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POŚWIĘCENIE SKWERU I POMNIKA JANA PAWŁA II
W sobotę 30 maja 2015 r. w Modliborzycach odbyło się oficjalne
otwarcie skweru im. Jana Pawła II i poświęcenie pomnika Papieża Polaka.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym
w Modliborzycach, której przewodniczył ks. biskup Edward Frankowski.
Eucharystia ta zgromadziła poczty sztandarowe, władze samorządowe,
przedstawicieli organizacji i instytucji działających na terenie gminy oraz
wielu mieszkańców i gości.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom postaci Papieża Polaka. Do
konkursu zgłosiły się 33 osoby. Wyróżniono prace autorstwa: Emilii
Śmietany, Bartka Bresia, Alicji Kusz, Kamila Gąski, Anny Widz, Bartka
Tchórza, Kacpra Radwana, Karola Bresia, Jagody Breś, Izabeli Ochockiej,
Karoliny Mędyk, Arka Spryszaka i Oliwii Tylus.
Skwer im. Jana Pawła II w Modliborzycach to nowe miejsce do
odpoczynku i relaksu. Inwestycja kosztowała prawie 990 tysięcy złotych,
z czego prawie 410 tysięcy to dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
K.Pyć
fot. D. Ożóg, A.Boś

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy przeszli w procesji na nowy
skwer, gdzie ks. biskup Frankowski dokonał poświęcenia pomnika Jana
Pawła II. Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik wygłosił okolicznościowe
przemówienie, a uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie
Pierwszym zaprezentowali program artystyczny, przygotowany pod
kierunkiem Doroty Rząd i Ewy Kamińskiej-Rząd.
Ostatnim punktem obchodów było rozstrzygnięcie konkursu
„Poetyckie Santo”, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
im. K. Zielińskiego z okazji obchodzonego w 2015 r. Roku św. Jana Pawła II.

25 LAT SAMORZĄDU W POLSCE
W tym roku obchodzimy 25 rocznicę przywrócenia w Polsce
samorządu terytorialnego, czyli możliwości realnego decydowania
społeczeństwa lokalnego o własnym losie.
8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie
gminnym, która miała i ma niezwykle ważne znaczenie dla środowisk
lokalnych. 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze w pełni wolne
wybory samorządowe. Z tej okazji w czerwcu 2000 roku Sejm RP ustanowił
dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.
Dnia 29 maja 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się
sesja Rady Miejskiej w Modliborzycach, na której Burmistrz Modliborzyc –
Witold Kowalik dokonał krótkiego podsumowania dorobku minionych 25 lat.
Zebrani obejrzeli specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację
multimedialną.
Ćwierćwiecze odrodzonego samorządu to w gminie
Modliborzyce okres wytężonej pracy nad poprawą i odnową przestrzeni
publicznej, podniesieniem jej estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności,
stworzenie mieszkańcom miejsc komunikacji społecznej.
W ciągu tych minionych 25 lat na terenie gminy Modliborzyce
m.in.:
 w 98% zwodociągowano miejscowości na obszarze gminy,
 wykonano przyłącza gazowe do wszystkich gospodarstw domowych
na terenie Modliborzyc, Słupia, Kolonii Zamek, Kolonii Wolicy i Wolicy
Pierwszej, części Stojeszyna Pierwszego i Drugiego,
 wybudowano oczyszczalnię ścieków, do której podłączonych jest 367
gospodarstw domowych,
 wykonano remonty budynków szkolnych,
 wybudowano boiska wielofunkcyjne oraz place zabaw dla dzieci,
 zmienił się wygląd miejsc i budynków użyteczności publicznej,
 wyremontowano ok.85 km dróg i chodników,
 doposażono jednostki OSP,
 Modliborzyce odzyskały prawa miejskie,
 rozpoczęto wydawanie kwartalnika „Wieści Gminne”.

Również podczas tej sesji tytuł „Zasłużonego dla Gminy
Modliborzyce” odebrał mecenas Jan Klafkowski, związany z miejscowością
Lute.
K.Pyć

IV EDYCJA GMINNEGO DNIA SPORTU
Dnia 1 czerwca 2015 r. odbyła się IV Edycja Gminnego Dnia
Sportu Mistrzostw w Lekkiej Atletyce Dzieci i Młodzieży Szkół
Podstawowych i Gimnazjum z terenu naszej gminy. Corocznym celem jest
dla nas promowanie sportu i rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku,
a także popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.
Ceremonii otwarcia dokonał Burmistrz Modliborzyc Witold
Kowalik. Uczniowie z terenu naszej gminy wzięli udział w 26 konkurencjach
lekkoatletycznych. Impreza odbyła się na stadionie w Modliborzycach we
wspaniałej atmosferze i sprzyjających warunkach pogodowych. Nie
zabrakło zdrowej rywalizacji i ducha walki o jak najlepszy wynik. Zawodnicy,
którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach
otrzymali dyplomy i medale, a szkoła z najlepszym wynikiem w klasyfikacji
końcowej - Puchar. Wyróżnienia wręczał Burmistrz Modliborzyc Witold
Kowalik i Przewodniczący Rady Miejskiej Modliborzyc Piotr Rogoża.
Natomiast wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa
w Gminnym Dniu Sportu. W trakcie trwania zmagań sportowych, uczestnicy
mogli się posilić przygotowanym poczęstunkiem (kiełbaski z grilla, napoje,
lody).

które stanowiły dodatkową, miłą atrakcję Dużo radości sprawia nam fakt, że
nasi uczniowie wyrażają tak wielką chęć udziału w tego rodzaju
przedsięwzięciach. Dlatego też Wam należą się serdeczne podziękowania
i wielkie brawa za wspaniałą sportową postawę.
Gminny Organizator Sportu
w Modliborzycach
Piotr Jaskowski

Klasyfikacja drużynowa IV edycji Gminnego Dnia Sportu
przedstawia się następująco:

Składam podziękowanie organizatorom, sędziom, obsłudze
sprzętu nagłaśniającego, obsłudze medycznej, obsłudze technicznej i grilla,
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Gminnego Dnia
Sportu 2015. Dziękuję także 4 Grupie Rozpoznawczo - Uderzeniowej
z Janowa Lubelskiego za przygotowane konkursów i pokazów wojskowych,

II REGIONALNY ZJAZD PSZCZELARZY
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
W dniu 31 maja 2015 roku w Wierzchowiskach Pierwszych odbył
się Drugi Regionalny Zjazd Pszczelarzy, poprzedzony nawiedzeniem
relikwii św. Ambrożego – patrona pszczelarzy parafii w Wierzchowiskach.
O godzinie 9:30 spod Lokalnego Centrum Kultury w Wierzchowiskach
Pierwszych wyruszył orszak z udziałem relikwii św. Ambrożego, pocztów
sztandarowych pszczelarzy z terenu województwa lubelskiego, szkół
w Pszczelej Woli, Potoczku, Stojeszynie i Wierzchowiskach oraz delegacji
i pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Modliborzyce i Majdanu Obleszcze pod dowództwem Komendanta
Gminnego druha Tomasza Klizy oraz orkiestry dętej GOK.

Przeniesienia relikwii do kościoła dokonali pszczelarze: Jan
Mróz, Bogdan Sajdak, Władysław Kamiński i Waldemar Dziadosz.
O godzinie 10:00 mszę świętą koncelebrowaną poprowadził dziekan
dekanatu janowskiego ksiądz doktor Jacek Staszak z udziałem proboszcza
parafii księdza Zbigniewa Solarza, wikariusza parafii Stanisława Rząsy,
księdza kanonika Stanisława Kowala - kapelana pszczelarzy i księdza
Tomasza Szostka. W imieniu pszczelarzy dary ołtarza składali Joanna
Placha i Roman Widz.

W uroczystościach kościelnych udział wzięli: przedstawiciel
Wojewody Lubelskiego, Dyrektor Wydziału Rolnictwa Jarosław Haleniuk,
Starosta Powiatu Janowskiego Jerzy Bielecki, Burmistrz Miasta
Modliborzyce Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Rogoża, Prezes i delegacja Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Lublinie i delegacje Regionalnego Koła Pszczelarzy w Godziszowie,
Janowie Lubelskim, Chrzanowie, Potoku Wielkim, Szastarce, Lublinie,
Trzydniku, Lubartowie, Zaklikowie, Pszczelej Woli.

Uroczystości poprowadzili Elżbieta Kamińska i Jerzy Kałduś.
Dalszą cześć uświetniły występy zespołów folklorystyczno - wokalnych
Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach, dzieci z placówki GOK
w Wierzchowiskach prowadzonych przez Panią Ewę Wielgus, Chór
parafialny z Wierzchowisk, Zespół Muzyczny ze szkoły Rolniczej
w Potoczku, Zespół Jarzębina z Kocudzy, Zespół Śpiewaczy Majdaniacy
oraz Zespół Muzyczny Sanna i orkiestra dęta GOK w Modliborzycach.

Dokonano rozstrzygnięcia konkursu 'Pszczoła to Skarb Natury'
w którym udział wzięli uczniowie ze szkół w Stojeszynie, Modliborzycach,
Wierzchowiskach i Wolicy. Łącznie prezentowano 107 prac. Wyróżniono 10
prac, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Zasłużonych pszczelarzy z Godziszowa, Wierzchowisk i Janowa
Lubelskiego wyróżniono pamiątkowymi dyplomami. Przeprowadzono też
losowanie pszczelarskiej loterii fantowej. Wszystkich uczestników
częstowano miodowym bigosem. A od godziny 20:00 rozpoczęliśmy festyn
i zabawę taneczną z zespołem 'ROXAIT'.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom
pszczelarskiego spotkania, Sponsorom Zjazdu a szczególnie Burmistrzowi
Miasta Modliborzyce Panu Witoldowi Kowalikowi za osobiste
zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości.
Zarząd Koła Pszczelarzy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SPRAWCÓW
PRZEMOCY DOMOWEJ
Osoby stosujące przemoc domową często nie zdają sobie
sprawy, że ich zachowanie wobec członków rodziny stanowi przestępstwo.
W związku z tym sprawcy stosujący przemoc domową muszą liczyć się
z odpowiedzialnością karną za swoje postępowanie. Przestępstwa, których
się dopuszczają, to przede wszystkim:
art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie
się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
W wyniku swojego postępowania sprawca może dopuścić się również
innych przestępstw, np.
art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub
długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby
psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy
w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia
ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć
człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do
12.
art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub
rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój
zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni,
odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest
osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.
§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie
przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.
art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej
szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza
w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej
najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie
zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3
§ 2. Tej samej karze podlega, kto podszywając się pod inną osobę,
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu
wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie
się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na
wniosek pokrzywdzonego.
art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną
w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania
lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu
wymuszenia zwrotu wierzytelności,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Sprawca wobec swojej ofiary/ofiar może dopuścić się również
najcięższego czynu mianowicie zabójstwa.
art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo
karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia

wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej
niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo
oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego
podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków
służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia
usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
Sprawcy przemocy domowej powinni zatem pamiętać, że za
zachowania wyczerpujące znamiona przestępstwa poniosą w pełni
odpowiedzialność.
KPP Janów Lubelski
mł. asp. Faustyna Łazur
Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny z późniejszymi zmianami.

Jeśli otrzymał /a Pan/Pani tę kartkę
w związku z uruchomieniem procedury
,,Niebieska Karta” to znaczy, że Pana/Pani
zachowanie wobec kogoś z bliskich osób jest
spostrzegane przez przedstawicieli służb jako
przemoc.
Przemoc ma miejsce wtedy, gdy ktoś, kto
mając przewagę nad drugą osobą (fizyczną,
psychiczną, ekonomiczną, prawną) ,
zachowuje się w następujący sposób:
- popycha, policzkuje, uderza, szarpie
-ośmiesza, obrzuca obelgami, wyzwiskami
-zmusza do robienia rzeczy, na które bliska
osoba nie wyraża zgody
- uniemożliwia lub utrudnia kontakty z przyjaciółmi i/lub rodziną
- grozi wyrządzeniem krzywdy, zranieniem lub pozbawieniem życia
- zabiera pieniądze lub uniemożliwia korzystanie z nich osobie będącej
w stosunku zależności finansowej
- niszczy własność tej osoby
- dotyka wbrew woli, zmusza do niechcianych kontaktów seksualnych
- szantażuje, kontroluje korespondencję (telefon, komputer, portale
społecznościowe, listy).
Osoba, wobec której stosuje się ww. zachowania, staje się
bezradna i traci możliwości obrony siebie i swoich interesów. Chociaż wielu
ludziom wydaje się, że takie zachowania wobec bliskich są ich prywatną
sprawą, to w świetle obowiązującego w Polsce prawa są przestępstwem
podlegającym karze tak samo, jak przemoc wobec obcych osób.
STOSOWANIE PRZEMOCY WOBEC BLISKICH OSÓB JEST
PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU !
Służby i instytucje, takie jak: policja, ochrona zdrowia, pomoc
społeczna, oświata, komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
mają obowiązek podejmować interwencję zawsze, gdy zachodzi
podejrzenie takiego czynu i uruchomić procedurę ,,Niebieskiej Karty”.
Celem tych działań jest zatrzymanie przemocy i udzielenie pomocy osobom
pokrzywdzonym.
W świetle obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z przepisami
znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba
stosująca przemoc musi liczyć się z ponoszeniem określonych
konsekwencji, takich jak np.:
- rozpoczęcie procedury karnej lub/i administracyjnej przeciwko niej
- zakaz kontaktowania się z określonymi osobami
- zakaz zbliżania się do określonych osób
- nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Interesy osób krzywdzonych chronią także zapisy prawa Cywilnego
zawarte m.in. w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.
Warto, żeby Pan/Pani wiedział/a, że ZA PRZEMOC ODPOWIEDZIALNA
JEST OSOBA, KTÓRA JĄ STOSUJE. Żadne zachowanie osoby
krzywdzonej nie usprawiedliwia jej stosowania, nawet kiedy Pan/Pani czuje
się prowokowany/a.
Żółta Kartka stanowi ostrzeżenie, że dalsze takie Pana/Pani zachowanie
może pociągnąć za sobą poważne dla Pana/Pani konsekwencje prawne.
Jest też zachętą do przemyślenia swojego zachowania i wprowadzenia
zmian. Pomóc w tym mogą programy skierowane do osób, wobec których
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Dzięki udziałowi
w programie może nauczyć się Pan/Pani radzić sobie z emocjami (np.
złością, gniewem), agresją i stresem, a także nauczyć się wywierać wpływ
na innych – bez stosowania przemocy.Może to przyczynić się do
polepszenia relacji z bliskimi i innymi osobami.
Zachęcamy do zgłoszenia się do miejsca, w którym może Pan/Pani
uzyskać pomoc - będzie to z korzyścią dla Pana/Pani i całej rodziny!
Numery do instytucji mogących udzielić Panu/Pani pomocy znajdują
się w tabeli na następnej stronie.

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

Kończy się rok szkolny, a wraz z nim kolejny etap realizacji
projektu pn. „Agresji i przemocy mówię STOP” w zakresie prowadzenia
zajęć dla trzech grup dziecięcych w szkołach z terenu naszej gminy
mających na celu zastępowania agresji. Zaproponowany cykl spotkań dał
uczniom szansę na zdobycie umiejętności rozpoznawania własnych
emocji, radzenia sobie z negatywnymi uczuciami i asertywności. Podczas
podsumowania projektu uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody
indywidualne i grupowe.
Z początkiem wakacji ruszamy z kolejnymi działaniami tym
razem kierowanymi do młodzieży. Zostaną utworzone trzy grupy: taneczna
w miejscowości Lute (spotkania dwa razy w tygodniu), literacko-czytelnicza
w Gminnej Bibliotece Publicznej Modliborzycach (spotkania raz w tygodniu)
i sportowa w Wierzchowiskach (spotkania raz w tygodniu). Wzorem
ubiegłego roku chcemy dać młodzieży możliwość twórczego spędzania
czasu wolnego poprzez rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie postaw
antyprzemocowych. Dla uczestników projektu przewidziane zostały
nagrody tj. dla grupy tanecznej i literacko-czytelniczej wspólny wyjazd do
teatru, zaś dla grupy sportowej - komplety/dresy sportowe.
Mamy nadzieję, że powyższa oferta spotka się
z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, a samym uczestnikom
dostarczy niezapomnianych wrażeń.
Przypominamy, że raz w miesiącu spotyka się grupa wsparcia
dla kobiet i seniorów a w każdą środę czynny jest Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego, oferujący bezpłatne poradnictwo rodzinne,
psychologiczno-pedagogiczne, socjalne i prawne.

Bliższych informacji udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach,
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
tel. nr 15 87 15 108.
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Modliborzycach

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wzrastająca ilość odpadów komunalnych
odbieranych od mieszkańców naszej gminy
w ostatnich miesiącach, w stosunku do roku
poprzedniego, spowodowała konieczność
zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Ilość odebranych odpadów komunalnych w poszczególnych
miesiącach prezentuje się następująco:
- w styczniu 2015 r. zostało odebranych 88,06 Mg odpadów,
- w lutym 2015 r. – 101,84 Mg odpadów,
- w marcu 2015 r. – 62,28 Mg odpadów,
- w kwietniu 2015 r. – 101,75 Mg odpadów,
- w maju 2015 r. – 71,26 Mg odpadów.
Za jedną tonę odpadów komunalnych ponosimy koszt 647,46 zł.
Dnia 11 czerwca 2015 r. została podjęta uchwała nr X/43/2015
Rady Miejskiej w Modliborzycach w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Metoda opłaty nie uległa zmianie, opłatę będziemy ponosić
w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Stawki opłaty różnicują się następująco:
1. odpady zbierane selektywnie (odpady segregowane):
- 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie miejskim gminy;
- 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie wiejskim gminy;
2. wyższa stawka opłaty, gdy odpady nie będą zbierane w sposób
selektywny (odpady zmieszane):
- 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie miejskim gminy;
- 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie wiejskim gminy.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym weszła w życie, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wydziału Nadzoru
i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Mieszkańcy Gminy Modliborzyce będą zawiadamiani listownie od
którego miesiąca będą obowiązywały nowe stawki.

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy mieszkańców o prawidłowe
gospodarowanie odpadami tj. nie wrzucanie ziemi i odpadów
zielonych (biodegradowalnych np. trawy, obierków) do pojemników,
oddawanie opon w miejscach ich wymiany na nowe.
A. Wachulak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach, działając na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U.
z 2015r. poz. 139 ) ogłasza:
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Modliborzyce obowiązujące od
01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. w wysokości:
1. Cena dostarczenia 1m3 wody wynosi 2,54zł brutto (2,35 zł.netto).
2. Cena odprowadzenia 1m3 ścieków wynosi 4,21 zł. brutto (3,90 zł.
netto).
3. Stawka opłaty abonamentowej w 1 grupie taryfowej (gospodarstwa
domowe) wynosi 2,43 zł. brutto (2,25 zł. netto) dla odbiorców rozliczanych
na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz odbiorców rozliczanych
na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
4. Stawka opłaty abonamentowej w 2 grupie taryfowej wynosi 12,13 zł.
brutto (11,23 zł. netto).
5. Stawka opłaty abonamentowej w 3 grupie taryfowej wynosi 24,26 zł.
brutto (22,46 zł. netto).
Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
Grzegorz Kwaśnik

Wieści Gminne
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WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
SPOTKANIE AUTORSKIE Z HANNĄ CYGLER

We wtorek, 14 kwietnia 2015 r., w Gminnej Bibliotece Publicznej
odbyło się spotkanie autorskie, zrealizowane w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki, a sfinansowane przez Instytut Książki.
Gościem spotkania była Hanna Cygler, gdańszczanka, polska
pisarka i tłumaczka z języka szwedzkiego i angielskiego. Autorka powieści
obyczajowych, nie tylko dla kobiet, takich jak: ,,Tryb warunkowy”,
,,Deklinacja męska/ żeńska”, „Przyszły niedokonany”, ,,Grecka mozaika”,
,,Kolor bursztynu”, ,,Dobre geny”, „W cudzym domu”, ,,Bratnie dusze” czy
„Złodziejki czasu”.
W spotkaniu wzięli udział członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych oraz miłośnicy twórczości naszego gościa.
Pani Hanna opowiedziała o początku swojej kariery. Dowiedzieliśmy się
również, skąd biorą się pomysły na napisanie książek, kim są ich
bohaterowie. Pisarka stwierdziła, że do treści swoich książek przemyca
dużo faktów z obserwacji życia, ludzi czy zdarzeń. Autorka opowiedziała
również o swojej najnowszej powieści ,,Złodziejki czasu”.
Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Nie
obyło się bez pytań, na które pisarka chętnie odpowiadała. Nie zabrakło
również dedykacji w książkach, pamiątkowych zdjęć oraz wpisu do kroniki
biblioteki.

„WYBIERAM BIBLIOTEKĘ”
XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Jak co roku w maju w naszej bibliotece było gwarno i wesoło.
Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek rozpoczęliśmy 8 maja 2015 r. od
spotkania z władzami samorządowymi.
11 i 14 maja 2015 r. gościliśmy uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej, dla których przygotowaliśmy lekcję biblioteczną „Jak
zbudowana jest książka”. Pierwszaki poznały krótką historię oraz budowę
książki. Zaprezentowałyśmy im nasz księgozbiór i zaprosiłyśmy do udziału
w zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

W dniach 12 – 13 maja 2015 r. odbył się VI Mały Konkurs
Recytatorski dla przedszkolaków„Wiersze znane i lubiane”. W konkursie
wzięło udział 53 przedszkolaków. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody.

SPOTKANIE Z SEBASTIANEM SOBOWCEM
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, w dniu 23 kwietnia 2015
r., w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z przyrodnikiem Sebastianem
Sobowcem, autorem książek o tematyce przyrodniczej i turystycznej.

Na początku spotkania pan Sebastian przedstawił dzieciom tzw.
Kurs Świadomego Czytelnictwa - wskazówki, dotyczące wyboru książek do
czytania, sposobów na szybkie rozpoznanie tematyki książek. Następnie
przeszedł do głównego tematu spotkania, jakim były dzikie zwierzęta żyjące
obok człowieka.

Spotkanie z Sebastianem Sobowcem odbyło się w: Gminnej
Bibliotece Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach, Filii
Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym i Filii Bibliotecznej w Wolicy
Pierwszej. W sumie w spotkaniach uczestniczyło 98 osób.

15 maja 2015 r. o zaletach czytania uczniowie klas trzecich
dowiedzieli się ze spektaklu pt. „Skradzione mądrości”. Aktorzy „Teatru
Maska” z Krakowa w baśniowy sposób opowiedzieli uczniom o tym, jak
wiele pożytku płynie z czytania. Książki nie tylko dostarczają potrzebnych
informacji, zapewniają również rozrywkę i przenoszą w odległy magiczny
świat.

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
W sobotę, 13 czerwca 2015 r., równo o godz. 9.00 przed siedzibą
Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach rozpoczął się rajd
rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Już po raz czwarty nasza biblioteka
włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji skierowanej do wszystkich, którzy
kochają książki, rowery, aktywny wypoczynek, świeże powietrze
i oczywiście - bibliotekarzy.
Bezpośrednio po przekazaniu ważnych informacji
organizacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa przejazdu oraz rozdaniu
koszulek, 55 rowerzystów wyruszyło w drogę. W tym roku mieliśmy do
przejechania około 30 km z Modliborzyc przez miejscowości: Kopce,
Borownica, Ruda, Pikule, Kalenne, Ciechocin i Majdan z powrotem do
Modliborzyc.
Na trasie tegorocznego przejazdu znalazło się mini muzeum
sprzętu wojskowego w Janówku i pomnik ofiar okupacji hitlerowskiej
w miejscowości Kalenne.

W Kalennem, w gospodarstwie agroturystycznym
„Doboszówka”, na strudzonych rowerzystów czekało rozpalone ognisko,
kiełbaski i zimny kompocik:)
Mimo żaru ,lejącego się z nieba, impreza została uznana za
bardzo udaną, więc już teraz zapraszamy na rajd rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz 2016”.
Bibliotekarki

SPOTKANIE ZE SŁAWOMIREM KOPREM
W czwartek, 11 czerwca 2015 r., w bibliotece odbyło się
spotkanie autorskie. Tym razem odwiedził nas Sławomir Koper – autor
bestsellerowych książek historycznych. Postać z pewnością znana
i ceniona zarówno przez czytelników, jak i krytyków. Nie jest więc dziwne, że
frekwencja na spotkaniu dopisała.
Pan Koper nie starał się wytwarzać sztucznej atmosfery napięcia
i wyższości, tak charakterystycznej dla spotkań z celebrytami. Często
opowiadał anegdotki, o których mogę z ręką na sercu powiedzieć, że były
zabawne. Unikał jednocześnie przeintelektualizowanego języka, typowego
dla badaczy. Osobiście zauważyłem, że pan Sławomir mówi tak, jak pisze
– bezpośrednio, otwarcie i szczerze. Nie ma dla niego tematów tabu, nawet
gdy wspomina o swoich prywatnych sprawach – na przykład o bojach
z wydawnictwami.

Tematykę spotkania trudno jest sprecyzować. Nie było to
spotkanie stricte historyczne, autobiograficzne czy autotematyczne.
Nazwałbym je raczej swobodną pogawędką, niż nudnawym monologiem.
Podsumowując można stwierdzić, że spotkania takie jak to powinny się
odbywać jak najczęściej – głównie dla czytelników, którzy naprawdę byli
zachwyceni. Po minie pana Kopra sądzę, że jemu również się podobało.
Więc kto wie? Może znów nas odwiedzi...
Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem, współfinansowane
przez Instytut Książki, było zorganizowane w ramach działalności
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Czytelnik Tomasz

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK

Z okazji Tygodnia Bibliotek naszą bibliotekę odwiedziły dzieci
z przedszkola oraz klasy I, II, III, V i VI Szkoły Podstawowej w Stojeszynie
Pierwszym z wychowawczyniami.
Dnia 11 maja 2015 r. w bibliotece odbyło się Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży „Lubię czytać, dlatego
wybieram bibliotekę!” .
Chcąc uczcić pamięć Ojca Świętego, biblioteka zaprosiła na
lekcję biblioteczną uczniów klasy V i VI. Dzieci obejrzały prezentację
multimedialną „Twórczość literacka Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II”
przygotowaną przez panią Annę Błońską.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek odbyło się 30.03.2015r.
w ramach Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Filii
Bibliotecznej Stojeszynie Pierwszym. Pani Agnieszka jest doktorem nauk
humanistycznych, germanistką i leksykografem, z zamiłowania poetką,
autorką książek dla najmłodszych. Spotkanie z pisarką było ciekawe
i interesujące. Oprócz tego, że czytała swoje wiersze, mówiła o pułapkach
i najczęściej popełnianych błędach językowych. Przytoczyła również kilka
przykładów, dzięki czemu z pewnością każdy uczeń zapamiętał, że
ubieramy choinkę, a nie spodnie, bo spodnie wkładamy. Pani Agnieszka
Frączek chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci, dotyczące
zarówno jej twórczości, jak również życia prywatnego.

13 maja 2015 r. w bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne dla
uczniów kl. III pod hasłem „Moja biblioteka”. Przedszkolaków i uczniów kl. I
zaprosiliśmy 14 maja na inscenizację bajki „Jaś i Małgosia” w wykonaniu
teatrzyku „Piątaki”, prowadzonego przez panią Iwonę Lenart z Zespołu
Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach .
Na zakończenie udzieliła dzieciom mądrej rady: aby dobrze się
wysławiać trzeba czytać dużo książek. Należy poprawnie używać
polszczyzny, bo jesteśmy Polakami.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas II - VI Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym i Szkoły Podstawowej im.
Romualda Traugutta w Potoku Stanach wraz z nauczycielami.
Tradycyjnie na zakończenie spotkania autorka otrzymała
podziękowania, a dzieci dedykacje i autografy. Nie zabrakło również
pamiątkowego zdjęcia oraz wpisu do Kroniki Biblioteki.
Alfreda Gierłach

18 maja 2015 r. uczniowie kl. II spotkali się z panią Faustyną
Łazur policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.
Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo na drodze, w czasie
zabaw na świeżym powietrzu oraz kontakty z nieznanymi osobami
dorosłymi. Pani policjantka przeczytała dzieciom bajkę pt.: „Wielki dzień
osiołka Barnaby”.

Za udział w konkursie dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody.
Anna Sajdak

Na zakończenie spotkania dzieci pobawiły się zabawkami
znajdującymi się w bibliotece.
Wszystkie dzieci zostały poczęstowane słodyczami i zaproszone
do częstego odwiedzania biblioteki. W majowych spotkaniach
uczestniczyło łącznie 80 dzieci.
Alfreda Gierłach

FILIA BIBLIOTECZNA
W WOLICY PIERWSZEJ

FILIA BIBLIOTECZNA
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
W Gminnej
Bibliotece Publicznej oraz
w 3 filiach odbyło się
szkolenie z zakresu
obsługi Internetu
i komputera dla
użytkowników w wieku +
45 lat, realizowane
w ramach projektu Sieci
Szerokopasmowe Polski
Wschodniej. Każda z grup
l i c z y ł a o k . 1 2
użytkowników.
W dniach 21.04.2015r. -29.04.2015r. szkolenie odbyło się
w naszej bibliotece.
W ramach Tygodnia Bibliotek przedszkolaki z miejscowego
przedszkola wzięły udział w V edycji Małego Konkursu Recytatorskiego.
Dzieci recytowały wiersze Jana Brzechwy. Uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody książkowe.

SZKOLENIE KOMPUTEROWE

ZABAWA POŁĄCZONA Z GŁOŚNYM CZYTANIEM

,,ZAGUBIONE LITERY '' WYSTĘP TEATRU MASKA Z KRAKOWA

Uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej wzięli udział w konkursie
czytelniczym ze znajomości lektury pt.,,O psie, który jeździł koleją ".

LEKCJA BIBLIOTECZNA PT. „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”

Jadwiga Piech

KULTURA
NOWE
WYPOSAŻENIE
Zakończyliśmy realizację projektu p.n. „Zakup wyposażenia dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach, niezbędnego do realizacji
imprez plenerowych”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych
projektów. Został zakupiony zestaw aktywnych kolumn nagłośnienia

frontowego - strona lewa i prawa (2 szt. JBL PRX 715 i 2 szt. JBL PRX 735)
wraz z dwiema aktywnymi kolumnami odsłuchu scenicznego (JBL PRX
712) i pokrowcami oraz dwa, wysokiej jakości, namioty ekspresowe, przy
czym mniejszy (o wymiarach 2x2m) będzie służył jako osłona stanowiska
realizacji dźwięku, natomiast większy (o wymiarach 3x4,5m) wykorzystany
zostanie jako garderoba dla występujących artystów podczas imprez
plenerowych.
Całkowity koszt zadania - 33 250,72 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 21 626,48 zł
Wkład własny - 11624,24 zł

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
Podczas gminnych eliminacji XXXIV
Małego Konkursu
Recytatorskiego, które odbyły się w GOK-u 30 kwietnia 2015 r. Komisja
w składzie: Iwona Mańka, Zdzisław Drzazga oraz Krystyna Wójcik po
wysłuchaniu 28 recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych, postanowiła
nominować do eliminacji powiatowych następujących uczniów: Jagodę
Breś – Szkoła Podstawowa w Wolicy, Julię Jaskowską i Marię Skórę

NOMINOWANI

z Zespołu Szkół w Wierzchowiskach, Karolinę Kochan i Wiktorię Kwaśnik
z Zespołu Szkół w Modliborzycach oraz Radosława Zgórkę z Zespołu
Placówek Oświatowych w Stojeszynie.
Dodatkowo Komisja wyróżniła: Wiktorię Białą, Wiktorię
Majewską, Marcela Skórskiego, Karolinę Mędyk i Alicję Kusz.

TEATR

SUKCES JULII

22 marca 2015 r. na naszej scenie wystąpił Teatr SakralnoDramatyczny im. św. Jana Pawła II z Janowa Lubelskiego w autorskim
przedstawieniu „ART”.
Twórcą i dyrektorem tego
powstałego przed 30 laty
teatru jest ks. Zygmunt
Wnukowski. Poza nim
w spektaklu wystąpił
Wa l d e m a r C z y s z a k ,
zawodowy aktor, mający
na swoim koncie wiele ról
teatralnych i filmowych.
Teatr łącznie wystawił
ponad półtora tysiąca
spektakli w różnych
miejscowościach Polski.

Nasza reprezentantka Julia Fijałkowska podczas
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”, którego finał odbywał się w dniach 8 i 9 maja 2015 r. w Rykach
zdobyła III nagrodę - „Brązowego Słowika” w swojej kategorii wiekowej.

GRZECZNE CHŁOPAKI PLUS
16 kwietnia 2015 r.
podczas eliminacji
p o w i a t o w y c h
Wojewódzkiego Przeglądu
Te a t r ó w D z i e c i ę c y c h
i Młodzieżowych
w Janowskim Ośrodku
Kultury II nagrodę zdobyli
nasi reprezentanci
„Grzeczne Chłopaki Plus” za
dwa przedstawione skecze.
Kinga Tylus otrzymała
nagrodę specjalną za
najlepszą rolę.

Wcześniej, w odbywającym się w kwietniu, XV Ogólnopolskim
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Ludowej w Pionkach, Julia zdobyła II
nagrodę Specjalną.
Julia wraz z Elą Jakubiec brała również udział w finale
ogólnopolskiego XX Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, 5 czerwca 2015r.
w Tarnobrzegu.

PRZEGLĄD MUZYKUJĄCYCH NA
HARMONIJKACH USTNYCH
KINGA TYLUS

EUFORIA
18 kwietnia 2015 r. nasz zespół taneczny EUFORIA wystąpił na
IX Wiosennych Spotkaniach Tanecznych organizowanych przez
Młodzieżowy Dom
Kultury w Zamościu.
D z i e w c z ę t a ,
r y w a l i z u j ą c
z zespołami m.in. ze
Lwowa, Radomia,
Łęcznej, Chełma,
Krasnegostawu,
P u ł a w, z a j ę ł y I I
miejsce w kategorii
taniec współczesny –
jazz za układ taneczny
„Moje drugie ja”.

Podczas XIV Wojewódzkiego Przeglądu Muzykujących na
Harmonijkach Ustnych, który zorganizowaliśmy 17 maja 2015 r., widzowie
wysłuchali 19 prezentacji gry na harmonijce ustnej oraz grzebieniu
i okarynie w wykonaniu artystów z terenu Lubelszczyzny. Występy oceniała
Komisja Artystyczna
w składzie: Andrzej
Wojtan – redaktor
naczelny gazety
„Chłopskiej Drogi”
i „Kultury Ludowej” oraz
muzycy; Robert
Ptasznik – muzyk
i Franciszek Kamiński.
Dwie równorzędne
I nagrody przyznano
Andrzejowi Wojtusiowi
z Łukowa i Karolowi
Zielińskiemu z Lublina,
STEFAN MAZIARCZYK NA OKARYNIE
II nagrodę otrzymał
Henryk Sobieszuk
z Żakowoli Starej, a III nagrodę - Stanisław Wypych z Żółkiewki.

Częścią artystyczną oraz nagłośnieniem zajmował się GOK,
poczęstunek dla występujących zespołów i widzów oraz przygotowanie
miejsca majówki to dzieło mieszkańców Lutego.
HENRYK SOBIESZUK

ANDRZEJ WOJTUŚ

Jury wysoko oceniło wystąpienia wszystkich uczestników
tegorocznego Przeglądu i postanowiło wyróżnić nagrodami pieniężnymi:
Józefa Omiotka z Piotrkówka, Józefa Książka z Kocudzy, Wacława Hysa
z Janowa Lubelskiego, Stefana Maziarczyka z Andrzejowa oraz Stefanię
Suchorę ze Stojeszyna.
Nagrody pieniężne ufundował Burmistrz Modliborzyc Witold
Kowalik oraz Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach.
Współorganizatorem przeglądu było Starostwo Powiatowe w Janowie
Lubelskim.

XI TRADYCYJNA MAJÓWKA
Tegoroczna, już jedenasta, edycja naszej Tradycyjnej Majówki
odbyła się 29 maja 2015 r. przy krzyżu w miejscowości Lute. Jak zwykle,
majówkę rozpoczęli i poprowadzili mieszkańcy Lutego. Usłyszeliśmy pieśni
maryjne w wykonaniu chóru parafialnego z Wierzchowisk, scholi
z Modliborzyc i zespołów śpiewaczych; „Janowianki”, „Blinowianki”, zespołu
z Godziszowa, „Stanianki” z Potoka Stany, zespołu z GOK Modliborzyce
oraz „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze. Zagrała nasza orkiestra dęta
z Wierzchowisk oraz instrumentaliści: Stanisław Ślusarski z Lutego
i Hieronim Markut z Blinowa na harmonijce, a także Bolesław Serwatka
z Majdanu Obleszcze na skrzypcach.

KONCERTY
Różnorodność zajęć i form artystycznych organizowanych przez
GOK i świetlicę w Wierzchowiskach najłatwiej zaobserwować, odwiedzając
organizowane przez nas
imprezy i koncerty. Jak
chociażby cykliczny
koncert „Nie tylko dla
Pań” z okazji Dnia Kobiet
czy ostatni (7 czerwca)
koncert z okazji Dnia
Matki, Ojca i Dnia
Dziecka. Nasi artyści
występowali również 31
maja w Wierzchowiskach
podczas II Regionalnego
Zjazdu Pszczelarzy. Na
scenie pojawiają się
wówczas przedstawiciele
wszystkich pokoleń;
począwszy od dzieci
w wieku przedszkolnym
i szkolnym, poprzez
młodzież, dorosłych aż do
artystów w wieku
senioralnym (soliści,
zespoły taneczne,
k a b a r e t y, z e s p o ł y
śpiewacze, zespoły
muzyczne, grupy
teatralne).

Andrzej Rząd

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
TWÓRCA LUDOWY - KTO TO TAKI?
19 marca 2015 roku w przedszkolu odbyły się „mini warsztaty
plecionkarstwa”. Naszym gościem była Pani Stefania Suchora – Twórczyni
ludowa.

Pani Stefania mieszka w Stojeszynie Drugim. Od 1969 roku
zajmuje się wyplataniem z rogożyny (zwanej też tatarakiem) koszyków,
kapeluszy, kapci, podstawek. Jak sama powiedziała, to nie jest jej jedyna
pasja. Bardzo lubi także śpiewać i tańczyć, gra na harmonijce ustnej, potrafi
wykonywać kwiaty z bibuły i robić wiele przydatnych rzeczy na drutach. Pani
Stefania prowadzi warsztaty i pokazy. Brała udział w wystawach m. in.
w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Wsi Lubelskiej.
W 2011 roku na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie otrzymała wyróżnienie
w konkursie na „Twórcę Jarmarku Jagiellońskiego 2011 r.”
Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom i pokazom – ginące,
prawie dzisiaj zapomniane zawody, uda się choć częściowo ocalić od
zapomnienia. Dziękujemy Pani Stefanii.

JAK POWSTAWAŁA NASZA PALMA
WIELKANOCNA?
Jak co roku - w przedszkolu spotkały się mamy „Starszaków”, aby
podtrzymać tradycję robienia wielkanocnej palmy. Pracy było dużo, ale pod
kierunkiem pani Renaty powstała piękna, kolorowa palma. Ku naszej
radości zdobyła ona trzecią nagrodę w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
PALMĘ WIELKANOCNĄ. Organizatorem konkursu jest Przewodniczący
Rady Miejskiej w Modliborzycach – Piotr Rogoża.
Za pracę przy powstawaniu i niesieniu palmy do kościoła,
wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

OGLĄDAMY ALICJĘ Z KRAINY CZARÓW

RODZICE MALUCHOM

29 kwietnia 2015 r. „Starszaki” z naszego przedszkola obejrzały
spektakl teatralny pt. „Alicja w Krainie Czarów”, który został wystawiony
przez KATOLICKI TEATR EDUKACJI W KRAKOWIE na scenie JOK
w Janowie Lubelskim. Ponowną okazję do obejrzenia bajki, tym razem dla
wszystkich dzieci, stworzyli UCZNIOWIE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W JANOWIE LUBELSKIM. 5 maja 2015 r. przedszkolaki mogły podziwiać
wspaniałą grę aktorską uzdolnionych gimnazjalistów. Dzieci mogły oglądać
perypetie Alicji, która przypadkowo znalazła się w krainie czarów. Była to
podróż w świat snu, gdzie dzieją się niesamowite rzeczy.

Z okazji Dnia Dziecka rodzice przedszkolaków z grupy Maluchów
przygotowali swoim dzieciakom przedstawienie "Wiersze na wesoło",
zawierające najbardziej popularne utwory J. Brzechwy i J. Tuwima.
Wszyscy bawili się znakomicie przy "Rzepce", "Leniu", "Grzesiu
Kłamczuchu" i... innych wierszach dla dzieci.

WIZYTA W STRAŻY POŻARNEJ
W JANOWIE LUBELSKIM
6 maja 2015 r. dzieci z naszego przedszkola udały się na
wycieczkę do Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Przedszkolaki
z uwagą wysłuchały pogadanki o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej
pracy strażaków oraz przeprowadzanych przez nich akcjach ratowniczo g a ś n i c z y c h .
Zapoznały się ze
s p o s o b a m i
alarmowania oraz
zachowania się
w p r z y p a d k u
zagrożenia. Utrwaliły
sobie numer telefonu
do Straży Pożarnej 998 i numer alarmowy
- 112. Mogły również
obejrzeć samochody
i sprzęt pożarniczy
s t a n o w i ą c y
w y p o s a ż e n i e
jednostki. Dzieci miały
także możliwość
przymierzyć hełm, użyć węża strażackiego oraz usiąść w wozie strażackim.
Dużo emocji wzbudziły zawody w przeciąganiu liny. Dziękujemy Strażakom
za miłe przyjęcie.

DLA MAMY I TATY
31.06.2015 r. życzenia swoim ukochanym rodzicom składali
najmłodsi. Piękne wiersze o miłości, piosenki i tańce wywołały na twarzach
rodziców uśmiech i wzruszenie. Dla nich - również „Starszaki” pani
R. Chudy przygotowały bajkę „Czerwony Kapturek”. To była mile spędzona
niedziela.

STRAŻACY W PRZEDSZKOLU
W maju gościliśmy strażaków z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Modliborzycach. Przez chwilę wszyscy mogli poczuć się jak
strażacy, przymierzając hełm, wsiadając do wozu strażackiego czy
używając węża
do gaszenia
ognia. Strażacy
zaprezentowali
r ó w n i e ż
dzieciom pokaz
udzielania
p i e r w s z e j
p o m o c y
poszkodowanym
w wypadkach.
Dziękujemy
strażakom za
odwiedziny.

DOROŚLI CZYTAJĄ
DZIECIOM
W roku szkolnym 2014/2015
w naszym Przedszkolu systematycznie
odbywały się spotkania z paniami
z Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Kazimierza Zielińskiego
w Modliborzycach - p. Martą Frączek
i p. Kasią Pyć.
Również chętni rodzice przychodzili czytać dzieciom do grupy „Maluchów”
i „Średniaków”. Akcja okazała się bardzo potrzebna i udana. Poza
wartościami edukacyjnymi i wychowawczymi, wynikającymi
z zapoznawania dzieci z literaturą, spotkania na terenie przedszkola były
także elementem integracji środowisk. Dziękujemy Rodzicom i Paniom
z biblioteki za poświęcony czas.

DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka w naszym
przedszkolu obchodziliśmy już
od samego rana. W salach
czekał na dzieci słodki
poczęstunek i zabawy przy
muzyce, a na placu zabaw
dmuchana zjeżdżalnia i suchy
basen. Po tak intensywnym
i mile spędzonym czasie, obiad
smakował wszystkim.
Dzieciom składamy najlepsze życzenia.

KONKURS PLASTYCZNY
Dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków cieszył się
konkurs plastyczny „Judo – sport fair play”. Dzieci wykonały wiele pięknych
i ciekawych prac.Podkreślając wysoki poziom konkursu, Organizatorzy
przyznali następujące nagrody i wyróżnienia: I MIEJSCE – Krzyś, II
MIEJSCE – Paulina, III MIEJSCE - Dawid
WYRÓŻNIENIA J a g o d a , To m e k ,
Łukasz, Julka
Wszyscy uczestnicy
konkursu, w nagrodę
za włożony trud,
otrzymali słodycze
i dyplomy.

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI POLICJI
Policja zawsze wzbudza wśród dzieci wielkie poruszenie, tym
razem największym zainteresowaniem cieszył się pies policyjny i jego
opiekun. Przedszkolaki dowiedziały się, że w tym współpracującym duecie
pies jest oddanym
i lojalnym partnerem
policjanta-przewodnika,
podczas gdy człowiek
jest jego opiekunem
i ponosi za niego
odpowiedzialność. Do
zadań policjantaprzewodnika psa
służbowego i jego psa
należą: patrolowanie
ulic, zapewnianie
bezpieczeństwa ludzi
podczas imprez
masowych, asystowanie
podczas konwojowania
więźniów, tropienie niebezpiecznych osób, przeprowadzanie pogadanek
w szkołach na temat bezpiecznego zachowania podczas kontaktu z psem,
ale także wykonywanie zadań specjalnych: wyszukiwanie zapachu
narkotyków, materiałów wybuchowych, ludzi itp. Możliwości wykorzystania
psów w policji są ogromne. Mimo rozwoju techniki, w wielu sytuacjach psy
są niezastąpione.

PODSUMOWANIE PROGRAMU
,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"
W roku szkolnym 2015/2016 już po raz kolejny - w grupach
„starszaków” zrealizowany został Program przedszkolnej edukacji
antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program ten jest skierowany
do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach oraz ich
rodziców. Głównym
z a ł o ż e n i e m
Programu jest
ochrona dzieci przed
szkodliwym wpływem
dymu tytoniowego,
wykształcenie
u dzieci świadomej
postawy ochrony
własnego zdrowia
w sytuacjach, gdy są
s k a z a n e n a
bezpośredni kontakt
z palącymi oraz
wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją
na dym tytoniowy.
Dorota Kańkowska

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
DZIEŃ KOBIET

wąskotorową. Na koniec wycieczki przedszkolaki miały piknik na świeżym
powietrzu.

Tradycyjnie w Dniu Kobiet wszyscy chłopcy zrobili
dziewczynkom miłą niespodziankę i każdej koleżance wręczyli bukiet
tulipanów.

WYCIECZKI AUTOKAROWE
W dniach 9 kwietnia i 6 maja 2015 r. wszystkie przedszkolaki
uczestniczyły w wycieczkach autokarowych do Janowa Lubelskiego.
W Janowskim Ośrodku Kultury oglądały spektakle teatralne pt „Plastusiowy
pamiętnik” oraz „Alicja w krainie czarów”.
Baśń muzyczna pt. „Alicja w krainie czarów” przygotowana
została przez koło teatralne z Gimnazjum im. Jana Pawła w Janowie Lub.,
a także przez dzieci z przedszkola z oddziałem integracyjnym w Janowie
Lub. oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chrzanowie.
Spektakl był pełen niesamowitych postaci, dziwnych zdarzeń,
a nawet magii. Barwne kostiumy, piękna choreografia, układy taneczne,
a także umiejętności autorskie urozmaiciły i uatrakcyjniły oglądaną bajkę.

Po przedstawieniu dzieci zwiedzały Muzeum Przyrodnicze
w Ośrodku Edukacyjnym w Nadleśnictwie w Janowie Lub. oraz kolejkę

WIDOWISKO CYRKOWE
Dnia 8 maja 2015 r. odbyło się widowisko cyrkowe. Przedszkolaki
oglądały niezwykłe występy: żonglowanie piłeczkami, maczugami,
obręczami. Z zapartym tchem obserwowały chodzenie na szczudłach.
Aktywnie uczestniczyły w nauce jazdy na rowerze jednokołowym.
Nieodłącznym
elementem cyrku
były występy
k l a u n ó w –
u l u b i e ń c ó w
wszystkich dzieci.
W kolorowych
strojach, dużych
butach i sztucznymi
n o s a m i
rozśmieszali naszą
przedszkolną
publiczność.

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?
Przedszkolaki z grupy starszej odwiedziły bibliotekę szkolną
w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich.
Podczas spotkania z bibliotekarką szkolną dowiedziały się, jak powstaje
książka. Poznały nazwy niektórych zawodów związanych z wydaniem
książki: autor, redaktor, grafik, drukarz. Następnie rozmawiały o tym, jak
szanujemy książki.

Wspaniałą atrakcję i dobrą zabawę z bajką zapewnili dzieciom
janowscy seniorzy, którzy realizując projekt z Mikrodotacji FIO – „Bardzo się
starajmy - dzieciom radość dajmy” – teatralna integracja, wystawili bajkę
H. Januszewskiej pt. „Złoty koszyczek”. Występ bardzo podobał się
publiczności, wywołał wiele pozytywnych emocji. Widzowie nagradzali
aktorów gromkimi brawami.

DZIEŃ DZIECKA
Ważniejsza od prezentu może być wspólna zabawa. W Dniu
Dziecka wszyscy puszczali bańki mydlane na świeżym powietrzu.

Nauczycielki przedszkola

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
,,Z JĘZYKIEM POLSKIM PRZEZ WIEKI”

„PUCHAR TYMBARKU” W PIŁCE NOŻNEJ

,,A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają

W piątek, 10 kwietnia 2015 r., w Zamościu odbył się finał
wojewódzki XV edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w piłce
nożnej. Powiat Janowski w kategorii ośmiolatków /U8/ dziewcząt i chłopców
reprezentowały drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach.Reprezentacja dziewcząt w rozgrywkach turniejowych
pokonała wszystkie drużyny w swojej grupie i awansowała do półfinału,
a następnie pokonała w finale drużynę ze Szkoły Podstawowej w Grabowie
Szlacheckim 4-0. Wielki sukces nasze młode zawodniczki zawdzięczają
systematycznej pracy na sportowych zajęciach pozalekcyjnych, na które
chętnie uczęszczały od początku roku szkolnego.
Podsumowując wyniki Turnieju, nasze zawodniczki zdobyły tytuł
Mistrzyń Województwa Lubelskiego w kategorii U8. Królem strzelców
Turnieju uznana została Gabrysia Kawęcka, która strzeliła 23 gole.
Wyróżniającym się Zawodnikiem Turnieju została Ada Kapusta. Na
wyróżnienie również zasługuje Agatka Zarzeczna, która w roli bramkarza
nie przepuściła żadnego gola.
Dziewczęta za zwycięstwo w Turnieju otrzymały dwa puchary jeden od Polskiego Związku Piłki Nożnej i drugi od Lubelskiego Związku
Piłki Nożnej. Wszystkie zawodniczki otrzymały również pamiątkowe
medale i torby z upominkami.

( Mikołaj Rej)

Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach wzięli aktywny udział w obchodach Dni Języka
Ojczystego.

Celem obchodów było propagowanie i promowanie języka
polskiego, budzenie wrażliwości na jego piękno i bogactwo słów oraz
zwrócenie uwagi na rolę języka ojczystego w życiu człowieka.
Wychowawcy klas I-III i nauczyciele bibliotekarze zorganizowali: konkurs
plastyczny ,,Polska
książka w kolorach”,
dyktando ,,Mistrz
ortografii”, konkurs
r e c y t a t o r s k i
,,Najpiękniejsze wiersze
polskich poetów”,
konkurs czytelniczy
,,Mistrz pięknego
c z y t a n i a ” ,
przedstawienie
teatralne ,,Z legendą
przez Polskę”.
Bożena Pikula

Skład zwycięskiej drużyny: Agatka Zarzeczna, Gabrysia Kawęcka, Ola Jocek ,
Agatka Pikula, Kamilka Kędziora, Kinga Spryszak, Magda Mazur,
Ada Kapusta , Paulinka Kochan .

W dniu 13 kwietnia 2015 r. w Finale Wojewódzkim XV edycji
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii U10 Powiat
Janowski reprezentowała drużyna chłopców z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Modliborzycach. Mimo zaciętej rywalizacji, niestety, nie
udało im się odnieść tak wielkiego sukcesu jak dziewczętom, jednak byli
najlepsi w powiecie janowskim.

,,PRZEBUDZENI DO ŻYCIA”
Uczennica klasy I a Publicznego Gimnazjum w Modliborzycach –
Kinga Tylus reprezentowała naszą szkołę i gminę w etapie powiatowym
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. ,,Przebudzeni do życia”.
W JOK–u przygotowane utwory deklamowali zarówno
gimnazjaliści , jak i licealiści, wśród których to uczestników Kinga zajęła
drugie miejsce. Została doceniona przez jury za duże możliwości
interpretacyjne, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.
Młodą recytatorkę wyróżnia umiejętność pamięciowego
opanowania dłuższego tekstu literackiego oraz zdolność przekazania
odbiorcom zawartych w nim emocji.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Łukasik

Skład drużyny chłopców w kategorii U-8: Filip Taradyś, Dawid Radwan, Marcin
Cyran, Bartosz Wielgus, Sebastian Pasztaleniec, Dominik Gąsiorowski,
Hubert Sulik, Jakub Matysiak, Jakub Zarzeczny, Hubert Moskowicz.
Skład drużyny chłopców w kategorii U-10: Kacper Kiszka, Jacek Drzazga,
Tycjan Byra, Adrian Dębiec, Karol Surowski, Wiktor Kapusta, Mikołaj Tchórz,
Andrzej Łokaj, Paweł Pikula, Bartłomiej Krasowski.

Tomasz Nalepa

MŁODZI AKTORZY

NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ

Dnia 16 kwietnia bieżącego roku w JOK grupa uczniów liceum
(K. Wisińska, S. Kokoszka, K. Śmietana, I. Łukasik, K. Tchórz, O. Babicka)
oraz gimnazjum (A. Wala, K. Widz, K. Biały i A. Parchyta) zaprezentowała
spektakl pt. ,,Laleczka z porcelany” autorstwa Agaty Parady pod kierunkiem
instruktor –pani Agnieszki Gorczycy.
Młodzi aktorzy zmierzyli się z ważkim i aktualnym dziś
problemem anoreksji wśród młodzieży. Starali się pokazać przyczyny
i skutki tej choroby, a także różne reakcje
rówieśników. Sztuka kończy się przesłaniem,
że z chorobą można wygrać, jeśli ma się
wsparcie ze strony bliskich sobie osób.Ci
uczniowie w tym Przeglądzie Widowisk
Teatralnych zajęli III miejsce.
Kolejna grupa naszych uczniów biorąca
udział w turnieju z ramienia GOK
w Modliborzycach, przygotowywana przez
panią Krystynę Wójcik, zaprezentowała dwie
scenki rodzajowe pt. ,,Srogi król” ( B. Rząd,
B. Ostrowski, M. Kędziora i P.Krzysztoń) oraz
,,Spokojne śniadanie artysty” (K. Tylus
i B. Ostrowski). Zajęli oni II miejsce, chociaż młodzi widzowie
i towarzyszący im nauczyciele byli zachwyceni profesjonalizmem
wykonania naszych uczniów. Kinga Tylus została nagrodzona
wyróżnieniem za osobowość aktorską.
Trochę żal, że jury nie doceniło wkładu pracy naszych starszych
uczniów, którzy byli jedynymi reprezentantami powiatu w tej grupie
wiekowej (zarówno janowskie gimnazjum, jak i szkoły średnie nie wzięły
udziału w tym konkursie).
Cieszy nas to, że mimo wielu obowiązków szkolnych nasi
uczniowie znajdują czas i chęci, by realizować swoje pasje.

Z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Modliborzycach pod
kierunkiem pań: Jolanty Blachy i Katarzyny Białej przygotowali montaż
słowno - muzyczny "Najważniejsza jest miłość", który został wystawiony
w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach.

Anna Łukasik

WIOSNĄ W TEATRZE
29 kwietnia 2015 r. uczniowie klas IV Publicznej Szkoły
Podstawowej w Modliborzycach udali się do Janowskiego Ośrodka Kultury
na spektakl teatralny pt. „W tajemniczym ogrodzie”. Sztuka oparta na
znanej powieści pt. „Tajemniczy ogród” F. Burnett została wystawiona przez
Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa.

Artyści ciekawie przedstawili przygody małej bohaterki Mary,
która zainteresowała się tajemniczym ogrodem. Pod wpływem pięknego
miejsca i kontaktów z przyrodą dziewczynka zmieniła swój stosunek do
ludzi i otoczenia.
Sztuka wprowadziła młodych widzów w niezwykły nastrój.
Niewątpliwie miała na to wpływ piękna dekoracja, ciekawe kostiumy
artystów oraz specjalne efekty akustyczne i optyczne. Inscenizacja
dostarczyła uczniom wielu wrażeń i tematów do przemyśleń.
Zuzanna Skoczyńska

SPOTKANIE Z POEZJĄ
11 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach
zaprezentowało swoje umiejętności podczas XXXIV Małego Konkursu
Recytatorskiego. Nominacje do eliminacji powiatowych zdobyły: Karolina
Kochan i Wiktoria Kwaśnik. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Wiktoria
Biała, Wiktoria Majewska, Marcel Skórski, Karolina Mędyk i Alicja Kusz.
Dziękujemy młodym recytatorom za piękne zaprezentowanie utworów
polskich poetów.
Bożena Pikula

Zebrana publiczność, za sprawą młodych aktorów, przeniosła się
m.in. do Warszawy, gdzie podczas obrad Sejmu Wielkiego marszałek
Stanisław Małachowski w obecności króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, posłów i mieszczan przeczytał preambułę Ustawy
Rządowej z 1791 r., do obozu wojskowego, gdzie po zwycięstwie nad
Rosjanami pod Dubienką i Zieleńcami, odznaczono orderem Virtuti Militari
księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę, do namiotu księcia
Poniatowskiego, który zrozpaczony przystąpieniem króla do Targowicy,
pisze do niego list, na rynek krakowski, gdzie w obecności mieszczan,
szlachty, oddziału kosynierów dyktatorem powstania został Tadeusz
Kościuszko.
Interpretacje muzyczne, taneczne, recytatorskie pozwoliły
zrozumieć rozterki ówczesnych świadków tamtych wydarzeń. Była to
okazja do refleksji, do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.
Organizatorzy dziękują za współpracę panu Andrzejowi
Rządowi, panu Robertowi Ptasznikowi oraz pani Annie Wołoszynek.
K. Biała, J. Blacha

ZABAWA Z CYRKIEM SZOK
29 maja 2015 roku do Zespołu Szkół w Modliborzycach przybyli
artyści cyrkowi, którzy zaprezentowali publiczności interesujący program.
Wszyscy świetnie bawili się, oglądając pokazy żonglerki, różnorodne popisy
akrobatyczne i magiczne sztuczki. Do
przedstawienia były również włączone
osoby z widowni.
Najwięcej emocji dostarczyło
jednak spotkanie z ogromnym wężem,
którego wszyscy mogli dotknąć.
Wy s t ę p c y r k o w c ó w s t a ł n a
wysokim poziomie. Na twarzach dzieci i ich
nauczycieli zagościł uśmiech. Co chwila
widownia wydawała okrzyki zachwytu lub
zaśmiewała się do łez, obserwując popisy
niezwykłych artystów.
Godzina z cyrkiem SZOK była wypełniona dobrą zabawą,
a spotkanie z artystami z pewnością na długo zostanie w pamięci dzieci
i dorosłych.
Zuzanna Skoczyńska

UCZNIOWIE NA FARMIE ILUZJI
12 czerwca 2015 r. uczniowie klas IV i V Publicznej Szkoły
Podstawowej w Modliborzycach uczestniczyli w wycieczce do Woli Życkiej
k/Dęblina. Celem podróży był park rozrywki i edukacji czyli Farma Iluzji,
oferująca liczne atrakcje. Podczas 3- godzinnego spaceru z przewodnikiem
można było zobaczyć niesamowite budowle, jak np. Latającą Chatę
Tajemnic, Labirynt Luster, Zakręcony Domek czy Tunel Zapomnienia.
Niezapomnianych wrażeń i emocji dostarczył pobyt w Grobowcu Faraona.
Wszyscy mogli uczestniczyć w zaskakujących eksperymentach, a co
istotne – nauka odbywała się
poprzez zabawę.
W parku było wiele
interesujących miejsc, które
służyły relaksowi.
Z przyjemnością uczniowie
przebyli Zieloną Ścieżkę
Zdrowia. Dużo radości dała
zabawa na Polu Dmuchańców .
W ZOO mogli
przyjrzeć się z bliska różnym
zwierzętom, takim jak: żółwie,
króliki ,kozy i kucyki. Farma Iluzji
okazała się atrakcyjna zarówno dla dzieci, jak też dorosłych. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, co pozwoliłoby poszerzyć wiedzę poprzez zabawę.
Z pewnością pobyt na Farmie Iluzji na długo pozostanie
w pamięci uczestników wycieczki.
Zuzanna Skoczyńska

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
I SPOTKANIE WIELKANOCNE
31 marca 2015 r. w naszej szkole obchodziliśmy 10 rocznicę
śmierci Jana Pawła II, którą połączyliśmy z obchodami Świąt
Wielkanocnych.
2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 odszedł wielki Polak – Papież
Jan Paweł II – patron naszej szkoły. Podczas uroczystości mogliśmy
obejrzeć prezentację i wsłuchać się w słowa poezji Karola Wojtyły
/fragment 10/ „Pieśń o słońcu niewyczerpanym” – muz., wyk.
S. Krajewski. Wysłuchać wspomnień o Ojcu Świętym w wykonaniu
przedszkolaków. Dzieci przygotowały także kwiaty i kartki z pozdrowieniami
dla Ojca świętego.
Na zakończenie świątecznego spotkania każdy przedszkolak
został obdarowany czekoladową pisanką. Cała uroczystość przebiegła
w miłej atmosferze. Tego typu spotkania niosą ze sobą zawsze radość
i uśmiech dziecka, wprowadzają świąteczny nastrój oraz pomagają
w integracji dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

miejsce w biegu na 100m.
13 maja 2015 roku w Kraśniku odbyła się
Rejonowa Gimnazjada, w której nasi zawodnicy
pokazali się z dobrej strony. Kinga Cyran i Paweł
Wieczorek zakończyli rywalizację w biegu na 100 m
na VII pozycjach, a Wojciech Rudnicki pokonał całą
konkurencję i wygrał bieg na 2000m. Dzięki temu
wynikowi mógł wystąpić w finale wojewódzkim
indywidualnych zawodów LA w Zamościu, gdzie zajął
bardzo dobre VIII miejsce. Sukces Wojtka pokazuje,
że również uczniowie małych szkół mogą osiągać
bardzo dobre wyniki w sporcie. Trzeba tylko chęci, ambicji i wielu godzin
poświęconych na trening.
Tomasz Nalepa

PROJEKT EDUKACYJNY Z WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO MOŻE BYĆ INTERESUJĄCY
28 maja 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych
w Stojeszynie Pierwszym odbyła się część finalna projektu edukacyjnego
„Wpływ zapasów na naszą sprawność fizyczną”. Projekt przygotowali
uczniowie klasy II gimnazjum wraz z opiekunem panem Tomaszem Nalepą.
Projekt miał na celu: odnaleźć korzyści wynikające z uprawiania zapasów,
zdobyć wiedzę na temat tej dyscypliny, porównać sprawność fizyczną
uczniów ćwiczących zapasy i niećwiczących oraz rozwinąć
zainteresowania uczniów.
Uczniowie przygotowali ciekawą prezentację multimedialną,
która została przedstawiona na forum szkoły, następnie chłopcy, zawodnicy
klubu „OLIMP” zaprezentowali swoje umiejętności na macie zapaśniczej.
Za swoje umiejętności zapaśnicy otrzymali gromkie brawa.

Program słowno – muzyczny, scenografię przygotowała pani
Barbara Dudek z pomocą rodziców, za co serdecznie dziękujemy. Gorące
podziękowania składamy także pani Monice Jaskowiak oraz uczniom kl. VI Weronice Dziewa i Mateuszowi Nosalowi za zaangażowanie w przebieg
uroczystości.
wychowawczyni Barbara Dudek

KONSTYTUCJA 3 MAJA
Z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski uczennice
kl. I szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum przygotowali akademię
„Imieniny Ojczyzny”.

W tym miejscu warto przytoczyć słowa Damiana Janikowskiego
brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich: „Ogólnorozwojowość to
największa zaleta zapasów. Uprawiając tę dyscyplinę sportu, młodzi ludzie
zwiększają ogólną sprawność – zwinność, szybkość, siłę. Dlatego zapasy
to świetny sport dla dzieci i młodzieży. Zapasy są też znakomitym punktem
wyjścia do uprawiania innych sportów walki, m.in. coraz bardziej
popularnego MMA. Wielu czołowych zawodników MMA to właśnie byli
zapaśnicy.Trening zapaśniczy pomaga też w sytuacjach zagrożenia.
Wytrenowany zapaśnik poradzi sobie, gdy zaatakowany będzie musiał się
obronić”.
Dziękuję bardzo Rodzicom uczniów klasy II gimnazjum za pomoc
w realizacji projektu, transport maty oraz słodki poczęstunek po
zakończenia projektu.
Tomasz Nalepa

UCZNIOWIE ZE STOJESZYNA NAJLEPSI
W GMINIE W LEKKIEJ ATLETYCE

Konstytucję majową 1791 r. uważa się – obok Grunwaldu,
Solidarności i Euro 2012 – za dowód na to, że Polak potrafi.
Przez wieki Trzeci Maja symbolizował światły patriotyzm, łączący
niepodległość z nowoczesnością. Konstytucja była ukoronowaniem
bezprecedensowego w historii Polski dzieła reform ustrojowo-społecznych.
Jolanta Zbiżek

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
WOJCIECH RUDNICKI W FINALE
Dobre występy zanotowali lekkoatleci z Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym podczas Powiatowej Gimnazjady
w Indywidualnych Zawodach LA. Kinga Cyran zajęła I miejsce w biegu na
100m, Wojciech Rudnicki I miejsce w biegu na 2000m, Paweł Wieczorek III

Świetne występy zanotowali uczniowie Zespołu Placówek
Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym podczas Gminnego Dnia Sportu,
który odbył się 1 czerwca 2015 roku na stadionie w Modliborzycach. Niemal
w każdej z konkurencji lekkoatletycznych uczeń ze Stojeszyna stał na
podium, często na I miejscu. Najwięcej
medali zdobyła Kinga Cyran,
uczennica klasy III gimnazjum, która
wygrała wszystkie konkurencje ( bieg
100 m, bieg 400 m, skok w dal,
pchnięcie kulą), a koledzy z klasy
również dołożyli kilka „krążków”,
Wojciech Rudnicki złoto na 400 m,
Paweł Wieczorek złoto na 100 m. Ze
szkoły podstawowej najlepiej spisał się Mateusz Nosal - uczeń klasy VI,
który zdobył dwa złote medale i jeden brąz.W klasyfikacji generalnej szkoła
w Stojeszynie Pierwszym zajęła I miejsce przed Zespołem Szkół
w Modliborzycach i Zespołem Szkół w Wierzchowiskach.
Cieszy fakt, że uczniowie najmniejszej placówki szkolnej
z powodzeniem rywalizują z innymi, często większymi szkołami, osiągając
sukcesy sportowe. Liczy się odpowiednia motywacja i wiara we własne
możliwości.
Nauczyciele wychowania fizycznego

DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI
PATRIOTYCZNO – RELIGIJNEJ
Dnia 1.06.2015r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II W Potoczku
odbył się Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijnej pod hasłem
„Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą''.
Honorowy patronat objął Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej
ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof
Babisz. Naszą szkołę reprezentowały: Dominka Wielgus - uczennica klasy
VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym i Katarzyna Kania- uczennica klasy I Publicznego Gimnazjum

im. Jana Pawła II
W Stojeszynie Pierwszym.
Poziom konkursu był bardzo
wysoki i niezwykle
wyrównany.Jednak obie
dziewczyny zaprezentowały
się znakomicie, za
wykonane utwory otrzymały
od jury wyróżnienia.
Gratulujemy!
Dorota Żurawicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
O ZDROWIE DBAMY, BO JEDNO JE MAMY!!!
Już po raz drugi uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Wierzchowiskach Drugich wzięli udział w programie edukacyjnym „Żyj
smacznie i zdrowo”. Skierowany jest on do uczniów i nauczycieli gimnazjów
w całej Polsce. Jego misją jest przekazanie młodzieży zasad prawidłowego
i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do podejmowania pierwszych
prób gotowania oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków.
W ramach programu podejmowane są również ważne społecznie tematy
marnowania żywności, niedożywienia, a także zmniejszania ilości
odpadów, zużycia energii i wody.
Zwieńczeniem działań propagujących idee zdrowego życia był
happening, który odbył się 31 marca 2015 roku w Zespole Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich. Wzięli w nim udział

(wzorowany na turnieju telewizyjnym), którego pytania dotyczyły treści
zawartych w prezentacji. Pomimo wielu chętnych, chcących wziąć udział
w turnieju, musieliśmy wybrać tylko dziesięcioro reprezentantów
poszczególnych klas. Troje z nich przeszło do finału, wykazując się
olbrzymią wiedzą na temat prezentowanych treści.

W trakcie trwania prezentacji i konkursu 3 drużyny z klasy pierwszej
przygotowywały smaczne i zdrowe sałatki warzywne i owocowe, które
następnie oceniło jury złożone z nauczycieli i uczniów. Dodatkowo wszyscy
zgromadzeni otrzymali owoce (jabłka, banany), które uświadomiły nam, że
przekąska może być nie tylko smaczna, ale i zdrowa. Oprócz tego, że
społeczność naszej szkoły wyśmienicie się bawiła, to jeszcze wzbogaciła
swą wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Nie od dziś wiadomo, że nauka
przez zabawę przynosi zdumiewające efekty.
Opiekunowie i uczniowie klasy I gimnazjum
uczniowie naszego gimnazjum, szkoły podstawowej oraz przedszkola, jak
również wychowawcy, nauczyciele oraz rodzice. Impreza poświęcona była
zdrowemu stylowi życia, a myślą przewodnią było hasło "O zdrowie dbamy,
bo jedno je mamy!". Pierwszoklasiści zaczęli od przedstawienia, w którego
skład weszły dwa skecze oparte na motywach baśniowych oraz jeden
nawiązujący do fraszki Jana Kochanowskiego "Na zdrowie" . Skecze
w zabawny sposób pokazały, jak ważne są odpowiednia dieta, higiena i ruch
w życiu każdego człowieka.
Kolejnym punktem happeningu były konkurencje sportowe
przeznaczone dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Maluchy z wielkim

GALA KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH W LUBLINIE
Dnia 14 maja 2015r.
uczeń kl. III gimnazjum
Radosław Ślusarski, laureat
konkursu przedmiotowego
z historii z rąk lubelskiego
Kuratora Oświaty Krzysztofa
Babisza otrzymał na uroczystej
Gali nagrodę książkową oraz
dyplom. Społeczność
uczniowska jest bardzo dumna
z naszego laureata,
szczególnie że osiągnął on
wynik najwyższy. Jako jedyny
w konkursie historycznym w woj. lubelskim napisał na 40 punktów, tj.100%.
Laureatem konkursu historycznego jest po raz drugi, poprzednio był nim
w kl. VI. Do sukcesu przyczyniła się nauczycielka historii pani Jadwiga
Graboś, która włączyła się bardzo aktywnie w przygotowanie ucznia.
Dyrekcja szkoły

JAN PAWEŁ II
- NASZ WIELKI NAUCZYCIEL PATRIOTYZMU
zaangażowaniem rywalizowały w kilku konkurencjach, które dla nich
przygotowali koledzy i koleżanki z gimnazjum (np. przeciąganie liny, wyścig
trzech nóg). Potem wszyscy obejrzeli przygotowaną przez
pierwszoklasistów prezentację multimedialną na temat zdrowego stylu
życia, niemarnowania żywności, zmniejszania ilości odpadów, zużycia
energii i wody. Podczas przygotowywania prezentacji uczniowie
wykorzystali między innymi materiały przesłane przez organizatorów
projektu „Żyj smacznie i zdrowo”. Następnie przeprowadzony został wśród
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i II-III gimnazjum konkurs „1 z 10”

Dnia 26 maja 2015roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel
poświęcony osobie Jana Pawła II. Uczniowie klasy I gimnazjum
przygotowali montaż słowno-muzyczny, który przypomniał najważniejsze
fakty z życia papieża Polaka. Uczniowie recytowali wiersze Jana Pawła II,
przybliżyli wydarzenia z życia papieża oraz przesłania, które kierował do
Polaków i świata. Uczniowie klasy III, IV i V pod kierunkiem nauczyciela
muzyki, pana Stanisława Długosza, wykonali piękne pieśni dedykowane
naszemu kochanemu rodakowi. Klasa I gimnazjum zabrała

uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w niezwykłą podróż pełną
wzruszeń i wspomnień. Podróż ta przypomniała nam, jak wielkim patriotą
był Jan Paweł II. Kochał wszystko, co polskie: naszą ziemię, wiarę
przodków, naszą chrześcijańską tradycję, ducha dziejów Lecha, czcił
polską mowę oraz otaczał modlitwą wszystkich Polaków i Ojczyznę.

TURNIEJ COCA-COLA CUP 2015
Coca-Cola Cup to największy w Polsce turniej piłki nożnej dla
gimnazjalistów, którego ambasadorem jest Robert Lewandowski.
Reprezentacje walczyły o udział w wielkim finale i wyjazd na
międzynarodowy obóz treningowy. Tegoroczna XVII edycja była rekordową
pod względem ilości uczestników. Od kilku lat młodzież z Zespołu Szkół im.
Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich bierze w nim udział. Do
turnieju zgłoszone zostały dwie drużyny dziewcząt i chłopców. Pierwsza
runda eliminacyjna rozegrana została na boisku ORLIK
w Wierzchowiskach.

W czasie apelu wysłuchaliśmy fragmentów przemówień papieża, które
wygłaszał w czasie wizyt w Ojczyźnie. Jan Paweł II realizował miłość do
rodzinnego kraju przez cały swój długi pontyfikat.
ks. Stanisław Rząsa
Małgorzata Janczura

KONKURS WIEDZY PREWENCYJNEJ
„JESTEM BEZPIECZNY”
Nasi uczniowie na szczeblu gminnym okazali się najlepsi
i wywalczyli sobie awans do etapu powiatowego, który się odbył 27 maja
2015 roku o godzinie 10.00 w świetlicy Ośrodka „Zalew” w Janowie
Lubelskim. Jego organizatorem była komenda Powiatowa Policji w Janowie
Lubelskim. Rywalizowali z 5 drużynami z naszego powiatu.
Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną podczas
rozwiązywania testu, dokonać prezentacji szkoły z bezpiecznym hasłem
oraz przedstawić projekt graficzny koszulki. We wszystkich tych
konkurencjach wypadli bardzo dobrze. Prezentacja została oceniona
najwyższą ilością punktów, a z testu i projektu koszulki stracili zaledwie
2 punkty – i to - niestety - one zadecydowały o zajęciu 2 miejsca.
Skład drużyny:Szymon Lenart, Jakub Golec, Julia Pizoń,
Karolina Ślusarska, Maria Skóra, Piotr Szpyra.
Opiekunowie grupy: Teresa Tomaszewska i Jarosław Wielgus

Kategoria dziewcząt:
1. Zespół Szkół Biała Druga – awans do II etapu, 2. Publiczne
Gimnazjum w Janowie Lubelskim, 3. Publiczne Gimnazjum
w Wierzchowiskach Drugich
Kategoria chłopcy:
1.Zespół Szkół Biała Druga, 2. Publiczne Gimnazjum
w Wierzchowiskach Drugich , 3. Publiczne Gimnazjum w Janowie
Lubelskim 4. Zespół Szkół w Potoku Wielkim
W kategorii chłopców awansowały trzy drużyny: Biała,
Wierzchowiska i Janów Lubelski. Etap II fazy grupowej turnieju, do którego
zakwalifikowała się drużyna chłopców, odbył się na boisku ORLIK
w Wierzchowiskach. Na turnieju gościliśmy drużyny z ZS Chrzanów, ZS
Biała, PG Stary Zamość. Sportowa rywalizacja z zachowaniem zasady „fair
play” zakończyła się wygraną drużyny chłopców z ZS z Białej. To oni
awansowali do finału wojewódzkiego. Nasi uczniowie bardzo dobrze
wypadli w tej edycji, gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych
turniejach Coca-Cola Cup.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
PALMA WIELKANOCNA
W marcu rodzice
aktywnie włączyli się w zajęcia
w a r s z t a t o w e
w szkole i wspólnie została
wykonana palma wielkanocna.
W Niedzielę Palmową uczniowie
wraz z rodzicami uczestniczyli
w procesji z palmami, Mszy Świętej
oraz w konkursie „ Najpiękniejsza
tradycyjna palma wielkanocna.”
Nasza palma zdobyła II miejsce
w tej kategorii.

DZIEŃ ZIEMI
W ramach przygotowań do corocznego święta dzieci zwiedzały
i sprzątały swoją okolicę.

Na zakończenie programu dzieci przygotowały przedstawienie „Jestem
przyjacielem Ziemi”, który zaprezentowały swoim rodzicom na zebraniu
ogólnym 24 kwietnia.
Opiekuj się przyrodą dookoła Siebie. Zawsze pamiętaj, że
przyroda żyje i czuje, bądź ostrożny, odpowiedzialny i uważny w kontakcie
z przyrodą. Zanim coś zrobisz pomyśl o skutkach swojego działania. Bądź
przygotowany na spotkanie z przyrodą – szukaj informacji, czytaj, słuchaj.
Im więcej wiesz, tym będziesz lepszym opiekunem przyrody.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Program zrealizowany przy współpracy z Powiatową Stacją
Sanepidu. Przeprowadzone zostały zaplanowane zajęcia z dziećmi, a na
holu szkolnym eksponowana jest wystawa plakatów tematycznych.
Podsumowaniem programu był przedstawiony rodzicom montaż słowno –
muzyczny „ Nie pal - stokrotnie proszę”.
Na palenie – wszak to wiecie – mija moda już na świecie.

W dniu 27 maja dzieci wystąpiły w koncercie „Wiwat nasze mamy
bardzo mocno Was kochamy.”

SPOTKANIE Z PYTONEM
Przedstawicielka zoo w Zamościu przeprowadziła zajęcia
z edukacji przyrodniczo – ekologicznej, w ramach której prezentował
dzieciom żywego pytona królewskiego. Chętne dzieci miały możliwość
wziąć pytona do ręki.

UDZIAŁ W KONKURSACH GMINNYCH
„POETYCKIE SANTO”
Do konkursu poetyckiego – wiersze o Świętym Janie Pawle II
– swoje utwory zgłosiło 9 dzieci z naszej szkoły: z kl 0 – Zuzia, kl.I – Kamila,
Karol, Szymek, kl. II – Jagoda, Ola, Patrycja, kl. III – Karol, Oliwia.
Wyróżnienie otrzymali uczniowie: Jagoda, Karol i Oliwia.

DZIEŃ MATKI
Przygotowując się do tego święta dzieci wykonywały „ Portret
mojej mamy” oraz „ Kwiat dla mamy”. Prace plastyczne dzieci są
prezentowane na holu szkolnym.

KONKURS
RECYTATORSKI
Jak co roku dzieci z naszej szkoły
wzięły udział w Małym Konkursie
Recytatorskim. Na szczeblu gminnym szkołę
reprezentowały 3 uczennice: Kamila Tylus
z kl.I, Jagoda Breś z kl.II, Oliwia Tylus z kl.III.
Do eliminacji powiatowych została
nominowana Jagoda Breś, która recytowała
fragment prozy „Jak nasza mama zreperowała
księżyc”.

PSZCZOŁA TO SKARB NATURY
W konkursie plastycznym, ogłoszonym przez Gminne Koło
Pszczelarskie wzięło udział 8 prac plastycznych naszych dzieci. Wszyscy
uczniowie otrzymali nagrody.
Nauczycielki Edukacji Wczesnoszkolnej

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JANOWIE LUBELSKIM
„JESTEM BEZPIECZNY”
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim przystąpiła
w bieżącym roku do realizacji na terenie powiatu janowskiego kolejnej
edycji konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Konkurs ten
kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, a jego celem jest
upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą
spotkać się w swym codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających
unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie
dzieci z systemem działania służb i instytucji, niosących pomoc
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Konkurs składa się z czterech
etapów, tj. eliminacji szkolnych, gminnych, powiatowych i finału
wojewódzkiego.
Eliminacje powiatowe odbyły się w dniu 27 maja 2015 roku
o godzinie 10.00 w świetlicy Ośrodka „Zalew” w Janowie Lubelskim.
W eliminacjach powiatowych wzięło udział 6 drużyn ze szkół
w: Andrzejowie, Momotach Górnych, Kocudzy, Potoczku, Chrzanowie
i Wierzchowiskach Drugich. Szkoły te zajęły I miejsca w eliminacjach
gminnych. I miejsce w etapie powiatowym zajęła Szkoła Podstawowa
w Kocudzy. Szkoła ta będzie reprezentowała powiat janowski na finale
wojewódzkim, który odbędzie się 12 czerwca 2015 r. w Świdniku. Dwa II
miejsca zajęły Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach Drugich
i Momotach Górnych, III miejsce zajęła szkoła w Andrzejowie.

W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele instytucji m in.
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, SANEPID-u, Janowskiego
Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz KRUS-u w Janowie Lubelskim.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Janowie
Lubelskim, Urząd Miasta Modliborzyce, Urzędy Gmin w: Godziszowie,
Potoku Wielkim, Dzwoli, Chrzanowie, Stowarzyszenie Aktywizacji
Społecznej „SAS” w Janowie Lubelskim, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim, Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, Nadleśnictwo
Janów Lubelski, SKOK oddział Janów Lubelski.
Ponadto po zakończeniu eliminacji, aby umilić uczestnikom ten dzień
zorganizowano grilla, połączonego z pieczeniem kiełbasek.
Zorganizowanie grilla możliwe było dzięki sponsorom m.in. panu
Stanisławowi Mrowca Piekarnia „U Górola” Janów Lubelski, panom
Maciejowi Bielówka i Andrzejowi Banasik Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„MATTHIAS” Kolonia Zamek, panu Piotrowi Surowieckiemu Hurtownia
„POLARIS” Janów Lubelski, panu Andrzejowi Nadłonek Hurtownia
„BOTEX” Janów Lubelski, panu Markowi Rodziewicz Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Prima Janów Lubelski.
Dziękujemy również Pani Prezes „Zalew „ Sp. z o.o. Beacie Staszewskiej
za umożliwienie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu na terenie ośrodka.
Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania!

JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA...
Janowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Janowie
Lubelskim może się pochwalić ostatnim etapem rozpoczętej
termomodernizacji zasobów mieszkalnych dwóch budynków
wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 36A i 36B
w Modliborzycach. Budynki zyskają nową kolorową elewację.
Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu pisemnym
nieograniczonym, jest Zakład Usług Remontowo –
Budowlanych Zenon Muda z Biłgoraja. Ponadto planowany jest
remont chodników i zatok parkingowych. Zgodnie z deklaracją
Burmistrza Modliborzyc Pana Witolda Kowalik równolegle w tym
czasie zostanie przeprowadzony remont drogi dojazdowej oraz
oświetlenia.
Tekst: JSM

ZESPÓŁ MARVEL
Zespół MARVEL to przedstawiciel nurtu polskiej muzyki
rozrywkowej (tanecznej). Pomysł powstał w 1997 r. w Modliborzycach
- woj.lubelskie. Pomysłodawcą, założycielem i autorem wszystkich
piosenek jest Robert Ptasznik. Początki grupy to głównie imprezy
okolicznościowe takie jak:wesela, studniówki, dyskoteki, festyny.
W 2007 r. powstaje pierwsza piosenka: „Droga do gwiazd”, którą
emitują różne rozgłośnie internetowe np.: „Radio Dobra Stacja”. Impuls ten
owocuje debiutanckim, samodzielnie wydanym albumem o tym samym
tytule. Piosenki z pierwszej płyty spotkały się z ciepłym przyjęciem
słuchaczy w całym kraju, a także przez media - w 2008 r. czasopismo
„PLAY” zamieściło obszerny artykuł o zespole oraz 4 utwory obok takich
gwiazd jak np.: BLUE BOX, ETNA. Od tej pory zespołem zaczęły się
interesować firmy fonograficzne, ostatecznie pod koniec roku 2008 Marvel
podpisał umowę z firmą HIT' N ' HOT z MYSŁOWIC, z którą współpracuje do
dziś. Niedługo po tym czasopismo „TINA” na swoich łamach zamieściło
dwie pozycje płytowe z piosenkami MARVELA, obok zespołów: AKCENT,
BOYS, TOPLES itd., oraz wywiad z liderem – Robertem.
W 2009 roku ukazuje się pierwszy Singiel – „Warto żyć” oraz
teledysk o tym samym tytule. Zespół zaczyna koncertować po kraju
i promować swoją muzykę. Powstają co raz to nowsze utwory, które w roku
2011 zamykają się w kolejny pełny album pt.: „Zostań”. Do promującego
krążek utworu powstaje kolejny teledysk o tym samym tytule. Od tego
momentu kariera
zespołu nabiera
tempa. Klipy Marvela
pojawiają się
w s t a c j a c h
telewizyjnych : VIVA
POLSKA, TV
DISCO, TELE 5,
POLONIA1, TVR,
ITV, TVS, LOVE TV,
Disco polo Music,
Polo Tv a utwory są
chętnie emitowane
w
r ó ż n y c h
rozgłośniach
internetowych np.: IRN, FTB, a także w RADIO LUBLIN, gdzie zajmują
przez ponad siedem miesięcy czołowe pozycje (wielokrotnie I) na listach
przebojów „NIE TYLKO BARACHOŁKI”. Lider zespołu jest także

zapraszany do udzielania wywiadów na antenach tych stacji. 2012 rok
przynosi kolejną płytę wraz z klipem promującym o tytule: „TANIEC CIAŁ”.
Teledysk pnie się do góry na listach w kolejnych programach muzycznych,
gdzie zajmuje miejsca na podiach np.: I miejsce na liście DISCO BANDŻO
w TELE 5. Zespół zdobywa co raz więcej fanów, koncertuje i jest
zapraszany na ogólnopolskie festiwale muzyki Disco polo i Dance, np.:
Ostróda, Ryjewo, Szydłowiec, Cielądz, a także wszelkie gale Disco Polo
np.: Firlej, Kańczuga, Gielniów.
Komponowane utwory przyczyniły się do powstania blisko
sześćdziesięciu składanek z muzyką MARVELA. Twórczość i poczynania
zespołu opisują różne media, takie jak np.: DiscoPortal.info, Panorama
Powiatu Janowskiego, Kurier Żuromiński, Wrota Pomorza, NoCoTy.pl.
Stacja LOVE TV,
w
s w o i m
programie Disco
Polo VIP Chart,
zamieszcza
r e p o r t a ż :
„ G W I A Z D A
TYGODNIA”,
który opowiada
o osiągnięciach
zespołu. Obecnie
zespół skończył
pracę nad nowym
krążkiem pod
tytułem: „NASZA
NOC”. Nagrody
– Nagroda Agencji
Pomidzi Dance na
III Festiwalu Muzyki Dance i Disco polo w Szydłowcu
W czerwcu 2015 r. wychodzi książka - leksykon poświęcony
Disco Polo, w której znajdzie się również opis Marvela. Skład: Ptasznik
Robert i Przemek Omiotek.
Strona zespołu www.zespolmarvel.com.pl – na której można
zapoznać się szczegółowo z info o zespole np.relacje z koncertów,
wywiadów oraz z emisji teledysków w Tv.
Robert Ptasznik

WSPOMNIENIE O DARIUSZU KOSSAKOWSKIM
Dariusz Kossakowski urodził
w 1928 roku się w Janowie
Lubelskim, jako syn Wincentego i
Marii.
Szkołę Podstawową ukończył
w Modliborzycach. Małą
maturę
złożył w Gimnazjum im. Stanisława
Staszica, a dużą w Liceum im. Jana
Zamoyskiego w Lublinie. Następnie
rozpoczął studia na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu
Wa r s z a w s k i e g o , p o k t ó r y c h
rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim
w Warszawie na Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym.
Specjalizację
pediatry I stopnia
otrzymał w 1955 roku. W tym czasie w
Modliborzycach po krótkiej chorobie,
zmarł niespodziewanie, miejscowy
Dariusz Kossakowski
lekarz Kazimierz Zieliński. Pan
(1928-2015)
Dariusz wrócił wówczas do
Modliborzyc w latach 1955-1956
kierował Ośrodkiem Zdrowia. A w kolejnych latach pracował: w Przychodni
Dziecięcej i w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, w Wojskowym
Szpitalu Garnizonowym w Gliwicach na stanowisku ordynatora Oddziału
Noworodkowo- Dziecięcego. W latach 1962-1963 pracował w Stalowej
Woli. W 1963r. rozpoczął pracę w Warce, w przychodni dziecięcej oraz w
Podstacji Grójeckiego Pogotowia Ratunkowego. Pracował tam do
emerytury tj. do 1994r.
Będąc na emeryturze nadal pracował w Pogotowiu Ratunkowym
oraz w Przychodni – „Nocna Pomoc Lekarska” . Wypadek samochodowy
przerwał jego pracę zawodową, którą bardzo lubił i która dawała mu wiele
satysfakcji.
Pan Kossakowski zawsze pomagał innym, nie tylko z racji
wykonywanego zawodu, ale z potrzeby serca.
Prace społeczne sprawiały mu dużo przyjemności. Były też dla niego
pewnym sposobem na życie. Już jako nastolatek pomagał innym.
Jako społecznik:
 po wkroczeniu Sowietów do Modliborzyc, wysyłał paczki żywnościowe
jeńcom wojennym, odwiedzał rannych żołnierzy w szpitalu, aktywnie
działał w harcerstwie, pierwsze zarobione „ na medycynie” pieniądze
przekazał na cele „Caritas”, pracował jako ochotnik w PCK,
 w Warce na Uniwersytecie Powszechnym prowadził wykłady na tematy
medyczne,
 przez 7 kadencji był radnym miejskim w Warce , pracował w Komisjach

„PAMIĘCI PRZODKÓW
– ALBUM HISTORYCZNY”
„Pamięci Przodków. Album
historyczny” to publikacja
opracowana przez panią
Urszulę Bzdyra, a wydana
przez Gminę Modliborzyce
z okazji odzyskania praw
miejskich przez Modliborzyce.
Promocja albumu odbyła się
na sesji Rady Miejskiej w dniu
28 kwietnia 2015 r.
Przedmiotowa publikacja
służyć ma utrwalaniu
przeszłości miasta
Modliborzyce. Oprócz historii Modliborzyc zawartych jest w niej
wiele zdjęć, na których można odnaleźć swoich przodków.
Znajduje się tam również inwentarz miasta Modliborzyce z roku
1807. Publikacja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszej gminy i wszystkie egzemplarze
zostały już rozdysponowane.
Marzena Dolecka-Jocek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie: Małe projekty
Tytuł operacji: „Pamięci Przodków – album historyczny”

Zdrowia, Oświaty i Kultury,
od 1973 roku kierował pracami Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony
Kraju im. Piotra Wysockiego w Warce, przez 30 lat był prezesem tej
organizacji.
Za prace społeczne otrzymał dziesiątki dyplomów, wyróżnień,
odznaczeń m.in.:
 „Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia”

„Zasłużony dla Województwa Radomskiego”

Złoty Medal za Zasługi dla LOK
 Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
 Krzyż Kawalerski OOP
 Medal 40 – lecia PRL

Złoty Medal za Zasługi dla ZHP
 2002 rok - Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski

2 0 0 3 r o k - z o s t a ł „ H o n o r o w y m O b y w a t e l e m Wa r k i ” ,
2007 rok - medal „Za zasługi dla Powiatu Grójeckiego”
 2012 rok - złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”
 2013 rok - / podczas uroczystości 40-lecia KOR w Pałacu
Prezydenckim/ - awans na pułkownika w stanie spoczynku.
Zawsze pamiętał o rodzinnych stronach.
Kierując Ośrodkiem Zdrowia w Modliborzycach, organizował
kursy PCK oraz „białe niedziele”. Pracował z wielkim oddaniem dla chorych,
w ciężkich warunkach zimą, w dzień i w nocy, szczególnie we wsiach bez
elektryczności. Zaskarbił sobie tym wdzięczność pacjentów.
Od początku /od 2005 r./ współpracował z lokalną gazetą „Wieści
Gminne”. Pisał artykuły dotyczące historii naszej gminy. Zamieszczał swoje
publikacje także w „Korzeniach Janowskich”.
Podczas pobytu w Modliborzycach organizował spotkania
z młodymi ludźmi, na których zapoznawał ich z historią naszego regionu.
W 2006 roku z inicjatywy pana Dariusza Kossakowskiego został
zabezpieczony krzyż powstańczy w Kolonii Zamek i umieszczona została
na nim pamiątkowa tablica.
W 2007 roku dzięki jego staraniom została odnowiona kapliczka
świętego Wincentego w miejscowości Modliborzyce – Kopce. Kapliczka ta
przypomina piękną, ale dramatyczną historię z Powstania Styczniowego.
Pan Kossakowski dbał także o nasz parafialny cmentarz,
szczególnie o groby żołnierskie.
W 2014 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Gminy
Modliborzyce.
Dariusz Kossakowski zmarł 8 czerwca 2015 r. w wieku 87 lat.
Wojskowy pogrzeb odbył się w Warce 12 czerwca 2015 r.
W pogrzebie uczestniczyły delegacje: Rady Miejskiej, Urzędu
Miejskiego, Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego oraz znajomi
zmarłego z Modliborzyc.


W. Trójczak

WIERSZ WYRÓŻNIONY W KONKURSIE
„POETYCKIE SANTO”:
SŁYNNY POLAK
Czy wy wiecie? Czy nie wiecie?
Kto jest najsłynniejszym Polakiem na świecie?
Chyba każdy mi uwierzy,
że to był jeden z największych papieży!
Papież, który odwiedzał wszystkie narody,
Wzywał je do pokoju i zgody.
Był i jest kochany przez dorosłych i dzieci.
Łowił ludzi jak rybak w Chrystusowe sieci.
Wprowadził nas w trzecie tysiąclecie.
Kochał Maryję matkę najbardziej na świecie.
Gdy odszedł do domu Ojca swego,
wszyscy na świecie pojednali się dla niego.
Najszybciej w historii został błogosławionym,
a w niedługim czasie świętym ogłoszony.
Pozostawił nam swoją naukę i encykliki.
Choć On tego nie chciał, stawiają mu pomniki.
Myślę, że już dobrze wiecie,
Najsłynniejszy Polak na świecie,
To Jan Paweł II, papież!!!
Więc zmów za Niego pacierz.
Autor: Kamil Gąska
Kolejne wyróżnione wiersze ukażą
się w następnych numerach „Wieści Gminnych”.

„CO PAMIĘĆ I ZIEMIA WZIĘŁY NA PRZECHOWANIE,
ZWRACAJĄ POTOMNYM”
8 maja - w święto św. Stanisława biskupa i zarazem dniu odpustu
w parafii Modliborzyce - minęła kolejna rocznica wydarzeń, jakie
w 1942 roku miały miejsce w Osówku, a swoją kontynuację w ten odświętny
dzień w Modliborzycach. Niemiecka policja dokonała w tej śródleśnej
wiosce egzekucji na dwóch gospodarzach: braciach Janie i Stanisławie
Skrzypkach, wymierzając im karę za wspomaganie partyzantów. Celem
Niemców było zlikwidowanie dwóch bandytów” - byli to dwaj mieszkańcy
Słupia: Władysław Krasowski i Ignacy Witek - ukrywający się
w gospodarstwie jednego z braci. Po przeprowadzonej z powodzeniem
'akcji' cztery rozstrzelane, zalane krwią ciała zostały przewiezione przez
Niemców przed posterunek policji w Modliborzycach i wystawione
demonstracyjnie na widok tłumnie zbierających się tam ludzi, przybyłych na
parafialne święto. Wieść o tym zdarzeniu szybko rozniosła się także po
okolicznych wsiach, skąd zbiegali się młodsi i starsi zaciekawieni ludzie.
Dziś najstarsze pokolenie naszej gminnej społeczności żywo opisuje
tamten wojenny dzień [Zob. także: Dariusz Kossakowski „Moje harcerstwo
zaczęło się w Modliborzycach”, „Janowskie Korzenie”, nr 10 (3 maja 2008),
ss. 81-82].
Oto, jak historię pamiętnego 8 maja 1942 r. opowiada pani
Stefania Suchora, córka zastrzelonego wówczas Jana Skrzypka, urodzona
w 1940 roku. Opowieść przekazała jej mama. Są to przechowane
w rodzinnej pamięci osobiste i bolesne doświadczenia z II wojny światowej,
które naznaczyły ich los, jak setek innych polskich rodzin, których życie
przypadło na lata okupacji [Stefania Suchora ze Stojeszyna jest dobrze
nam znaną twórczynią ludową, wyrabiającą koszyki w rogożyny].

Zwalili na ziemię przed posterunkiem i deptali po nich i wołali „Bandit!”.
A karabin tych partyzantów wbili w ziemię. Wtedy w Modliborzycach był
odpust na św. Stanisława i te ciała leżały cały dzień, żeby wszyscy widzieli
tych 'bandytów'.
A gdy odjeżdżali z Osówka, podpalili dom stryja. Wcześniej jeden
jakiś miłosierny Niemiec ostrzegł stryjenkę, żeby zabrała cenniejsze rzeczy
i dzieci, co nas było razem pięcioro sierot i kazała uciekać, bo będą palić.
Podobno Szpyt spotrafił nawet wrzucić do ognia rzeczy, które stryjna
ocaliła. Z nami uciekła na gajówkę. Mama nasza powiedziała: „Opiekuj się,
stryjno, dziećmi” i poszła na Brzeziny wysłać babcię, ażeby podpatrzyła,
gdzie naszych pochowali. Ich jak psów, dwóch braci do jednego dołu
zakopali na cmentarzu w Modliborzycach. Tych dwóch partyzantów
niedaleko po tej samej stronie cmentarza. A tam na ojcowiźnie, gdzie
ściekała z nich krew, w ogóle las nie rośnie, jest do dziś pusty plac.

GRÓB BRACI SKRZYPKÓW

MIEJSCE POCHÓWKU
PARTYZANTÓW
W. KRASOWSKIEGO
I I. WITKA

Nagrobki na modliborskim cmentarzu. Miejsce pochówku partyzantów
wskazane przez pana Wacława Szmita, za co pragniemy jemu serdecznie
podziękować.
OSÓWEK - MIEJSCE ŚMIERCI OJCA PANI STEFANII, KTÓRE WCIĄŻ
POZOSTAJE NIEPOROŚNIĘTE ROŚLINNOŚCIĄ

„Ojciec z mamą żyli razem tylko dziesięć lat i pobudowali dom
i stodołę z bali, które ojciec sam ciesał w lesie. Jak się urodziłam, tak się
cieszył, że ma córkę, że huśtał mnie pod powałę, bo miał już dwóch synów.
Ale niedługo było jego uciechy, ja też swojego ojca nie pamiętam. Ale brat
Jaś pamięta, jak naszego ojca kuli w kajdany. Ja, jako córka Jana Skrzypka
i dziecko urodzone w wojnę, dobrze wiem, ile przeszliśmy biedy. Bracia
służyli u bogatych ludzi, a ja byłam przy mamie. Kiedyś mama usiadła przy
piecu, jak byliśmy starsi i wszystko nam opowiedziała.
We wsi Osówek w lesie mieszkało dwóch braci z rodzinami:
Skrzypek Jan i Stanisław. Niemcy zaatakowali nasz dom w święto 8 maja
w 1942 roku. Ja miałam wtedy tylko dwa latka. O drugiej w nocy otoczyli nas
i strzelali na krzyżowe ognie, ażeby nikt nie uciekł. Drzwi wybili kolbami,
ojciec spał na piecu, ściągnęli go na ziemię, a skuł go Wilczyński, który był
strażnikiem u Niemców. Ojca wyprowadzili przed dom i zabili go oraz jego
brata. W brogu u stryja Stanisława spało dwóch partyzantów. Jeden to był
Władysław Krasowski, drugi Ignacy Witek i obaj byli ze Słupia. Wszystko
było doniesione do Niemców przez Polaka, Szpyta z Majdanu
Modliborskiego, który dobrze ich znał i zdradził. Szpyt miał rozkaz od
Niemców, żeby ich znaleźć, potem podstępem ich upił. Jak poszli spać do
brogu, zablokował im karabin maszynowy i dlatego później nie mogli się
bronić. Obaj serią strzałów z rąk Wilczyńskiego zabici zostali w sianie.
Wszystkich czterech złożyli na kopę przed domem i rano zatrzymali Wronkę
z Grabczychy, co jechał z lasu i włożyli ich na wóz i powieźli do Modliborzyc.

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego
kwartalnika przyjmowane będą:
do 07.09.2015 - wydanie wrześniowe nr 40
do 06.12.2015 - wydanie grudniowe nr 41
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.

Za parę dni wezwali mamę na posterunek i tak ją bili do
nieprzytomności, ażeby się przyznała, kto tym partyzantom jeść gotował.
Mama nam opowiadała, że chociaż bili, ile chcieli, nie przyznała się do
niczego i mówiła: „Dzieci kochane, jakbym się przyznała, to by was wybiły
do nogi” i cała sina wróciła do dzieci - sierot. Mama myślała, że do nas nie
wróci i dała nas na przechowanie do rodzin, ja byłam u Nitów na Brzezinach,
a bracia u Sędziaków. Jak nas prowadziła, to zapłakała żywemu Bogu, bo
nam nie miała dać co jeść i znalazła na drodze zawiniątko chleba i tym nas
obdzieliła.
[...]
Jak już byłam mężatką, była sprawa pokazowa w Janowie, kiedy
to sądzili tego Wilczyńskiego, który był strażnikiem u Niemców. A było to tak,
że Wilczyński uciekł na Zachód i tam rozpoznała go kobieta z Potoka
Wielkiego, ponieważ zabił jej męża. Ona zawiadomiła, że żyje i był sądzony
przez dwa tygodnie. Moja mama miał wezwanie i zeznawała, jak zginął
nasz ojciec i ja też z mamą jeździłam na tą sprawę. Ludzi było pełne okna.
Ludzie z Modliborzyc też o tym, co wtedy się zdarzyło, jeszcze pamiętają.
Opisała córka Skrzypka Jana i Anieli z Osówka - Stefania Suchora
Stojeszyn Drugi, dn. 11 marca 2014 r.
Zebranie i opracowanie materiału: Beata Wójcik
Przedruk jest niemalże zgodny z oryginałem własnoręcznego zapisu wspomnień
Autorki.
W październiku ub. roku zostały one również zarejestrowane przez pracownika IPN
w Lublinie.

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 10.03.2015 r. - 12.06.2015r.
... na ślubnym kobiercu stanęli:
 Kuśmierz Michał zam. Modliborzyce i Zdybel Agata zam.
Janów Lubelski
 Zderkiewicz Marcin zam. Susiec i Więckowska Aleksandra
zam. Modliborzyce
 Kędziora Wojciech zam. Pasieka i Czuba Iwona zam.
Modliborzyce
 Kwiecień Mariusz zam. Janów Lubelski i Szpinda Magdalena
zam. Wolica Pierwsza
 Wieczorek Rafał zam. Stojeszyn Drugi i Dycha Monika zam.
Kraśnik
 Kamiński Łukasz zam. Wolica Pierwsza i Aleksandra Łupina
zam. Kolonia Zamek
 Szkutnik Łukasz zam. Maliniec i Zgórka Iwona zam.
Kolonia Zamek
 Zegarowski Dariusz zam. Jasło i Ciupak Ewelina zam.
Wierzchowiska Pierwsze

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

W KRĘGU SZTUKI

BUKIET NA NIEBIESKIM TLE - OBRAZ OLEJNY
IRENA ROWICKA
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W tym samym okresie urodziło się 16 dzieci:
Drelich Kamil - Wierzchowiska Pierwsze
Drzymała Marta Alicja -Wolica Druga
Dudzic Gabriel - Wolica Kolonia
Jarzynka Natalia - Wolica Druga
Kosidło Filip - Wierzchowiska Pierwsze
Król Amelia - Kolonia Zamek
Krzpiet Adam - Wierzchowiska Pierwsze
Łazur Kacper - Modliborzyce
Madej Maja - Wierzchowiska Drugie
Misztal Julia - Lute
Ożóg Wiktor - Wierzchowiska Pierwsze
Pastuszak Mikołaj - Stojeszyn Drugi
Pietrzyk Dagmara - Stojeszyn Pierwszy
Sadowski Filip - Modliborzyce
Wołoszynek Jan - Kolonia Zamek
Zyśko Maja - Wierzchowiska Drugie
...w tym samym okresie zmarły 34 osoby:
Batorska Leokadia – Modliborzyce
Biała Stanisława – Kolonia Zamek
Bożek Bolesław – Słupie
Chołody Krystyna – Kolonia Zamek
Czajkowski Edward – Lute
Dworak Ignacy – Wierzchowiska Drugie
Dziadosz Krzysztof – Wierzchowiska Pierwsze
Głąb Janina – Modliborzyce
Janik Bronisława – Wierzchowiska Pierwsze
Kamińska Anna – Wolica Pierwsza
Kapusta Stefan – Dąbie
Kata Mieczysław – Majdan
Kliza Stefania – Zarajec
Kozak Lucyna – Słupie
Kozdra Irena – Wolica Druga
Kozioł Stanisław – Wierzchowiska Drugie
Krasowski Henryk – Modliborzyce
Kucia Edward – Michałówka
Lewandowska Teresa – Słupie
Łupina Aleksandra – Kolonia Zamek
Matysiak Genowefa – Ciechocin
Misiura Marianna – Wierzchowiska Drugie
Odrzywolski Zdzisław – Lute
Olszówka Adam – Modliborzyce
Rudnicki Jan – Kolonia Stojeszyn
Rugała Salomea – Gwizdów
Stański Tadeusz – Dąbie
Szostek Stanisław – Pasieka
Szpyra Eugeniusz – Wierzchowiska Drugie
Wcisło Agnieszka – Antolin
Widz Jan – Słupie
Wronka Stanisław – Stojeszyn Kolonia
Żelazko Dariusz – Wolica Druga
Żurawicz Anna – Michałówka
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów,
podawane są na podstawie dokumentów otrzymywanych
z innych Urzędów Stanu Cywilnego.
Barbara Jaskowiak

