeć oraz zakupić sprzęt
pszczelarski i niezbędne akcesoria. Spróbować przysmaków z ula i nie
tylko, a to za sprawą Koła Gospodyń "Gospodarni", które zaprezentował
swoje stoisko z produktami tradycyjnymi i regionalnymi.
Gwiazdą wieczoru był zespół Meffis, który swym występem umilił
wieczór wszystkim uczestnikom zjazdu.
Miło było nam się wspólnie spotkać i mamy nadzieję, że uda się to
powtórzyć w przyszłości.
Współorganizatorami zjazdu byli: Gminne Koło Pszczelarzy
w Modliborzycach z siedzibą w Wierzchowiskach Pierwszych, Starostwo
Powiatowe w Janowie Lubelskim, Urząd Miejski w Modliborzycach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowiskach Pierwszych, Gminny
Ośrodek Kultury w Modliborzycach oraz Koło Gospodyń „Gospodarni” .
Dziękujemy wszystkim sponsorom przy wsparciu których zorganizowaliśmy
zjazd!

Zarząd Koła Pszczelarzy

CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?

BIERZEMY CZYNNY UDZIAŁ W AKCJI
SPRZĄTANIA ZIEMI...

GRUPA STARSZA PODSUMOWUJE PROGRAM
- CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU KATARZYNIE
I DARIUSZOWI FIROSZOM ZA WSPANIAŁE
PREZENTY NA RZECZ PRZEDSZKOLA

ODPOCZYNEK NA RYNKU W ZAMOŚCIU...

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE NIE
ZABRAKŁO POMYSŁÓW BY UDEKOROWAĆ
RODZINNE STOŁY...

POZNAJEMY TRADYCJE SZKOŁY - DZIEŁA
PATRONA W PRZEDSZKOLU...

ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

DZIĘKUJEMY PANI ANNIE SAJDAK, ZA
ZORGANIZOWANIE PRZEDSTAWIENIA
TEATRALNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA...

UWAGA, UWAGA!ODPALAMY ARMATĘ... CZYLI
CIĄG DALSZY WYCIECZKI DO ZAMOŚCIA

UCZESTNICY KONKURSU
RECYTATORSKIEGO - GRUPA MŁODSZA

URODZINKI

URODZINKI

URODZINKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU PIŁKI
NOŻNEJ „Z PODWÓRKA NA STADION
O PUCHAR TYMBARKU”
Piłka nożna cieszy się wśród dzieci ogromną popularnością.
Widać to na każdym kroku, gdzie grupki chłopców spotykają się, by
doskonalić swoje piłkarskie umiejętności. Podobnie jak w roku poprzednim,
zorganizowałem zajęcia dodatkowe z piłki nożnej, by chłopcy z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Modliborzycach mogli przygotować się do Turnieju
Piłki Nożnej „Tymbark”, a także miło i sportowo spędzić wolny czas.
W tym roku szkolnym w turnieju wprowadzono dwie kategorie
U-10 i U-12. Ze względu na sporą liczbę zgłoszonych drużyn, musieliśmy
rozegrać zawody gminne, by wyłonić reprezentacje na zawody powiatowe.
W kategorii U-10 zwyciężyła drużyna z PSP w Modliborzycach, a w kategorii
U-12 drużyna z PSP w Wierzchowiskach.

W finale powiatowym turnieju chłopcy z PSP w Modliborzycach,
po bardzo dobrych meczach zajęli II miejsce, ulegając tylko 1:0 PSP
w Kocudzy, która wygrała zawody. Skład drużyny: P. Blacha, M. Kasica,
B. Kawęcki, K. Kruk, M. Kędra, P. Siwkiewicz, K. Surowski, D. Głowala,
K. Kowal, B. Golec, H. Sowa.
Cieszy fakt, że rosną nowe pokolenia, które przy odpowiednim
szkoleniu, mogą osiągnąć bardzo dobre wyniki w sporcie.
Tomasz Nalepa

W STRAŻNICY OSP W MODLIBORZYCACH
Podczas spotkania uczniów klasy Ia Publicznej Szkoły
Podstawowej ze strażakami w strażnicy OSP w Modliborzycach druhowie
Tomasz Taradyś i Łukasz Wróbel zapoznali dzieci z praktycznym
zastosowaniem sprzętu strażackiego, który jest wykorzystywany w akcjach
ratujących życie i mienie ludzkie. Opowiadali także o ciężkiej,
odpowiedzialnej, ale i niejednokrotnie niebezpiecznej pracy strażaka.
Dziękujemy strażakom za ich ofiarną pracę i pomoc niesioną
ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.
Bożena Pikula
Magdalena Wołoszynek

c.d. str.14

SPOTKANIE Z PSZCZELARZAMI
W Zespole Szkół w Modliborzycach odbyło się spotkanie
z pszczelarzami z Gminnego Koła Pszczelarskiego w Modliborzycach.
Pszczelarze opowiadali o życiu i pracy pszczół, ich zwyczajach, sposobie
wytwarzania miodu, o wielkiej roli oraz znaczeniu pszczół w przyrodzie.
Prezentowali atrybuty pszczelarskie wykorzystywane w codziennej pracy
z pszczołami.
Spotkanie z pszczelarzami zakończyło się ,,na słodko”
degustacją pysznego miodu.
Bożena Pikula

ŻYJ ZDROWO
Uczniowie klasy Ia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach w ramach edukacji prozdrowotnej wierszami
i piosenkami zachęcali swoich kolegów, nauczycieli i zaproszonych gości
do zdrowego stylu życia. Podczas
uroczystości ,,Żyj zdrowo”
częstowali owocami, sokami
i organizowali różnorodne zabawy
ruchowe. Uroczystość zakończyła
się spotkaniem integracyjnym.
Rodzice przygotowali pyszne
ciasta owocowe i tartinki ze zdrową
żywnością. ,,Nasze zdrowie
bardzo ważne, bierz je zawsze na
poważnie”.
Bożena Pikula

DOBOSZÓWKA - MIEJSCE AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU
Uczniowie klasy Ia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach wzięli udział w warsztatach ,,Od ziarna do chleba".
Zajęcia rozpoczęły się od młócenia snopów żyta cepami, przesiewania
i młynkowania ziarna, mielenia
żarnami i własnoręcznym
formowaniem chleba. Dodatkową
atrakcją było wyrabianie masła.
Warsztaty zakończyły się degustacją
upieczonego chleba z masłem.
„Doboszówka” oferuje także
ciekawe ścieżki edukacyjne
i rozrywkę na placu zabaw. Czas
spędzony w ,,zielonej szkole" bardzo
się wszystkim podobał.
Polecamy ,,Doboszówkę" jako
miejsce aktywnego wypoczynku, wyciszenia się i bliskiego kontaktu
z przyrodą.
Bożena Pikula
Magdalena Wołoszynek

ŚWIĘTO TEATRU
„Teatr może być po prostu szukaniem prawdy pomiędzy ludźmi”
Jerzy Grotowski

Międzynarodowy Dzień Teatru ustanowiono w 1961 roku
w Wiedniu z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Wybór
padł na 27 marca , bo ta data upamiętnia otwarcie Teatru Narodów
w Paryżu w 1957 roku. Było to ważne wydarzenie zarówno kulturalne, jak
i polityczne, gdyż spotkały się wtedy zespoły teatralne obu stron żelaznej
kurtyny.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach
włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Gminnej
Bibliotece Publicznej . Zespół teatralny „Figielek” Dzień Teatru uczcił
inscenizacją.
Dziecięca grupa
teatralna, przygotowana przez
polonistkę Zuzannę Skoczyńską, dnia
27 marca 2014 roku wystawiła sztukę pt.
„Zaproszenie do Narnii”. Prezentację
obejrzeli pracownicy biblioteki
i Urzędu Miejskiego, rodzice, czytelnicy.
Młodzi aktorzy dobrze zagrali
swoje role i zainteresowali widownię.
Wszyscy zwrócili uwagę na przesłanie
sztuki, wyrażone słowami; „Przy
interesujących książkach czas płynie szybko”. Zważywszy na miejsce
prezentacji – bibliotekę –zabrzmiało ono bardzo wymownie.
Zarówno młodzi aktorzy, jak też widzowie w Międzynarodowym Dniu Teatru
przeżyli miłe spotkanie z teatrem. Cieszy fakt, że „Figielek” mógł dostarczyć
wzruszeń i zmobilizować do refleksji.
Zuzanna Skoczyńska

MŁODZI AKTORZY W JANOWIE LUBELSKIM
Już po raz trzeci teatralne zespoły z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół w Modliborzycach wzięły udział
w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
w Janowie Lubelskim. Dziecięce zespoły dnia 23 kwietnia 2014 roku
wystąpiły na scenie Janowskiego Ośrodka Kultury. Nasze dwie grupy
„Wesoły Teatrzyk” i „Figielek”, przygotowane przez polonistkę Zuzannę
Skoczyńską, znalazły się obok innych 12 zespołów z powiatu janowskiego.
„Wesoły Teatrzyk” przedstawił inscenizację pt. „Demeter i Kora”,
która została przyjęta z entuzjazmem i zyskała bardzo dobrą ocenę jury.

Równie udana była prezentacja pt.
„Zaproszenie do Narnii”. Młodzi aktorzy z grupy o nazwie „Figielek” z
wdziękiem i swobodą odegrali swoje role. Nasi uczniowie doskonale czuli
się na scenie . Jury doceniło ciekawy ruch sceniczny, poprawną dykcję,
dbałość o detale w obu inscenizacjach.
Za udział w przeglądzie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
Uczniowie , przebywając w sali widowiskowej, mieli okazję
obejrzeć inne wystawiane sztuki. Była to dla nich interesująca lekcja
teatralna oraz sposobność do czynienia spostrzeżeń i wyciągania
wniosków.

WIOSENNA PREMIERA
W Publicznej Szkole Podstawowej w Modliborzycach 15 kwietnia
2014 roku uczniowski „Wesoły Teatrzyk” wystawił sztukę pt. „Demeter
i Kora”, opartą na motywie mitu greckiego, w którym próbowano wyjaśnić,
jak powstały cztery pory roku .
Mitologiczna opowiastka ożyła . Kilkanaścioro szóstoklasistów
ze szkolnego teatrzyku wcieliło się w role greckich bogów . Na scenie
pojawiły się : Demeter, Kora, Kyane, Hekate, Rea , Ganimedes , Hermes,
Zeus, jak również cztery pory roku,
przynoszące zmiany w świecie
p r z y r o d y. T r w a j ą c a 3 0 m i n u t
inscenizacja przeniosła wszystkich
w niezwykłe klimaty. Niewątpliwie
przyczyniły się do tego staranie
przygotowane kostiumy, rekwizyty
i muzyka. Sztukę wyreżyserowała mgr
Zuzanna Skoczyńska.
Spektakl obejrzeli uczniowie
klas I – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, nauczyciele
i rodzice młodych aktorów.
Inscenizacja została przyjęta
z zainteresowaniem i zyskała uznanie widowni.
Zuzanna Skoczyńska
c.d. str. 15

JEŚLI MAJ, TO Z POEZJĄ…
15 maja 2014 roku uczniowie klas IV - VI Publicznej Szkoły
Podstawowej w Modliborzycach po raz kolejny wzięli udział w „Majowych
Spotkaniach z Poezją”.
W szkolnej
świetlicy pojawiły się
dzieci zainteresowane
poezją. 24 uczniów
przygotowało
recytacje ulubionych
wierszy polskich
poetów,
a liczni
słuchacze
mieli
okazję poznać
z a b a w n e l u b
wzruszające teksty,
starannie wyszukane
w tomikach poezji.
Dostrzega się, że grono recytatorów systematycznie powiększa
się a recytacje są na dobrym poziomie.
Koncert poezji w szkole był miłą odskocznią od codzienności.
Zuzanna Skoczyńska

SPEKTAKL „DEMETER I KORA” NA FESTIWALU
NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK W LUBLINIE
Ogromny sukces! Spektakl pt. „Demeter i Kora” zakwalifikował
się do turnieju wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych. „Wesoły Teatrzyk” z Publicznej Szkoły Podstawowej
|w Zespole Szkół w Modliborzycach znalazł się w Finale Festiwalu
Najciekawszych Widowisk Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Festiwal
odbył się dnia 13 maja 2014 roku w Dzielnicowym Domu Kultury LSM przy
ulicy Wallenroda w Lublinie.
Nasi uczniowie przedstawili tam sztukę pt. „ Demeter i Kora”.
Młodzi aktorzy bardzo dobrze wypadli na scenie. Byli dumni z tego, iż
reprezentowali
n a s z ą
szkołę,gminę
i powiat!
W sali
widowiskowej
uczniowie mieli
możliwość
obejrzenia wielu
doskonałych
spektakli,
przygotowanych
przez najlepsze
„WESOŁY TEATRZYK” Z INSTRUKTORKĄ ORAZ DYR. grupy teatralne z
WOK P. JÓZEF OBROŚLAK W LUBLINIE
n a s z e g o
województwa.
Udział w Festiwalu pozwolił na bliski kontakt ze sztuką oraz konfrontację
naszych dokonań z osiągnięciami najlepszych dziecięcych grup
teatralnych.
Opiekun i instruktor „Wesołego Teatrzyku”
Zuzanna Skoczyńska

SUKCES W MAŁYM KONKURSIE
RECYTATORSKIM
Uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach Kinga Tylus
otrzymała nominację do turnieju
wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie!
Wybrany wiersz pt. „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy
Szymborskiej Kinga najpierw recytowała w szkole podczas „Majowych
Spotkań z Poezją”, potem na scenie GOK-u w Modliborzycach podczas
turnieju gminnego,
a następnie w Janowie
Lubelskim.
Na powiatowym
turnieju recytatorskim w
dniu 21 maja 2014 roku
wystąpiło 34 uczestników
z różnych szkół
i miejscowości. Każdy
recytator otrzymał nagrodę
książkową
i dyplom,
ufundowane przez
Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim.
5 czerwca 2014 r. Kinga wzięła udział w turnieju wojewódzkim
XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego. Spotkanie finalistów odbyło się
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Recytatorka pięknie
zinterpretowała utwór naszej noblistki. Kinga otrzymała pamiątkowy
dyplom. Pisemne podziękowanie za przygotowanie uczennicy do konkursu
otrzymała od organizatorów mgr Zuzanna Skoczyńska.
Zuzanna Skoczyńska

"W CISZY NIEPOKALANEJ" PRZEDSTAWIENIE
Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II
27 kwietnia bieżącego roku ludzie na całym świecie wspólnie
przeżywali kanonizację Jana Pawła II. Również i w naszej parafii
świętowaliśmy to wielkie i niezwykle ważne dla wszystkich chrześcijan
wydarzenie. Z tej okazji młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
pod czujnym okiem księdza Mateusza Woszczyny oraz pani mgr Anny
Surowskiej przygotowała program słowno- muzyczny, który mieszkańcy
Modliborzyc mieli okazję obejrzeć w kościele parafialnym. Scenki z życia
papieża, prezentacje multimedialne oraz liczne utwory muzyczne wywołały
w z r u s z e n i e
i sprawiały, że na
twarzach wielu z nas
pojawiły się łzy
szczęścia. Spotkanie
zakończyło się
wspólną modlitwą
oraz odśpiewaniem
,,Barki", ulubionej
pieśni papieżaPolaka.
Magda Majewska

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY
O WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
PT. „LUBELSZCZYZNA”
W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowana została kolejna część
konkursu promującego własny region, który stał się już tradycją naszej
szkoły. Zaczynaliśmy od konkursu wiedzy o gminie pt. „ Tu jest moje
miejsce, tu jest mój dom” , poprzez konkurs wiedzy o powiecie – „Ziemia
powiatu janowskiego” i konkurs wiedzy o województwie lubelskim pt.
„Lubelszczyzna”.
17 marca 2014 r. w naszej szkole odbył się etap gminny konkursu
„Lubelszczyzna”, w którym udział wzięli laureaci etapów szkolnych z trzech
gimnazjów gminy Modliborzyce. Wśród laureatów konkursu znalazły się
dwie uczennice naszego gimnazjum: Aleksandra Wielgus i Agata Adamek,
które zajęły III i IV miejsce.
Organizatorzy

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY
„PANGEA”
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Pangea”. Konkurs
odbywa się równolegle w 11 krajach Europy. W poprzednim roku wzięło
w nim udział około 150 000 uczniów. Kraje uczestniczące w tym
przedsięwzięciu to: Niemcy, Dania, Włochy, Austria, Polska, Portugalia,
Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy i Węgry.
Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 , Liceum
Ogólnokształcące Meridian
oraz Vistula University
w Warszawie.
28 marca 2014 r.
w Warszawie odbył się finał
konkursu. Zjechali na niego
uczniowie z całej Polski,
a wśród nich nasi
„matematycy” ze szkoły
podstawowej Karol Latus
i Sylwia Adamek.
Nauczyciele matematyki
c.d. str.16

„PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY”

KONKURS RECYTATORSKI

Pod takim hasłem16 kwietnia 2014 roku klasa pierwsza
gimnazjum zaprezentowała montaż słowno - muzyczny z okazji Świąt
Wielkanocnych. Montaż przybliżył wszystkim nauczycielom i uczniom
naszej szkoły oraz przedszkolakom znaczenie słowa „krzyż” w różnych
e p o k a c h
historycznych, jak
również znaczenie
k r z y ż a d l a
Chrześcijan. Apel
stał się doskonałą
okazją do refleksji
w przededniu
T r i d u u m
Paschalnego.
Mirosława Skubik

Coroczny konkurs recytatorski zachęca dzieci i młodzież do
obcowania z poezją. Dlatego też uczniowie naszej szkoły chętnie biorą
udział w Małym Konkursie Recytatorskim. Po pierwszym etapie, który odbył
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach, nominacje otrzymali:
ź Karolina Ślusarska z kl. IV – pod opieką p. T. Tomaszewskiej i p. A. Pyrak
ź Mikołaj Żuraw z kl.
I - pod opieką
P. G.Wołoszynek
ź Dawid Jaskowski
z kl.I – pod opieką
K. Jaskowskiej
Uczniowie ci
reprezentowali naszą
szkołę podczas
e l i m i n a c j i
powiatowych w JOK.
Wyróżnienia otrzymali
Karolina i Dawid;
Mikołaj zajął III
miejsce.

WYCIECZKA DO RZESZOWA
21 maja 2014 r. uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasy szóstej
szkoły podstawowej pod opieką nauczycieli, uczestniczyli w wycieczce do
Rzeszowa. Jest to miasto położone w województwie podkarpackim nieco
ponad 100 kilometrów od Wierzchowisk. Jak okazało się, mimo tak niedużej
odległości, dla wielu uczniów było to pierwsze spotkanie z tym urokliwym
miastem Podkarpacia. Na turystów czeka tu wiele atrakcji. Podczas
naszego pobytu, zwiedziliśmy Muzeum Dobranocek PRL-u, przeszliśmy

Rzeszowską Trasą Podziemną, podziwialiśmy pokaz Fontann
Multimedialnych, odpoczywaliśmy na przepięknym Rynku - wśród
malowniczych kamieniczek, zaś na zakończenie naszej wycieczki
obejrzeliśmy film animowany ( w technice 3D ) pt. „ Rio 2”. Film bawił
humorem, muzyką, zachwycał krajobrazami, ale miał też przesłanie
ekologiczne - przybliżył naszej młodzieży zagrożenia, jakie niesie ze sobą
wycinanie lasów Puszczy Amazońskiej.
Mirosława Skubik

PREZENTACJA PROJEKTU GIMNAZJALNEGO
„WYCIECZKA DO WIELKIEJ BRYTANII”
6 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół w Wierzchowiskach
Drugich, przed społecznością szkoły oraz licznie zgromadzonymi
rodzicami, odbyła się prezentacja projektu klasy drugiej gimnazjum „Wycieczka do Wielkiej Brytanii”. Swoją obecnością zaszczycił nas również
Burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik.
Od kilku lat uczniowie naszego gimnazjum realizują w klasie
drugiej projekt gimnazjalny. W tym
roku gimnazjaliści zdecydowali, że
tematem będzie Wielka Brytania.
Głównym celem działań było
pogłębienie wiedzy na temat
Wielkiej Brytanii. Praca nad
projektem sprawiła, że drugoklasiści
nauczyli się brać odpowiedzialność
za powierzone im zadania,
planować czas pracy i współdziałać
w grupie.
Wycieczkę do Wielkiej Brytanii rozpoczął pokaz multimedialny,
który przybliżył
wszystkim ten kraj.
Kolejnym punktem
prezentacji była
inscenizacja
dramatu Williama
Szekspira „Romeo
i Julia” w wersji
angielskiej.
Przedstawienie
było dopracowane
w k a ż d y m
szczególe –
doskonała znajomość tekstu, staranna wymowa, idealnie dobrana muzyka
i kostiumy wypożyczone z lubelskiego teatru! Na szczególne uznanie
zasługiwała także scenografia, która była wynikiem ciężkiej pracy
drugoklasistów oraz opiekunów.
Na zakończenie młodzież poczęstowała wszystkich
zgromadzonych słodkimi muffinkami.
Opiekunowie projektu

T. Tomaszewska, A. Pyrak

„NARÓD, KTÓRY NIE ZNA SWOJEJ
PRZESZŁOŚCI, UMIERA”
Słowa te przyświecały tegorocznym obchodom rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym
przybliżyli kartę historii naszej Ojczyzny. Ówczesne wydarzenia majowe
były ogromnym przełomem dla Polski. Była to druga Konstytucja na świecie.
Fakt ten świadczy o wielkiej dojrzałości politycznej polskich patriotów.
Młodzież naszej szkoły rozważała, co one znaczą dla współczesnego
młodego człowieka, czym jest Ojczyzna, co znaczy być Polakiem?
W zdecydowany sposób podkreślała, że naszym zadaniem jest utwierdzać
siebie,i innych
w pozytywnych
wartościach, którymi
powinien szczycić się
prawdziwy patriota.
Losy Polski dla niego
nigdy nie mogą być
obojętne.
N a s i
przodkowie, żyjący
223 lata temu,
wiedzieli czym jest
prawdziwa wolność
i potrafili znaleźć
wyjście dla upadającej Ojczyzny. Największą ich wartością była Ojczyzna!
I dlatego dziś, żyjąc w zwariowanym tempie nie wolno nam negować
wszelkich wartości, odrzucać jakichkolwiek form uczczenia przeszłości.
W dzisiejszych czasach szczególnie pamiętajmy o naszej historii. Jesteśmy
członkami Unii Europejskiej, wspólnoty państw, współpracujemy w niej
z innymi, ale pielęgnujemy naszą tożsamość. Pamiętajmy, że wspólnie
z innymi krajami, od tysiąca lat budujemy współczesną kulturę i tradycję
Europy, a Konstytucja 3 Maja- pierwsza w Europie , jest na to dowodem. Tę
myśl uczniowie zaprezentowali tez rodzicom naszej społeczności oraz
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Gminnym Ośrodku Kultury
w Modliborzycach.
T. Tomaszewska, A. Pyrak

DIECEZJALNY PIKNIK RODZIN
Dnia 10 maja 2014 r. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział
w Diecezjalnym Pikniku Rodzin w ZSCKR w Potoczku. Spotkanie miało na
celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nasi uczniowie pod kierunkiem pań - E. Bożek, W. Zarzyckiej
i T. Tomaszewskiej przygotowali przedstawienie teatralne na konkurs pod
hasłem W zdrowym ciele, zdrowy duch. Zajęli II miejsce w konkursie,
wykazując się dużymi zdolnościami aktorskimi. Chętnie też brali udział
w wielu konkurencjach sportowych, przygotowanych przez organizatorów.
I tak mile spędzili sobotnie popołudnie.
Opiekunowie

c.d. str.17

TURNIEJ PIŁKARSKI COCA-COLA CUP 2014
COCA-COLA CUP to najstarszy i jeden z najważniejszych
turniejów dla młodzieży w Polsce. Co roku uczestniczą w nim dziewczęta
i chłopcy reprezentujący gimnazja z całego kraju. Ponieważ startują w nim
tylko reprezentacje szkół, często bywa określany jako ,,nieoficjalne
Mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej”.
Publiczne Gimnazjum w Wierzchowiskach Drugich
reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców. Pierwsza runda zawodów
z udziałem dziewcząt, rozegrana została w Chrzanowie 2 kwietnia 2014r.
Nasze zawodniczki wygrały, awansując tym samym do rundy drugiej.
Kolejny szczebel turnieju odbył się w Janowie Lubelskim 15 kwietnia 2014r.
na boisku ,,ORLIK”, przy Zespole Szkół Zawodowych. Reprezentacja
dziewcząt zakończyła zawody na miejscu czwartym. Natomiast pierwsza
runda rozgrywek w kategorii chłopców odbyła się 3 kwietnia 2014r.
w Janowie Lubelskim. Drużyna chłopców uległa tylko gospodarzom

zawodów zajmując drugie miejsce.
Turniej COCA-COLA CUP to poza świetną zabawą i okazją do
sprawdzenia swoich umiejętności na tle rówieśników, to również trampolina
do profesjonalnej
kariery piłkarskiej, a
także doskonała
platforma do
promocji zdrowego
i aktywnego stylu
życia.
Nauczyciele
wychowania
fizycznego

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

LEKKOATLECI ZE STOJESZYNA W FINALE
WOJEWÓDZKIM

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione przez
Jana Pawła II, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym przygotowali dla
całej wspólnoty parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach
Stojeszyńskich uroczystą akademię z okazji kanonizacji Jana Pawła II
i Jana XXIII. Społeczność uczniowska swoim występem chciała wyrazić
ogromną radość, że
wreszcie po dziewięciu
latach, pragnienia Polaków
zostały spełnione – łącznie
z pragnieniami innych,
kierujących do Watykanu
podobne prośby w sprawie
„dobrego papieża Jana”,
Jana XXIII. Myślą
przewodnią scenariusza
było zaprezentowanie przez
dzieci „Recepty na świętość
wg Jana Pawła II”.
Uczniowie przytaczali przykłady wielkiej świętości swojego patrona.
Zebrani mogli przypomnieć sobie wydarzenia z życia Ojca św., usłyszeć
jego słowa wygłaszane podczas pielgrzymek, wsłuchać się w piękną poezję
i pieśni wykonywane przez uczennice. Młodzież przedstawiła również
niektóre z cudów dokonanych przez Jana Pawła II. Wielką radości dla
wszystkich było wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni Papieża – „Barki”.
Całość uświetniały prezentacje multimedialne o Janie Pawle II. Parafianie i
przybyli goście mogli także podziwiać wystawę prac plastycznych uczniów
o Janie Pawle II, przygotowaną specjalnie na tę uroczystość. Ten niezwykły
dzień był dla wszystkich kolejną okazją do rozpalenia iskry Bożego
Miłosierdzia i na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach.

Otoczenie szkoły i zaplecze sportowe w Stojeszynie stwarzają
dogodne warunki do uprawiania lekkiej atletyki. Pomimo małej ilości
uczniów można odnosić spore sukcesy sportowe nawet w województwie.
Dali temu przykład uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Stojeszynie Pierwszym. W Powiatowej Gimnazjadzie w Indywidualnych
Zawodach LA, która odbyła się 8 maja 2014 roku w Janowie Lubelskim,
sześcioro uczniów zajęło miejsca na podium i awansowało do zawodów
rejonowych:
ź
Karolina Krzysztoń – I miejsce w pchnięciu kulą,
ź Kinga Cyran – I miejsce w skoku w dal,
ź Wojciech Rudnicki – II miejsce w biegu na 1000m,
ź Paweł Wieczorek – III miejsce w biegu na 100m,
ź Krzysztof Rudnicki – III miejsce w biegu na 2000m,
ź Wiktor Łańczak – III miejsce w rzucie oszczepem,
21 maja 2014 r. uczniowie z powodzeniem reprezentowali szkołę
i powiat w zawodach rejonowych w Kraśniku. Do finału wojewódzkiego
awansowało dwoje lekkoatletów:
ź Karolina Krzysztoń – I miejsce
w pchnięciu kulą,
ź Krzysztof Rudnicki – III miejsce
w biegu na 2000m.
28 maja 2014r. w Puławach
uczniowie wzięli udział w finale
wojewódzkim Indywidualnych Zawodów
Lekkoatletycznych. Karolina Krzysztoń
zajęła X miejsce w pchnięciu kulą,
a Krzysztof Rudnicki XII w biegu na
2000m.
Mam nadzieję, że w przyszłym
roku szkolnym nasi uczniowie będą
odnosić równie dobre wyniki.

Monika Brzozowska
Jolanta Gajór

Tomasz Nalepa

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste
powietrze wokół nas” realizowały starsze przedszkolaki. Założeniem
programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz
wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją
na dym tytoniowy. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród
dzieci. Chętnie uczestniczyły
one w zajęciach, łatwo
przyswajały informacje na
temat zagrożenia
wynikającego z palenia tytoniu
oraz jak unikać przebywania
dzieci w zadymionych
pomieszczeniach.
Przedszkolaki zwiększyły
wiedzę dotyczącą
szkodliwości dymu,
obserwowały różne źródła
dymu, projektowały własne
znaczki „Nie pal przy mnie”,
zapoznały się z postacią dinozaura Dinka, nauczyły jego piosenki
i wykonały jego portret. Dinuś i jego piosenka bardzo spodobały się
dzieciom i przypominały wszystkim o tym, że chcemy żyć w pięknym
kolorowym świecie i oddychać czystym powietrzem. Na zakończenie zajęć
rodzice otrzymali od dzieci i nauczyciela list, w którym poinformowani zostali
o zakończeniu zajęć z edukacji zdrowotnej, a dzieci otrzymały kolorowankę
i breloczek z Dinkiem.
Barbara Dudek

PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLASY I
12 maja 2014 r. w bibliotece szkolnej gościli uczniowie klasy
I wraz z wychowawczynią panią Elżbietą Krzysztoń. Pierwszoklasiści
wykazali się wiedzą na temat zasad poszanowania książek i znajomością
wielu baśni i bajek. Po
u r o c z y s t y m
ślubowaniu zostali
p a s o w a n i n a
czytelników i otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
Następnie uczniowie
zapoznali się
z regulaminem
biblioteki szkolnej
i wypożyczyli pierwsze
książki.

DZIEŃ BIBLIOTEK 2014
W obchody Tygodnia Bibliotek 2014 włączyła się nasza
biblioteka szkolna. W bibliotece zaprezentowana została wystawa książek
o Janie Pawle II oraz „książki waszych rodziców i dziadków”.
Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum
zorganizowany został konkurs „Musisz Przeczytać Tę Książkę". Celem
konkursu było promowanie czytelnictwa wśród uczniów. Należało
„zareklamować" książkę wartą przeczytania i zachęcić innych do sięgnięcia
po nią. Do uczniów klas I i II szkoły podstawowej skierowany
został konkurs „By Czytać Się Chciało, Zakładkę Zrób Wspaniałą!”. Zadanie
konkursowe polegało na wykonaniu zakładki do książki. Prace można było
wykonać dowolną techniką.Najciekawsze prace zostały nagrodzone
i zaprezentowane w bibliotece szkolnej.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

W ŚWIECIE FIZYKI

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do
programu "Ratujemy i Uczymy Ratować", który powstał dzięki Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program swym zakresem obejmuje
tematy: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy,
sprawdzenie oddechu, ułożenie
nieprzytomnego w pozycji bocznej,
oddechy ratownicze i uciskanie klatki
piersiowej, łańcuch przeżycia.
Szkoła otrzymała sprzęt do nauki
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej - fantomy Mini Ania
(6 sztuk), podręczniki, filmy edukacyjne,
telefony instruktażowe oraz plansze
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W drugim półroczu koordynatorki
programu pani Ewa Kamińska Rząd
i pani Dorota Rząd uczyły dzieci z klas IVVI naszej szkoły zasad udzielania
pierwszej pomocy, zaczynając od
sprawdzenia bezpieczeństwa,
prawidłowego wezwania pomocy przez
telefon, po najprostsze czynności przy
osobie poszkodowanej. Dzieci dostały
kartonowe telefony, na których mogły na
zajęciach i w domu utrwalać numery
alarmowe. Uczniowie podzieleni na małe
grupy, pod czujnym okiem nauczycieli
ćwiczyli na fantomach poszczególne
czynności ratujące życie. Uczniowie
bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach. Wszystkie dzieci
otrzymały dyplomy ukończenia kursu pierwszej pomocy, potrafią wykazać
się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce.
Mamy nadzieję, że przedsięwzięta inicjatywa przyczyni się do
wzrostu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz większej odpowiedzialności
i rozwagi uczniów.

W dniu 11 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste podsumowanie
projektu edukacyjnego pt. „W świecie fizyki”. Zadania projektowe
realizowali uczniowie klasy II Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Stojeszynie Pierwszym. Chcieli oni pokazać, że w świecie fizyki, w którym
żyjemy obowiązują prawa fizyki. Wokół nas ma miejsce wiele rozmaitych
zjawisk. Każdy z nas zastanawiał się na pewno, dlaczego niektóre z nich
występują, co jest ich przyczyną, czy można przewidzieć ich dalszy
przebieg i skutki? Właśnie na tego rodzaju pytania starali się znaleźć
odpowiedź uczniowie.

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNO - RELIGIJNEJ
W dniu 9 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół w Potoczku odbyła się
czwarta edycja Diecezjalnego Konkursu Pieśni Patriotyczno – Religijnej
pod hasłem „Całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz
jeszcze przyjmijcie z wiarą, nadzieją
i miłością”.
W konkursie wzięło udział 23
uczestników
(solistów i grup
wokalnych), reprezentujących
siedemnaście szkół skupionych w
Sandomierskiej Rodzinie Szkół im.
Jana Pawła II oraz szkoły z terenu
gminy Potok Wielki.
W konkursie udział wzięli również
uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Stojeszynie Pierwszym. W kategorii uczniowie klas IV – VI szkoły
podstawowej - Gabriela Nosal, Roksana Szczecka, Dominika Wielgus.
Reprezentantce Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym Katarzynie Wisińskiej jury przyznało - III miejsce w kategorii
gimnazjum – soliści.

Przystępując do projektu, gimnazjaliści chcieli pogłębić swoją
wiedzę z zakresu fizyki, nauczyć się przedstawiać eksperymenty fizyczne
oraz przybliżyć, wydawać by się
mogło skomplikowane zagadnienia
fizyczne swoim rówieśnikom oraz
młodszym kolegom i koleżankom. Już
Kartezjusz wiedział, że nie ma na to
lepszej metody niż przeprowadzanie
doświadczeń. Uczniowie
prezentowali doświadczenia, które
bez problemu można wykonać
w domu przy użyciu podstawowych
sprzętów. Oto niektóre przykłady:
„Ruchome piaski”, „Chmura
w butelce” i „Ocean w butelce”,
„Kolorowy wir” itp. W doświadczeniu "Statek z plasteliny" uczniowie
wyjaśnili, dlaczego statek pływa po wodzie. Na przykładzie modelu
samochodu omówili bezwładność ciał.
W ramach działań projektowych uczniowie przygotowali także
prezentacje multimedialne, filmiki i plakaty.

Nauczyciele Zespołu Szkół
w Stojeszynie Pierwszym

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
WIOSNO, WIOSENKO - GDZIE JESTEŚ?

TEATR W SZKOLE

Z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie wyruszyli na pieszą
wycieczkę po naszej okolicy.

We wtorek, 18 marca 2014 r., naszą szkołę odwiedzili aktorzy
z teatru SMYK z Białegostoku z przedstawieniem pt. "Bajka o rybaku".
Naprawdę ogromne szczęście miał tytułowy Rybak, że trafił do naszej
szkoły. Dzięki dobrym radom dzieci przestał być zachłanny, naprawił swój
błąd i zrozumiał, że prawdziwe szczęście jest niematerialne. Miejmy
nadzieję, że na długo zapamiętają tę lekcję Rybak i jego żona, a także nasi
kochani widzowie.

PALMA WIELKANOCNA

KONKURS
RECYTATORSKI

Na przełomie marca i kwietnia
rodzice uczestniczyli
w warsztatach artystycznych
w szkole, przygotowując
tradycyjną palmę wielkanocną.
W Niedzielę Palmową dzieci
z naszej szkoły wraz z rodzicami
i nauczycielami uczestniczyły
w uroczystej procesji z palmami,
mszy świętej, a następnie
w gminnym konkursie palm.
Nasza palma dostała
wyróżnienie w kategorii „Na
najpiękniejszą palmę
tradycyjną”.

KANONIZACJA JANA PAWŁA II

Trzy uczennice reprezentowały
naszą szkołę w gminnym konkursie
recytatorskim: Jagoda kl.I, Oliwia kl.II
i Wiktoria kl. III.

WYJAZD JANÓW SZKLARNIA
23 maja 2014 r. wyjechaliśmy na zajęcia edukacyjne
przyrodniczo-ekologiczne do Janowskiego Parku Krajobrazowego.

W przededniu tej uroczystości dzieci wraz z rodzinami
przygotowywały plakaty „Święty Uśmiechnięty”. Początkowo plakaty
zostały zaprezentowane w szkole na spotkaniu z rodzicami, a następnie
w miejscowej kaplicy.
Na spotkaniu z rodzicami dzieci zaprezentowały część
artystyczną: „Droga do świętości Jana Pawła II”

W MUZEUM PRZYRODNICZYM

ZAJĘCIA NA PLACU ZABAW

PRZEJAZD BRYCZKĄ

WŚRÓD KONIKÓW W SZKLARNI

UKS JUDO TEAM MODLIBORZYCE
OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W JUDO
2 marca 2014 roku na hali CKF – miasteczko akademickie UMCS
w Lublinie - odbyły się Otwarte Mistrzostwa Woj. Lubelskiego w Judo. Na
zawodach w Lublinie mieliśmy tylko jednego reprezentanta w grupie junior
młodszy - Sławomira Śmietanę. Zawodnik Uczniowskiego Klubu
Sportowego Judo Team Modliborzyce zdobył zasłużone II miejsce. Sławek
tego dnia był w świetnej predyspozycji - w każdą z walk wkładał wielkie serce
i chęć do zwyciężania. Zawody w Lublinie były bardzo mocno obstawione
ekipami zza naszej wschodniej granicy - Ukrainy. Kategoria Sławomira była
nie tylko najliczniejszą kategorią pod względem ilości zawodników, ale
również zawodników z zagranicy, gdzie na 7 zawodników tylko 2 było
reprezentantami naszego kraju. Gratulacje dla Sławomira, który pokazał, że
z małej miejscowości, z jakiej pochodzimy, można się wybić na zawodach
rangi wojewódzkiej. Mamy nadzieję, że ciężka praca, jaką wkłada ten młody
i utalentowany zawodnik na treningach, w przyszłości zaprocentuje
i przyniesie upragnione zwycięstwa na szczeblu krajowym
i międzynarodowym. Tego wszystkiego życzymy naszemu zawodnikowi.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W JUDO

bardzo trudny, gdyż wpłynęło do nas wiele interesujących rysunków.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, a najlepsze prace zostały
wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami.

NIEUDANY START NASZEGO ZAWODNIKA
NA MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW
Dnia 13 kwietnia 2014 roku nasz zawodnik Sebstian Rogoża
wziął udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Kielcach. Tych zawodów
judoka z Modliborzyc nie może uznać za udane. W pierwszej walce
Sebastian trafił na dobrze dysponowanego tego dnia i czołowego
zawodnika jednego z najlepszych klubów w Polsce - Patryka Godek
z Czarnych Bytom. Sebastianowi, niestety, nie udało się przebić przez
strefę eliminacyjną i musiał on godnie przyjąć porażkę. Taki jest sport czasem się wygrywa, czasem przegrywa, jednak w duchu wierzymy, że ta
porażka wzmocni naszego zawodnika, o czym będziemy mogli się
przekonać za niespełna miesiąc na Otwartym Pucharze Polski w Łodzi.

UDANY DEBIUT SŁAWOMIRA ŚMIETANY NA
OTWARTYM PUCHARZE POLSKI MŁODZIKÓW
I MŁODZICZEK W ŁODZI

2 marca 2014 roku w Lublinie w hali przy ulicy Langiewicza 22
odbyła się kolejna edycja Akademickich Mistrzostw Województwa
Lubelskiego. Modliborzyce były reprezentowane przez naszych dwóch
doświadczonych zawodników: Karola Kucharskiego oraz Sebastiana
Rogożę, obaj startujący w kategorii do 66 kg. Karol zajął III, a Sebastian II
miejsce w swojej kategorii wagowej. Obaj nasi reprezentanci wrócili do
domu zadowoleni. Zawody w Lublinie przez naszych zawodników są
traktowane jako cykl przygotowawczy do turniejów ogólnopolskich
i międzynarodowych, dlatego też startują oni nie w swoich kategoriach
wagowych celem lepszego przygotowania.

Dnia 24 maja 2014r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Łodzi miał miejsce Otwarty Puchar Polski Młodzików. Na imprezie tej
rangi Modliborzyce reprezentował tylko jeden zawodnik - Sławomir
Śmietana, który startując w najliczniejszej kategorii zawodów ( aż 27
zawodników) zajął bardzo dobre 14 miejsce. Były to pierwsze zawody
ogólnopolskie naszego zawodnika. Jest nam niezmiernie miło, że mamy
wśród młodszej grupy także zawodnika, który łapie się do czołówki
naszego kraju. Otwarty Puchar Polski to nie tylko liczne ekipy z Polski, ale
kluby z Ukrainy, Rosji, Estonii, Białorusi, Litwy oraz Słowacji.

KONKURS PLASTYCZNY

OTWARTY PUCHAR POLSKI JUNIOREK
I JUNIORÓW W JUDO

Uczniowski Klub Sportowy Judo Team Modliborzyce
zorganizował konkurs
plastyczny pod hasłem: „Judo
- sport, zabawa, uśmiech,
przyjaźń". Rozstrzygnięcie
konkursu miało miejsce 21
marca 2014 roku podczas
akademii
związanej
z obchodami pierwszego dnia
w i o s n y .
W y b ó r
najpiękniejszych prac był

25 maja 2014 roku w Łodzi odbyły się kolejne zawody z cyklu
Pucharu Polski. W grupie juniorów nasz klub reprezentował Sebastiana
Rogoża. Nasz zawodnik stoczył 4 walki, z czego 2 wygrał i 2 przegrał.
Niestety, już w drugiej walce turnieju Sebastianowi odnowiła się kontuzja
kręgosłupa, która uniemożliwiła mu dalszy udział w zawodach.
Ostatecznie nasz zawodnik zajął dobre 7 miejsce i przywiózł z Łodzi kolejne
punkty. Mamy nadzieję, że dobra postawa naszego zawodnika w tym roku
zostanie doceniona przez trenerów kadry narodowej i Sebastian zostanie
powołany na zawody Pucharu Europy, który w dniach 19-20lipca 2014 roku
ma się odbyć we Wrocławiu.

ŚWIETNY WYSTĘP SEBASTIANA ROGOŻY NA OTWARTYM PUCHARZE POLSKI W OPOLU
8 czerwca 2014 roku w Opolu
został rozegrany kolejny i ostatni
przez wakacyjną przerwą Puchar
Polski Juniorek i Juniorów w Judo.
Na dodatek zawody w Opolu miały
miano Otwartego Pucharu Polski,
gdzie mogły startować ekipy nie
tylko z naszego kraju. Sebastian
Rogoża przerósł nasze i swoje

oczekiwania, zajmując I miejsce w kategorii wagowej do 60 kg.
Wygrana Sebastiana przybliża go do startu w Pucharze Europy,
który 19-20 lipca ma się odbyć we Wrocławiu. Teraz jednak przed naszym
zawodnikiem krótkie, ale zasłużone wakacje. Za niespełna miesiąc
zawodnik z Modliborzyc wyjedzie na kolejne obozy i zgrupowanie, aby
przygotować się do drugiej części sezonu startowego. Mamy nadzieję, że
będzie ona również bogata w sukcesy. Gratulujemy!
UKS Judo Team Modliborzyce

GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W MODLIBORZYCACH
PIŁKA SIATKOWA
- SEZON 2013/2014
Drużyna GUKS MODLIBORZYCE zakończyła sezon piłki
siatkowej. Zmagania na boisku trwały od października 2013r. do kwietnia
2014r. Zajęcia treningowe odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Modliborzycach i były ogólnodostępne. W zajęciach brali udział wszyscy
chętni z terenu naszej gminu jak i z powiatu. Do podstawowych założeń
należało ciekawe spędzanie czasu wolnego, kształtowanie cech
charakteru, takich jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność,
odporność na zmęczenie i stres. Najbardziej wytrwali zawodnicy
reprezentowali naszą gminę na rozgrywkach i turniejach.
Pierwszym sprawdzianem były Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Kraśnickiego LZS w Piłce Siatkowej, które odbyły się 30.11.2013r. Do
turnieju przystąpiło 10 drużyn. Nasz zespół rozpoczął zmagania od
przegranego pierwszego meczu, co nie przełożyło się na wynik końcowy
i pozwoliło na wygranie kolejnych meczy grupowych. W finale po zaciętym
i wyrównanym pojedynku pokonaliśmy KS GOK Trzydnik Duży
i w rezultacie wygraliśmy turniej.
Kolejnym ważnym wydarzeniem dla nas był występ po raz
kolejny w rozgrywkach ,,PLAS 2014r.” Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
w Kraśniku. Do pojedynku w tym sezonie przystąpiło 6 drużyn. Po
rozgrywkach grupowych do półfinału nasza ekipa awansowała z drugiego
miejsca w grupie. Dwumecz półfinałowy przyszło nam rozegrać z drużyną
SKAŁKA ANNOPOL, gdzie w dwumeczu zwycięską ręką wyszła Skałka
i awansowała do finału PLASA. Mecz o trzecie miejsce rozegraliśmy
z obrońcami tytułu PLASA z poprzedniej edycji YELLOWSTONE KRAŚNIK.
Braki kadrowe podstawowych graczy, a także kontuzje zawodników nie
pozwoliły nam obronić miejsca sprzed roku i stanąć na podium, gdzie
ostatecznie zajęliśmy IV miejsce. Zwycięzcami PLAS 2014 została młoda
drużyna z Annopola, II – miejsce Trójka Kraśnik, III – Yellowstone Kraśnik,
IV – GUKS Modliborzyce, V – KS GOK Trzydnik Duży, VI – ZS Urzędów.
Ponadto 23 marca 2014 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół
w Godziszowie Pierwszym wzięliśmy udział w Drugich Otwartych
Mistrzostwach Gminy Godziszów w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Godziszów. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn. W finale spotkały się dwie
najlepsze drużyny turnieju, w tym nasza drużyna. Po zaciętym pojedynku
i znakomitej grze musieliśmy uznać wyższość drużyny Chrześniaków, która
wywalczyła pierwsze miejsce. W turnieju wystąpiła również druga ekipa
z Modliborzyc, nasi młodsi koledzy pod nazwą Victoria, w skład której
wchodzili zawodnicy trenujący w naszym klubie, a w wyniku rywalizacji
wywalczyli dalszą lokatę.
Oprócz tego w sezonie 2013-2014 rozgrywaliśmy sparingi
z drużynami z Krzemienia (10.01.2014r.), sparing
z ESKA Janów Lubelski (07.03.2014r.), sparing z KS GOK Trzydnikiem
Dużym (11.04.2014r.).
Po raz drugi nasza drużyna przystąpiła do rozgrywek Pucharu
Polski w Piłce Siatkowej mężczyzn na szczeblu wojewódzkim 2014r. Po
rozpisaniu w WZPS Lublin nasza drużyna została zakwalifikowana do
rozgrywek w grupie II, gdzie znalazły się zespoły: ZS Kwiatek Granit
Bychawa, Hrubieszów, GKS Kresy Dołhobyczów. Turniej został rozegrany
w ZS im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie. Pomimo dobrej
postawy naszej ekipy musieliśmy uznać lepszą grę drużyn z Bychawy
i Hrubieszowa, przez co zajmujemy III miejsce.
Na zakończenie sezonu 2 maja 2014r. nasza drużyna wzięła
udział w Turnieju Powiatowym Piłki Siatkowej o puchar Starosty
Kraśnickiego w ramach obchodów kanonizacji Jana Pawła II w Trzydniku
Dużym. Do turnieju przystąpiły 4 drużyny. GUKS Modliborzyce zaliczyło
komplet wygranych, dzięki czemu zdobyliśmy I miejsce. I takim miłym
akcentem zakończyliśmy sezon 2013-2014, który można zaliczyć do
udanych. Zainteresowanie wśród młodzieży jest duże, w treningach
uczestniczyło wielu uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Modliborzyc,
którzy zdobyte umiejętności mogli zaprezentować na mistrzostwach szkół
średnich w powiecie janowskim, gdzie ich drużyna zajęła pierwsze miejsce.
Zwycięstwa na turniejach i sparingach rokują dobrą przyszłość naszej
drużyny.
Składam podziękowania wszystkim zawodnikom, którzy
wytrwale brali udział w treningach, turniejach, sparingach i rozgrywkach.
Pomimo licznych obowiązków znaleźli czas na sport i dzielnie

reprezentowali nasz klub, gdzie mocnym akcentem wpisujemy się do
drużyn rozpoznawalnych na terenie powiatu kraśnickiego i janowskiego.
Składam podziękowanie wszystkim drużynom, organizatorom, którzy
zapraszali naszą drużynę na turnieje i rozgrywki w tym sezonie. Dziękuję
również Piotrkowi Jaskowskiemu za zaangażowanie w pracę z Sekcją Piłki
Siatkowej naszej Gieksy.
Osoby biorące udział w treningach 2013-2014: Gałus Mateusz,
Gierłach Paweł, Grzyb Michał, Jaskowski Mateusz, Jaskowski Piotr,
Kamiński Artur, Kutyła Mateusz,
Kutyła Przemysław, Nieborak
Grzegorz, Sołtys Sebastian,
Świątek Artur, Nosal Kamil,
Piotrowski Paweł, Janik Kamil,
Wr ó b e l Ł u k a s z , P i o t r o w s k i
Damian, Szostek Kamil, Biały
Łukasz, Biernat Marcin, Pelc
Bartłomiej, Kutyła Kamil, Sochaj
Bartłomiej, Dziura Marcin,
Sulowski Grzegorz.

PIŁKA NOŻNA – SEZON 2013/14
W czerwcu 2014 roku zakończył się sezon 2013/14 Ligi Piłki
Nożnej. Teraz zawodników Gminnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego w Modliborzycach czeka blisko miesięczna przerwa.
Wraz z zakończeniem rozgrywek przyszedł czas na podsumowanie.
Drużyna seniorów w ostatecznym rozrachunku zajęła 4 miejsce
dorobkiem 38 punktów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jak bardzo
wyrównany był poziom. Miedzy 6 drużynami ze szczytu tabeli do samego
końca toczyła się walka o awans do wyższej klasy rozgrywek, zwycięsko
z tej batalii wyszła drużyna z Rybczewic, która z wynikiem 64 punktów
zapewniła sobie awans do A klasy.

Najlepsi snajperzy „Gieksy” to Paweł Wielgus, Mateusz Dolecki
i Grzegorz Szostek.
Mimo, iż tym razem nie udało się osiągnąć założonych celów, to wszyscy
z nadzieją patrzą w przyszłość i miejmy nadzieję, że już w przyszłym
sezonie, drużyna seniorska wywalczy awans do klasy A. Potencjał jest,
tylko należy wykorzystać go poprzez większe zaangażowanie wszystkich
zawodników w okresie całego sezonu.
Nie możemy pominąć drużyny Juniorów, która również dzielnie
stawała podczas rozgrywek Lubelskiej Ligi Juniorów Starszych.
Najlepszym snajperem został Paweł Piotrowski.
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Myślę, iż dzięki większej motywacji i zaangażowaniu od
pierwszego meczu oraz dołączeniu nowych zawodników wynik końcowy
w przyszłym sezonie okaże się zdecydowanie lepszy, tym bardziej, iż
prowadzone są przygotowania do zgłoszenia sekcji Trampkarzy
w rozgrywkach LZPN, która zapewni ciąg szkoleniowy Klubu a zarazem
zorganizowany popołudniowy czas wolny dla dzieci z terenu Gminy
Modliborzyce.

Aby Klub mógł funkcjonować bez zakłóceń, musi posiadać
odpowiednie osoby do pracy z młodzieżą. W tym roku byli to licencjonowani

SPORTOWY SUKCES NASZYCH
SAMORZĄDOWCÓW
Dnia 4 kwietnia
2014 roku w miejscowości
Dzwola odbył się II
Samorządowy Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar
Przewodniczącego Rady
Powiatu.
Urząd Miejski
w Modliborzycach
reprezentowali Krzysztof Miś
– radny Rady Miejskiej
i Jerzy Duda – Animator
B o i s k a
O r l i k
w Wierzchowiskach Drugich.
W y s t ę p n a s z y c h
zawodników należał do
bardzo udanych. Nasi
reprezentanci w kategorii
indywidualnej zajęli miejsca
na podium. Jerzy Duda
zdobył drugie miejsce,
a radny Miś trzecie. Obaj
panowie równie dobrze
spisali się w grze deblowej,
zajmując drugie miejsce.
Jerzy Duda

DOŻYNKI POWIATOWE 2014

instruktorzy: Piotr Blacha, prowadzący Sekcję Piłki Nożnej Junior i Senior
oraz Piotr Jaskowski, prowadzący Sekcję Piłki Siatkowej, natomiast
wspomagał w pracach sekcji oraz koordynował działania GUKS M-ce
Prezes Klubu.
Oprócz Kadry niezbędne do istnienia Klubu są pieniądze, a te
zapewnia nam Urząd Miejski w Modliborzycach oraz inni sponsorzy,
dlatego podziękowania należą się:
- Urzędowi Miejskiemu w Modliborzycach, z burmistrzem panem Witoldem
Kowalikiem,
- Dworowi Sanna, FOX BIS Elżbieta Nizio,
- Agencji Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej
SAS z Janowa Lubelskiego.
Chcemy podziękować również Kibicom, którzy dopingowali nas
nie tylko na stadionie w Modliborzycach, ale także w meczach
wyjazdowych. Mamy nadzieję, że nasza gra w przyszłym sezonie dostarczy
dużo więcej emocji i oby jak najwięcej - pozytywnych.
Prezes GUKS Modliborzyce
KĄCIK POETYCKI...
WOLICA
Gdy usłyszałam w „Wiadomościach”
O prawach miejskich w Modliborzycach,
Wspomnienia z dawnych lat wróciły
- W tej gminie leży Wolica.
Tak pięknego widoku terenu
Rzadko oglądać się zdarza.
Jak wyrzeźbiony w naturze obraz
Przez najzdolniejszego z rzeźbiarzy.
Naprzeciw leżą dwa wzgórza
Tam się wioska usadowiła
Zwane: Jedną i Drugą stroną.
Patrzą na siebie przyjaźnie, miło.
W środku łąki jak kobierzec.
Pachnące ziołami i kwieciem .
Wyzwalają cudowny mikroklimat
Od wczesnej wiosny i w lecie.
Wzięte jak w ramy obrazu,
Przez wody, które z boku płyną.
To Sanna i mały potok
Łącząc się – w Sanie giną.
Za polami mroczne lasy
Ożywione przez różnorodne ptactwo .
Pełne grzybów, jagód, jeżyn
I zwierząt – naturalne bogactwo.
Pola, poprzecinane wąwozami,
Ciągną się przez całe Roztocze.
Swą różnorodnością i pięknem
Przyciągają jak magnes oczy.
Nic dziwnego, że taka wioska
Dumę i wdzięczność budzi.
Wydała tak wielu sławnych
W kraju i w świecie ludzi.
Wspomnę księdza Jana Lenarta.
Chyba każdy mi przyzna,
Odznaczył się największym bohaterstwem.
Poniósł śmierć za Ojczyznę.
Jego nazwisko widnieje na tablicy
W katedrze Lubelskiej – miejscu świętym.
Przypominając poświęcenie i odwagę,
Śmierć straszną – niepojętą.
I biskup Józef Drzazga.
Jego postać z brązu wylana,
Stoi w Katedrze w Olsztynie,
Sławiąc zasługi wielkiego Kapłana.
To On wyniósł na ołtarze,
Będąc Biskupem Warmińskim ,
Matkę Boską Różańcową w Gietrzwałdzie,
Wspólnie z Prymasem Wyszyńskim.
Postawa i wielkość ich czynów,
Wpływa na ludzkie sumienia.
Przytoczę słowa znanych duchownych:
„To święta Janowska Ziemia”
Mimo, że los mnie rzucił
W inne strony kraju – daleko,
To pamięć z dzieciństwa, młodości
Przyciąga jak balsam, urzeka.
A kiedy czasem przymknę oczy.
Jawią się wizje najszczersze.
Wspominam koleżanki, kolegów,
I miłość niewinną – pierwszą.
Uczucia siostrzano-braterskie,
Przetrwały zakręty, życiowe sprawy.
Z rozrzewnieniem, czułością wracają
Przeżyte wspólnie radości, zabawy.
Kiedy przeszłość nas otoczy,
W sercach siłą uczuć gości,
Wtedy jawi się jak w filmieKraj dzieciństwa i młodości!
Kazimiera Majdiuk /Michałek/

„MOJE HARCERSTWO ZACZĘŁO SIĘ W MODLIBORZYCACH”
`Na tym obozie mieliśmy nieprzyjemne zdarzenie. Do Rucianego
jeździliśmy dość często. Wąska droga z Karwicy przebiegała przez lasy.
Jeździliśmy odkrytym gazikiem. Obsiadaliśmy go dokoła, morowy kierowca
jechał z fantazją, często nawet kładł przednią szybę na maskę gazika. Było
ciepło, parno. Któregoś dnia podniósł szybę, mówiąc, że jest dużo
komarów. Jechaliśmy dość szybko i w połowie drogi coś „strzeliło” na
szybie. Stanęliśmy, oglądamy gazik, jezdnie, rowy – okazało się, że ktoś
napiął między drzewami, niemiecki polowy kabel telefoniczny. Żeby nie
przednia szyba, poobcinał by nam głowy.
Siedziałem wtedy obok kierowcy ! To była, jeszcze w lipcu 1957r., robota
pruskiego „Werwolf-u.”
Od września 1963r. rozpocząłem pracę zawodową w Warce
i zacząłem stopniowo włączać się też do pracy społecznej w nowym
środowisku, które mnie zaakceptowało. W krótkim czasie zostałem
wybrany na radnego i pełniłem tę funkcję przez kilka kadencji. Włączyłem
się do pracy społecznej w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej; wykładałem
przedmioty medyczne na Uniwersytecie Ludowym. 25 września 1973r.,
powierzono mi prezesurę dużego Klubu Oficerów Rezerwy – Ligi Obrony
Kraju, który prowadziłem przez 30 lat, osiągając najlepsze lokaty w kraju.
Będąc instruktorem ZHP, zacząłem pomagać w pracy miejscowemu
Hufcowi. I tak: od 1972r. do 2002r kierowałem zadaniem specjalnym
„Wychowanie patriotyczne w ZHP”. W latach 1979-1991 - organizowanie
i przeprowadzanie „Hufcowych Festiwali Piosenki Harcerskiej i Wojskowej”.
W latach 1980-1990 z racji dobrego kontaktu z dowódcami jednostek
wojskowych, kierowałem każdego roku wiosenną Akcją „Dni Otwartych
Koszar” do jednostek w Górze Kalwarii i Dęblinie (nawet z przelotami na P2). W latach 1981-1982 współorganizowałem „Sztab Zimowy Ludzi Serca” ,
polegający na niesieniu pomocy ludziom w potrzebie. W latach 1982-1993
nasz KOR – LOK obejmuje patronat nad Hufcem ZHP w Warce. W luty
1983r., byłem instruktorem programowym i jednocześnie lekarzem na
zimowisku Hufca – Warka w Białce Tatrzańskiej, a w sierpniu tegoż roku
także na obozie wypoczynkowym, w ramach międzynarodowej wymiany,
w Wendgraben
k/Magdeburga. Było dwa zastępy dziewcząt, dwa
chłopców i trzy osoby Kadry : komendant hm Jerzy Kołodziejski , druhna
Anna Rudnicka i ja. Powstała wtedy nasza „Specgrupa”, słynna w całym
FDJ i ciekawe „Śluby harcerskie”, z urzędnikami i świadkami – wielka
ciekawa zabawa młodzieży. Traktowana była przez Niemców dość
poważnie. Rodziny „nowożeńców” przyjeżdżały na kolonie z kwiatami,
tortami a nawet sukniami ślubnymi dla swoich córek. Pamiętam, jak
Grzesio W. , przerażony powagą uroczystości, uciekł w ostatniej chwili
przed ślubem z piękną Niemką, która zakochana – cielęcym wzrokiem
wodziła za nim. Grzesio też ładny chłopiec, uciekł sprzed „Urzędu Stanu
Cywilnego” i schował się w gałęziach dużego drzewa, z którego mimo
perswazji i tłumaczeń, że to tylko zabawa, nie chciał w ogóle zejść. Dopiero
łzy płaczącej Panny Młodej ściągnęły go na ziemię, ku zadowoleniu
rodziców Niemki, którzy czekali z kwiatami i ogromnym tortem.
Do miłych wspomnień pracy w ZHP Warka, zaliczam różne wyprawy
historyczne, a szczególnie jedną, z lat siedemdziesiątych „Szlakiem
Kurierów Tatrzańskich”. Zmobilizowałem do tej wyprawy liczna grupę
harcerzy, kilku kolegów z KOR, jak: Andrzeja Jasińskiego, Jerzego
Domańskiego, Jerzego Skrzypczaka i Antoniego Tomaszewskiego –
wytrawnych turystów. Komendantem był dh Kołodziejski, a przewodnikiem
– Andrzej Jasiński. Wybrało się z nami też kilka pań, opiekunek harcerek.
Pojechaliśmy na początku maja 1976 r., pociągiem z Warki do Zakopanego.
Na bazę wypadową po polskiej stronie, wybraliśmy „Dom Turysty” PTTK.
Przez kilka dni wędrowaliśmy po głębokim śniegu ( mimo wiosny ), różnymi
szlakami „kurierskimi”, dolinami, pod szczyty górskie aż prawie do granicy
z Czechosłowacją ( obecnie Słowacja ). Później, rejsowym autobusem
(jelcz) PKS-u, pojechaliśmy przez Łysą Polanę do Tatrzańskiej Łomnicy,
gdzie w hotelu „Poprad”, wynajęliśmy kwatery. Pogoda dopisywała.
Miejscowość wygodna do następnych wypadów dolinami Słowacji pod
szczyty Tatr od strony południowej; do różnych schronisk np.„ Kapitana
Nalepki” i miejsc przekraczania granicy przez polskich kurierów. Trudności
terenowe i doświadczenia różnych przygód uświadamiały nam –
harcerzom, wysiłek i poświęcenie tych ludzi dla konspiracji i walki
z okupantem. Dużą pomoc w przeprowadzaniu rekonesansu świadczyła
nam kolejka – tramwaj, kursujący na trasie: Tatrzańska Łomnica - Strbskie
Pleso. W tym czasie byłem z kolegą Jasińskim pierwszy raz na szczycie
Łomnicy (2633 m.n.p.m). Po kilku dniach doświadczenia trudności
kurierskich, wróciliśmy do Zakopanego – ponownie do „Domu Turysty”,
żeby spokojnie odwiedzić ciekawe miejsca.
W miarę wolnego czasu, chętnie brałem udział w przeprowadzaniu
„zwiadów historycznych”, przez naszych dzielnych druhów. W czasie tych
akcji – odwiedzin weteranów, trafiliśmy do p. Jana Korcza, uczestnika wojny
bolszewickiej w 1920 roku. Był wtedy młodym ochotnikiem i opowiadał
harcerzom wiele ciekawych wydarzeń z tamtego okresu. Mieszkał w Warce
przy ulicy Turystycznej. Odkryliśmy także we wsi Dębnowola, gm. Warka,
żołnierza „Hubalczyka”, p. Antoniego Gałeckiego, ochotnika z 1940 roku.
Później, przez wiele lat, harcerze z Hufca – Warka, odwiedzali ich przy
okazji świąt państwowych (3.V. i 11.XI.) i wojskowego (15.VIII.),
zaskarbiając sobie społeczeństwo, tą patriotyczną postawą.
Przez wiele lat mobilizowałem harcerzy na biwaki do Anielina
k/ Opoczna na uroczystości rocznicowe ku czci „Hubala” i Jego bohaterskiej
śmierci w dniu 30 kwietnia 1940 roku. Pomagałem też dh. Kołodziejskiemu

w organizowaniu wyjazdów do Poświętnego, gdzie znajduje się prywatne
Muzeum Wojska Polskiego z wieloma pamiątkami po „Hubalczykach” oraz
żołnierzach września. Nawet przekazaliśmy tam kilkanaście ciekawych
eksponatów ze zbiorów KOR – LOK Warka.
W dowód uznania za moje zainteresowanie się historią 1939 roku
i ostatnią Jednostką WP pod dowództwem Majora Henryka Dobrzańskiego
i przekazywanie jej młodemu pokoleniu, z inicjatywy Kolegów KOR – LOK –
„Gamrat”, otrzymałem od Prezydenta Miasta Jasła zaproszenie na
uroczystości Jubileuszu 100. rocznicy urodzin „Hubala”. 22 czerwca 1997 r.
byłem w Jaśle cały dzień. Po Mszy Św. główne uroczystości odbyły się
w Szkole Pielęgniarek, w dawnym budynku pałacowym majątku
ziemskiego, który kiedyś administrował ojciec Henryka Dobrzańskiego
i gdzie On się urodził. Byłem zaszczycony też zaproszeniem do Prezydenta
na obiad, w czasie którego miałem możność poznać osobiście córkę
i wnuka Majora. Do Jasła, przyjechali z Australii. Z zaciekawieniem słuchali
moich wspomnień z lata 1939 roku, jak przez radio głośnikowe słuchałem
z rodziną transmisji z Olimpiady w Berlinie i ciekawych komunikatów
z zawodów hippicznych, w których tryumfował Henryk Dobrzański. Na
zakończenie spotkania otrzymałem od Prezydenta kilka upominków, m.in.
spinkę do krawata z herbem Jasła, którą do dzisiaj noszę.
W zimie 1990r., wraz z Hufcowym hm. Jerzym Kołodziejskim
i Szefem Sztabu JW w Nowym Mieście n/Pilicą, majorem Motylem, brałem
udział w harcerskiej podróży historyczno – turystycznej do Lwowa,
Równego, Łucka i Beresteczka, z którego mam ciekawe wspomnienie. Otóż
w Beresteczku są dwie cerkwie z podziemiami, zapełnionymi kośćmi
Kozaków, po klęsce Chmielnickiego. Obok cerkwi stoi niewielki budynek
z muzeum i restauracją, w której mieliśmy zjeść obiad. W czasie zwiedzania
sal muzeum, przewodniczka pokazuje eksponaty uzbrojenia kozackiego
i polskiego; opowiada o rzezi Kozaków, że w dwa dni Polacy, lepiej
uzbrojeni, wycieli ich 30 tyś. Wtedy ja, stojącemu obok druhowi
Kołodziejskiemu, mówię szeptem do ucha: „Ale się nasi chłopcy
napracowali!”. Mimo szeptu, przewodniczka usłyszała to. Momentalnie
atmosfera zrobiła się nieprzyjemna, zabrała nas zaraz do autokaru, bez
zapowiadanego – barszczu ukraińskiego. W 1993 r. byłem inspiratorem
zorganizowania przy KOR-LOK – Warka 1 Wareckiej Drużyny Skautów.
Byłem ich „Honorowym Drużynowym”, lekarzem i instruktorem. Od
powstania tej drużyny do 2002 r. pomagałem w organizowaniu
i przeprowadzaniu Akcji „Zima” i „Lato”, na wielu spływach kajakowych
Pilicą, zapewniając opiekunów i kwatermistrzostwo. Robiliśmy ciekawe dla
nich zawody sportowo – obronne na naszym obiekcie. KOR –LOK
wypożyczał harcerzom sprzęt na liczne ich obozy letnie w Koszalińskim
i Sieradzkim. Pomagaliśmy też, wypożyczając sprzęt, harcerzom
z Warszawy. Jeździliśmy po okolicznych szkołach, organizując strzelanie
z broni pneumatycznej, dla będących tam harcerzy, w ramach „Pierwszy
Krok Strzelecki”, wyszukując przy okazji talenty.
Dariusz Kossakowski
c.d.n.

Święto Jagód 2014
13 lipca 2014 roku na boisku
sportowym w Modliborzycach odbędzie
się impreza „Święto Jagód”.
Rozpoczęcie o godzinie 14.00.
W programie: występy dzieci
i młodzieży z GOK Modliborzyce,
konkursy, występ kabaretu „Szara
Eminencja", rozstrzygnięcie konkursu
na „Najładniejszy Ogród”, występy
zespołów muzycznych...
Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej
Rybiński.
Więcej informacji na stornie
internetowej Urzędu Miejskiego
w Modliborzycach oraz na plakatach.
Zapraszamy!
Organizatorzy

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH
INFORMUJE...
....w okresie od 05.03.2014r. do 20.06.2014r.
... na ślubnym kobiercu stanęli:
v Kiszka Kamil zam. Wierzchowiska Drugie i Lenart
Iwona zam. Blinów Pierwszy
v Bielak Marek zam. Kolonia Zamek i Lewandowska
Sylwia zam. Trzydnik Mały
v Sołtys Artur zam. Kolonia Zamek i Kamieniec Agnieszka
zam. Werbkowice
vGrela Sylwester zam. Brzeziny i Gajór Anna zam.
Krzemień Drugi
v Siembida Mariusz zam. Majdan i Kapusta Dorota zam.
Majdan
v Lewandowski Marcin zam. Stojeszyn Kolonia i Szpyra
Ewelina zam. Felinów
v Kiszka Adam zam. Modliborzyce i Kuszyńska Marta zam.
Białobrzegi
v Łazur Przemysław zam. Modliborzyce i Olesiejuk Justyna
zam. Strzeszkowice Duże
v Kamiński Zbigniew zam. Węgliska i Berbeć Sylwia zam.
Janów Lubelski
v Rudnicki Dariusz zam. Felinów i Łączuk Ewa zam.
Węglinek
v Albiniak Piotr zam. Kolonia Potok Wielki i Śliwińska
Beata zam. Stojeszyn Pierwszy
v Szwedo Sylwester zam. Warszawa i Jarosz Patrycja zam.
Majdan
Życzymy wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia
WIEŚCI GMINNE
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W tym samym okresie urodziło się 21 dzieci:
Kargut Nina - Modliborzyce
Kolasa Patryk - Wolica Druga
Wójtowicz Oliwia - Stojeszyn Drugi
Giżka Natalia Maria - Dąbie
Lisowska Nikola - Majdan
Grzyb Aleksander - Wierzchowiska Pierwsze
Oleszko Bartosz - Węgliska
Michałek Wiktoria - Wolica Pierwsza
Kiszka Amelia - Wierzchowiska Drugie
Sajdak Mikołaj Filip - Wolica Kolonia
Dąbrowski Cezary - Brzeziny
Ożóg Gabriela - Wierzchowiska Pierwsze
Szpyt Sebastian - Stojeszyn Drugi
Żuraw Hanna - Pasieka
Szpyt Bartosz - Dąbie
Łokaj Marcin Bartłomiej - Kolonia Zamek
Nosal Maja - Modliborzyce
Sroka Cezary - Stojeszyn Kolonia
Pikula Kacper Karol - Słupie
Ptaszek Jakub - Stojeszyn Pierwszy
Kowal Lena Zofia - Modliborzyce

...w tym samym okresie zmarło 16 osób:
Dolan Karolina - Zarajec
Giżka Józef Tomasz - Dąbie
Kotwica Józefa Czesława - Wierzchowiska Pierwsze
Kowal Mieczysław Tomasz - Pasieka
Batorski Marian - Modliborzyce
Kowal Wiktoria Michalina - Wierzchowiska Drugie
Mazur Tadeusz - Stojeszyn Kolonia
Głowacka Marianna Zofia - Modliborzyce
Ożóg Stefan Sylwester - Węgliska
Polnicki Józef - Stojeszyn Drugi
Powęska Marcin - Słupie
Szpyt Władysława - Słupie
Wołoszynek Leokadia - Wierzchowiska Drugie
Żuraw Helena - Stojeszyn Pierwszy
Kapusta Aleksandra - Brzeziny
Cyran Bolesław - Stojeszyn Pierwszy

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

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego kwartalnika
przyjmowane będą:
do 07.09.2014 – wydanie wrześniowe nr 36
do 25.11.2014 – wydanie grudniowe nr 37
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.

REHABILITACJA W MODLIBORZYCACH

Pacjencie! Jesteśmy już na
miejscu !
Masz dosyć czekania w kolejkach?
U nas zabiegi wykonujemy nawet w tym samym dniu !
Nie trać czasu na dojazdy !
Wykonujemy: prądy, laser, ultradźwięki, pole magnetyczne,
kąpiele wirowe, ćwiczenia oraz masaże.
Prowadzimy również gimnastykę korekcyjną dla dzieci
i młodzieży a także rehabilitację domową !

Kompleksowa rehabilitacja w bólach kręgosłupa,
kolan, barku, po złamaniach, urazach oraz w stanach
zapalnych stawów, mięśni i zatok.
PAMIĘTAJ!
Zabiegi zlecone przez lekarzy powinny być wykonane jak
najszybciej. Po kilku miesiącach zabiegi lecznicze stają się
zabiegami kosmetycznymi !
Modliborzyce

Przychodząc z tym

ul. Długa 14,

kuponem otrzymasz

Tel: 533 778 544

2 zabiegi gratis !!!!!!!

