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URZĄD  GMINY  W  MODLIBORZYCACH  INFORMUJE

KONKURS

“NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY”

 Urząd Gminy w Modliborzycach ogłasza VII edycję 
konkursu na najpiękniejszy ogród.
Pod uwagę będą brane następujące kryteria: pomysłowość, 
stopień trudności przy wykonaniu, różnorodność roślin, nakład 
pracy związany z pielęgnacją (utrzymaniem), estetyczny 
wygląd.

 Z g ł o s z e n i a  u s t n e ,  
t e l e fon i czne  l ub  p i semne  
przyjmowane są w Urzędzie 
Gminy w Modliborzycach do 
dnia 31.05.2013r, Prosimy 
kontaktować się z 
p. Marcinem Kowalskim, 
pokój nr 10, tel 15/ 8717104  
lub  15/8715079
Mile widziane będą ogrody, które 
zostaną zgłoszone do konkursu 
po raz pierwszy. Najciekawsze 
ogrody zostaną nagrodzone po 
komisyjnej ocenie w lipcu 2013r. 
Wręczen ie  nag ród  
odbędzie się na 
imprezie „Piknik 
Jagodowy”. 

Najpiękniejszy ogród 2012 roku 
- Pani Anny Pikuli
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BUDŻET GMINY MODLIBORZYCE 
NA ROK 2013 

 W dniu 29 stycznia 2013 r. Rada Gminy Modliborzyce 
uchwaliła budżet gminy na 2013 r. składający  się  z  dochodów  i  
wydatków:

Dochody budżetu gminy w 2013 r. (zł) - 18 729 548,00 zł   w 
tym:

 dotacja na zadania zlecone  -  2  414  896,00
 subwencje  -                10  092  891,00   
 udział w podatkach stanowiący 
dochody budżetu państwa -            1  571  110,00
 dochody podatkowe własne -  1  287  400,00
 dochody na zadania własne   -      519  700,00
pozostałe  -                   3  607  884,00

JAKIE INWESTYCJE CZEKAJĄ NAS 
W 2013 ROKU ?

1. W kwietniu 2013r. Gmina będzie prowadziła postępowanie 
przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców zadań, 
polegających na utwardzeniu dna wąwozów lessowych w ciągu 
drogi gminnej nr 108744 L od km 0+000 do km 0+300 
w miejscowości Dąbie oraz drogi gminnej nr 108729 L 
w Wierzchowiskach Pierwszych. Zadania będą realizowane 
przy udziale środków dotacji celowej z budżetu państwa, których 
dysponentem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Udział 
dotacji w każdym zadaniu wynosić będzie do 80 % kosztów 
brutto, poprzetargowej kwoty zadania.

2. W ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych – etap II 
Bezpieczeństwo –Dostępność - Rozwój Gmina realizować 
będzie zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 109061 L w 
miejscowości Wolica Pierwsza na długości 0,798km”. Na 
przełomie lutego i marca odbył się przetarg, w wyniku którego 
został wyłoniony wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo 
Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku. Wartość robót 
po przetargu wyniosła 282 071,89 zł brutto. Robotami zostanie 
objęty odcinek drogi od początku skrzyżowania z drogą 
powiatową Wolica – Branew nr 2812 L do placu manewrowego 
(łącznie z nim) przy remizie w Wolicy Pierwszej. Na odcinku tym 
zostanie położona nawierzchnia bitumiczna oraz umocnione 
zostaną pobocza materiałem kamiennym. Ponadto w ramach 
tych robót zostanie odnowiona nawierzchnia drogi do Szkoły 
Podstawowej w Wolicy Pierwszej.

3. Gmina Modliborzyce dnia 18 lutego 2013 roku podpisała dwie 
umowy o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 i będzie realizowała następujące projekty: 

- „Zagospodarowanie źródlisk oraz wykonanie do nich ciągu 
pieszo - jezdnego w miejscowości Dąbie”. Szacunkowa kwota 
zadania wynosi 889 564,36 zł brutto, kwota dofinansowania 
z Unii Europejskiej wynosi 306 991,00zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Lute, 
poprzez budowę chodnika”. Szacunkowa kwota zadania wynosi 
935 343,30 zł brutto, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 
wynosi 500 000,00zł.

4. Wspólnie z Zarządem Województwa Lubelskiego, w imieniu 
którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w roku 
2013 będzie realizowana budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 857 w miejscowości Brzeziny na długości 942 
m. Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewni kostkę, obrzeża 
i krawężniki, natomiast Gmina robociznę oraz pozostały 
materiał, niezbędny do prawidłowej realizacji zadania. 
Szacunkowa wartość całego zadania wynosi 880 000,00 zł.

5. Wspólnie z Powiatem Janowskim Gmina będzie realizować 
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 L 
Wierzchowiska – Piłatka w miejscowości Węgliska od km 2+480 
do km 3+200 – Etap I”. Poprzetargowa wartość wykonania robót 
wynosi 201 151,37 zł brutto. Wkład własny Gminy będzie 
wynosił 50% wartości całego zadania łącznie z kosztami 
opracowania projektu budowlano-wykonawczego oraz 
pełnienia nadzoru inwestorskiego na wyżej wymienionym 
zadaniu.

6. W listopadzie 2012 roku został złożony wniosek w Urzędzie 
Marszałkowskim o dofinansowanie prac związanych 
z remontem świetlicy wiejskiej w Antolinie. Projekt będzie 
realizowany w ramach działania  Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, w zakresie małych 
projektów, realizowanych przez Lokalną Grupę Działania 
„Leśny Krąg”. W ramach remontu zostaną wykonane 
w szczególności takie prace jak: odnowienie podłóg, malowanie 
ścian, wymiana okien i parapetów, wykonanie sufitu 
podwieszanego wraz z ociepleniem, ocieplenie ścian 
zewnętrznych, pomalowanie blachy na dachu oraz wykonanie 
chodnika przed budynkiem.
Obecnie jest przygotowywany wniosek na remont świetlicy 
w Modliborzycach – remiza OSP. Będzie on złożony po 
ogłoszeniu naboru – wiosną 2013 roku.  Planowane do 
wykonania prace to  m.in. remont podłogi, malowanie ścian, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana armatury 
sanitarnej, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie opaski 
odwadniającej wokół budynku.

Referat ds. inwestycji
Barbara Świątek

Planowane wydatki budżetu gminy w  2013 r. (zł)  wydatki 
razem 
-   20 127 548,00  zł.

Struktura wydatków (zł):
straże  - 797 900 
przedszkola  - 1 003 569
dowóz uczniów - 140 000
oświata i wychowanie  - 7 066 872,92
opieka społeczna  - 3 234 900
drogi  - 1 935 000
rolnictwo i łowiectwo  - 1 423 000
administracja publiczna  - 1 692 100
gospodarka mieszkaniowa  - 62 000
obsługa długu publicznego  - 205 000
ochrona zdrowia  - 90 000
edukacyjna opieka wychowawcza  - 302 567
gospodarka komunalna  - 1 427 000
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - 467 000
kultura fizyczna i sport  - 135 771
pozostała działalność  - 144 867,36



NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MODLIBORZYCE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ...

 Od 1 stycznia 2013r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 152, poz. 897 z późn. zm.). 
Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania 
śmieci komunalnych. 
 W grudniu senatorowie zgłosili do Sejmu projekt nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, który da władzom 
lokalnym więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami.
 Według obecnych przepisów, odpowiedzialność za gospodarkę 
odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi 
gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, jaka firma 
odbierała śmieci, teraz wybór należy tylko i wyłącznie do gminy.
 Gmina wyłoni w drodze przetargu podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości. Takie rozwiązanie zwolni 
właścicieli nieruchomości z konieczności podpisywania umów na 
odbieranie odpadów komunalnych, a nałoży obowiązek uiszczania na rzecz 
gminy opłaty za gospodarowanie odpadami.
 Wszystko po to, żeby ograniczyć ilość składowanych śmieci. 
Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. stopień recyklingu 
i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 
proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 
2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają 
nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.

DLACZEGO ZMIENIONO USTAWĘ?
 Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 
mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie 
wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania 
odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu 
i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy 
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
 Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. 
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, 
jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, 
w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

W JAKI SPOSÓB PODATEK ŚMIECIOWY I PRZEJĘCIE WŁASNOŚCI 
NAD ODPADAMI PRZEZ GMINY POZWOLI POPRAWIĆ GOSPODARKĘ 
ODPADAMI?
 Tak, czy inaczej, mieszkańcy będą musieli odprowadzić do 
Gminy opłatę za zagospodarowanie odpadów, co powinno w dużym stopniu 
ograniczyć wyrzucanie śmieci do lasu. Mieszkaniec płaci i wymaga, a 
problem, co zrobić z odpadem, już go nie interesuje. Wtedy też w systemie 
ujawni się realna ilość odpadów. 

CZY KAŻDY MUSI PŁACIĆ?
 Tak. Każdy mieszkaniec gminy 
musi płacić za wytwarzane odpady, 
jednak nie każdy mieszkaniec uiszcza ją 
samodzielnie. Obowiązek ten mają właściciele 
nieruchomości, czyli osoby lub podmioty 
faktycznie władające daną nieruchomością. 

ILE MNIE BĘDZIE KOSZTOWAŁ ODBIÓR ODPADÓW?
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie 
obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość. Opłatę 6 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość  
zapłaci właściciel nieruchomości za odpady zebrane w sposób selektywny. 
Wyższa kwota będzie w przypadku niesegregowanych odpadów i wyniesie 
10 zł od osoby na miesiąc.
 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z dnia 25 stycznia 2013 r., która weszła w życie 
6 marca 2013 r., Rada Gminy w najbliższym czasie podejmie uchwałę 
wprowadzającą ulgi dla rodzin wielodzietnych.

DLACZEGO ZA NIEPOSORTOWANE ŚMIECI ZAPŁACIMY WIĘCEJ?
 Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich 
nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz 
śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina ustaliła stawki opłat na takim poziomie, 
aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów.
 Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać 
wszystkich śmieci razem  – firma odbierająca odpady ma obowiązek 
powiadomić Gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować 
je jako zmieszane odpady komunalne.

ZA CO ZAPŁACIMY?
 Wyższe koszty nowego systemu wynikają z ustawowo 
nałożonych zadań, które muszą być sfinansowane z opłaty pobieranej od 
mieszkańców.
 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pokryją koszty funkcjonowania systemu, obejmujące koszty:

-  odbierania i transportu odpadów, 
-  odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,
-  edukacji ekologicznej mieszkańców,
-  obsługi administracyjnej systemu.

 Kolejny,  półroczny okres działalności Rady Gminy przyniósł 7 
odbytych sesji, ponad 30 posiedzeń Stałych Komisji RG oraz 50 podjętych 
uchwał. Okres jesienno – zimowy w każdym samorządzie gminnym 
charakteryzuje się obok „stałych” w tym okresie prac związanych 
z ustaleniem podatków obowiązujących na terenie gminy w następnym 
roku, przygotowaniem projektu budżetu gminy i przyjęciem jego do 31 
stycznia, oraz odbyciu sesji poświęconej przedstawieniu i przyjęciu 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, pracą i przyjęciem innych 
ważnych uchwał, które mają wpływ na bieżące funkcjonowanie samorządu 
gminnego. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich podjętych 
uchwał, ale przedstawię Państwu niektóre z nich, które wywoływały większe 
emocje i dyskusje w społeczeństwie.
 Jedną z takich uchwał było podzielenie Modliborzyc  oraz 
Wierzchowisk Pierwszych na jednomandatowe okręgi wyborcze. Wymóg 
utworzenia takich okręgów wymusiła na nas ustawa sejmowa. 
Dotychczasowy modliborski okręg wyborczy został podzielony na trzy 
okręgi jednomandatowe, okręg Wierzchowiska Pierwsze - na dwa okręgi  
jednomandatowe. Tworząc te okręgi  staraliśmy się np. w Modliborzycach 
przypisać sąsiednie ulice, stykające się ze sobą do poszczególnych 
okręgów, o względnie podobnej liczbie wyborców. Podjęliśmy też uchwałę 
o przeniesieniu obwodu do głosowania z Majdanu Modliborskiego do GOK-
u w Modliborzycach. W tym obwodzie będą głosowali mieszkańcy Majdanu 
Modliborskiego, Ciechocina, Kalennego , Gwizdowa, Świnek, Kolonii 
Zamek, Wolicy Kolonii i jednego najbliższego okręgu z Modliborzyc, w skład 
którego wchodzą ulice: Piłsudskiego, Zaborska, Niecała , Zamkowa, 11 
Listopada, Kowalska, Błotna.
 Inna uchwała dotyczyła np. pasażerów korzystających 
z komunikacji publicznej. Obecny przystanek dla pasażerów 
odjeżdżających z Modliborzyc w kierunku Lublina, Błażka i Zaklikowa 
w przyszłości zostanie przeniesiony na ul. Jagiellońską ( w okolicy lokalu 
„A’la Caffe”). Na dotychczasową lokalizację przystanku nie wyraziła zgody 
GDDKiA, dlatego tez RG musiała wskazać inne miejsce, które będzie 
spełniało  funkcje zatoki  przystankowej. Termin zmiany zostanie wcześniej 
podany do publicznej wiadomości.
 Dużo emocji wzbudzały uchwały dotyczące ustalenia  
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustalenia 
metody i opłaty  za śmieci. Jak ważna jest to sprawa, świadczy ilość 
mieszkańców uczestniczących  w zebraniach informacyjnych. 

Ustawodawca scedował na samorządy obowiązki wynikające z utrzymania 
czystości, nie dając żadnych środków finansowych. To samorządy muszą 
ustalić taka metodę i stawkę, która pozwoli w 100% pokryć koszty odbioru 
i wywozu śmieci z terenu gminy do najbliższego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku. Jak wiadomo, stawka 
miesięczna od osoby za śmieci segregowane będzie wynosić 6 zł, za śmieci 
niesegregowane 10zł. Jest to średnia stawka obowiązująca w gminach 
wiejskich na terenie województwa. Po dostarczeniu deklaracji (do 
31.03.2013r.) RG zajmie się też ewentualnym wprowadzeniem ulg dla 
rodzin wielodzietnych. Powrócimy także do częstotliwości odbioru śmieci, 
zwłaszcza w okresie letnim.
 Warto również wspomnieć o uchwałach przywracających prawa 
miejskie Modliborzycom. Po przeprowadzeniu kolejnych konsultacji, 
w których również większość głosujących odpowiedziała się za 
przywróceniem praw miejskich, RG wystąpiła z wnioskiem do Ministra 
Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. 
Wniosek ten został na początku marca złożony w Urzędzie Wojewódzkim. 
Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów do końca czerwca 2013 r. 
Uchwały podatkowe, które zostały przyjęte na sesji RG w dn. 30.10.2012r. 
były przedstawiane w poprzednim numerze „Wieści Gminnych”. 
Najważniejszy tj. dotyczący największej liczby mieszkańców podatek rolny, 
jak tez podatek od gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne nie uległ zmianie.
 W miesiącu grudniu i styczniu RG pracowała nad przedłożonym 
przez p. Wójta projektem budżetu na 2013r. Komisje stałe RG odbyły szereg 
spotkań analizując przychody i wydatki budżetu gminy. Na sesji w dn. 
29.01.2013r. został przyjęty budżet gminy, który zamyka się kwotą 
18.729.548zł po stronie przychodów oraz 20.127.548 zł po stronie 
wydatków. Szczegółowa struktura przychodów i wydatków budżetu gminy 
znajduje się w aktualnym numerze  „Wieści Gminnych”.
Przedstawiłem Państwu niektóre tylko uchwały, podjęte na sesjach 
w miesiącach wrzesień 2012r. - luty 2013r. Treści wszystkich uchwał 
zamieszczane są na stronie internetowej gminy. Każdego 
zainteresowanego mieszkańca gminy zapraszam na stronę internetową jak 
też na sesje oraz posiedzenia Stałych Komisji RG. Zawsze lepiej 
dowiedzieć się „u źródła”, niż słuchać niekiedy „dobrze poinformowanego 
działacza społecznego”.      Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Rogoża



 Na wysokość opłaty wpłynął szereg czynników, każdy z nich 
został szczegółowo przeanalizowany przed podjęciem uchwały 
o wysokości stawek opłat. Ustawa mówi, że system musi się 
samofinansować, tzn., że Gmina nie może do niego dopłacać ze swojego 
budżetu, jak również nie może osiągać z tego tytułu żadnego zysku.
 Funkcjonowanie systemu kosztuje tylko tyle, ile jest to 
niezbędne, aby go utrzymać. Przyjęty przez Gminę Modliborzyce sposób 
obliczania stawki opłaty jest najbardziej sprawiedliwy. Od rzetelności 
mieszkańców zależy czy system będzie dobrze funkcjonował (składanie 
deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym, terminowe wpłaty). 

JAKA  ILOŚĆ  ODPADÓW  BĘDZIE  ODE  MNIE  ODEBRANA?
 Nowy system gospodarowania odpadami wprowadził zasadę, że 
właściciel nieruchomości może oddać każdą ilość odpadów 
segregowanych lub zmieszanych, a one będą odebrane. Celem takiej 
zasady jest likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci.
 Należy zaznaczyć, że Gmina Modliborzyce objęła systemem 
tylko nieruchomości zamieszkałe, więc odpady z działalności 
gospodarczych nie będą odbierane. 

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZOSTANĄ OBJĘTE NOWYM SYSTEMEM?
 Rada Gminy Modliborzyce zadecydowała, że nowym systemem 
zostaną objęte tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (gdzie prowadzona jest 
wyłącznie działalność gospodarcza, szkoły, placówki kulturalne itp.) 
zawierają umowy na dotychczasowych zasadach z podmiotem 
świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

JAK POTRAKTOWAĆ TZW. „NIERUCHOMOŚCI MIESZANE” 
(W JEDNYM BUDYNKU PROWADZONA JEST ZARÓWNO 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I MIESZKAJĄ LUDZIE), JEŻELI RADA 
ZDECYDOWAŁA SIĘ NA PRZEJĘCIE ODPADÓW JEDYNIE 
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH?
 W takiej sytuacji osoby fizyczne wpłacają opłatę na rachunek 
Gminy, a na odbiór pozostałych odpadów zawierana jest odrębna umowa 
z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej. 

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI?
 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy 
Modliborzyce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.
 Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości składają do 
31 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Modliborzyce. Wzory takich deklaracji 
będę dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy Modliborzyce oraz na stronie 
internetowej Gminy Modliborzyce pod adresem www.modliborzyce.pl

JAK OBLICZYĆ OPŁATĘ ZA ODPADY?
 W deklaracji, poza podstawowymi danymi właściciela 
nieruchomości, należy wpisać stawkę opłaty (w zależności, od tego, czy 
właściciel zamierza zbierać odpady selektywnie, czy jako odpady 
zmieszane) oraz pomnożyć ją przez ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość. Tak uzyskana wartość stanowi miesięczną kwotę opłaty. 
Kwotę tę właściciel danej nieruchomości będzie musiał wpłacić z góry co 
kwartał na rzecz Gminy Modliborzyce.

W JAKI SPOSÓB BĘDĄ WNOSZONE OPŁATY OD MIESZKAŃCÓW 
WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH?
 Jeżel i  n ieruchomość jest zabudowana budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, 
obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością 
wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Wobec 
powyższego należy stwierdzić, że obowiązki właściciela nieruchomości 
określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na 
zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej  
 To spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą składały 
deklaracje – jedną na blok. Spółdzielnie i wspólnoty mają pełnić również rolę 
inkasentów podatku śmieciowego. To do nich mieszkańcy bloków będą 
wnosili opłaty i to ich Gmina będzie rozliczała z należnej kwoty.

JAKIE BĘDĄ KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW?
 W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Modliborzyce 
określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, 
w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach 
o podobnym charakterze.

JAK I KIEDY NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI?
Wpłat należy dokonywać na aktualny rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Modliborzyce .04 8717 1123 2010 1000 2118 0033

Przy uiszczaniu wpłat w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej 
w Modliborzycach nie będzie naliczana prowizja za ich dokonywanie. 
Numer rachunku bankowego jest dostępny również na stronie internetowej 
Gminy Modliborzyce www.modliborzyce.pl 
 Opłata za gospodarowanie odpadami uiszczana będzie 
w terminach:
- do 31 stycznia za I kwartał
- do 30 kwietnia za II kwartał
- do 31 lipca za III kwartał
- do 31 października za IV kwartał
Termin pierwszej opłaty (za III kwartał br.) upływa z dniem  31 lipca 2013 r.

CZY GROŻĄ MI KARY ZA NIEUISZCZENIE OPŁATY?
 W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa, niezapłacenie opłaty będzie traktowane tak, jak 
niezapłacenie podatku.
 Jeżeli właściciel nieruchomości nie zapłacił opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub też uiścił ją w wysokości 
niższej od należnej, Wójt Gminy Modliborzyce określi w drodze decyzji 
wysokość powstałej zaległości z tytułu opłaty. 

CO OZNACZA SELEKTYWNA ZBIÓRKA?
Mieszkaniec ma wybór, czy będzie prowadził selektywna zbiórkę odpadów, 
czy będzie płacił drożej za odpady nieposegregowane. Gmina przyjęła 
system najprostszego segregowania, czyli na frakcję suchą i mokrą. Każde 
gospodarstwo domowe powinno posiadać pojemnik i worki na określone 
odpady oraz założyć kompostownik na odpady zielone, jeśli nie będzie 
wywoził ich do Punktu Selektywnej Zbiórki (PSZOK).
Segregować będziemy :
- odpady biodegradowalne , czyli żywność, części drzew, krzewów itp. 

(kompostownik, PSZOK)
-  papier, tekstylia + metal + plastik + szkło (frakcja sucha - worek)
-  balast – czyli wszystko to, czego nie można zakwalifikować do odpadów 

zebranych selektywnie (frakcja mokra - pojemnik).

DLACZEGO ŚMIECI MUSZĄ BYĆ „NIEZABRUDZONE”?
 Ze śmieci można produkować np. paliwa alternatywne. Czyste 
odpady wędrując po taśmach najpierw automatycznie, a potem za pomocą 
ludzkich rąk - są rozdzielane na grupy o określonych parametrach. Jeśli 
śmieci są czyste, mogą zostać od razu przekazane do przetwarzania, jeśli 
zaś zabrudzone – wymagają oczyszczenia lub muszą być składowane, co 
wiąże się z dodatkowymi kosztami, zarówno dla zakładu, gminy               
 i  mieszkańca. 

SKĄD MAM WZIĄĆ POJEMNIK I WORKI NA ODPADY?                                                                                                           
 Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość 
w pojemnik i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. Po nowelizacji ustawy Gmina może ingerować w zapis 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i pomóc wyposażyć mieszkańców 
w pojemnik i worki, w jakiej formie, dowiemy się po przetargu na 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. 

KTO BĘDZIE SPRAWOWAŁ NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM 
POSTĘPOWANIEM  WŁAŚCICIELI  ŚMIECI I FIRMY ODBIERAJĄCEJ?
 Jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował, że odpady będzie 
segregował, a tego robić nie będzie, odbiorca ma obowiązek zabrania 
odpadów jako zmieszane i powiadomić o tym Gminę. Następnie na mocy 
decyzji administracyjnej, stawka zostanie podwyższona do wysokości 
odpowiadającej odpadom zmieszanym.
 Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez 
odbierającego odpadów będzie sprawować Gmina.

JAK CZĘSTO BĘDĄ ZBIERANE ODPADY Z NASZYCH 
NIERUCHOMOŚCI?
 Odpady z terenu naszej Gminy będą odbierane raz w miesiącu, 
zgodnie z harmonogramem, który będzie opracowany w czerwcu 2013 r. 

KOMU MAM ZGŁOSIĆ, ŻE MOJE ODPADY NIE ZOSTAŁY ODEBRANE?
 Gmina  zajmuje się nadzorem nad gospodarowaniem odpadami 
w sytuacji, gdy odpady nie będą odebrane od właściciela nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem, należy powiadomić o tym Urząd Gminy 
osobiście lub telefonicznie, nr tel. 15/8715 079.

KTO PO 1 LIPCA 2013 R. BĘDZIE ODBIERAŁ MOJE ŚMIECI?
 Firma, z którą Gmina Modliborzyce zawrze umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze 
przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. 
gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona 
w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu 
wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące 
o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

cd. na str. 6



GDZIE MAM WYRZUCIĆ STARY TELEWIZOR, LODÓWKĘ CZY 
M E B L E ?  C O  Z R O B I Ć  Z E  Z U Ż Y T Y M I  B AT E R I A M I ,  
PRZETERMINOWANYMI LEKAMI I AKUMULATORAMI?
 Miejscem odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV, AGD, odpadów 
wielkogabarytowych (meble) czy innych odpadów problemowych będzie 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, umieszczony na 
wysypisku śmieci w Borownicy. Będzie możliwość legalnego pozbycia się 
odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane 
leki, oleje odpadowe itp.). 
 Odpady te również można przekazać do placówek handlowych 
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów. 

CO MAM ZROBIĆ ZE SKOSZONĄ TRAWĄ CZY GAŁĘZIAMI?
 Trawa i gałęzie to odpady ulegające biodegradacji. Ze względu 
na wiejski charakter naszej gminy, najsłuszniejszym rozwiązaniem jest 
składowanie takich odpadów w przydomowych kompostownikach, 
używając ich po pewnym czasie jako nawóz.
 Jeżeli nie ma możliwości założenia przydomowego 
kompostownika, odpady te można również deponować w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borownicy. 

CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI MAM PODPISANĄ UMOWĘ NA 
ODBIÓR ŚMIECI Z FIRMĄ WYWOZOWĄ?
 Obecne umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie. 
Dlatego właściciele nieruchomości, którzy mają podpisane umowy na 
odbiór śmieci, powinni je rozwiązać do 30 czerwca 2013 r.  W przeciwnym 

razie może dojść do sytuacji, że po 1 lipca br. będą musieli zapłacić 
podwójnie - gminie i firmie, z którą mają podpisaną umowę.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA KWESTIA WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH?
Wywóz nieczystości ciekłych pozostaje na starych zasadach tzn.:
- po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, nieruchomości muszą zostać do 

niej podłączone,
- nieruchomości, które nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej 

muszą mieć (tak jak dotychczas) zawarte umowy z firmami, które zajmują 
się wywozem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) powinno się 
odbywać tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika 
i zanieczyszczenia powierzchni terenu lub przedostawania się nieczystości 
do ziemi i wód.

CO ZYSKAMY?
Segregacja śmieci będzie łatwiejsza, a za posortowane odpady zapłacisz 
mniej.
Mniej śmieci trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu.
Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego 
sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych baterii, przeterminowanych leków, 
starych mebli, odpadów budowlanych).
Znikną dzikie wysypiska, a Ty będziesz oddychał czystszym powietrzem!

Agnieszka Czapla

SPOTKANIE PSZCZELARZY
 W dniu 09.12.2012 roku w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze odbyło się 

założycielskie spotkanie pszczelarzy, poprzedzone uroczystą mszą św. w kościele 

Parafialnym w Wierzchowiskach Pierwszych. Pomysłodawcami i założycielami Koła są: 

Kuźnicki Michał, Pikula Stanisław. W spotkaniu założycielskim udział wzięło 31 pszczelarzy 

z terenu Gminy Modliborzyce oraz zaproszeni goście:
- Wójt Gminy Modliborzyce Witold Kowalik
- Ks. Kanonik Stanisław Kowal
- członkowie Zarządu Koła Pszczelarzy w Godziszowie.

 
Po zatwierdzeniu regulaminu i statutu Koła, wybrano Zarząd w składzie:

 Prezes - Stanisław Pikula

 V-ce Prezes - Michał Kuźnicki

 Skarbnik - Roman Widz

 Sekretarz - Beata Sulowska

 Członek zarządu - Witold Serwatka

oraz Komisję Rewizyjną:

Przewodniczący - Marek Jędorowski

Członek Komisji - Władysław Wielgus 

Członek Komisji - Marian Dolecki

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Modliborzyce 

Witold Kowalik powstanie Koła uznał za zasadne 

i celowe, podkreślając jednocześnie korzystny 

wpływ gospodarki pasiecznej na rozwój naszego 

terenu.
Ks. Kanonik Stanisław Kowal w swoim 

wystąpieniu pozytywnie ocenił ideę powstania 

koła w Wierzchowiskach, nawiązując do 

własnych rodzinnych tradycji pszczelarskich.
P r z e d s t a w i c i e l e  K o ł a  P s z c z e l a r z y  

w Godziszowie wyrazili swoje poparcie dla nowo 

powstającego Koła. Decyzją Wojewódzkiego 

Związku Pszczelarzy w Lubl inie Koło 

Pszczelarzy w Wierzchowiskach zostało przyjęte 

i włączone w struktury Związku.
Jako organizacja społeczna będziemy brać 

udział w życiu kulturalnym i religijnym naszego 

terenu.                        Zarząd Koła Pszczelarzy 
w Wierzchowiskach Pierwszych

POMAGAJMY BOCIANOM !
 Latem ubiegłego roku, 
a także kilka lat temu, w mojej 
miejscowości miały miejsce zdarzenia, 
które zainspirowały mnie do napisania 
tego artykułu do naszych „Wieści 
Gminnych”. Były to „wypadki” 
bocianów. W jednym z nich ucierpiało 
całe gniazdo bocianie, które to 
podczas nocnej burzy zostało 
zrzucone ze słupa elektrycznego. 
Problemy, jakie napotkaliśmy podczas 
ustalania w jaki sposób i kto mógłby je 
tam z powrotem umieścić, mogłyby 
stworzyć odrębną historię. Gniazdo 
zostało naprawione, umieszczone przez 
ekipę elektryków na swoim miejscu 
i wszystko skończyło się dobrze.  
Następny przypadek miał miejsce latem 
zeszłego roku, kiedy to wraz z mężem 
zauważyliśmy na łące rannego bociana. 
Udało się nam go złapać i opatrzyć 
złamaną nogę, której stan wydawał się 
nam beznadziejny. Ponieważ była to 
niedziela, nie udało się nam ustalić, gdzie 
moglibyśmy odstawić rannego ptaka. 
Następnego dnia, po wykonaniu kilkunastu 
telefonów do różnych instytucji dowiedziałam się, iż 
sprawami takimi ma obowiązek zająć się Urząd Gminy. 
Bocianek został uratowany! 
 W ciągu roku bocianom zagraża wiele 
niebezpieczeństw, do najpoważniejszych należą kolizje 
z napowietrznymi przewodami oraz innymi elementami 
sieci energetycznej. Przypadki porażeń prądem dotyczą 
głównie młodych, które siadają na konstrukcjach podczas 
nauki latania.  Problem dotyka  również dorosłe bociany, 
zwłaszcza w okresie tzw. sejmików. W ciągu dnia duże 
stada gromadzą się na łąkach, a pod wieczór ptaki licznie 
siadają na stacjach transformatorowych i masowo giną. 
 Według ustawy z 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym  (rozdz. 2 art. 7) obowiązek 
pomocy rannym ptakom spoczywa na gminie, do której 
obowiązków własnych należą: „sprawy ładu 
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”. Ustawa o 
ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 (art. 4 ust. 1) 
stwierdza, że „obowiązkiem organów administracji 
publicznej, osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość 
o przyrodę, będącą dziedzictwem i bogactwem 
narodowym”, a „organy administracji publicznej są 
obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody”. 
W praktyce jest to znacznie bardziej skomplikowane, 
ponieważ  gminy często nie mają środków finansowych 
na zapewnienie pomocy dzikim ptakom.                                                            
Tekst powstał na podstawie: www.bociany.pl, 
www.otop.org.pl 

Agnieszka Pelc



GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
W MODLIBORZYCACH

LIGA SIATKÓWKI – „PLAS LIGA 2013”
czwarte miejsce. Mamy nadzieję poprawić ten wynik biorąc, pod uwagę 
szeroką kadrę, przygotowanie na treningach oraz dobrze rokującą grę 
podczas turniejów. 
Rozgrywki ligi to dwa etapy:
- runda zasadnicza rozgrywana w dwóch grupach w formie czterech 
turniejów „każdy z każdym” rozgrywane u poszczególnych drużyn,
- runda finałowa. 
   Grupa I   Grupa II
 - „Yellowstone”  Kraśnik  - KS GOK Trzydnik Duży I
 - „Trójka” Kraśnik  - GUKS Modliborzyce
 - „Leśnicy”   - „Gryf” Szastarka
 - ZSO Urzędów  - KS GOK Trzydnik Duży II

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO IV TURNIEJU 
- GRUPA II – RUNDA ZASADNICZA

 Turniej nr 1 – Modliborzyce 20.01.2013r. 
 Turniej nr 2 – Trzydnik Duży 09.02.2013r. 
 Turniej nr 3 – Polichna 24.02.2013r. 
 Turniej nr 4 – Trzydnik Duży 10.03.2013r. 

GKS - DRUŻYNA PIŁKI SIATKOWEJ 2013

RUNDA FINAŁOWA 
 Runda zasadnicza zakończona. „Gieksa” wygrywa Grupę II, przy 
12 meczach zalicza tylko jedną porażkę. Przed nami turniej finałowy, który 
odbędzie się 24 marca 2013r. ( niedziela godz. 10:00 ) w hali PCSiR 
w Kraśniku.
 W półfinale GUKS Modliborzyce zmierzy się z ,,Yellowstone” 
Kraśnik, druga para półfinałowa to KS GOK  Trzydnik Duży I z ,,Trójką” 
Kraśnik. Wygrane zespoły zagrają o pierwsze miejsce, a przegrani 
o trzecie. Zapraszamy do kibicowania naszej drużynie podczas finału ligi.

Kadra GUKS MODLIBORZYCE
 1.Przemysław Kutyła   
 2.Mateusz Kutyła  
 3.Grzegorz Sulowski  
 4.Marcin Dziura    
 5.Mateusz Jaskowski  
 6.Piotr Jaskowski  
 7.Grzegorz Nieborak   
 8.Łukasz Wróbel   
 9.Artur Kamiński   
 10.Michał Grzyb    
 11.Bartłomiej Stefanik  
 12.Mateusz Gałus   
 13.Arkadiusz Świątek  

Zapraszam na naszą stronę www.modliborzyce.futbolowo.pl, gdzie 
znajdziecie więcej informacji na temat naszego Klubu.

Prezes GUKS Modliborzyce

GKS - DRUŻYNA 

SZASTARKA 

TRZYDNIK DUŻY

SĘDZIA 
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 Dnia 25.01.2013 r. zawodniczka klubu ,,Judo Team 
Modliborzyce” Katarzyna Śmietana wraz z trenerem Tomaszem 
Wybranowskim wyleciała na 3- tygodniowe zgrupowanie do Tokio. Cała 23-
osobowa reprezentacja Polski wylatując z różnych lotnisk  naszego kraju, 
po 2-godzinnym locie spotkała się w stolicy Rosji – Moskwie, a dalej już 
razem wyruszyła w dalszy 10- godzinny lot do Japonii. Podróż przebiegła 
pomyślnie i zaraz następnego dnia cała grupa zakwaterowała się w 
Kodokanie (najstarszej i największej szkole judo na świecie, założonej 
jeszcze przez twórcę judo Jigoro Kano).

 Treningi wymagały dużej determinacji zawodników, gdyż 
odbywały się 3 razy dziennie. Po pobudce odbywał się rozruch, którego 
podstawą był 30 minutowy bieg i rozciąganie. Następnie po śniadaniu 
następował trening techniczny, prowadzony przez trenera polskiej kadry 
narodowej judo p. Janusza Piechnę. Najcięższy był trening popołudniowy, w 
czasie którego odbywało się po ok. 40 walk po 2 minuty każda. Nie były to 
łatwe walki, gdyż Japończycy reprezentują wysoki światowy poziom a judo 
jest ich sportem narodowym.
 W czasie tego 3-tygodniowego pobytu w Japonii nasi judocy 
znaleźli również czas, aby poznać kulturę , obyczaje japońskie oraz 
zwiedzić najważniejsze miejsca stolicy, zarówno te historyczne, jak i 
nowoczesne.
 Tokio położone 
jest na największej z japońskich 
wysp Honsiu, cała aglomeracja 
miejska liczy ok.12 milionów 
ludzi. Pomimo tak wielkiej 
liczebności miasto nie jest 
,,zakorkowane”, a to dzięki 
nowoczesnemu i rozległemu 
m e t r u  i  u p o d o b a n i u  
Japończyków do jazdy na 
rowerze. Zabudowa miasta jest 
zróżnicowana, z wielkimi 
drapaczami chmur sąsiadują 
wąskie uliczki z małymi, niskimi 
domkami. W centrum miasta 
znajduje się Pałac Cesarski 
otoczony pięknymi ogrodami. 
Jest on główną rezydencją 
cesarza Japonii (niestety 
c e s a r z a  n i e  u d a ł o  s i ę  
zobaczyć). Ogrody zajmują 341 

UKS JUDO TEAM MODLIBORZYCE
 KASIA W JAPONII

hektarów, wzbudzają zachwyt wszystkich zwiedzających i są oazą spokoju 
w tym wielkim i ruchliwym mieście.
 Zawodnicy odwiedzili również najstarsze obiekty sakralne 
Kraju Kwitnącej Wiśni, między innymi: Świątynię Senso-ji, Sanktuarium 
Meiji, piękny park Ueno, wieżę Tokio Tower , muzeum narodowe oraz 
nowoczesne dzielnice miasta. Każda z tych rzeczy wzbudzała szczery 
podziw i ciekawość, gdyż są one całkowicie odmienne od tego, co można 
spotkać w Europie.
 Z podróży tej pozostaną na zawsze wspaniałe wspomnienia o 
ludziach bardzo przyjaźnie nastawionych do obcokrajowców, zawsze 
chętnych do pomocy, bardzo uczciwych i przykładających ogromną wagę 
do tradycji i dobrych obyczajów, poza tym ceniących sobie zdrowy styl 
życia. Wszędzie można spotkać biegaczy, ludzi gimnastykujących się i 
ćwiczących. Wśród młodzieży ten, kto nie uprawia żadnego sportu (nie 
musi to być judo) jest traktowany jak ,,czarna owca”.
 Wyjazd ten był wspaniałą szkołą nie tylko judo, lecz również 

ogólnorozwojową i poznawczą ludzi i świata.
 Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie 
życzliwość wielu osób i finansowe wsparcie z Gminy Modliborzyce oraz 
firmy Green Power Development i Contino, za co serdecznie dziękujemy.

Monika Śmietana

UDANY DEBIUT NASZYCH NAJMŁODSZYCH JUDOKÓW W LUBLINIE

  W niedzielę 3 marca 2013 roku w hali 
AOS w Lublinie odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego. W tych zawodach 
wzięła udział trójka naszych najmłodszych 
zawodników w składzie: Mateusz Góra, Kamil 
Góra i Tomasz Myszak . Najlepiej spisał się Kamil 
Góra, który po zaciętych i widowiskowych 
walkach ostatecznie uplasował się na III miejscu. 
Warto podkreślić, że w zawodach brali też udział 
zawodnicy zza wschodniej granicy naszego 
państwa, czyli Ukraińcy. Tak więc jest to duży 
sukces naszego zawodnika. Dobrze spisali się 
także nasi pozostali judocy. Tomasz Myszak zajął 
V miejsce, a Mateusz - brat Kamila - zajął VII 
pozycję.
  Po zawodach naszych młodych 
judoków przyszedł czas na ich starszych kolegów 
z maty, którzy wystartowali w Akademickich 
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego. Oni 
również nas nie zawiedli. Za udany debiut można 
uznać wyniki naszych nowych zawodników: 

Arkadiusza Chodary i Szymona Bosia. Arek po 
zaciętych walkach uplasował się na V pozycji, 
natomiast jego kolega Szymon zajął III miejsce. 
Nieco starszy stażem Andrzej Dycha wywalczył w 
swojej kategorii również III miejsce. Najstarszy 
startujący z naszego klubu sportowiec, Karol 
Kucharski, wrócił do domu zadowolony z V 
miejsca, gdyż konkurencja była naprawdę duża. 
Najlepsze rezultaty osiągnął Sebastian Rogoża, z 
którego możemy być dumni, ponieważ 
wystartował w dwóch kategoriach wagowych i w 
każdej z nich zdobył medal. W kategorii do 60kg   
otrzymał medal złoty, natomiast w kategorii 66kg 
wywalczył medal srebrny. 
Po tym udanym występie mamy nadzieję, że 
przykład judoków zmobilizuje  inne dzieci do 
większej aktywności fizycznej i uprawiania 
sportów.

K. Śmietana,S.Rogoża

 



Jubileuszowy X Turniej w Tenisie Stołowym Strażaków
 10 lutego 2013r. odbył się kolejny, dziesiąty już gminny turniej 
w tenisie stołowym strażaków. Zawody odbyły się  w budynku remizy OSP 
w Wierzchowiskach Pierwszych. W niedzielne przedpołudnie na zawodach 
zjawili się reprezentanci wszystkich  jednostek z terenu gminy 
Modliborzyce. Każda jednostka była reprezentowana przez trzech 
zawodników.  Łącznie w zmaganiach udział wzięło trzydziestu zawodników 
– dwudziestu ośmiu druhów i dwie druhny. Nagrodą dla najlepszych 
czterech  zawodników były puchary,  zaś pierwsza trójka uzyskała 
kwalifikacje do udziału w zawodach powiatowych. Zwycięstwo 
w tegorocznym turnieju odniósł Daniel Miś - reprezentant OSP Zarajec, 
drugie miejsce zajął reprezentant OSP Wierzchowiska Drugie – Piotr 

Jaskowski. Na ostatnim miejscu podium uplasował się Marcin Budkowski – 
OSP Zarajec.  Czwarte miejsce  uzyskał Artur Kamiński z OSP 
Wierzchowiska Pierwsze.
 Zawodnicy walcząc o jak najlepsze wyniki indywidualne, 
zdobywali punkty dla swojej jednostki. Po zsumowaniu pierwsze miejsce 
zajęła jednostka OSP z Zarajca, na kolejnych stopniach podium uplasowały 
się jednostki OSP Wierzchowiska Drugie i po raz pierwszy w historii 
zawodów na podium znalazła się jednostka OSP Stojeszyn. Puchary 
i dyplomy wręczyli wójt gminy Witold Kowalik i prezes OSP Wierzchowiska 
Pierwsze Krzysztof Ożóg. Po zaciętym meczu finałowym, między Danielem 
Misiem, a Piotrem Jaskowskim, dla wszystkich zawodników czekał gorący 
posiłek. 
 Tydzień później tj. 17 lutego 2013r. odbyły się zawody powiatowe. 
Udział w nich wzięło pięć jednostek z terenu powiatu janowskiego – oprócz 
gminy Modliborzyce udział wzięli reprezentanci gmin: Janów Lubelski,  
Dzwola, Potok Wielki i Godziszów.  Na hali sportowej w Szkole 
Podstawowej w Janowie Lubelskim gmina Modliborzyce była 

 5 marca 2013 roku w Zespole Szkół w Modliborzycach odbyły się 
eliminacje gminne XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. OTWP ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy 
popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarowej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 
 Do rywalizacji w tegorocznym OTWP przystąpili uczniowie  
reprezentujący Zespół Szkół w Modliborzycach, Zespół Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich oraz Zespół Placówek 
Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym. W trzech grupach wiekowych 21 
uczniów rywalizowało w pisemnej części testowej a następnie najlepsza 
piątka z każdej grupy wiekowej walczyła w eliminacjach ustnych o awans do 
eliminacji powiatowych. 
 Jury eliminacji gminnych w składzie: Piotr Nosal – przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, 
Tomasz Kliza – Komendant Gminny ZOSP RP w Modliborzycach, Tomasz 
Nalepa, Jarosław Wielgus, Marek Mazur oraz Piotr Jaskowski po dokonaniu 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

reprezentowana przez trzech zawodników. Oprócz finalistów z zawodów 
gminnych Daniela Misia i Piotra Jaskowskiego, do zawodników dołączył 
Jerzy Duda, który zastąpił Marcina Budkowskiego.
 Nasza jednostka odniosła sukces. Indywidualnie najlepiej 
z naszych zawodników wypadł Piotr Jaskowski, zajmując III miejsce. 
W zmaganiach drużynowych nasza drużyna zajęła również III miejsce. 
O zwycięstwie drużynowym decydowały tzw. małe punkty, ponieważ każda 
z drużyn plasująca się na podium miała taką samą ilość meczy wygranych 
i przegranych. W punktacji łącznej gmina Modliborzyce znalazła się na 
II miejscu, ex aequo z drużyną z Potoka Wielkiego, ustępując tylko z druhom 
z Dzwoli.

                                                                                                  

Jerzy Duda

oceny prac pisemnych oraz wysłuchaniu odpowiedzi z części ustnej 
wyłoniło ostatecznych zwycięzców: 

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych 
I miejsce – Tomasz Kamiński – ZS w Wierzchowiskach Drugich – 8 pkt. 
II miejsce – Klaudia Samuła – ZS w Modliborzycach – 5,5pkt.
III miejsce – Karol Skupiński – ZPO w Stojeszynie Pierwszym – 5 pkt. 
IV miejsce – Adrian Rokosz – ZS Modliborzyce – 4 pkt.
V miejsce – Sławomir Śmietana – ZS Modliborzyce – 4 pkt. 

II grupa wiekowa  - uczniowie szkół gimnazjalnych 
I miejsce – Damian Chmura – ZS w Wierzchowiskach Drugich – 8 pkt. 
II miejsce – Maciej Jędorowski – ZS w Wierzchowiskach Drugich – 7,5 pkt. 
III miejsce – Magdalena Rogalska – ZS w Wierzchowiskach Drugich – 7 pkt 
IV miejsce – Radosław Żurawicz – ZPO w Stojeszynie Pierwszym – 6,5 pkt.
V miejsce – Paulina Widz – ZPO w Stojeszynie Pierwszym – 2 pkt. 

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
I miejsce – Rafał Kliza – LO w Modliborzyce – 6 pkt.
II miejsce – Agata Piech – LO w Modliborzycach – 5pkt.
III miejsce – Dominika Widz – LO w Modliborzycach – 4,5 pkt.
IV miejsce – Przemysław Wójcik – LO w Modliborzycach – 1 pkt. 

Na szczeblu powiatowym Gminę Modliborzyce 
będą reprezentowali: Tomasz Kamiński i Klaudia 
Samuła z grupy uczniów szkół podstawowych, 
Damian Chmura i Maciej Jędorowski  z grupy 
uczniów gimnazjalnych, Rafał Kliza, Agata Piech 
oraz Dominika Widz z grupy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 Uczestnicy turnieju wykazali się dużym 
poziomem wiedzy o pożarnictwie, zasadach 
postępowania na wypadek pożaru oraz 
umiejętnościami obsługi podstawowego sprzętu 
gaśniczego. 
Na zakończenie turnieju druh Witold Kowalik - 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Mod l iborzycach  wręczy ł  wszys tk im 
uczestnikom nagrody i  upominki.

                Tomasz Kliza



SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 
-  „TRAFNY WYBÓR” J.K. ROWLING

 Dnia 12 grudnia 2012 r. 
o godzinie 18.00 w Gminnej 
B ib l i o tece  Pub l i czne j  im .  
Kazimierza Ziel ińskiego w 
Modliborzycach odbyło się 
k o l e j n e  j u ż  s p o t k a n i e  
Dyskusyjnego Klubu Książki. Była 
to  p ierwsza ogó lnopo lska 
dyskusja o książce J.K. Rowling 
„Trafny wybór”, a nasza biblioteka 
jako jedyna z powiatu brała w niej 
udział. 
 W rozmowie, oprócz 
członków DKK wzięli również 
udział zaproszeni goście: pani 
Bożena Skowrońska -  kierownik 
GOPS-u oraz pan Piotr Rogoża -  
przewodniczący Rady Gminy.
Książka J.K. Rowling podzieliła 
członków DKK na jej zwolenników 
i przeciwników. Jednak mimo 
ożywionej polemiki całe spotkanie 
przebiegło w miłej atmosferze.
 W dyskusji tej, oprócz 
naszego Klubu, udział wzięło 
1000 dyskusyjnych Klubów 
Książki i 12 000 czytelników w 500 
miastach i miasteczkach w 
Polsce.

 W. Trójczak

DKK W STOJESZYNIE  PIERWSZYM
W DZIESIĄTCE NAJAKTYWNIEJSZYCH

Dnia 15 października 2012 roku w Bronicach odbyło się seminarium 
szkoleniowe zorganizowane w ramach  obchodów 5- lecia Programu Tu 
czytamy! W województwie lubelskim działa 65 Dyskusyjnych Klubów 
Książki. W Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym od czterech lat  
działa DKK dla dzieci i młodzieży, a od lutego 2012 r. klub dla dorosłych. 
Nasz DKK znalazł się wśród 10 najaktywniejszych klubów na 
Lubelszczyźnie.
 Co należy zrobić aby klub czytelników z małej miejscowości  
znalazł się  w pierwszej 10 klubów na Lubelszczyźnie?  Miejsce spotkań 
jest tylko narzędziem, kluby tworzą ludzie. To zaangażowanie, motywacja 
i zainteresowania czytelników wpływają na życie klubu. Biblioteka często 
kojarzy się z nudnym, biurokratycznym miejscem. Klub w takim miejscu nie 

miałby żadnych szans. Wszyscy wiedzą, że ziewanie jest zaraźliwe 
i jakiekolwiek działania w takim klimacie nie zrodziłyby nic konstruktywnego. 
Na szczęście energią także można się zarazić i przekazać ją dalej. Alfreda 
Gierłach, bibliotekarka pracująca w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie 
Pierwszym zaczęła motywować czytelników do spotkań, dyskusji i pisania 
recenzji książek. Mając uznanie i szacunek wśród miejscowej młodzieży 
szybko przyczyniła się do powstania Dyskusyjnego Klub Książki 
w Stojeszynie. Dostając tak ogromną siłę napędową klubowicze stali się 
bardzo aktywni. W Klubie organizowane są liczne spotkania, także ze 
znanymi pisarzami.Recenzje klubowiczów ukazują się na oficjalnej stronie 
internetowej Instytutu Książki. Pod kierunkiem  Alfredy Gierłach młodsi 
klubowicze organizują uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami 
w dziejach Polski.
 Ciekawe, jakie sukcesy nasz klub odniesie w przyszłości? Można 
się wiele spodziewać, szczególnie, że klubowicze mają w sobie dużo 
energii, pasji i pomysłów. Wszystko dzięki temu, iż jedna osoba 
zmotywowała ludzi do działania.

Z podziękowaniem i wyrazami szacunku dla Pani Fredzi, 
uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki w Stojeszynie.

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH” 

informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego 
kwartalnika  przyjmowane będą:
 do 31.05.2013 – wydanie czerwcowe nr 31
 do 07.09.2013 – wydanie wrześniowe nr 32
 do 30.11.2013 – wydanie grudniowe nr 33
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.





FILIA BIBLIOTECZNA 
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH

FERIE W BIBLIOTECE

FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ

KOLĘDOWANIE

 Filia Biblioteczna w Wierzchowiskach Pierwszych, jak co roku 
podczas ferii, przygotowała dla dzieci szereg gier i zabaw. Największą 
popularnością wśród najmłodszych czytelników cieszył się niedawno 
utworzony „kącik malucha”, wyposażony w gry i zabawki edukacyjne. 
Podczas ferii dzieci odwiedzające bibliotekę bawiły się, słuchały bajek, brały 
udział w zajęciach plastycznych oraz grały w gry planszowe.  

Anna Sajdak

 Szóstego stycznia 2013 r. Filia Biblioteczna w Wolicy Pierwszej 
zorganizowała po raz kolejny wspólne kolędowanie w miejscowej kaplicy. W 
miłej, świątecznej atmosferze zarówno dzieci, młodzież, jak i schola 
wykonały przepiękne kolędy i pastorałki.  Mieszkańcy Wolicy, którzy tak 
licznie przybyli na spotkanie z kolędą, byli mile zaskoczeni przygotowanymi 
występami. Z radością przyłączyli się do wspólnego kolędowania. 
Szczególny ukłon kierujemy w stronę dzieci, młodzieży i scholi za 
zaangażowanie, i za podtrzymywanie polskiej tradycji śpiewania kolęd. 
                 

DZIEŃ KOBIET 

 Dnia 07.03.2013r w świetlicy odbyło się spotkanie kobiet z Koła 
Gospodyń Wiejskich. Montaż słowno-muzyczny pt ,,Małżeństwo” 
wykonany przez młodzież wprowadził nas w wesoły nastrój świąteczny. 
 Na spotkanie  przybyli zaproszeni goście z Urzędu Gminy, 
Gminnej Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej, Grono Nauczycielskie ze 
Szkoły Podstawowej  w Wolicy ,a także Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Piotr Rogoża , który słowami wierszy złożył życzenia wszystkim kobietom. 
Dziękuję wszystkim paniom i młodzieży za zaangażowanie 
w przygotowanie spotkania .               Jadwiga Piech

FERIE W BIBLIOTECE

 Jak każdego roku Filia  Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym na 
czas ferii zimowych przygotowała ofertę zajęć dla dzieci.
 Zajęcia plastyczne to ulubiona forma zabawy, jej efektem było 
zrobienie m.in. ilustracji do ostatnio przeczytanej książki oraz to, co 
przyniosła nieograniczona kreatywna spontaniczność dzieci, 
a na nią zawsze możemy liczyć.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci: ”Jedziemy w 
wierszowaną daleką podróż z Panem Tuwimem”  22.02.2013r.
            Alfreda Gierłach

PROFESJONALNA SCENA I WIDOWNIA NA WSI

KULTURA

 Zakończyliśmy realizację zadania „GOK w Modliborzycach. 
Profesjonalna scena i widownia na wsi?” realizowanego przy wsparciu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój 
infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury. 
 
 Zakupiono i zamontowano: 120 szt. foteli kinowo-teatralnych, 
kompletne okotarowanie sceny (kurtyna, lambrekin, horyzonty, 
paludamenty, kulisy), elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny o przekątnej 
246 cali oraz profesjonalny zestaw oświetlenia scenicznego (12 reflektorów 
teatralnych, 4 ruchome głowy, 10 reflektorów ledowych, reflektor 
prowadzący, maszynę do dymu, pulpity sterujące, okablowanie). 

Całkowity koszt zadania  - 189.231,81zł, 
dofinansowanie MKiDN  - 131.000,00zł, 
środki własne GOK-u - 58.231,81zł 
(3–letni kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Modliborzycach).

PRACOWNIA REPORTAŻU FILMOWEGO

 W ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w zakresie małych projektów GOK będzie realizował zadanie „Zakup 
wyposażenia dla tworzonej pracowni reportażu filmowego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Modliborzycach oraz organizacja profesjonalnych 
warsztatów”. Zakupione zostanie wyposażenie nowoczesnej pracowni 
fotograficzno-filmowej, wraz z profesjonalnym komputerem iMac do obróbki 
i montażu materiału filmowego. Zorganizowane zostaną profesjonalne 
30-godzinne warsztaty prowadzone przez Yacha Paszkiewicza, 
nazywanego „ojcem polskiego wideoklipu”
 Dorobek Yacha Paszkiewicza to kilkanaście filmów 
dokumentalnych, kilkaset cyklicznych programów telewizyjnych, 
kilkadziesiąt czołówek i animacji telewizyjnych oraz około 400 wideoklipów 
m.in. De Mono, Kult, Kazik, Apteka, Golden Life, Hey, Budka Suflera, Big 
Day, DiM, Formacja Nieżywych Schabuff, Bielizna, Big Cyc, Czarno Czarni, 
Oczi Cziorne, Majka Jeżowska, Rudi Schubert,  Maleńczuk&Waglewski, 
Waglewski Fisz Emade, itd.
 Zainteresowanych warsztatami (młodzież powyżej 15r.ż. 
i dorosłych) prosimy o zgłaszanie się do GOK-u. Planowany termin 
warsztatów to 10-13 maja 2013r.



KULTURA
XXI FINAŁ WOŚP

13 stycznia 2013r. 
podczas 21 f inału 
Wie lk ie j  Ork ies t ry  
Świątecznej Pomocy 
na terenie gminy datki 
do puszek zbierało 
s i e d m i o r o  
wolontariuszy wraz z 
g r u p ą  p r z y j a c i ó ł .  
W o l o n t a r i u s z e  w  
Modliborzycach: Jola 
Krzysztoń, Anna Grzyb, 
Kinga Szabat, Magda 
P a w u s i a k ,  w  
W i e r z c h o w i s k a c h ;  
G a b r i e l a  S o w a  i  
Damian Chmura, w 
Stojeszynie Małgorzata 
Brzozowska. Pomimo 
mroźnej pogody  udało 
się zebrać 3169,63zł (w 
t y m  p o n a d  5 0 0 z ł  
z licytacji przedmiotów 
przekazanych przez 
f u n d a c j ę  o r a z  
p a m i ą t k o w e g o  
dyplomu trenera judo – 
Tomasza Wybranowskiego). Podczas popołudniowego koncertu wystąpili: 
przedszkolaki z Modliborzyc i Wierzchowisk, uczniowie ZPO w Stojeszynie, 
zespoły taneczne i wokaliści z GOK-u oraz świetlicy w Wierzchowiskach, 
zespół naszego Klubu Seniora, Sebastian Sas z Lublina, kapela „Sanna” 
i zespół „Black Way”. Obejrzeliśmy mistrzowski pokaz zawodników „Judo 
Team Modliborzyce”. Podczas koncertu po raz pierwszy mieliśmy okazję 
zaprezentować pełnię możliwości naszej „odmienionej” sceny, a liczna 
publiczność mogła wypróbować wygodę nowych foteli.

XV MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD 
TRADYCYJNYCH KOLĘD I PASTORAŁEK

  20 stycznia2013r. podczas XV Międzypowiatowego 
Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek gościliśmy ponad stu artystów 
z trzech województw (10 zespołów śpiewaczych, 1 duet i 11 solistów). 
Komisja Artystyczna w składzie:
Barbara Nazarewicz – etnograf, dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Janowie Lubelskim - przewodnicząca, Stanisław Powrózek – animator 
kultury,
Andrzej Wojtan – Redaktor Naczelny „Gazety Chłopskiej” i miesięcznika 
„Kultura Ludowa”, postanowiła przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia;

w kategorii zespołów śpiewaczych:
I miejsce - Zespół Śpiewaczy z GOK Modliborzyce,
II miejsce - Zespół Śpiewaczy „Zawichost”,
III miejsce - Zespół Śpiewaczy z Godziszowa.
Wyróżniono: Zespół Śpiewaczy „Roztoczanki” z Branwi, Zespół Śpiewaczy 

„Linowiacy”, Zespół Śpiewaczy „Stanianki” z Potoka Stany, Zespół 
Śpiewaczy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego, Zespół 
Śpiewaczy „Blinowianki” z Blinowa, Zespół Śpiewaczy „Kowalanki” 
z Kowalina.
W kategorii solistów śpiewaków:
 I miejsce - Anna Chmiel z Janowa Lubelskiego,
II miejsce - Elżbieta Kamińska z Węglisk,
III miejsce ex aequo - Zofia Wydro z Baranowa Sandomierskiego i Janina 
Chmiel z Wólki Ratajskiej
Nagrody specjalne im. Włodzimierza Gomółki, ufundowane przez jego 
przyjaciół, otrzymały Zespoły Śpiewacze; „Janowianki” i „Branwiacy”.

 Nagrody finansowe za I i II miejsce w kategorii zespołów 
ufundowane zostały przez Wójta Gminy – Witolda Kowalika, nagrody za I i II 
miejsce w kategorii solistów ufundowane zostały przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Modliborzyce, natomiast pozostałe nagrody i wyróżnienia 
ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach.
Współorganizatorem Przeglądu było Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim ze Starostą Jerzym Bieleckim na czele. 
Podziękowania kierujemy również do sponsora - firmy „Matthias” z Kolonii 
Zamek.
 
Tydzień później kolejną I nagrodę Zespół Śpiewaczy z GOK Modliborzyce 
zdobył podczas III Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek 
i Widowisk Kolędniczych w Polichnie.

JASEŁKA

 29 stycznia i 2 lutego 2013r., podczas trzech przedstawień, na 
scenie zaprezentowaliśmy Jasełka w wykonaniu naszych młodych aktorów, 
pracujących pod kierunkiem instruktorki - Krystyny Wójcik.

FERIE

          Podczas tegorocznych 
ferii staraliśmy się zaoferować 
atrakcyjne formy spędzania 
czasu dla dzieci i młodzieży. 
Poza stałymi zajęciami (zajęcia 
wokalne, taneczne, próby, koło 
plastyczne) zorganizowaliśmy 
warsztaty teatralne dla różnych 
g r u p  w i e k o w y c h ,  b a l  
przebierańców, karaoke, próby z 
mikrofonem dla początkujących. 
Obchodziliśmy światowy dzień 
kota (wystawa fotografii naszych 
ulubieńców i konkurs plastyczny). Na nowym ogromnym ekranie były 
projekcje bajek i filmów dla dzieci i młodzieży oraz koncertów.

DZIEŃ KOBIET W KLUBIE SENIORA

 Dzień Kobiet i Mężczyzn w naszym klubie seniora obchodzony 
był już 5 marca. Wszystkim paniom i panom wręczono kwiaty wykonane 
przez opiekunkę klubu Krystynę Wójcik. Kosz „słodkości” wręczył seniorom 
Wójt Gminy – Witold Kowalik, natomiast fundatorem tortu był 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Rogoża.                        Andrzej Rząd

KAPELA SANNA

ZESPÓŁ KLUBU SENIORA

ANNA CHMIEL ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z GOK



ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
RODZINNE  SPOTKANIA

SPOTKANIA OPŁATKOWE

 Tradycją stało się organizowanie w naszym przedszkolu 
spotkań rodzinnych przed świętami Bożego Narodzenia. 
Wyjątkowa atmosfera towarzysząca przepięknym występom  
dzieci wprowadza wszystkich w klimat świąt. Śpiew kolęd, z 
przejęciem odegrane role, wspólne łamanie się opłatkiem przy 
wigilijnym stole stają się okazją do zacieśniania rodzinnych więzi i 
nie tylko…
18 grudnia 5-latki pań  Renaty Chudy i Doroty Kańkowskiej ze 
swoim programem artystycznym uczestniczyły również w Wigilii 
przygotowanej przez  GOPS w Modliborzycach.

OPŁATEK U 6-LATKÓW

5-LATKI W PRZEDSZKOLU

5-LATKI W GOPS

DLA BABCI I DZIADKA
 Co roku, w styczniu dzieci mają możliwość goszczenia w 
przedszkolu swoich ukochanych babć i dziadków. Przedszkolaki bardzo 
chętnie angażują się w przygotowanie uroczystości, z radością 
przygotowują upominki.
Wspólne spotkanie dostarcza obu stronom wiele uśmiechu i moc wzruszeń.

JASEŁKA 6-LATKÓW

ZABAWA KARNAWAŁOWA

fot. Marcin Skórski

fot. Marcin Skórski

Nauczycielki Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach



 CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?

MIKOŁAJKOWY KONKURS PIOSENKI POMAGAMY INNYM

WIZYTA MIKOŁAJA

 6 grudnia 2012 roku odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Modliborzycach Mikołajkowy Konkurs Piosenki Dziecięcej. Występowały 
dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Występy oceniała komisja 
składająca się z muzyków i pedagogów. W najmłodszej kategorii wiekowej 
od 3 do 6 lat wzięło udział 5 dzieci z naszego przedszkola. 
W tej kategorii: 
 Kinga Gałus 5 lat  zajęła I miejsce
 Jagoda Lenart 6 lat  zajęła III miejsce
 Został wyróżniony także Mikołaj Serwatka – 6 lat  
Wszystkie dzieci ładnie zaprezentowały się na scenie i nie miały tremy. 
Szczególnie wielkie brawa i gratulacje należą się dla laureatów 
i wyróżnionych dzieci z naszego przedszkola.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali mikołajkowe upominki 
i pamiątkowe dyplomy. 

 Wszyscy czekal i  
z wielkim utęsknieniem na 
długo oczekiwanego gościa – 
Świętego Mikołaja. 

 Było dużo radości, 
dzieci chętnie rozmawiały 
i wspólnie bawiły się w sali. 

 Z a ś  n a  k o n i e c  
wszyscy grzeczni (a tylko tacy 
uczęszczają do naszego 
przedszkola) dostali prezenty –  
zabawki  i słodkie upominki. 

 W miesiącu grudniu po 
raz kolejny dzieci z naszego 
przedszkola pomagały innym 
dzieciom. Wzięły udział w 
zbiórce słodyczy dla dzieci z 
Domu Dziecka „Promyk” w 
Janowie Lubelskim. Wszyscy 
chętnie przynosili słodycze. 
 P o n a d t o  d z i e c i  
przystąpiły do ogólnopolskiej 
akcji „Góra Grosza”. Każdy 
przynos i ł  drobne monety  
i wrzucał do skarbonek, które 

stały w salach przedszkolnych. Dzięki temu „Góra Grosza” rosła i rosła. 
Przedszkolaki ogółem uzbierały 48,25 zł.

 13. 01. 2013 roku dzieci uczestniczyły w 21 Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w GOK w Modliborzycach. Mimo, że 
niewielka garstka dzieci zaprezentowała się na scenie – wiersze, tańce 
i piosenki wypadły znakomicie. Wszystkim rodzicom za okazaną pomoc 
i zrozumienie – DZIĘKUJEMY. 

SPOTKANIE WIGILIJNE Z RODZICAMI
 21 grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne 
z rodzicami. Dzieci zaprezentowały inscenizację w języku angielskim. Były 
również nastrojowe wiersze, a także piosenki świąteczne, kolędy 
i pastorałki.
 Po występie dzieci złożyły rodzicom świąteczne życzenia 
i podzieliły się opłatkiem. Na koniec wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, 
który był ozdobiony przepięknymi świątecznymi stroikami. Była to wspólna 
praca dziecka z rodzicami. Świąteczne potrawy przygotowane przez 
rodziców, wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło wszystkich w klimat 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Anna Budkowska, Zofia Szwedo



ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
„WESOŁY TEATRZYK” PRZEDSTAWIŁ... MAMY NOWE MEBLE!

,,KOBIETOM...”

 „Królewna Wiedźminka” to kolejna inscenizacja przygotowana 
przez „Wesoły Teatrzyk”, który tworzą wszyscy uczniowie klasy 
Va Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Modliborzycach.
Dzieci rozwijają swoje artystyczne talenty pod kierunkiem polonistki mgr 
Zuzanny Skoczyńskiej.
 Tytułowa Wiedźminka, niegrzeczna, niemiła i brzydka, skłócona 
z wszystkimi baśniowymi sąsiadami, zostaje ugodzona strzałą Amora. Pod 
wpływem miłości bohaterka przeżywa przemianę. Metamorfoza dotyczy nie 
tylko jej zachowania, ale też wyglądu. Ostatecznie urocza Wiedźminka 
poślubia księcia i wszystko - tak jak powinno być w baśni - kończy się 
szczęśliwie. Na wesele przybywają: Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, 
Królewna Śnieżka, Dobra Wróżka, krasnoludki, Trzy Świnki i inni 
mieszkańcy lasu. 
 20 grudnia 2012 r. inscenizację obejrzeli uczniowie klas I – VI, 
nauczyciele naszej szkoły i zaproszeni goście.
 Perypetie baśniowych bohaterów zainteresowały i rozbawiły widownię, 
a „Wesoły Teatrzyk” został nagrodzony licznymi brawami.

Zuzanna  Skoczyńska

WSPOMNIENIE O PANU ZDZISŁAWIE ROWICKIM
 Często powracam we wspomnieniach do 
osoby wybitnego historyka i pedagoga - 
magistra Zdzisława Rowickiego z czasów, gdy 
pełnił funkcje nauczyciela i dyrektora 
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Batorzu. Budził 
w niesfornej braci szkolnej pewien lęk, ale 
p r z e d e  w s z y s t k i m  s z a c u n e k  
i sympatię. Jego osobowość rozpięta była 
pomiędzy godnością a skromnością, wielkim 
intelektem a wrażliwością i serdecznością, 
pryncypialnością a elastycznym podejściem 
do  uczn ia ,  uwzg lędn ia j ącym j ego  
indywidualność. Czy są jeszcze tacy 
nauczyciele?  
 Zdzisław Rowicki był pedagogiem 
i myślicielem, który wyprzedzał czasy 
zgrzebnego socjalizmu i małej stabilizacji, 
w jakich przyszło Mu pracować. Wg Zygmunta 
Baumana, nasza ponowoczesna epoka 
zmierzać będzie w kierunku archipelagów 

diaspor. Ludzie mają prawo różnić się pomiędzy sobą, wyrażać swoją 
odmienność, indywidualność, tożsamość. Ale szanując jednocześnie 
odmienność i tożsamość innych ludzi, żyjących obok, którzy  nie są ani 
lepsi, ani gorsi od nas. Poza przywilejami, wynikającymi z życia we 
wspólnym, europejskim domu, mamy także poważne zadania. Każdy ma 
obowiązek troski o wszystkich , co jest kamieniem węgielnym 
społeczeństwa obywatelskiego. Filozofia życia Zdzisława Rowickiego - 
niewątpliwie jednego z lokalnych prekursorów myślenia wspólnotowego, 
europejskiego, globalnego, jakże bliska była powyższym diagnozom 
i postulatom.
 Człowieczeństwo jest trudem, który po części kończy się 
fiaskiem. Jednak niektóre osoby pozostawiają po sobie w innych ludziach 
refleksy szlachetności, bezinteresowności, duchowego arystokratyzmu. 
Należał do nich Zdzisław Rowicki.             Lek. med. Sławomir Siek

ZDZISŁAW ROWICKI UR 8 
MARCA 1946R. ZGINĄŁ 9 
MAJA 1996R. ŻYŁ 50 LAT.

,,Niesiemy dziś kwiaty do każdego domu, 
niesiemy życzenia i podziękowania.

Kobietom z całego świata - za ich serca, umysły, za trud ich rąk.”

 8 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Modliborzycach odbył się 
koncert pt.,,Kobietom..." z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu uczniów kl. IIIa 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Koncert był wyrazem  podziękowania 
wszystkim kobietom za ich pracę, wytrwałość, cierpliwość i ponoszenie 
trudów dnia codziennego, za bezgraniczną miłość i tworzenie ciepła 
ogniska domowego.
 Nie tylko z okazji Dnia Kobiet, ale na każdy dzień życia życzymy 
kobietom tym małym, kobietom dojrzałym i tym, z pierwszym siwym włosem 
na skroni dużo zdrowia, radości, uśmiechu i spełnienia marzeń. Aby zawsze 
wierzyły w lepsze jutro.

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły i entuzjazmu.
Żyj najpiękniej jak umiesz... Po swojemu... Spełniaj się...

Bożena Pikula

 Pod koniec grudnia 2012 roku sala lekcyjna klasy II „a” PSP 
w Zespole Szkół w Modliborzycach została wyposażona w nowoczesne 
meble, które spełniają wszelkie standardy, zgodnie z potrzebami uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej. Każdy uczeń posiada własną półkę, gdzie może 
przechowywać swoje przybory szkolne. Stanowi to duże ułatwienie dla 
dzieci. 
 Dziękuję Dyrekcji Zespołu Szkół oraz Rodzicom uczniów klasy 

II „a” za sfinansowanie tego zakupu. Szczególnie dziękuję wszystkim 
uczniom klasy II „a” i ich rodzicom za włączanie się w różne akcje, mające na 
celu pozyskanie środków finansowych na rzecz funduszu Klasowej Rady 
Rodziców. 
Fundusze pozyskano z następujących źródeł:
- udział w konkursie „ Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” , zajęcie 

I miejsca i uzyskanie nagrody pieniężnej,
- zbiórka i sprzedaż makulatury i złomu,
- zbiórka zużytych baterii i plastikowych nakrętek.
W wyniku tych akcji pozyskano fundusze w wysokości 500 zł, które 
w całości zostały przeznaczone na zakup mebli. 

Wychowawca klasy II „a” 
Barbara Rogoża



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

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA Z ANDERSENEM
XXI FINAŁ 

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 ,,Wśród najsmutniejszych bajek świata, tych, które wszyscy 
dobrze znamy jest baśń , przy której można płakać, to  o dziewczynce 
z zapałkami..."-tymi słowami rozpoczęliśmy przedstawienie  baśni J.Ch . 
Andersena z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 Mottem przewodnim inscenizacji było dostrzeżenie ludzi 
potrzebujących, być może takie osoby są bardzo blisko nas, trzeba tylko tak 
patrzeć ,aby je dostrzec, zauważyć...
 Powyższe przedstawienie bardzo wzruszyło społeczność 
szkolną, zaproszonych gości: p. Bożenę Skowrońską, p. Alfredę Gierłach, 
p. Piotra Rogożę, ks. Krzysztofa Woźniaka oraz przedstawicieli Rady 
Rodziców. Artyści otrzymali gromkie brawa i słowa uznania za profesjonalny 
występ.
 Tę wzruszającą baśń uczniowie zaprezentowali w Dekanalnym 
Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Potoczku. Jury doceniło  
oryginalną formę naszego przedstawienia.

Nauczyciele ZPO w Stojeszynie Pierwszym

 Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto w czasie całego roku 
szkolnego. 22 stycznia 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Stojeszynie Pierwszym z ogromną radością powitali babcie 
i dziadków na uroczystej akademii z okazji ich święta. 
 Pani dyrektor Małgorzata Wisińska, witając przybyłych gości 

przypomniała, jak wielką rolę dziadkowie odgrywają w życiu każdego 
dziecka. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. 
Z ust wdzięcznych wnucząt popłynęły piękne piosenki oraz serdeczne 
życzenia. 

„Wszystkiego najlepszego,
radości, szczęścia moc…”

 Tymi słowami piosenki Dominika Wielgus i Radosław Zgórka 
zakończyli część artystyczną i wszyscy zgromadzeni udali się na 
poczęstunek, przygotowany przez rodziców klas IV – VI. 
To był wspaniały dzień.                   
                                                                          Wychowawcy klas IV - VI

 13 stycznia bieżącego roku uczniowie z naszej szkoły wzięli 
udział w finale WOŚP w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach. Na 
scenie GOK-u wystąpili soliści ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, prowadziliśmy zbiórkę datków na terenie 
Stojeszyna i  Brzezin na szczytny cel Orkiestry ,w tym roku „Dla ratowania 
życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Zbiórkę pieniędzy do 
orkiestrowej puszki przeprowadziły nasze wolontariuszki: Małgosia 
Brzozowska i Kasia Wieczorek. Serdecznie dziękujemy artystom 
i wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas, aby przyłączyć się do 
wszystkich grających tego dnia w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 Mały Jaś wyszedł z kąta i nieco zachrypłym głosem zawołał:
- Chodźmy się bawić na podwórko.Tu już wszystkie zabawki znudziły się 
nam, a tam nowe huśtawki, zjeżdżalnia i świeży piasek w piaskownicy!
Dzieci powoli wstawały i już wydawało się, że pomysł Jasia się spodobał. 
Jednak Staś nie ruszył się z krzesła i stwierdził:
- E,tam! Na podwórko! Te huśtawki może i ładne, ale gdzie stoją! Daleko od 
ulicy, niczego z nich nie widać, a i słońca mało. Za blisko drzewa rosną…
- A co mieli zrobić? Te drzewa rosły tam zawsze! To co? Mieli je pościnać? - 
obruszyła się Zosia.
Staś popatrzył na nią spod czoła. - A dlaczego nie? Stare wyciąć a nowe 
posadzić gdzie indziej. A można stare wykopać i przenieść…
Jaś się trochę zdenerwował. - Wczoraj ci te drzewa nie przeszkadzały. 
Bawiłeś się z nami do wieczora, aż mama musiała cię do domu wołać!
- A tam, wczoraj! Wczoraj nie wiedziałem jeszcze, kto wymyślił ten cały plac i 
kto te zabawki postawił! I jak są one ustawione! Gdyby to robił mój sąsiad… 
On to dopiero potrafi...!
Zmieszane nieco dzieci ponownie usiadły na podłodze. Każde z nich miało 
jakąś dziwną minę. Widać było, że mają problem: posłuchać Jasia i pójść na 
podwórko, czy też razem ze Stasiem bojkotować nowe zabawki.
Wreszcie z kąta nieśmiało odezwał się mały Rysio. - To może pójdziemy tam 
i pobawimy się w chowanego ?
- Aha,wymyślił! W chowanego! Jesteś taki mały, że nie można cię znaleźć, 
to chcesz się chować! A zresztą, za mały jesteś,żeby wymyślać zabawy. - 
zamruczał Wojtek. - Niech zabawy wymyśla ktoś inny! Ktoś mądrzejszy od 
ciebie!
Marysia pokiwała głową - No tak, pewnie, ktoś z twojej paczki? Kiedy 
ostatnio coś wymyśliliście? Coś mądrego? A ja i tak nie będę się z tobą 
bawiła. Wczoraj miałeś cukierki, sam jadłeś a nam nie dałeś ani jednego !
- A w ogóle, co to za zabawy przed przedszkolem! - Wojtek wyrażnie nie 
dawał za wygraną.-Ja codziennie chodzę z mamą do parku. Mama na ławce 
rozmawia ze znajomymi, wujek z kolegami piją piwo a my robimy wojnę w 
zdobywaniu kopca. Kto wejdzie na górę,musi bardzo uważać, bo my z dołu 
rzucamy w niego kamykami. Śmiechu przy tym...!
- A ty głupi jesteś! Przecież to jest ozdoba, taki kwietnik! A w domu mama też 
pozwala ci deptać po klombach i kwiatowych grządkach?! - zawołała z 
oburzeniem Zosia.
- E tam, taki kwietnik! Mojej mamie się on wcale nie podoba i nic nam nie 
mówi...
- A moja mówi, że to jest bardzo ładne. To co, może ona nie ma racji? - 
Odcięła się Zosia.
Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Wyrażnie widać było, że 
dzieci podzieliły się na dwie grupy - jedni przysunęli się do Jasia i Rysia a 
inni do Stasia i Wojtka. Nikt niczym się nie bawił. Dziewczynki w obu 
grupach miały już łzy w oczach.
- To co robimy? Będziemy tak siedzieć i kłócić się, kto może a kto nie może 
zabaw wymyślać? A co nas obchodzi, kto stawiał te zabawki! Przecież to 
mało ważne! Są fajne i to najważniejsze! Chodżmy się bawić! - krzyknął 
nagle Marek i pobiegł do drzwi. 
Inne dzieci pobiegły za nim. Nawet Staś nie został w sali. Jego radosny 
krzyk słychać było wkrótce ze szczytu zjeżdżalni. Żadne dziecko nie 
myślało już o sporach; każde wiedziało, że zabawki są do zabawy. A kto je 
postawił? Dlaczego tu a nie tam? Kto to wymyślił? Kto dał pieniądze? Kto 
wymyślił całą zabawę? O tym już nie myślały… Było im wszystko jedno... 
Dzieci już takie są...
A my?             Zdzisław Drzazga

W PRZEDSZKOLU



Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
AKCJE CHARYTATYWNE

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W KAPLICY

KARNAWAŁ W SZKOLE

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 Takie akcje to wpajanie 
dzieciom potrzeby niesienia 
innym bezinteresownej pomocy; 
wpajanie, że warto być dobrym i 
życzliwym, zwłaszcza dla innych 
dzieci, które oczekują naszej 
pomocy.
· Dzieci z naszej szkoły 
przyłączyły się do akcji zbierania 
nakrętek na rzecz hospicjum dla 
dzieci w Lublinie im. Małego 
Księcia. Zebrano 5 worków 
z nakrętkami, które zostały przez 
p. Marię Boś dostarczone do hospicjum na początku grudnia 2012r.
· Jak co roku pod koniec listopada dzieci rozpoczęły zbiórkę 
pieniędzy na zakup słodyczy dla dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opieki 
nad Dzieckiem i Rodziną „PROMYK” .Cieszymy się, że dostarczone 
słodycze sprawiły tamtejszym dzieciom dużo radości.

 Okres przedświąteczny to czas na przekazywanie i wdrażanie 
dzieci do wzmacniania więzi i tradycji rodzinnych oraz wartości religijnych.  
Naszą  szkolną uroczystość uświetnili przybyli goście: ks. Józef 
Brzozowski, Wójt Gminy Witold Kowalik, przewodniczący rady Gminy Piotr 
Rogoża, radny Stanisław Jaszyna, bibliotekarka Jadwiga Piech, sołtys 
Wiesław Tes, emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 W świąteczny nastrój wprowadziły nas Jasełka oraz wystąpienie 
ks. Prałata. Następnie dzieliliśmy  się opłatkiem, składając sobie życzenia. 
Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy wigilijnym stole, 
przygotowanym wspólnie z rodzicami.

DZIECI PODCZAS JASEŁEK

 Dnia 6 stycznia 2013 r. w święto Trzech Króli dzieci 
zaprezentowały Jasełka dla społeczności lokalnej.

„Babciu moja miła - obyś długo żyła! 
Dziadku mój kochany - nie bądź zatroskany!

Niech wam zawsze zdrowie służy, a czas z nami się nie dłuży!” 

 Uroczystość z tej okazji odbyła się 21 stycznia 2013 r. 
W przygotowanie jej wychowawcy  włączyli  dzieci i ich rodziców – wspólne 
wykonanie upominków oraz  przygotowanie poczęstunku.

Takie uroczystości wpływają na wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci 
z rodziną oraz kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla dziadków.

Nauczycielki Edukacji Wczesnoszkolnej 

PRZEDSZKOLAKI PODCZAS WYSTĘPÓW

WYSTĘP UCZNIÓW KL. 1-3

PRZYBYLI GOŚCIE

W sobotę 2 lutego 2013 r. dzieci bawiły się na zabawie choinkowej. 

Dnia 7 lutego 2013 r. odbył się  bal przebierańców.



ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY 
O POWIECIE JANOWSKIM

„ZIEMIA POWIATU JANOWSKIEGO”.
 Dnia 4 lutego 2013r. w Zespole Szkół im. J Kochanowskiego 
odbył się finał międzygimnazjalnego konkursu wiedzy o powiecie 
janowskim – „ZIEMIA POWIATU JANOWSKIEGO”. Był on kontynuacją 
ubiegłorocznego konkursu, który swoim zakresem obejmował wiadomości 
o gminie Modliborzyce. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli 
Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich: 
Jadwigę Graboś, Mirosławę Skubik i Magdalenę Moskal Etapem szkolnym 
w Modliborzycach i Stojeszynie zajęły się panie: Magdalena Wołoszynek 
i Ewa Kamińska-Rząd. W konkursie wzięło udział 9 uczniów ze szkół 
gimnazjalnych w Modliborzycach, Stojeszynie i Wierzchowiskach, którzy 
w pierwszym etapie (szkolnym) otrzymali największą ilość punktów, a byli 
to: Marta Tomiło, Magdalena Rogalska, Aleksandra Wielgus z ZS 
w Wierzchowiskach Drugich; Paulina Widz, Paulina Ciupak, Radosław 
Żurawicz z ZPO w Stojeszynie Pierwszym oraz Aneta Krzysztoń, Jolanta 
Krzysztoń i Kinga Szabat z ZS w Modliborzycach. 
Laureatkami konkursu zostały: Marta Tomiło, Aleksandra Wielgus i 
Aneta Krzysztoń.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody książkowe 
ufundowane przez Wójta Gminy Modliborzyce - Witolda Kowalika. Nagrody 
zostały wręczone przez panią Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich Teresę Szostek. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
          Mirosława Skubik

MY RÓWNIEŻ POMAGAMY!!!  WOŚP 
W WIERZCHOWISKACH

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

 13 stycznia 2013 roku 
odbył się XXI finał WOŚP. Był 
on wyjątkowy. Orkiestra 
zagra ła  n ie  ty lko  d la  
najmłodszych, lecz także po 
r a z  p i e r w s z y  d l a  
najstarszych, zwracając 
uwagę na to, jak wielkiej 
pomocy potrzebują seniorzy 
oraz na to,  że geriatria,  
zajmująca się schorzeniami 

wieku podeszłego, jest jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin w 
polskim systemie ochrony zdrowia.
W tym roku po raz drugi członkowie Samorządu Uczniowskiego z Zespołu 
Szkół w Wierzchowiskach Drugich włączyli się do akcji Jurka Owsiaka. 
Pomimo mroźnej pogody, wolontariusze z wielkim zaangażowaniem  
kwestowali tego dnia na terenie Wierzchowisk. 
          Magdalena Moskal

SPORT
 Uczniowie naszej szkoły 
chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą 
udział we współzawodnictwie sportowym 
na różnych szczeblach. 
 Szpyra H. i Małyszek M. zajęli 
II miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Drużynowym 
Tenisie Stołowym Chłopców w kategorii 
kl. I-IV (Kocudza 28.01.2013r.) i 
reprezentowali powiat janowski na 
zawodach rejonowych, na których zajęli 
miejscu IV (Dzwola 14.01.2013r.). 
Natomiast dziewczęta w składzie 
Rogalska M. i Lenart M. wywalczyły IV 
miejsce  w powiecie.
 Drużyna chłopców SP w 
składzie: Serwatka P., Małyszek B., Kosidło J., Ożóg A., Żołynia B., 
Ślusarski M., Wołoszynek M., Małyszek M., Kamiński T.,  podczas zawodów 
powiatowych stanęła na podium i zajęła III miejsce w Mini Piłce Siatkowej 
,,Czwórek” (Chrzanów 25.01.2013r.) .

 Drużyna chłopców z Gimnazjum w składzie: Dolecki J., Chmura 
D., Jędorowski M., Bańka K., Janik M.,Wielgus M., Piędzio J., Wielgus Sz., 
Lenart R., Staszowski K., Wołoszynek S., zajęła V miejsce w Powiatowych 
Zawodach w Piłkę Nożną Halową (Potoczek 08.02.2013r.) . 

Nauczyciele wychowania fizycznego

DRUŻYNA 
TENISA STOŁOWEGO

DRUŻYNA 
PIŁKI SIATKOWEJ

 Dnia 5 marca 2013r. w budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach 
odbyły się gminne eliminacje XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Z naszej 
szkoły do konkursu przystąpiło 6 osób, trzy ze szkoły podstawowej i trzy 
osoby z gimnazjum. Eliminacje składały się z dwóch części – pisemnej 
w formie testu i ustnej. I tym razem uczniowie naszej szkoły wykazali się 
dużą znajomością wiedzy pożarniczej. W grupie gimnazjalnej trzy pierwsze 
miejsca przypadły naszej młodzieży, a w grupie szkół podstawowych 
zdobyliśmy pierwsze miejsce. Lista zwycięzców z naszej szkoły:
Grupa gimnazjalna:  Grupa szkół podstawowych:
   I. Chmura Damian      I. Kamiński Tomasz
   II. Jędorowski Maciej
   III. Rogalska Magdalena
Nauczyciel przygotowujący młodzież – Jarosław Wielgus



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W MODLIBORZYCACH

SPOTKANIE WIGILIJNE 2012 R.

To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 

bo nikt być samotny nie może. 
(…)

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 

pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku.

 Przygotowując się do Świąt Wielkanocnych, chcemy na chwilę 
powrócić do spotkania Wigilijnego, które odbyło się 18 grudnia 2012 r. 
w Świetlicy Środowiskowej przy Urzędzie Gminy w Modliborzycach.
 Tradycją Świąt Bożego Narodzenia jest spotkanie przy wigilijnym 
stole, wspólne kolędowanie, czytanie Ewangelii i łamanie się opłatkiem.            
 Kontynuując ubiegłoroczną inicjatywę przy wspólnym stole 
z osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi spotkali się 
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i kościelnych.  
 Spotkanie zostało uświetnione występem przedszkolaków 
z Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach. Zainscenizowane przez 
dzieci Jasełka wprowadziły wszystkich w klimat Świąt Bożego Narodzenia 
oraz dostarczyły niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.  
 Zebrani ze łzą w oku połamali się opłatkiem, a następnie zasiedli 
do smakowania wigilijnych potraw i wspólnego śpiewania kolęd.
 Pragniemy podziękować wszystkim za przybycie, wierząc, że 
spotkamy się ponownie.

Monika Czuba

 VI edycja projektu systemowego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach w roku 
2013 po raz szósty przystąpił do realizacji projektu systemowego pod 
nazwą „Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem” Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 
7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej.
 
 Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe                       
11 mieszkańców Gminy Modliborzyce poprzez: 
 -podniesienie kwalifikacji zawodowych 
 -podniesienie kompetencji społecznych oraz umiejętności prowadzenia 

gospodarstwa domowego
 -zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy 
 -zabezpieczenie elementarnych potrzeb bytowych. 

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne 
i nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 
w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie Gminy 
Modliborzyce. 

Osoby zakwalifikowane będą mogły skorzystać z następujących 
bezpłatnych form wsparcia:
 -kursów/szkoleń zawodowych
 -treningów kompetencji i umiejętności społecznych
 -doradztwa zawodowego.

Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie w formie pracy socjalnej 
i poradnictwa oraz wsparcie finansowe.
Udział w projekcie jest bezpłatny - zachęcamy do skorzystania z powyższej 
oferty.
   Bliższe informacje na temat projektu są udzielane 
telefonicznie pod numerem 15 8715108 lub w siedzibie GOPS przy 
ul. Piłsudskiego 63 w Modliborzycach.   

Monika Czuba

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



 W dniu 01.02.2013r. 
miała miejsce oficjalna gala 
konkursu „Wojewódzki Lider 
Smaku”, który był ogłoszony przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą z 
s i e d z i b ą  w  L u b l i n i e  p o d  
patronatem marszałka woj. 
lubelskiego. W konkursie brały 
udział f irmy zajmujące się 
produkcją żywności. Z naszego 
terenu w konkursie wziął udział 
Zakład Cukierniczy Bożena Łata z 
M o d l i b o r z y c ,  z g ł a s z a j ą c  
„mieszankę firmową”, którą są 
kruche, domowe ciasteczka 
wzbogacone bakaliami, ziarnami, 
konfiturami. Firma po raz pierwszy brała udział w takim konkursie, 
jednocześnie zajmując I miejsce w kategorii wyroby cukiernicze. Zakład 

“WOJEWÓDZKI LIDER SMAKU”
otrzymał statuetkę oraz certyfikat „Wojewódzki Lider Smaku”, który 
potwierdza najwyższą jakość produktu.
 W gali brały udział władze województwa, przedstawiciele 
Krajowej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele władz poszczególnych 
gmin i miast, z których firmy brały udział w konkursie. Gminę Modliborzyce 
reprezentował wójt, pan Witold Kowalik, który w imieniu własnym oraz 
gminy złożył gratulacje.
 Do tegorocznej edycji konkursu Wojewódzki Lider Smaku 
zgłoszono 18 produktów i potraw. Najlepsze z nich, już tradycyjnie, wybrała 
kapituła złożona z ekspertów od żywienia. Jej członkowie oceniali smak 
i wygląd poszczególnych produktów. Wizytowali także zakłady i osobne 
punkty przyznawali m.in. za organizację produkcji czy dostępność wyrobu 
dla klienta. 
 Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych 
produktów i potraw wytwarzanych przez firmy i osoby z woj. lubelskiego. 
Organizatorem konkursu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. 

M. Łata

 Przewodniczący Rady Gminy Modliborzyce zaprasza do 
udziału w konkursie na “Najpiękniejszą Palmę Tradycyjną”.
 R o z s t r z y g n i e c i e  k o n k u r s u  o d b ę d z i e  s i ę  
w  N iedz ie lę  Pa lmową -  24 .03 .2013 r.  (po  mszy  św.  
o godz. 11.30).
 P o  m s z y  ś w .  n a s t ą p i  p r e z e n t a c j a  p a l m  
i rozstrzygnięcie konkursu gminnego w dwóch kategoriach:
 1) na najpiękniejszą palmę tradycyjną
 2) na największą palmę

 Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy ze 
wszystkich parafii.

 Zwycięzcy konkursu otrzymają  atrakcyjne nagrody. 
Wszystkie prace zostaną nagrodzone.

 Zbiórka na rynku w Modliborzycach o godz. 11.00. Następnie 
przejście w procesji palmowej do kościoła.

Rada Gminy Modliborzyce

KONKURS 
“NAJPIĘKNIEJSZA PALMA TRADYCYJNA”

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE PRZY SZOPCE
Już po raz czwarty 6 stycznia 2013 r. mieszkańcy naszej gminy wspólnie 
śpiewali kolędy. W tym roku przy szopce betlejemskiej występowały: dzieci i 
młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym, 
schola parafialna z księdzem Mateuszem Woszczyną, Klub Seniora, 
solistki ze świetlicy GOK z Wierzchowiska 
Pierwszych, Zespół Śpiewaczy z GOK 
Modliborzyce, sołtysi oraz soliści z 
Modliborzyc.
Organizatorami uroczystości byli Wójt i 
Rada Gminy Modliborzyce.

LAUREACI KONKURSU WÓJT Z WŁAŚCICIELAMI I ZAŁOGĄ ZAKŁADU CUKIERNICZEGO



„MOJE HARCERSTWO ZACZĘŁO SIĘ W MODLIBORZYCACH”
 Rozpoczął się rok szkolny 1946/1947r., druga klasa liceum – 
maturalna. Trzeba było zabrać się do nauki. A tu młodzież gimnazjalna, 
zachęcona wiadomościami o naszym udanym obozie w Zaklikowie, 
gremialnie zapisuje się do harcerstwa. Więc zawiązują się jeszcze dwie 
nowe drużyny – „ czwórki”: „brązowa” i „ granatowa”. I tak powstał przy 
naszym gimnazjum „Szczep”, a ja zostałem szczepowym, prowadząc nadal 
jednocześnie „czarną czwórkę”. Pracy organizacyjnej miałem dużo, ale 
i dużo też do pomocy chętnych druhów. Rozpoczęły się przygotowania do 
nowego obozu letniego i gdzieś daleko od Lublina. Największy kłopot, 
sprawiało nam zdobywanie sprzętu obozowego, ale dzięki pomocy 
rodziców, naszych druhów z Lublina, stopniowo przybywało go. Mieliśmy 
przecież w Gimnazjum dwie nowe drużyny, które wymagały szkolenia 
i zabezpieczenia w sprzęt kwatermistrzowski. Dużą pomoc swiadczyła nam 
UNRA, która dostarczała do Lublina, transportem samochodowym 
z Zachodu, różne towary po Armii aliantów. Dużo rzeczy było w bardzo 
dobrym stanie: łóżka brezentowe – składane, namioty z blaszanymi 
„kominami”, koce puszyste – wełniane, żywność z długą datą ważności itd. 
Cieszyliśmy się ze wszystkiego i nawet zaczęło brakować miejsca na 
składanie  w suterenach Gimnazjum. 
 W jesieni 1946r., Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej 
zorganizował w Lublinie „Wojewódzkie Zawody Kolarskie  - Przełajowe”, 
w których kilku z naszej drużyny, posiadających rowery, wzięło udział. 
Startowaliśmy w mundurach harcerskich. Trasa wyścigu wynosiła przeszło 
20 km i przebiegała różnymi ścieżkami i drogami po okolicznych wioskach 
Lublina. Start i Meta była na Krakowskim Przedmieściu i zgromadziła dużo 
widzów. Jazda – na „azymut” z kilkoma punktami kontrolnymi, na których 
trzeba było wykonać różne zadania. Wyścig wygrałem „na czas” 
i z największą ilością punktów; bez punktów karnych. Zająłem I miejsce 
w dużej mierze, dzięki dobremu rowerowi. Miałem swój przedwojenny, pół 
balon „Kamińskiego”. Wtedy doceniłem, co znaczy dla sportowca dobry 
sprzęt! Otrzymałem dyplom, pierwszy w życiu i jakąś drobną nagrodę, już 
nie pamiętam. Zrehabilitowałem się w oczach naszych harcerzy za wyścig 
narciarski.   
 Na Boże Narodzenie pojechałem do Sławy Śląskiej, gdzie wujek 
Oleś praktycznie zastępował mi ojca – tego prawdziwego i chrzestnego. 
Obiecał mi w nagrodę, za zdanie matury, motocykl. Naturalnie, jak będę 
miał „prawo jazdy”. Proszę sobie wyobrazić  jak duży ogrom pracy, miałem 
od stycznia 1947r. Zaraz po Nowym Roku zapisałem się na kurs 
samochodowy w Szkole Kierowców p. Zambellego na Podwalu. Kurs wtedy 
trwał 6 miesięcy i obejmował kilka przedmiotów: mechanikę, elektryczność, 
kodeks drogowy, naukę prowadzenia - kierowania różnymi pojazdami. Tam 
były warsztaty i kursanci od świtu do nocy, pracowali przy remoncie 
i uruchamianiu różnego „demobilu”, który p. Zambelli zwoził z całej okolicy. 
Mnie zwolniono z pewnych wykładów, bo byłem „maturzystą”, ale po 
lekcjach musiałem harować przy różnych silnikach i karoseriach. Do tego 
miałem „na głowie” Szczep Harcerski, no i naukę przed maturą. Dzisiaj, z 
perspektywy upływu lat, sam dziwię się, jak to wszystko pogodziłem. Maturę 
zdałem w maju, jak i wszyscy moi druhowie. Na podstawie świadectwa ze 
zdjęciem, ukończyłem Szkołę Kierowców Samochodowych (kierowca-
mechanik).Na świadectwie były wyszczególnione przedmioty 
z ocenami i podpisy kilku wykładowców i instruktorów; otrzymałem 
w czerwcu – prawo jazdy na: samochody osobowe, ciężarowe (do 2,5 tony) 
i motocykle. Z tymi świadectwami  pojechałem po odbiór nagrody. 
 W międzyczasie nasi harcerze pod dowództwem wspaniałych 
druhów: Kurowskiego, Marka Wernera, Jurka Izdebskiego, Grzegorza 
i Mariana Klamutów (późniejszego Rektora AM w Lublinie) wyruszyli na 
obóz do Spały, miejscowości związanej z historią skautingu polskiego. 
Wybrali piękne miejsce w zakolu Pilicy dla dwóch pododdziałów. Zrobili 
duży plac apelowy z masztem, wybudowali kuchnię i wkopali pomysłową – 
okrągłą „stołówkę”. Do prowadzenia kuchni zaangażowali dwie kobiety 
z Inowłodza, którym pomagał, w gotowaniu smacznych posiłków, zastęp 
służbowy. Mąż jednej z tych kobiet, dowoził  codziennie łodzią świeżą 
żywność: mleko, pieczywo, całe cielaki, połówki świń itp. Obok kuchni, 
wykopaliśmy kilka głębokich, wąskich, kwadratowych dołów do 
przechowywania żywności – bo w ziemi chłodno. Przykryte były zielonymi 
blaszanymi „czapami – kominami” z dużych namiotów, o kształtach piramid. 
Rzeczywiście - tak przykryty prowiant nie psuł się. To dzieło, naszych  
przyszłych inżynierów. Na drodze przy wjeździe do obozu postawiliśmy 
dużą wysoką bramę z okrągłych żerdzi, ozdobnie wykonaną – z lilijką. Obok 
daszek dla wartownika i symboliczny szlaban. Po obu stronach bramy- 
niewielkie zagrodzenie z żerdzi. W bramie witało się oficjalnie  przybyłych 
gości. Mieli rozkład zajęć, różne służby, każdy zastęp miał swój namiot- 
„dziesiątkę”. Przed namiotami, na drzewach, wisiały brzozowe krzyżyki. Dla 
bezpieczeństwa i odpowiedzialności cywilnej, dyrektor przydzielił nam 
opiekuna w osobie profesora robót ręcznych. Były komendy podobozów 
i komenda całości. Meldowali mi, do Sławy Śląskiej, że mają tylko kłopoty 
z opałem – drzewem, bo nastawili się na zbieranie  w  lesie suchych gałęzi. 
A tu wszystko wyzbierane przez okoliczną ludność. Lasy tam duże, nawet 
z asfaltowymi dróżkami. Spała, przedwojenna letnia rezydencja 
Prezydenta, w wojnę – kurort wypoczynkowy dla lotników niemieckich, 
a w 1947r. – Fundusz Wczasów Pracowniczych.   
 W Sławie otrzymałem piękny nowy motocykl „Zindap-250”, chyba 
ostatni rok produkcji dla Wehrmachtu. Kilka dni pojeździłem dla treningu po 
okolicy i wybrałem się pociągiem by dołączyć do obozu. Dlatego pociągiem, 

że byłem jeszcze „zielonym” kierowcą, a droga daleka i czasy niepewne. 
Wszędzie szabrownictwo, rozbój i dużo pijanych Rosjan, wracających 
z wojny. Motocykl z pustym bakiem nadałem na bagaż. W dużym, lotniczym 
plecaku miałem ze sobą w kanistrze benzynę i tak dojechałem do stacji 
Tomaszów-Mazowiecki. Tam, po wyjęciu motocykla z wagonu towarowego, 
napełniłem bak paliwem, ale uruchomić motoru nie mogłem. 
Prawdopodobnie coś się uszkodziło w czasie transportu. Na stacji już 
ciemno, nie ma warunków na ewentualną reparację, a do tego zacząłem 
wzbudzać zainteresowanie jakichś podejrzanych typów – młody harcerz, 
sam z takim pięknym motorem. Wiedziałem, że odległość od stacji PKP do 
obozu w Spale wynosi około 11 kilometrów. Nie tak daleko. Zdecydowałem 
się iść pieszo, prowadzić motocykl, a nawet jechać nim – jak na hulajnodze; 
byle szybciej do swoich druhów. Droga dobra, asfaltowa, idę szybko, po 
ciemku, bo przeczuwam zagrożenie ze strony widzianych na stacji „meneli”. 
Po kilku kilometrach słyszę w oddali za sobą, jakieś głosy i błyski latarki 
elektrycznej. Pewnie biegną za mną, dadzą w łeb i zabiorą motocykl. Bez 
większego zastanowienia skręcam w prawo do lasu, wśród którego 
prowadziła droga. Z brzegu drzewa rzadkie więc wchodzę trochę głębiej, 
żeby mnie nie zobaczyli. Oparłem się na siodełku i nasłuchuję. Za chwilę 
mijają mnie dwie duże postacie, klnąc: „Gdzie ten gówniarz tak daleko 
zaszedł?” Trudno, przeczekam w lesie, będę tu bezpieczny; mogą wracać. 
Był to początek lipca, noc krótka i trochę chłodna, bo księżyc w pełni. 
Brzask, na drodze spokój, rozglądam się po lesie i widzę bardzo dużo różnej 
wielkości suchych gałęzi, a telefonowali, że nie ma nigdzie drzewa ?. 
Rozwidnia się bardziej, patrzę, kilka metrów ode mnie „rozkopana” ziemia, 
a dalej leżą strzępy rozdartej zwierzyny – jakby głowa i uszy zająca ?. 
Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że jestem na zaminowanym terenie. 
Przecież telefonowali, że w okolicy są jeszcze całe połacie lasu 
zaminowane przez Niemców, ale oznakowane tablicami ostrzegawczymi. 
Była tam gdzieś w okolicy podziemna fabryka niemiecka. Momentalnie 
zrobiło mi się ciepło, odechciało spać i minęło zmęczenie! Wznoszę wzrok 
do nieba, na którym piękny ogromny miedziany księżyc. Zaczynam się 
żarliwie modlić – jak jeszcze nigdy w życiu! To mnie trochę uspokoiło 
i zacząłem logicznie myśleć: jak wyjść z tego lasu i czy rzeczywiście tu są 
miny? Stojąc w miejscu, rozglądam się dokoła i widzę ślady motocykla 
i moich butów na leśnej trawie. Była duża rosa. Teraz tylko spokojnie muszę 
wycofać się po śladach do tyłu. Dokładnie cofam motocykl i stawiam nogi. 
Nie pamiętam, ile to trwało, ale stojąc już na asfalcie, dziękowałem 
Opatrzności Boskiej i uwierzyłem, po raz wtóry, że jestem „urodzony 
w czepku”. Idąc dalej do Spały, mijałem tablicę z napisem: „Uwaga – Miny. 
Wstęp Wzbroniony”. W obozie, aż nie wierzyli, co przeżyłem. Motocykl 
okazał się pomocny do załatwiania różnych spraw w Spale, Tomaszowie, 
Inowłodzu itd. Jednocześnie był atrakcją dla naszych harcerzy, którzy mogli 
dla rozrywki jeździć po dróżkach Puszczy Pylickiej, nie mówiąc już 
o „szpanowaniu” przed innymi obozami harcerskimi, których w okolicy, 
w tym czasie było kilka. Z ciekawszych: jeden oddalony około 6 km, 
harcerzy z Łodzi, którego komendantem i opiekunem był ksiądz. Przy 
maszcie, z opuszczoną flagą, na noc wiązali psa, który zamiast warty, 
pilnował flagi. Nawet z mchu miał zrobione legowisko. Odkryliśmy to, 
w czasie z jednych nocnych podchodów. Za Inowłodzem, w Zakościelcu, 
obozowały harcerki z Hufca Warszawa – Ochota, piękne dziewczyny. Na 
brzegu Puszczy Pilickiej był duży obóz harcerzy z Rawy Mazowieckiej. Byli 
też harcerze ze Skierniewic. Wszystkim w okolicy dawaliśmy radę, 
w nocnych podchodach i zabieraniu flag za „wykupne”, co było dla nich 
kompromitujące, np. „że wartownicy spali”. Chętnych wśród nas, do 
nocnych wycieczek, było dużo. Więc wysyłałem po kilka grup jednej nocy w 
różne strony. Zaczęła nawet krążyć legenda o naszym sprycie i „wywiad” 
nasz doniósł, że szykuje się całą „krucjata” okolicznych harcerzy, 
zaatakować nasz obóz. Ale kiedy ? Nie mogłem przewidzieć, ile ich 
przybędzie i czy zachowają się złośliwie. Najważniejsze, żeby nie dać się 
zaskoczyć. Od prawdopodobnej strony podejścia „wroga” do obozu, 
półkolem, oddalonym kilka metrów od namiotów, naznosiliśmy różnych 
suchych gałęzi i rozłożyliśmy je na szerokości około 5 m. Jak będą się 
skradać, usłyszymy trzask łamanych gałęzi. Wtedy okrążymy  
i przepędzimy ich na drugą stronę obozu, gdzie napięliśmy między 
drzewami, na wysokości kolan, mocny kabel telefoniczny. Powinni upadać 
na ziemię z wrzaskiem. Połowa obozu, starsi harcerze śpią w mundurach – 
czuwamy. Trzeciej nocy, po godzinie 24 – tej cichy alarm. Druhowie 
w napięciu nadsłuchują – i nareszcie, słychać pojedyncze trzaski łamanych 
gałęzi. Idą !.Trzask maleje i... cisza. Przeszli i są na terenie obozu. Wtedy 
wypadamy, okrążamy od tyłu i kijami uderzamy w pnie drzew ( jak 
„naganka”),  przepędzamy przez obóz, na rozciągnięty kabel. Co się wtedy 
działo ! Zaskoczeni, przestraszeni, uciekając, padali pokotem, robiąc po 
ciemku „nura” w szyszki i igliwie leśne. Podnosili się bezradnie w świetle 
naszych latarek, okrzyków i śmiechu. Od tego zdarzenia mieliśmy już 
spokój do końca obozu.Do kolekcji „zdobytych” flag z masztów na nocnych 
wypadach – podchodach brakowało nam tylko flagi harcerek z Zakościelca 
k/ Inowłodza , obozu na tzw. „ zapiecku”. Było to wzniesienie terenu na 
kamienistej  górze. Szosą do Inowłodza było daleko, więc wybraliśmy się na 
skróty. Najpierw pokonanie brodu Pilicy, później szybkim marszem koło 
Inowłodza ( było tam dużo hałaśliwych psów) i już obóz harcerek. Grupą 
wypadową – rekonesansową w kilku harcerzy, przeszliśmy na golasa przez 
z i m n ą  w o d ę ,  t r z y m a j ą c  u b r a n i a  w  g ó r z e  n a d  g ł o w ą .              
C.d.n.



URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH                                                           
INFORMUJE...

W tym samym okresie urodziło się 11 dzieci:

Bzdyrak Krystian - Wierzchowiska Pierwsze 
Wójtowicz Julia - Stojeszyn Drugi
Lenart Marcelina - Wolica Kolonia
Kukiełka Bartłomiej  - Stojeszyn Drugi
Guzik Szymon - Wierzchowiska Pierwsze 
Szpyra Jagoda - Wierzchowiska Drugie
Ptaszek Oliwia Magdalena - Felinów
Wołkowicz Milena - Modliborzyce
Kozdra Weronika - Wolica Kolonia
Skrzypek Błażej - Wierzchowiska Drugie
Krzysztoń Karolina - Stojeszyn Drugi
Kolasa Mateusz - Wierzchowiska Pierwsze

...w tym samym okresie zmarło 25 osób:

Chodara Czesław - Stojeszyn Pierwszy  
Ciosmak Jan Paweł - Zarajec  
Dudka Janina - Wierzchowiska Pierwsze 
Gajewski Antoni - Felinów 
Kamińska Kazimiera Michalina - Wierzchowiska Pierwsze  
Kotwica Leokadia - Dąbie 
Kozak Tadeusz - Stojeszyn Drugi 
Krasowski Aleksander - Modliborzyce 
Kubicki Jan - Modliborzyce  
Kupisz Leszek  - Stojeszyn Pierwszy  
Łagód Czesław - Wolica Pierwsza 
Myszak Władysław - Węgliska 
Ożóg Janina Bronisława - Wierzchowiska Pierwsze 
Paleń Józef Leszek - Kalenne 
Rzeszutko Roman Leszek - Wolica Kolonia  
Serwatka Zofia - Wierzchowiska Pierwsze 
Skrok Bolesław - Stojeszyn Pierwszy  
Szpyra Domicela - Pasieka  
Szpyra Helena - Pasieka 
Świątek  Jan - Stojeszyn Drugi  
Widz Iwona - Modliborzyce  
Wielgus Jan - Wierzchowiska Pierwsze 
Wielgus Maria Teresa - Wierzchowiska Drugie 
Wróbel Józef Marian - Wierzchowiska Pierwsze 
Nosal Robert Aleksander - Stojeszyn Pierwszy
Błoński Jan Marek - Wierzchowiska Pierwsze 

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

....w okresie od 05.12.2012r. do 04.03.2013r.

                           ... na ślubnym kobiercu stanęli:

WIEŚCI GMINNE

Adres redakcji: Urząd Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Kazimierza Zielińskiego ul. Piłsudskiego  63, 23-310 Modliborzyce
Telefon: 15 8715 103
E-mail: gbp_modliborzyce@op.pl

Wydawca: Urząd Gminy Modliborzyce
Druk: Zakłady Poligraficzne AJG Kraśnik
Komitet redakcyjny: Wanda Trójczak, Daniel Ożóg, Zuzanna 
Skoczyńska.

 Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów 
publikowanych w “Wieściach Gminnych”. Zastrzegamy sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów.  

Szarama Mirosław zam. Stojeszyn Kolonia i Pelc Iwona 
zam. Stojeszyn Pierwszy

Polnicki Paweł zam. Stojeszyn Drugi i Pachuta Agnieszka 
zam. Janowice

Krzysztoń Damian zam. Łążek Ordynacki i Kliza Barbara 
zam. Lute

Życzymy wszystkiego najlepszego 
na nowej drodze życia

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„CZŁOWIEK - OBOK NAS.

MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY W OBIEKTYWIE
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego 
w Modliborzycach zaprasza do udziału w konkursie 
fotograficznym „Człowiek - obok nas. Mieszkańcy naszej 

gminy w obiektywie”.
Każdy z uczestników składa po 5 zdjęć, 

format 13x18 cm. oraz zdjęcia 
w wersji elektronicznej.
Termin składania prac upływa 
31.10.2013 r.
Rozst rzygn ięc ie  konkursu  i  
wręczenie nagród planowane jest na 

20.11.2013 r.
Zapraszamy GBP 

W KRĘGU SZTUKI

„CHRYSTUS” - MALARSTWO OLEJNE NA 
PŁÓTNIE      

Irena Rowicka



 

FERIE 2013
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA 

ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH


