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Z okazji świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech te piękne święta będą
niezapomnianym czasem spędzonym bez
pośpiechu, trosk i zmartwień.
Wraz z nadchodzącym Nowym 2014
Rokiem życzymy zdrowia, pomyślności
i spełnienia marzeń.

Wójt Gminy Modliborzyce
Witold Kowalik
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Rogoża
Redakcja
„Wieści Gminnych”

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

Inwestycje zrealizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW NA LATA 2007-2013)
1.„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Antolinie”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie
małych projektów”.
Koszty całkowite realizacji inwestycji - 60 120,19 zł
Otrzymane dofinansowanie PROW- 25 000,00 zł
2.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Modliborzyce”
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Koszty całkowite realizacji inwestycji -1 582 872,37 zł
Otrzymane dofinansowanie PROW - 643 748,00 zł

INWESTYCJE DROGOWE
1. „Remont drogi gminnej nr 109061L w miejscowości Wolica Pierwsza na
długości 0,798 km”. Otrzymane dofinansowanie ze środków rządowych
stanowi wartość 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.
Koszty wykonania remontu wyniosły - 282 071,89 zł.
Otrzymana dotacja z Narodowego Programu Dróg Lokalnych – etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 131 291,00 zł.

2.„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi
gminnej nr 108744L od km 0+000 do km. 0+300 w miejscowości Dąbie”
Wykonawcą zadania była firma P.W. „ROBSON” Robert Wryk
z Sandomierza. Wartość zadania wyniosła - 79 639,49 zł. Otrzymana
dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji – 63 711,00 zł.
3. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi
gminej nr 108729L od km 0+000 do km 0+390 i od km 0+555 do km 0+693
w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze”. Wykonawcą zadania była firma
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „PRIMABUD”
z Sandomierza. Wartość zadania wyniosła - 134 870,02 zł. Otrzymana
dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji – 107 896,00 zł.
4.„Remont cząstkowy dróg gminnych położonych na terenie gminy
Modliborzyce”. Wykonawcą zadania była firma Roboty Inżynieryjno –
Budowlane, mgr inż. Antoni Chorębała z Janowa Lubelskiego. Wartość
zadania wyniosła - 218 711,24 zł. Dodatkowo na naprawę dróg
nieutwardzonych zakupiono kruszywo kamienne w ilości 1365 ton, na
wartość - 53 737,42 zł.
5.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 857 w miejscowości
Brzeziny od km 11+341,00 do km 12+283,00”. Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław Wieczorek, Borów
47, 23-235 Annopol. Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem
Województwa
Lubelskiego
w imieniu którego
działał Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Lublinie, który
zapewnił kostkę,
obrzeża i krawężniki
na kwotę - 137
697,29 zł, natomiast
Gmina w ramach
zawartej umowy
z firmą TEL-BOR na
kwotę - 368 243,18
zł zapewniła
robociznę oraz

pozostały materiał niezbędny do prawidłowej realizacji zadania.
6.„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi
gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1308 na
odcinku o długości 0,330 km w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze”.
Wykonawcą zadania była firma Budownictwo Drogowe Groszek Piotr
z Majdan Obleszcze. Wartość robót wyniosła - 95 325,00 zł.
7. „Modernizacja drogi gminnej nr 108736L dojazdowej do użytków rolnych
wsi Wierzchowiska Pierwsze od km 0+000,00 do km 0+500,00 na dł. 0,5 km
– etap II”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych Spółka z o.o. w Janowie Lubelskim. Wartość robót wyniosła 111 145,88 zł. Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych wyniosła 40 000,00 zł.
8.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 L Wierzchowiska – Piłatka
w miejscowości Węgliska od km 2+480 do km 3+200 – Etap I”. Inwestycja
realizowana wspólnie z Powiatem Janowskim w udziale 50:50. Wkład
własny Gminy wynosił - 126 440,80 zł.

POZOSTAŁE INWESTYCJE
1.„Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Modliborzycach”.
Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo-Produkcyjny „RENOWACJA”
Stanisław Krawczyk z Janowa Lubelskiego. Inwestycja w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 30 maja 2014 r. Umowa
z Wykonawcą zawarta na kwotę - 57 848,40 zł.
2.„Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem na potrzeby klubów
sportowych z gminy Modliborzyce”. Wykonawcą zadania była firma Zakład
Usługowo – Produkcyjny „RENOWACJA” Stanisław Krawczyk z Janowa
Lubelskiego. Wartość robót wyniosła - 111 882,84 zł. Otrzymano

dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 38 558,00zł.
3.Zakończono inwestycje termomodernizacyjne na budynkach
użyteczności publicznej tj. budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach,
Ośrodku Zdrowia w Modliborzycach oraz w Wierzchowiskach Drugich.
Łączna kwota kosztów realizacji inwestycji wyniosła - 1 931 376,92 zł.
Inwestycje realizowane były przy udziale środków z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Systemu
Zielonych Inwestycji (GIS) – Green Investment Scheme. Otrzymano
dotację w kwocie - 725 900,00 zł, stanowiącą 48,81% kosztów
kwalifikowanych oraz pożyczkę w wysokości - 686 816,00 zł. Pozostałe
środki pochodziły z budżetu gminy Modliborzyce.
Referat ds. Inwstycyjnych

Szanowni Państwo
Ostatni dzień 2013 roku i pierwszy dzień 2014 roku są
wspaniałą okazją do powrotu do przeszłości, tradycji i uwarunkowań
historycznych naszego regionu. Dlatego też serdecznie zapraszam do
wspólnego świętowania przywrócenia praw miejskich naszej
miejscowości w dniu 31 grudnia 2013
roku na rynku w Modliborzycach.
O godzinie 21:00 rozpoczniemy
muzykowanie z DJ -em, zapewniając
repertuar dla różnych grup wiekowych.
O godzinie 24:00 obejrzymy pokaz
sztucznych ogni i powitamy Nowy Rok.
Otrzymamy drobne upominki na
pamiątkę tego ważnego wydarzenia
i uczcimy przywrócenie praw miejskich
Modliborzycom.
1 stycznia 2014 roku o godz. 12:30 /po
sumie/ w Kościele Parafialnym pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika w
Modliborzycach odbędzie się koncert
noworoczny w wykonaniu chóru
kościelnego.
Serdecznie zapraszam
Wójt Gminy Witold Kowalik

STAWKI PODATKOWE NA ROK 2014
Stawki podatkowe na 2014 rok uchwalone na sesji Rady Gminy
Modliborzyce w dniu 24 października 2013 r są następujące:
I.Podatek rolny: 60,00 zł za 1 hektar przeliczeniowy-taki sam jak w roku
2012 i 2013,
II.Podatek od nieruchomości:
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1m2
powierzchni,
b/ pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych- 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych:
- zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 0,20 zł od 1 m 2
powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
0,45 zł od 1 m2 powierzchni.
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej- 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielenia świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3/ od budowli –2% ich wartości.
III.Podatek od środków transportowych:
1.od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 690 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 820 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku są następujące:

5.od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 820 zł,
6.od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku są następujące:
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.
8 PKT. 6 USTAWY

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

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 960 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.210 zł.
IV. Podatek leśny: stawka została ogłoszona przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego i wynosi - 37,63 zł za 1 hektar
Bożena Wielgus

NAJŁADNIEJSZY WYSTRÓJ ŚWIĄTECZNY

3.od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 960 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton, stawki podatku są następujące:
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.8
PKT 4 USTAWY

Urząd Gminy ogłasza konkurs na „Najładniejszy wystrój
świąteczny”
Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszej
i najciekawszej dekoracji świątecznej (domu, balkonu, posesji itp.
Zgłoszenia ustne, telefoniczne lub pisemne
przyjmowane będą w urzędzie gminy do 27 grudnia 2013r. Prosimy
kontaktować się z p. Marcinem kowalskim, pokój nr 10,
tel.15/8717104 lub 15/8715079.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie
się 6 stycznia 2014 r. Podczas wspólnego kolędowania na rynku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

GOSPODARKA ODPADAMI – NIŻSZA STAWKA OPŁATY OD 2014 r.
Lp.

Nazwa
miejscowości

Antolin
Bilsko
Kolonia Zamek
Węgliska

2

Wierzchowiska
Pierwsze

3

Wierzchowiska
Drugie
Pasieka
Wolica Kolonia

4

Wolica Druga
Wolica Pierwsza

5

Brzeziny
Ciechocin
Majdan
Świnki
Gwizdów
Kalenne
Słupie

07.01.2014
03.02.2014
03.03.2014
01.04.2014
05.05.2014
02.06.2014
01.07.2014
01.08.2014
01.09.2014
01.10.2014
03.11.2014
01.12.2014
08.01.2014
04.02.2014
04.03.2014
02.04.2014
06.05.2014
03.06.2014
02.07.2014
04.08.2014
02.09.2014
02.10.2014
04.11.2014
02.12.2014
09.01.2014
05.02.2014
05.03.2014
03.04.2014
07.05.2014
04.06.2014
03.07.2014
05.08.2014
03.09.2014
03.10.2014
05.11.2014
03.12.2014
10.01.2014
06.02.2014
06.03.2014
04.04.2014
08.05.2014
05.06.2014
04.07.2014
06.08.2014
04.09.2014
06.10.2014
06.11.2014
04.12.2014
13.01.2014
07.02.2014
07.03.2014
07.04.2014
09.05.2014
06.06.2014
07.07.2014
07.08.2014
05.09.2014
07.10.2014
07.11.2014
05.12.2014

Frakcja
zmieszan
a

Frakcja
sucha

Lp.

Nazwa
miejscowości





6

Modliborzyce
lewa strona
drogi S19





7

Modliborzyce
prawa strona
drogi S19 Lute

Data odbioru
odpadów





8

Dąbie
Stojeszyn Kolonia
Zarajec
Michałówka
Felinów





9

Stojeszyn
Drugi
Stojeszyn
Pierwszy





10

Modliborzyce
(zabudowa
wielorodzinna)

14.01.2014
10.02.2014
10.03.2014
08.04.2014
12.05.2014
09.06.2014
08.07.2014
08.08.2014
08.09.2014
08.10.2014
10.11.2014
08.12.2014
15.01.2014
11.02.2014
11.03.2014
09.04.2014
13.05.2014
10.06.2014
09.07.2014
11.08.2014
09.09.2014
09.10.2014
12.11.2014
09.12.2014
16.01.2014
12.02.2014
12.03.2014
10.04.2014
14.05.2014
11.06.2014
10.07.2014
12.08.2014
10.09.2014
10.10.2014
13.11.2014
10.12.2014
17.01.2014
13.02.2014
13.03.2014
11.04.2014
15.05.2014
12.06.2014
11.07.2014
13.08.2014
11.09.2014
13.10.2014
14.11.2014
11.12.2014
20.01.2014
14.02.2014
14.03.2014
14.04.2014
16.05.2014
13.06.2014
14.07.2014
14.08.2014
12.09.2014
14.10.2014
17.11.2014
12.12.2014

Frakcja
zmieszan
a

Frakcja
sucha





















HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH (FRAKCJA MOKRA)
I SEGREGOWANYCH (FRAKCJA SUCHA) W 2014 ROKU

1

Data odbioru
odpadów

Zbiórka
Za nami pól roku funkcjonowania nowego systemu gospodarki
wielkogabarytów,
odpadami komunalnymi. Mieszkańcy naszej gminy oddają systematycznie
odpadów
zbierane odpady.
elektrycznych,
16.06.2014


W okresie październik – grudzień zebrano 193,9 ton odpadów 11
elektronicznych,
12.11.2014
komunalnych, w tym:
odpadów
budowlanych,
50,4 ton frakcji suchej, 143,5 ton frakcji mokrej (zmieszanej).
rozbiórkowych.
W listopadzie była zorganizowana zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i elektrośmieci, gdzie zebrano:
Wpłat należy dokonywać: na rachunek bankowy Urzędu Gminy
11,5 ton opon, 6,2 ton odpadów wielkogabarytowych, 1,1 tony Modliborzyce nr 04 8717 1123 2010 1000 2118 0033 , w Banku
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział Modliborzyce, w Filii Banku
Całkowita masa wszystkich odpadów w ostatnim półroczu wynosi 351 ton.
Spółdzielczego w Wierzchowiskach Pierwszych (bez prowizji);
Wpływy z opłat za odpady komunalne są wyższe niż koszty w placówkach Poczty Polskiej.
związane z prowadzeniem systemu gospodarki
FRAKCJA MOKRA (pojemnik)
FRAKCJA SUCHA (worek)
odpadami. W związku z tym Rada Gminy w
- gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery,
grudniu 2013 r. podjęła uchwałę obniżającą - resztki spożywcze,
- tektura i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów,
wysokość stawki opłaty za odpady segregowane - obierki,
- zanieczyszczone odpady z papieru i tworzyw sztucznych,
- torby i worki papierowe,
z 6 zł na 5 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. - uszkodzone naczynia,
- opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku),

Nowa uchwała obowiązywać będzie
od 1 stycznia 2014 r. W tym celu mieszkańcy
naszej gminy do końca stycznia (przed końcem
terminu wpłaty za I kwartał 2014 r.) będą musieli
ponownie złożyć deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszczać
należy 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

- zużyte tekstylia,
- ceramika, porcelana, wszelkie inne nie pochodzące z
opakowań produktów spożywczych,
- zanieczyszczone opakowania plastikowe,
- stłuczone szkło
- folia (oprócz budowlanej), woreczki foliowe, reklamówki,
- obuwie, pampersy,
- pozostałe odpady nie wymienione we frakcji suchej.

- drobny papier (oprócz paragonów),
- papier z niszczarki,
- opakowania po chemii gospodarstwa domowego (opakowania po
szamponach, kosmetykach, kubeczki po wszelkich artykułach
spożywczych),
- opakowania po płynach i napojach, opakowania PET,
- zabawki,
- kanistry plastikowe (czyste),
- meble ogrodowe, skrzynki, doniczki (czyste),
- puszki po napojach, konserwach i innych produktach
żywnościowych,
- opakowania z metali żelaznych,
- drobny złom żelazny,
- drobny złom metali kolorowych,
- wszelkie opakowania szklane, bezbarwne i kolorowe tj.: butelki,
słoiki.

95. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem
obchodzonym przez Polaków w kraju i za granicą. 11 listopada 1918 roku po
123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji w całym
kraju organizowane są patriotyczne pochody i wiece, a w kościołach
odprawiane są msze święte w intencji Ojczyzny.
Obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości w naszej
gminie rozpoczął uroczysty przemarsz władz samorządowych, delegacji

i mieszkańców spod budynku Urzędu Gminy do kościoła parafialnego,
gdzie ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą za Ojczyznę. Następnie
wszyscy zebrani przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
delegacje złożyły wieńce, a przewodniczący Rady Gminy Modliborzyce
wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystość uświetniła orkiestra
dęta, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach.
Organizatorzy
fot. A.Wołoszyn

150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Półtora wieku temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie
styczniowe – zbrojny zryw Narodu Polskiego przeciw Imperium
Rosyjskiemu. Swoim zasięgiem objęło ziemie Królestwa Polskiego, Litwy
oraz Ukrainy. Mimo porażki, pamięć o narodowowyzwoleńczym zrywie była
jednym z filarów całkowitego odrodzenia kraju w 1918 r. i dlatego po 150
latach od tamtych wydarzeń Uchwałą Senatu RP rok 2013 ustanowiony
został rokiem Powstania Styczniowego.
Powstańcza zawierucha nie ominęła również terenu gminy
Modliborzyce. Wielu jej mieszkańców brało udział w narodowym zrywie.
W 1869 r. w rezultacie
represji popowstaniowych
Modliborzyce zostały
pozbawione praw miejskich i
zdegradowane do roli wsi.
By uczcić wydarzenia
stycznia 1863 r.
2 października 2013 r.
zorganizowano uroczyste
obchody 150. rocznicy
powstania styczniowego.
U r o c z y s t o ś c i
rozpoczęła msza święta na
cmentarzu parafialnym
w Modliborzycach, po której
nastąpiło poświęcenie
odnowionych pomników:
powstańców styczniowych
i Ignacego Solmana
(dowódcy lokalnego
oddziału powstańczego)
oraz złożenie wieńców
przez samorządowców
i delegacje. Po mszy
zaproszeni goście oraz

mieszkańcy gminy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na dalszą część
obchodów.
Prezentacja multimedialna „Gloria Victis. Chwała Zwyciężonym”,
przygotowana przez Gminną Bibliotekę im. K. Zielińskiego, przypomniała
genezę, przebieg
i skutki powstania
styczniowego.
Szczególny nacisk
położyła jednak na
w y d a r z e n i a
s t y c z n i o w e ,
rozgrywające się na
terenie naszej gminy.
Część artystyczna
przygotowana
została przez dzieci
z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Modliborzycach oraz
uczniów z Zespołu Szkół w Modliborzycach. Na zakończenie obchodów
150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ich uczestnicy otrzymali
od wójta gminy Witolda
Kowalika wydany z tej okazji
album „Na rozstaju dróg..”.
Również tego
uczczona została pamięć
pomordowanych podczas
pacyfikacji wsi Kalenne
w październiku 1942 r. Przy
pomniku upamiętniającym to
wydarzenie odmówiona
została krótka modlitwa oraz
zapalono znicze i złożono
wieńce.
Organizatorzy
fot. A. Wołoszyn

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH
OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W dniu 20 listopada 2013r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia
Pracownika Socjalnego. Dzień ten jest świętem wszystkich
pracowników służb społecznych, w szczególności
pracowników socjalnych. Stanowi formę wyróżnienia osób
zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka,
zwrócenie uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne
wykonywanego zawodu, który jest swego rodzaju
powołaniem.
Słowa podziękowania wraz z życzeniami
wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów zarówno
w życiu zawodowym, jak i osobistym złożyli przedstawiciele
władz powiatu i gmin: Starosta i Wicestarosta Janowski,
Burmistrz Janowa Lubelskiego, Wójtowie Gmin.
Podczas gali została wręczona „Róża Pomocy Społecznej” –
nagroda Starosty Janowskiego, którą w tym roku otrzymała Pani Bożena
Skowrońska – Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Modliborzycach.
Nagroda jest wyrazem
podziękowania za
szczególne osiągnięcia
w dziedzinie pomocy
społecznej w zakresie
prowadzonej działalności
na rzecz społeczności
lokalnej powiatu
janowskiego.
Gratulacje i podziękowania Laureatce złożyli Pan Witold Kowalik
– Wójt Gminy Modliborzyce i Pan Piotr Rogoża – Przewodniczący Rady
Gminy Modliborzyce.

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

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
SYSTEMOWEGO POKL w 2013 r.
Dobiega końca tegoroczna edycja projektu systemowego pn.
„Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Priorytet VII,
Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1.
Głównym celem projektu było zwiększenie integracji ze
społeczeństwem i rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
zapobieganie ich
marginalizacji
poprzez wspieranie
zdolności do
zatrudnienia,
poprawy jakości
życia, integrację
s p o ł e c z n a ,
ułatwienie dostępu
d o r y n k u p r a c y,
zdobywanie nowych
kwalifikacji zawodowych. Bezpośrednimi odbiorcami były osoby
korzystające z pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne
zawodowo.
W zależności od potrzeb, predyspozycji, posiadanych kwalifikacji oraz
planów związanych z karierą zawodową, uczestnikom zaoferowano
i dostosowano pomoc - każdy z uczestników objęty został wsparciem
z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Pięć kobiet
ukończyło kurs zawodowy
„Bukieciarstwo-florystyka”,
a pięciu mężczyzn kurs
„Spawacz w osłonie gazów
MIG/MAG”. Sześć osób
skierowano do odbycia staży
zawodowych w okolicznych
zakładach pracy. Ponadto
uczestnicy projektu otrzymali
wsparcie w postaci pracy
socjalnej, zasiłków celowych
i okresowych oraz rowerów jako środka transportu umożliwiającego udział
w projekcie.
Kończymy realizację projektu systemowego w bieżącym roku,
ale już dziś zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
i potrzebujące wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowo-społecznej do
udziału w kolejnej edycji projektu w roku 2014 r.

„Milczenie nie zawsze jest złotem” projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”- edycja 2013 r.

„MILCZENIE NIE ZAWSZE JEST
ZŁOTEM”
„Jeszcze niedawno zaprzeczyłbym, odpowiadając na
pytanie o przemoc wobec niepełnosprawnych… Nikt
mnie przecież nie bił. Ojciec tylko w chwilach
bezradności czy rozpaczy potrząsał mną lub szarpał,
gdy się czegoś nie nauczyłem. Chciał, żebym był
wykształcony. To miało mu zrekompensować moją niepełnosprawność.
Pamiętam długie, samotne godziny w pokoju. Siedziałem tam za karę.
Głodny, rozżalony, nieszczęśliwy. Odcięty od życia domowego (…). Moi
bracia się wtedy bawili. Ja miałem się uczyć.”
(Licealista, lat 18)
Osoby niepełnosprawne często są wycofane i izolowane
z głównego nurtu społecznego, często są przygnębione i mają zaniżone
poczucie wartości. Wciąż w wielu rodzinach osoby niepełnosprawne są
ukrywane przed światem, a rozmowa na ich temat budzi wstyd i lęk.
Niezaspokojenie podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych
zarówno fizycznych jak i psychicznych, takich jak pozbawienie miłości,
kontaktów społecznych to również przemoc. Temat przemocy pojawia się
zazwyczaj przy okazji doniesień medialnych na temat rażących naruszeń
podstawowych praw osób niepełnosprawnych przez rodziców, opiekunów
czy personel zakładów opiekuńczych. Jednak występuje dużo częściej,
czasem jakby mimochodem w toku codziennych czynności, mając nawet
charakter nawykowy.
Przemoc ma ogromny wpływ na funkcjonowanie każdej osoby,
a szczególnie dziecka niepełnosprawnego, które musi się zmierzyć
w codziennym życiu ze swoimi ułomnościami, ale też przeżywa dodatkowo
bezradność, bezsilność i osamotnienie w doświadczaniu przemocy.
W przypadku gdy sprawcami przemocy są najbliżsi, czyli osoby naturalnie
powołane do sprawowania opieki, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
konsekwencje są jeszcze większe. Niepełnosprawność jednego
z członków rodziny ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny,
może powodować zwiększoną agresję jej członków wywoływać
zachowania przemocowe. Wszyscy rodzice oczekują dziecka zdrowego,
rozwijającego się prawidłowo. Przeżywają wstrząs, dowiadując się, że ich
dziecko ma poważne defekty, czują się przygnębieni, zdruzgotani. Sytuacja
tych rodziców zależy od tego, czy adaptują się do ograniczeń dziecka od
początku jego rozwoju, czy też niepełnosprawność pojawia się później
w wyniku choroby, wypadku czy późno ujawniającego się defektu
genetycznego. Rodzice próbują sobie z tym problemem poradzić, lepiej lub
gorzej. Przeżywają uczucie wstydu, lęku, zmęczenia, zawiści wobec
rodziców dzieci sprawnych. Wszystko to wpływa na sytuację domową
i warunki w jakich dziecko wzrasta.
Wśród rodzin mających dziecko niepełnosprawne mogą
kształtować się takie reakcje jak: niedostrzeganie faktu choroby dziecka
mimo istnienia niepodważalnych dowodów, stawianie dziecku zbyt dużych
wymagań, by za wszelką cenę usprawnić go; otaczanie dziecka nadmierną
opieką, wyręczanie go i ciągła ochrona, ograniczanie się do zaspokojenia
podstawowych potrzeb biologicznych, nie interesowanie się jego
uczuciami, rehabilitacją i rozwojem społecznym; akceptacja dziecka i jego
niepełnosprawności, polegająca na stawianiu mu adekwatnych do
możliwości wymagań oraz wspieraniu wszystkich jego dążeń i wysiłków.
Najwłaściwsza postawa to ta ostatnia, która wiąże się z akceptacją dziecka i
zajmowaniem przez niego takiego samego miejsca w rodzinie jak
pełnosprawne rodzeństwo.
W zaciszu domowym napotykamy na wiele niewłaściwych
postaw rodziców do dzieci niepełnosprawnych, np. odtrącających,
wynikających z trudności akceptacji faktu posiadania dziecka
niepełnosprawnego, a przez to pozbawienie go miłości i kontaktu
społecznego czego skutki widoczne są w dorosłym życiu.
Objawami przemocy psychicznej może być zaburzenie mowy,
bóle brzucha, głowy, wymioty, moczenie, ale też wycofanie, depresja,
nadmierne podporządkowanie się dorosłym, lub częste kłamstwa, lęk przed
porażką, zaburzenia snu, problemy z kontrolą emocji.
Natomiast osobę niepełnosprawną, wobec której stosowana jest przemoc
emocjonalna, można rozpoznać m.in. po zaniedbanym wyglądzie,
niedożywieniu, nieodpowiednim ubraniu, wałęsające się po ulicach. Może
prowadzić to do nieadekwatnej wagi i wzrostu do wieku osoby, opóźnienie
rozwoju, pasożyty skóry i inne.
Przemoc jest częścią życia społecznego, jednak często nie
zdajemy sobie sprawy z rozmiarów tego zjawiska oraz kogo ono dotyczy.
Pamiętajmy! Wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do
równego traktowania. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
jest zakazana.
Osoby potrzebujące pomocy oraz liderzy społeczni chętni do
współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy
do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Modliborzycach.
Pracownicy OPS w Modliborzycach

Wieści Gminne
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JANOWIE LUBELSKIM INFORMUJE...
POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

ZABEZPIECZ DOM, MIESZKANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu policjanta dzielnicowego
działającego w gminie Modliborzyce.

W ostatnim czasie na terenie powiatu miało miejsce kilka
włamań do mieszkań. Do włamań doszło podczas nieobecności
domowników. Łupem włamywaczy padły przede wszystkim
pieniądze.
Policja apeluje:
Jeśli wyjeżdżamy, pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć swoje
mieszkanie. Dobrym rozwiązaniem są klamki z zamkiem w oknach
i w drzwiach balkonowych, te dodatkowe zabezpieczenia utrudnią ich
wyłamanie. Wychodząc z domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na
nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej,
okien zasłoniętych w ciągu dnia. Przed wyjazdem z domu pamiętajmy
o zamknięciu okien i drzwi oraz o włączeniu systemu zabezpieczającego.
Współdziałajmy zawsze z sąsiadami. Zwracajmy uwagę także na ich
mieszkanie. Podczas ich nieobecności interesujmy się ludźmi stojącymi
pod ich drzwiami, zwracajmy uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy
dochodzące z klatki schodowej, wynoszenie mebli lub sprzętów domowych
przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów. Klucze
do mieszkania nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem - jeżeli
złodziej zdobędzie taki komplet, ułatwi mu to kradzież naszego mienia.
Pamiętajmy również o zabezpieczanie mieszkań przed udaniem się na
nocny spoczynek. Jeżeli w mieszkaniach zainstalowane są urządzenia
alarmowe pamiętajmy o ich włączeniu. Najpewniejszym miejscem dla
przechowywania pieniędzy, dewiz, cenniejszej biżuterii, akcji i obligacji jest
bank. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo szybko znajdują ukryte
precjoza i pieniądze w różnego rodzaju bieliźniarkach, torebkach po cukrze,
czy też za obrazami. Uważaj na kręcących się po klatkach schodowych
i w pobliżu domu ludzi. Zainteresuj się nimi, zapytaj, kogo szukają, przyjrzyj
się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą
mienie twoje lub sąsiadów, zaś spostrzeżenia mogą być przydatne policji,
gdyby do włamania doszło.

Posterunek Policji w Modliborzycach
asp. Janusz Gąbka
Tel. 15 87-10-283

Rejon dzielnicowego obejmuje gminę Modliborzyce, miejscowości
Antolin, Bilsko, Brzeziny, Ciechocin, Dąbie, Felinów, Gwizdów,
Janówek, Kalenne, Kolonia Zamek, Lute, Majdan ModliborskiŚwinki, Michałówka, Modliborzyce, Pasieka, Słupie, Stojeszyn
Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze,
Wierzchowiska Drugie, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, WolicaKolonia, Zarajec Modliborski, Stojeszyn-Kolonia.
W przypadku nieobecności dzielnicowego pod wskazanym
numerem telefonu, obecny przy telefonach 997/15 87-10-210
dyżurny jednostki, do udzielenia pomocy skieruje innego
funkcjonariusza Policji.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH
I ROWERZYSTÓW
Na terenie powiatu janowskiego w okresie jesienno –
zimowym prowadzone będą działania, których głównym celem będzie
promowanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podejmowane
działania będą zmierzać do podniesienie świadomości kierujących
pojazdami silnikowymi i przypominanie im, że piesi, jak i rowerzyści są
pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Z drugiej strony będą
zmierzały do zwrócenie uwagi rowerzystom i pieszym, że ich
bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.
Policjanci podczas prowadzonych kontroli zwrócą szczególną
uwagę na kierujących pojazdami silnikowymi, którzy często - niestety - nie
przestrzegają przepisów ruchu drogowego w stosunku do pieszych
i rowerzystów. Będą także egzekwowali przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego przez pieszych i osoby kierujące rowerami.
Pamiętajmy, że piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego. Jest to grupa najbardziej narażona na udział
i tragiczne konsekwencje wypadków drogowych.
Zgodnie z przepisami rower powinien być wyposażony: z przodu
w jedno białe światło pozycyjne; z tyłu - jedno czerwone światło odblaskowe
o kształcie innym niż trójkąt i jedno czerwone światło pozycyjne (może być
migające); co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał
dźwiękowy. Dobrze również stosować elementy odblaskowe – mogą być na
stałe przymocowane do rowerów lub umieszczane na odzieży rowerzystów
– odblaski powodują, że jesteśmy widoczni, przez co oczywiście bezpieczni.
W kwestii ruchu pieszych, zgodnie z przepisami dzieci do 15 lat
mają obowiązek stosować elementy odblaskowe w obszarze
niezabudowanym po zmroku. Dobrze jednak, żeby wszyscy piesi,
niezależnie od wieku stosowali odblaski w postaci znaczków, naklejek lub
naszywek na ubrania, torebki czy plecaki. Nie powinni wbiegać nagle na
jezdnię, mają pamiętać aby przez jezdnię przechodzić zawsze w miejscach
wyznaczonych.
Piesi powinni pamiętać o tym, że:
- należy poruszać się lewą stroną jezdni,
- należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie w miejscach bezpiecznych
i wyznaczonych,
- nie należy na kierowcach wymuszać pierwszeństwa,
- w zderzeniu z samochodem, to oni odnoszą największe obrażenia,
- by lepiej być widocznym na drodze należy nosić jasne elementy odzieży,
- za miastem, idąc poboczem drogi, dobrze mieć przy sobie latarkę lub
elementy odblaskowe na odzieży,
- nietrzeźwi stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych
użytkowników drogi.
Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności,
szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych, a poza miastem
o baczniejsze zwracanie uwagi na pobocza. W strugach deszczu i po
zmroku piesi i kierujący jednośladami są niewidoczni i na reakcję
kierowcy bywa często za późno. W zderzeniu z samochodem pieszy
lub rowerzysta nie mają praktycznie żadnych szans.

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

REAGUJ. MASZ PRAWO.
Rzecznik Praw Dziecka jest autorem kampanii „REAGUJ.
MASZ PRAWO”. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej
postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie
społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy. Celem jest także
wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w trudnych sytuacjach
związanych z przemocą, w których często nie wiedzą, jak się zachować.
Zachęcenie ich do zgłaszania wszelkich, choćby najdrobniejszych
przypadków podejrzenia stosowania przemocy. Kampania realizowana
jest z wykorzystaniem spotów telewizyjnych, radiowych, internetowych
a także szereg materiałów dostępnych pod adresem:
www.jakreagowac.pl

INFORMACJA
Związek Banków Polskich od kilku lat prowadzi kampanię
informacyjną systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. System ten
chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza
możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych
popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
Więcej informacji na temat kampanii znajdują się na stronie:
www.dokumentyzastrzezone.pl
Sierżant Faustyna Łazur

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
MODLIBORSCY STRAŻACY ODZNACZENI ZA
HONOROWE ODDAWANIE KRWII
Miło jest nam poinformować, że w poniedziałek 25.11.2013 r. na
uroczystej gali PCK w Kraśniku wyróżnieni zostali druhowie z naszej
jednostki. Druh Andrzej Małek otrzymał Odznakę Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi II stopnia, natomiast druhowie Leszek Kuśmierz, Michał
Kuśmierz, Paweł Małek i Łukasz Wróbel - Odznakę Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi III stopnia. Wyróżnionym druhom gratulujemy oraz zachęcamy
wszystkich pełnoletnich członków i sympatyków OSP do wstępowania
w szeregi krwiodawców.

Ochotnicza Straż Pożarna ze Stojeszyna otrzymała
dofinansowanie do swojego samochodu ze środków Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w formie dotacji w wysokości 50 000,00zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie w formie dotacji w wysokości - 30 000,00zł.
Pozostałe środki w wysokości - 136 000,00zł pochodziły z budżetu gminy
Modliborzyce, z czego - 100 000,00zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW
w Lublinie.
Wszystkie samochody ratowniczo – gaśnicze na podwoziu Forda
posiadają na wyposażeniu zbiornik wodny o pojemności 930 litrów oraz
zbiornik na środek pianotwórczy. Pojazdy wyposażone są w zestaw
oświetlenia terenu akcji, radiostacje nasobne i przewoźne oraz niezbędny
sprzęt do prowadzenia podstawowych działań gaśniczych, jak
i ratowniczych z zakresu ratownictwa drogowego, medycznego i innych
zdarzeń. Samochody będą służyły nie tylko mieszkańcom gminy, ale
również powiatu, a podczas wystąpienia klęsk żywiołowych również mogą
być delegowani do działań na terenie województwa i kraju.
W bieżącym roku przy pomocy środków pozyskanych przez
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach z Lokalnej Grupy
Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim zrealizowano zadanie pn.
„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Modliborzycach”.

dh Leszek Kuśmierz
fot. krasnik.naszemiasto.pl

Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych
W roku 2013 trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z naszej gminy otrzymały nowe lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze.
Jednostki OSP należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
tj. z Modliborzyc oraz Wierzchowisk Pierwszych, otrzymały samochody
dzięki wsparciu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2007-2013. Samochody o wartości - 220 000,00zł
dofinansowane były w 85% kosztów kwalifikowanych. Dzięki takiemu
montażowi finansowemu wkład pieniężny gminy wyniósł - 35 000,00zł do
każdego samochodu.

NOWY SAMOCHÓD OSP W STOJESZYNIE
PIERWSZYM

Wyremontowany budynek jest jednocześnie siedzibą OSP
w Modliborzycach. Całkowity koszt zadania uwzględniający również
docieplenie garażu wyniósł - 87 579,23zł. Otrzymane dofinansowanie na
remont pomieszczeń świetlicy wyniosło - 46 632,65zł.

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO –
POŻARNICZE
30 czerwca 2013 r. w Osinkach (gm. Potok Wielki) odbyły się
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Naszą gminę reprezentowali po
wygranych gminnych zawodach sportowo – pożarniczych 4 drużyny
działające przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Drugich.
Również na szczeblu powiatowym 3 drużyny stanęły na najwyższym
podium. Zwycięstwo odniosły dziewczęca i chłopięca Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza. Natomiast w grupie
A drużyna z Wierzchowisk Drugich zajęła VI miejsce. Zawody wygrała
Ochotnicza Straż Pożarna z Białej. Jednostki, które zajęły I-sze miejsca
w swoich grupach będą reprezentować powiat janowski na zawodach
wojewódzkich w 2014 roku. Opiekun, którzy przygotowywali MDP oraz KDP
do gminnych oraz powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych
dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas, a zawodnikom życzymy
powodzenia na zawodach wojewódzkich.
Zarząd Gminny ZOSP RP
w Modliborzycach

PSZCZELARZE NA XXV – TEJ OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE
PSZCZELARZY W CZĘSTOCHOWIE
W dniu 7.12.2013 roku, w święto patrona pszczelarzy św.
Ambrożego, odbyła się pielgrzymka pszczelarzy i sympatyków
pszczelarstwa Gminnego Koła Pszczelarzy w Modliborzycach na Jasną
Górę. Mszę koncelebrowaną z udziałem kapelana Gminnego Koła
Pszczelarzy w Modliborzycach ks. Kanonika Stanisława Kowala, odprawił i
słowo Boże wygłosił ks. Bp Edward Białogłowski, krajowy duszpasterz
Pszczelarzy i Rolników.
Na uroczystości obecnych było
88 delegacji pszczelarzy i organizacji
pszczelarskich z całej polski
z pocztami sztandarowymi.
Powitania dokonał i mowę wstępna
wygłosił Prezydent Polskiego
Związku Pszczelarzy Tadeusz Sabat.
Ks. Bp Edward Białogłowski dokonał
też uroczystego poświęcenia
5 nowych sztandarów pszczelarskich
z terenu całej Polski, w tym, jako

pierwszego sztandaru Gminnego Koła Pszczelarzy w Modliborzycach.
Pocztu sztandarowemu przewodniczyli pszczelarze: kol. Witold
Serwatka, Michał Kuźnicki i Roman Widz.
Składamy serdeczne podziękowania dla Urzędu Gminy
w Modliborzycach za
pomoc i wsparcie przy
organizacji pielgrzymki.

Organizatorzy

ZWYCIĘSKI TURNIEJ W KRAŚNIKU

Sekcja siatkarzy GUKS Modliborzyce 30 listopada 2013r. wzięła
udział w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Kraśnickiego LZS w Piłce

Siatkowej w Powiatowym Centrum Sportu przy ZS nr3 w Kraśniku.
Organizatorem Mistrzostw było Powiatowe Zrzeszenie LZS, przy
współudziale Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Do turnieju zgłosiło się
10 drużyn. Nasz zespół zaczął od przegranego pierwszego meczu, co
w ogóle nie wpłynęło demobilizująco na drużynę. Można by rzec, że wręcz
przeciwnie - niesamowity upór i aktywność zawodników pozwoliła na
wygranie kolejnych meczy, a w rezultacie całego turnieju. Zacięty finał
nasza drużyna zagrała z KS GOK Trzydnik i zakończyła go zwycięstwem,
po którym nastąpiło uroczyste zakończenie turnieju. Ekipy, które zajęły
miejsca I-III, otrzymały puchary a zawodnicy medale, natomiast wszystkim
drużynom wręczono pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Pierwsze trzy miejsca:
I – GUKS Modliborzyce,
II – KS GOK Trzydnik Duży,
III – Trójka Kraśnik.
Skład GUKS Modliborzyce : Grzyb Michał, Jaskowski Mateusz,
Kutyła Przemysław, Sołtys Sebastian, Janik Kamil, Gierłach Paweł, Gałus
Mateusz, Jaskowski Piotr, Świątek Artur, Wróbel Łukasz.
Składam serdeczne podziękowania organizatorom, a w szczególności
Panu Robertowi Nowosadowi za zaproszenie na turniej.
Piotr Jaskowski

MODLIBORSCY MŁODZI PIŁKARZE W KLUBIE JANOWSKI ORLIK
–TURNIEJ ZINA CUP W MAJDANIE STARYM
Zawodnicy Janowskiego Orlika wzięli udział w swoim pierwszym
halowym turnieju piłki nożnej ZINA CUP w Majdanie Starym (pow.
Biłgorajski) zorganizowanym przez Jana Ciosa, twórcę Akademii Piłkarskiej
Majdan Stary. Turniej rozgrywany był w hali ZS w Majdanie Starym w sobotę
27.10.2013 r.

Dużą część dwudziestoosobowej reprezentacji klubu janowski
orlik stanowili zawodnicy z Modliborzyc w grupie starszej: Blacha Paweł,
Głowala Dawid, Widz Paweł, Sulowski Jakub, Kawęcki Bartłomiej, Sulowski
Karol, w grupie młodszej: Kiszka Kacper, Kapusta Wiktor i Taradyś Filip.
Cieszy popularność piłki nożnej wśród dzieci z Modliborzyc - miejmy
nadzieję, że to CI zawodnicy w przyszłości doprowadzą drużynę GKS
Modliborzyce na wyższe poziomy rozgrywek ligowych w naszej
miejscowości.
Wzięli w nim udział zawodnicy z roczników 2002-2005 z siedmiu
klubów piłkarskich z: Janowa Lubelskiego, Frampola, OSiR Biłgoraj,
AMSPN Hetman Zamość, Zwierzyńca oraz Akademii Piłkarskiej Majdan
Stary i Modlin. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych:
rocznik 2002-2003, 2003-2004 oraz 2004-2005. W sumie wystartowało
14 drużyn z siedmiu klubów piłkarskich.
Nasi zawodnicy wystawili dwie drużyny w kategorii wiekowej
2004-2005 i 2003 – 2004 pod kierownictwem trenerów Łukasza Piecyka
i Piotra Gąbki. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie piłkarskim.
Zaangażowanie młodych piłkarzy, emocje wśród kibiców i rodziców
towarzyszyły od pierwszego do ostatniego meczu turnieju.
Ostatecznie przedstawiciele naszego powiatu w kategorii
młodszej po wielkich emocjach zajęli III miejsce i z okazałym pucharem
wrócili w dobrych humorach do swoich domów. „Orliki” w pierwszym swoim
meczu pokonali drużynę z Majdanu Starego 2 – 0, następnie zremisowali
bezbramkowo z Ładą Biłgoraj i w ostatnim spotkaniu musieli uznać
wyższość zawodników Hetmana Zamość. Janowscy zawodnicy z grupy
drugiej zajęli w zawodach 5 miejsce. Cieszy postawa naszych zawodników.

Ich zagrania często były oklaskiwane gromkimi brawami. Należy nadmienić,
że nasi zawodnicy trenują dopiero od kilku miesięcy, bez respektu podeszli
do pierwszego w ich „karierze” piłkarskiej profesjonalnego turnieju. W sekcji
piłki nożnej „Janowski Orlik” trenują dzieci z całego naszego powiatu. Liczną
grupę stanowią młodzi piłkarze z Modliborzyc.
Tu r n i e j z o s t a ł d o s k o n a l e
zorganizowany od stopnia sportowego,
jak i logistycznego. Serdeczne
podziękowania dla Jana Ciosa za
zaproszenie na turniej, dla zawodników
za udział, trenerom za przygotowanie
drużyn, no i rodzicom za transport,
opiekę i pełen emocji doping. A może
należałoby zorganizować taki turniej
w naszym powiecie...???
II kategoria (roczniki 2003-2004)
1. OSiR Biłgoraj (I)
2. Zwierzyniec
3. OSiR Biłgoraj (II)
4. Akademia Piłkarska Modlin
5. Orlik Janów Lubelski
6. AMSPN Hetman Zamość
II kategoria (roczniki 2004-2005)
1. AMSPN Hetman Zamość
2. OSiR Biłgoraj
3. Orlik Janów Lubelski
4. Akademia Piłkarska Majdan Stary i Modlin
Rodzice małych
piłkarzy

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA !!!
ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE
KOLĘDOWANIE
Już po raz piąty zapraszamy
mieszkańców Gminy Modliborzyce
na wspólne kolędowanie w dniu
06.01.2013 r. (Święto Trzech Króli)
o godzinie 17.00 na rynku
w Modliborzycach.
Do wspólnego kolędowania zapraszamy: chóry szkolne z terenu
gminy, schole, kapele, solistów, muzykujące zespoły.
Wójt i Rada Gminy
w Modliborzycach
Serdecznie zapraszamy

PO CO NAM BIBLIOTEKA ?
ROK 2013 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
IM. K. ZIELIŃSKIEGO I FILIACH
Dobiega końca rok 2013, dlatego gminna biblioteka wraz z filiami
postanowiła pokazać mieszkańcom gminy, jakie korzyści daje korzystanie
z naszych placówek. Z poniższej ulotki dowiecie się m.in.
- ilu mieszkańców gminy korzysta z naszej biblioteki oraz fili bibliotecznych,
-ile każdy czytelnik biblioteki oszczędza rocznie dzięki temu, że nie musi
sam kupować wypożyczonych książek,
-ile oszczędności rocznie przynosi mieszkańcom gminy jedno stanowisko
komputerowe z dostępem do Internetu,
-jakie korzyści odnoszą mieszkańcy gminy dzięki usługom biblioteki.

BUDUJEMY NOWY BUDYNEK BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego
w Modliborzycach informuje, że otrzymała dofinansowanie na budowę
biblioteki z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
realizowanego przez Instytut Książki w wysokości - 1.757.980.00 zł., co
stanowi 75% kosztów zadania. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd
Gminy Modliborzyce. Wartość zadania zostanie ustalona po
przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Nowy budynek biblioteki
zostanie oddany do użytku pod koniec 2015 roku.

NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI - WIZUALIZACJA

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO „CZŁOWIEK OBOK NAS
- MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY W OBIEKTYWIE”
Już po raz 8, w grudniu 2012 roku, Gminna Biblioteka Publiczna
im.K.Zielińskiego zaprosiła miłośników fotografowania do udziału
w konkursie fotograficznym „ Człowiek obok nas - mieszkańcy gminy
w obiektywie”. Do konkursu zgłosiło się 8 osób: Rafał Frączek, Daniel
Giżka, Magdalena Lisowska, Urszula Pyć, Zuzanna Skoczyńska, Mateusz
Trójczak, Marta Wołoszyn i Paulina Wuczko.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło
się 27 listopada 2013 r. Komisja konkursowa
w składzie: Zdzisław Drzazga, Piotr Rogoża
i Andrzej Rząd jednakowo oceniła prace
3 uczestników i przyznała nagrody dla:
Magdaleny Lisowskiej, Mateusza Trójczaka
i Pauliny Wuczko. Wyróżniono także prace
2 osób: Urszuli Pyć oraz Daniela Giżki.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody książkowe oraz pamiątkowe
dyplomy. Konkurs patronatem objął wójt gminy - Witold Kowalik.
Wszystkie konkursowe prace zobaczyć można na wystawie
w gminnej bibliotece.
Zwycięzcom gratulujemy !
K.Pyć
W.Trójczak

CZYTAŁEM POLECAM
Marcin Wroński stworzył lubelskiego Jamesa Bondapodkomisarza Maciejewskiego i uczynił go bohaterem swoich powieści
retro kryminalnych: „Morderstwo pod cenzurą”, „Kino Wenus” i „A na imię jej
będzie Aniela”.
Z założenia są to powieści kryminalne, ukazujące pracę policji
przedwojennego i wojennego Lublina. Ale nie tylko. Wątek kryminalny jest
osią wokół której żyje dawny Lublin i jego mieszkańcy. Umieszczenie akcji
w konkretnym mieście, na konkretnych ulicach daje czytelnikowi dodatkową
frajdę. Razem z bohaterami mogą oni wędrować Krakowskim
Przedmieściem, wejść do Saskiego Ogrodu i odpoczywać na Placu
Litewskim. To wielka przyjemność dla tych, którzy znają obecny „Lublyn” (bo
tak tam mówią).
Czytając te książki każdy
czytelnik do losów literackich postaci
może dołączać własne wspomnienia,
właśnie z tymi miejscami związane. To
czyni bohatera bliższym, a lekturę
bardziej osobistym przeżyciem.
Zdzisław Drzazga

FILIA BIBLIOTECZNA W STOJESZYNIE
PIERWSZYM

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU:
„O FINANSACH … W BIBLIOTECE
– II EDYCJA” W FILII BIBLIOTECZNEJ
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym znalazła się
w gronie 18 bibliotek z województwa lubelskiego , które brały udział
w projekcie „O finansach… w bibliotece – II edycja". Pomysłodawcą
projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która
uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Skierowany on został do osób dorosłych w wieku 50+. W trakcie
organizowanych od czerwca do końca września spotkań, uczestnicy pod
kierunkiem odpowiednio przeszkolonego bibliotekarza, mogli korzystać ze
specjalnie opracowanego dla nich kursu e-learingowego, który przybliżył im
p o d s t a w o w e
z a g a d n i e n i a
ekonomiczne,
szczególnie ważne
w życiu codziennym
(tj. zakupy przez
Internet, bankowość
elektroniczna, lokaty,
k r e d y t y, k a r t y
płatnicze, polisy
ubezpieczeniowe,
przeliczanie walut,
oszczędzanie czy
wpływ polityki banku
centralnego na
budżet domowy).
Kursanci mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu dzięki temu,
że biblioteka bierze udział w Programie Akademia Orange dla bibliotek.
Podsumowanie zmagań zarówno z wiedzy, jak i obsługi
komputerów odbyło się 19 listopada 2013 r. Było to uroczyste wręczenie
przez bibliotekarkę certyfikatów ukończenia kursu „O finansach …
w bibliotece – II edycja ”. Każdy uczestnik otrzymał również w dowód
uznania książkę z odpowiednią dedykacją. Następnie wszyscy udali się na
poczęstunek .
Bardzo serdecznie dziękuję swoim kursantom za tak wspaniałą ,
rodzinną atmosferę i wielkie zaangażowanie, sumienność i mile - choć
pracowicie - spędzony czas.
Alfreda Gierłach

FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ
„Wiwat Misiu, łakomczuszku,
niech nie burczy Ci już w brzuszku.
My życzenia ci składamy,
byś był jak najdłużej z nami.
Miodku zawsze miej w dostatku,
żyj nam 100 lat nasz Puchatku !”

Tymi słowami dzieci przywitały w bibliotece Pluszowego Misia
w dniu jego urodzin 25.11.2013r. Dzieci na spotkaniu z misiem mówiły
wierszyki ,śpiewały piosenki, a także tańczyły „kaczuszki” wspólnie

z misiem. Miś przeczytał dzieciom bajkę pt. ,,Cztery pory roku z Kubusiem
Puchatkiem” . Jak urodziny, to też przyjecie. Misie lubią jeść miodek więc
dzieci chciały zrobić przyjemność misiowi i zorganizowały zawody
w jedzeniu miodu. Rywalizacja była duża, a także świetna zabawa.
Prezentami urodzinowymi dla misia były przepiękne prace plastyczne
wykonane przez dzieci. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od
misia słodycze i obiecały misiowi, że będą czytać książeczki i za rok też
przyjdą na spotkanie z misiem do biblioteki.
Jadwiga Piech

FILIA BIBLIOTECZNA
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
Filia Biblioteczna w Wierzchowiskach Pierwszych dnia
06.12.2013 r. zaprosiła czytelników na spotkanie z Mikołajem. Wspólnie
przygotowaliśmy inscenizację słowno-muzyczną pt. '' Dzień Św. Mikołaja”.
Święty obdarował występujące dzieci prezentami, a widzów słodyczami.

„ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI, WRONY ...”
- CZAS POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W UTWORACH PISARZY POLSKICH.
Dnia 25 listopada 2013 r. spotkanie DKK dla młodzieży w Filii
Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym poświęcone zostało powstaniu
styczniowemu, ukazanemu w literaturze pięknej.Tym sposobem chcieliśmy
uczcić 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Omawialiśmy takie książki
jak: „Gloria Victis” i „Nad
Niemnem” E.Orzeszkowej,
„ E c h a
l e ś n e ”
S.Żeromskiego, „ Omyłkę”
B. Prusa.
Wyjaśnialiśmy także,
co to takiego patriotyzm i na
czym on polega i jestem
pewna, że większość z nas
wyciągnie wnioski, które
zmienią nasz sposób
postrzegania świata i Polski
na bardziej patriotyczny
.Spotkanie zakończyły
słowa wiersza Adama Asnyka „Do młodych” :
" Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć! ”

Członkini DKK dla młodzieży
Paulina Ciupak

A. Sajdak

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„NASZE MIASTO”
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego
w Modliborzycach, zaprasza do udziału w IX edycji konkursu
fotograficznego „NASZE MIASTO” - fotografie przedstawiające
miejsca, zabytki, architekturę świadczące o miejskim charakterze
Modliborzyc.
Każdy z uczestników składa po 5 zdjęć, format
13x18 cm. oraz zdjęcia w wersji elektronicznej.
Termin składania prac upływa 31.10.2014r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
planowane jest na 18.11.2014 r.
Zapraszamy GBP

KULTURA
KABARET KLUBU SENIORA
26 października 2013 r. panie z kabaretu naszego Klubu Seniora
wystąpiły w Hrubieszowie podczas XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości
Artystycznej Seniorów. Przedstawienie na podstawie opowiadania
M. Musierowicz „Rybka” opracowała (scenariusz i reżyseria) Krystyna
Wójcik. Wcześniej, 30 września 2013 r., panie zaprezentowały
przedstawienie podczas Lubelskiego Lata Seniora w Janowskim Ośrodku
Kultury.
Zespół Śpiewaczy wystąpił 20 października 2013 r. w Potoku
Stanach na Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Wsi.

KABARET W KOMPLECIE

SUKCES NASZYCH WOKALISTÓW
7 listopada 2013 r. podczas Przeglądu Pieśni Patriotycznej
i Religijnej w Janowskim Ośrodku Kultury nasi wokaliści zdobyli kolejne
nagrody. W kategorii szkół podstawowych Ela Jakubiec zajęła II miejsce,
a Julia Fijałkowska zdobyła III nagrodę. W kategorii dorosłych Michał Kulpa
zajął I miejsce.
16 listopada 2013 r. w Zwoleniu (woj. mazowieckie) odbyły się
regionalne eliminacje XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej.
Nasze wokalistki – Julia Fijałkowska i Ela Jakubiec zostały nagrodzone
i otrzymały nominacje do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się
w kwietniu przyszłego roku.

i młodzieży. Otrzymaliśmy od niego podziękowania i pochwały za
doskonałe przygotowanie konkursu.
Jury w składzie:
- Arisa Vinci – piosenkarka - przewodnicząca,
- Jan Stępień – redaktor muzyczny Polskie Radio Kraków Małopolska,
-Dariusz Turecki – redaktor muzyczny Polskie Radio Lublin,
po przesłuchaniu 53 solistów i zespołów, podkreśliło wysoki poziom
występujących wykonawców, co przełożyło się
na aż 22 nominacje do finału w Krakowie, który
odbędzie się 14 grudnia 2013 r. w Nowohuckim
Centrum Kultury. Warto podkreślić, że
6 nominacji (w tym duet) otrzymały wokalistki
z naszego GOK-u. Łącznie wokaliści z terenu
powiatu janowskiego otrzymali aż 14 nominacji
(15 osób), co stanowi ok. 10% wszystkich
wykonawców na koncercie finałowym 14
grudnia w Krakowie. Wśród nominowanych
znalazła się najmłodsza uczestniczka w historii
festiwalu - 3,5 -letnia Natasza Wieczorek
z Brzezin.
Nominowani zostali:
 w kategorii I (do 7 lat): Faustyna Lenart –
NATASZA
Janów Lubelski, Kinga Panek - Błażek,
WIECZOREK
Natasza Wieczorek - Brzeziny (GOK
Modliborzyce)
 w kategorii II (8-10 lat): Angelika Guściora - Nisko, Elżbieta Jakubiec Biała (GOK Modliborzyce), Natalia Kneć - Lublin, Mateusz Małek Kiszki, Monika Pawłasek - Moczydła, Aleksandra Tracz – Stojeszyn
(GOK Modliborzyce)
 w kategorii III (11-13 lat): Damian Balawejder - Gać, Ewelina Gąska Kolonia Zamek (GOK Modliborzyce), Karol Lenart – Janów Lubelski,
Marta Tchórzewska – Międzyrzec Podlaski, Klaudia Zdolska Kraśnik, Duet: Karolina Krawczyk i Łucja Wieleba - GOK
Modliborzyce,
 w kategorii IV (14-16 lat): Izabela Kałuża - Potoczek (GOK
Modliborzyce), Kinga Kołtyś - Szastarka, Sylwia Szymończyk – Wola
Batorska
 w kategorii V (powyżej 17 lat): Monika Bielecka - Nisko, Karolina
Kozik - Batorz, Dominika Majdańska – Nisko, Karol Wnuk – Batorz.
Serdeczne podziękowania dla pana Witolda Kowalika - wójta
gminy Modliborzyce oraz pani Danuty Tęczy - dyrektora Banku
Spółdzielczego w Modliborzycach za pomoc przy organizacji festiwalu.

JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI
W gminnych eliminacjach 17. Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego, które zorganizowaliśmy w GOK-u 12 listopada b.r. udział
wzięło 14 uczniów szkół podstawowych i średnich.
Komisja w składzie: Lidia Tryka - instruktor Janowskiego Ośrodka
Kultury, Zdzisław Drzazga – pedagog, radny Rady Gminy, postanowiła
nominować do eliminacji powiatowych następujących uczniów: Mikołaja
Żurawia – Zespół Szkół w Wierzchowiskach, Patrycję Krzysztoń – Zespół
Szkół w Modliborzycach, Radosława Zgórkę – Zespół Placówek
Oświatowych w Stojeszynie, Jakuba Golca – Zespół Szkół
w Wierzchowiskach,Wiktorię Woś – Szkoła Podstawowa w Wolicy oraz
Agnieszkę Padziak – Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach.

JULIA FIJAŁKOWSKA
I OLA TRACZ

JAN WOJDAK Z DUETEM
I EWELINA GĄSKA

NOMINOWANI W DWÓCH
NAJSTARSZYCH KATEGORIACH

IZA KAŁUŻA

RECYTATORZY

„TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA”
Po raz pierwszy regionalne eliminacje do XIV Ogólnopolskiego
Festiwalu Dzieci i Młodzieży "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka 2013"
odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach 24 listopada.
Występy młodych artystów bacznie obserwował Jan Wojdak twórca festiwalu, krakowski muzyk i wokalista, lider i założyciel zespołu
"Wawele" oraz Kawaler Orderu Uśmiechu za działalność na rzecz dzieci

ŁUCJA WIELEBA
I KAROLINA KRAWCZYK

ELA JAKUBIEC

MIKOŁAJKOWY KONKURS
Już po raz trzeci, 5 grudnia 2013 r., zorganizowaliśmy
Mikołajkowy Konkurs Piosenki. W swoich założeniach konkurs poza
zabawą i możliwością zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych na
prawdziwej scenie, ma za zadanie promowanie polskich piosenek,
niekoniecznie związanych z tematyką świąteczną. Wszyscy uczestnicy
otrzymali jednakowe, skromne upominki.

W kategorii klas IV-VI i gimnazjum nagrodzono: Ewelinę Gąskę,
Marię Lenart, Karolinę Ślusarską i Katarzynę Wisińską.

UCZESTNICY I JURORZY MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU
Andrzej Rząd
TERCET PRZEDSZKOLAKÓW
Z MODLIBORZYC
Były jednak nagrody i wyróżnienia przyznane przez komisję,
złożoną z dwojga muzyków: Moniki Fijałkowskiej i Roberta Ptasznika.
W kategorii przedszkolnej najwyżej ocenione zostały występy:
Dominika Gąsiorowskiego, duetu: Kasi Giszki oraz Julii Roman, Łucji
Klizy, Oli Jocek i Nataszy Wieczorek.
W kategorii klas I-III nagrodzono: Mikołaja Serwatkę, Olę Tracz,
Szymona Lenarta, Julię Kucharczyk, Karolinę Kochan i Jagodę Lenart.

ZWYCIĘSCY NAJMŁODSZEJ KATEGORII

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
ANGIELSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Monikę
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przedszkolaki z niecierpliwością
czekają na nie w każdy poniedziałek i piątek.

JESIENNE INSPIRACJE
Jesień, to taka pora roku, która urzeka nas bogactwem kolorów,
obfitością swych darów i zmiennością zachodzących zjawisk. Zajęcia
z wykorzystaniem naturalnego "tworzywa" przyrodniczego rozbudzają
kreatywność i aktywność twórczą dzieci, a przede wszystkim przynoszą
wiele radości.

TEATRZYK „DWA SKRZATY – DWA ŚWIATY,
CZYLI PRZYGODY PYSIA I MARGOLKA”
22 października 2013 r. gośćmi naszego przedszkola byli aktorzy
Studia Artystycznego MAGIK. Przedstawili nam historię małego,
nieporadnego skrzata Pysia, którego zachowanie oraz wygląd wywołały
niechęć wśród zwierzątek. Okazało się jednak, że to skrzacik, jako jedyny
zdołał uratował dom wiewiórki, wykazując się znajomością numeru
alarmowego straży pożarnej. Ciekawa i pouczająca bajka, z której dzieci
dowiedziały się, że nie można nikogo wyśmiewać i dyskryminować.

PAMIĘTAMY ...
W poniedziałek, tuż po Wszystkich Świętych i Zaduszkach dzieci
z przedszkola wybrały się ze swoimi paniami na groby żołnierskie i zapaliły
znicze. Panie zadbały, aby dzieci wiedziały, jak należy zachować się
w takich miejscach oraz - by kultywowały tradycję związaną z Dniem
Wszystkich Świętych i Zaduszek.

NA SPEKTAKLU „KOT W BUTACH”
13 listopada 2013 roku nasze przedszkolaki wyjechały do JOK
w Janowie Lubelskim na spektakl „Kot w butach” Katolickiego Teatru
Edukacji z Krakowa .
Dzieci z zapartym tchem śledziły losy Janka Młynarczyka i jego
magicznego Kota.
Widowisko przykuło
uwagę młodych widzów
– efektami świetlnymi,
wpadającymi w ucho
piosenkami - czasem
poważnym, a niekiedy
z a b a w n y m
scenariuszem oraz
pozwoliło dzieciom
z y s k a ć n o w e
doświadczenia
teatralne.

PASOWANIE NA STARSZAKA
Przedszkolaki, przedszkolaki
W dniu dzisiejszym już starszaki…
Dnia 25.10.2013 r. w naszym przedszkolu odbyło się „Pasowanie
na Starszaka”. Było to bardzo ważne wydarzenie dla dzieci i ich rodziców.
Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Modliborzyce Witold Kowalik,
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Rogoża, Rodzice oraz osoby bliskie
dzieciom. Dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały
program artystyczny – śpiewały i recytowały wiersze, dzielnie „stawiając
czoło” nawet chwilowej awarii mikrofonów.
Po części artystycznej nastąpił najważniejszy punkt spotkania
–ślubowanie i pasowanie, którego zaczarowanym ołówkiem dokonała Pani
Dyrektor. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
upominek od naszych Władz Samorządowych.
Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Podczas uroczystości zostały również wręczone nagrody z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

W SZKOLNEJ SALI ZBAW
Każde dziecko o tym wie:
Chcesz być zdrowy – ruszaj się!
Czas spędzony w szkolnej
i wspólnej zabawy.

sali zabaw - czas pełen śmiechu, ruchu

Nauczycielki Samorządowego Przedszkola Publicznego
w Modliborzycach

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH ?
W naszym przedszkolu dzieci uczą się samodzielności,
zaradności, niezależności, podejmowania decyzji, współżycia
społecznego. Tu każdy dzień ma swój rytm, na wszystko jest odpowiedni
czas: na naukę, rozmowę, czytanie bajek, rysowanie, zabawę, pobyt na
powietrzu, odpoczynek, posiłki…
Przedszkole zapewnia każdemu dziecku wspieranie rozwoju
w zakresie sfer: emocjonalnej, poznawczej, społecznej, ruchowej. Często
wykrywamy różne deficyty rozwojowe dziecka, które w porę dostrzeżone
można korygować.
Dzieci uczą się wspólnego życia w zespole, przestrzegania
wcześniej ustalonych reguł, jak również wzajemnej pomocy.
W tym okresie kształtuje się osobowość i charakter dziecka,

a ogromny wpływ na jego prawidłowy rozwój wywiera rodzina. Właściwe
wzorce przyczyniają się do prawidłowego rozwoju dzieci. Przedszkolaki są
szczęśliwe, mają pozytywny stosunek do świata, nauki, szybciej
dostosowują się do grupy rówieśniczej, nowych sytuacji, łatwiej pokonują
niepowodzenia, samodzielnie rozwiązują problemy.
Decyzję o tym, czy posłać dziecko do przedszkola podejmują
rodzice. Pobyt w przedszkolu ma niewątpliwie dobry wpływ na rozwój
dziecka, a kadra przedszkola dokłada wszelkich starań, by każde dziecko w
nim dobrze się czuło i było akceptowane takim, jakie jest...
Nauczycielki przedszkola

JESIENNE SPACERY

SPOTKANIE Z POLICJĄ

PASOWANIE NA STARSZAKA

DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ OBECNOŚĆ
I PREZENTY

PASUJĘ CIEBIE NA PRZEDSZKOLAKA

ZAPALAMY ZNICZE NA GROBACH
NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

STARSI KOLEDZY PREZENTUJĄ NAM
SWOJE UTWORY ZWIĄZANE ZE ZDROWYM
ODŻYWIANIEM...

ZAKŁADAMY KĄCIK WARZYWNY

ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ

URODZINY

URODZINY

URODZINY

IDZIEMY NA CMENTARZ

TU ZAWSZE JEST WESOŁO

URODZINY

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
MY, UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH...
29 października 2013r. to pamiętna data dla uczniów klas
pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach. W tym dniu
w murach szkoły odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów
klasy I a i I b.
Głównym bohaterom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli:
zaproszeni goście, rodzice, społeczność szkolna i nauczyciele. Odświętnie
ubrani pierwszoklasiści odśpiewali hymn państwowy i złożyli ślubowanie na
flagę biało-czerwoną, przyrzekając m.in. być dobrym, odpowiedzialnym
uczniem i człowiekiem. Rodzice również zobowiązali się, iż będą
systematycznie pomagać i wspierać swoje dzieci w procesie kształcenia.
Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali się w montażu
słowno-muzycznym ,,Witaj,szkoło!". Dumni rodzice ze wzruszeniem
przyglądali się swoim dzieciom, stawiającym pierwsze kroki na szkolnej
scenie. Dyrektor p.D.Lenart czerwonym ołówkiem dokonała symbolicznego
pasowania na ucznia PSP w Modliborzycach, a wychowawcy wręczyli
pamiątkowe dyplomy. Uśmiechnięci i szczęśliwi pierwszoklasiści przyjęli
życzenia i prezenty od Wójta Gminy p. Witolda Kowalika,
Przewodniczącego Rady Gminy p. Piotra Rogoży i uczniów klas szóstych.
Po zakończonej uroczystości odbyły się spotkania integracyjne
w klasach. Wszyscy delektowali się pysznymi wypiekami mam. Panowała
cudowna atmosfera pełna uśmiechów i życzliwości.
Wychowawcy klas
Bożena Pikula Jolanta Dycha

z Z e s p o ł u S z k ó ł
w Modliborzycach. Podobały im
się obrazy ,,igłą malowane”.
Dodam, iż p. Małgosia prowadzi
kółko hafciarskie ,,Wesołe
Igiełki" i chętnie uczy dzieci
haftu krzyżykowego.
Był to dla dzieci dzień
pełen wrażeń i niecodziennych
doznań oraz spotkanie
z KULTURĄ.
Bożena Pikula

ZACHWYT JESIENIĄ…
Kiedy Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie podał temat 17
Jesiennego Konkursu Recytatorskiego„Mimozami jesień się
zaczyna…literacki obraz zmienności i urody świata”, niemal natychmiast
uczniowie klas IV – VI przystąpili do poszukiwań repertuarowych.
Dnia 7 listopada 2013 roku trzynastu recytatorów Publicznej
Szkoły Podstawowej w Modliborzycach przedstawiło poetycki obraz jesieni.
Okazało się, że wybrali
t e k s t y c i e k a w e
i niebanalne. Wiele z nich
mówiło o urodzie
i niezwykłości dnia
codziennego oraz
o szczególnym bogactwie
j e s i e n n e j p r z y r o d y.
Wszyscy uczestnicy
szkolnych eliminacji
wypadli bardzo dobrze.
Wielu z nich już
niejednokrotnie stawało
przed komisją konkursową
i rówieśnikami…
Do eliminacji gminnych
jury wytypowało Patrycję Krzysztoń, Kingę Tylus oraz Karolinę Krawczyk,
które również znakomicie zaprezentowały się w modliborskim GOK – u.
Wszystkie uczennice pracowały pod kierunkiem mgr Zuzanny
Skoczyńskiej.
W konkursie powiatowym
w Janowie Lubelskim wzięła
udział Patrycja Krzysztoń.
Reprezentantka naszej szkoły
zajęła III miejsce!
Sukces odniosła także
Agnieszka Padziak –
uczennica I klasy Liceum
Ogólnokształcącego
w Modliborzycach, która
w eliminacjach powiatowych
uzyskała II miejsce. Agnieszka
pracowała pod kierunkiem mgr
Barbary Orzeł.
Recytatorki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.
Zuzanna Skoczyńska

BY UCZCIĆ NIEPODLEGŁĄ…

MAGIA KULTURY
22 listopada 2013 r. uczniowie klasy I a Publicznej Szkoły
Podstawowej w Modliborzycach obejrzeli spektakl teatralny pt. ,,Król
Maciuś Pierwszy” w JOK w wykonaniu aktorów sceny wrocławskiej. ,,Król
Maciuś Pierwszy” to przepiękna
opowieść, która porusza kwestie
uczciwości, samodzielności i
tolerancji. Przekazuje wiedzę na
temat odpowiedzialności ludzi
kierujących państwem. Mówi, iż
każda podjęta decyzja, w
każdym wieku, ma swoje
konsekwencje.
Dzieci obejrzały
również na wystawie w
Janowskim Ośrodku Kultury
prace hafciarskie p. Małgorzaty
Malinowskiej- nauczycielki

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół
w Modliborzycach został zaprezentowany program artystyczny
zatytułowany „Moja Ojczyzna”. Złożyły się na niego: wiersze polskich
poetów, dotyczące trudnych dziejów Polski w ostatnich stuleciach oraz
piosenki i pieśni legionowe a także historyczne informacje i komentarze,
które przypomniały kolejne zrywy oraz etapy walki Polaków o wolność
i niepodległość.
Montaż słowno – muzyczny wykonali uczniowie klas VI i klasy
V b, którzy pracowali i przygotowywali się pod kierunkiem mgr Zuzanny
Skoczyńskiej. Program został przyjęty przez dzieci, młodzież , nauczycieli
i gości z zainteresowaniem. Stwierdzono, że prezentacja była wspaniałą
lekcją historii naszego kraju.
Galowe stroje
recytatorów, kolory bieli
i czerwieni, okolicznościowa
dekoracja i kwiaty
podkreśliły szczególny ,
uroczysty i radosny
charakter święta
związanego z odzyskaniem
niepodległości przez Polskę
po 123 latach zaborów.

19 listopada 2013 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach przedstawili montaż „Moja Ojczyzna” w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Modliborzycach.

wspinaczkowej oraz
w l a b i r y n c i e
z przeszkodami.
Ostatnim punktem
wyprawy była wizyta
w MacDonalds.
Wszystkim dopisywał
apetyt,a dodatkową
atrakcją była otrzymana
zabawka.Po dniu pełnym
wrażeń, wszyscy
z m ę c z e n i , a l e
zadowoleni wrócili do
domu.

Pracownicy Urzędu Gminy, bibliotekarze i zaproszeni goście
w skupieniu i z uwagą obejrzeli program, a młodzi wykonawcy usłyszeli
słowa podziękowania za lekcję patriotyzmu.
Zuzanna Skoczyńska

Wychowawcy
Jolanta Dycha, Alina Machulak, Barbara Rogoża

SPEKTAKL TEATRALNY W JANOWIE
LUBELSKIM
Niemal 70 uczniów klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół w Modliborzycach w dniu 13 listopada 2013 r. obejrzało
spektakl teatralny pt. „Ania
z Zielonego Wzgórza”. Inscenizację
przygotowano w oparciu o tekst znanej i lubianej powieści kanadyjskiej
pisarki Lucy Maud Montgomery.
W Janowskim Ośrodku
Kultury na scenicznych deskach
aktorzy wcielili się w role
kluczowych bohaterów: Ani
Shirley, Maryli, Mateusza,
Gilberta, Diany i pani Linde oraz
ciotki Józefiny .
Młodzi widzowie mogli
poznać sympatyczną rudowłosą
bohaterkę i jej przygody oraz
skonfrontować swoje
wyobrażenia o lekturze ze
sceniczną wersją.
Spektakl dostarczył dzieciom wielu emocji oraz sporej porcji wiedzy
o teatrze.
Zuzanna Skoczyńska

W STOLICY
3 października 2013 r. uczniowie z klas : 3a ,2b, 3b wraz
z rodzicami i wychowawcami wyjeżdżali na wycieczkę do Warszawy. Mimo
długiej drogi (to pierwsza wycieczka młodszych dzieci na tak odległej trasie)
humory wszystkim dopisywały , a wjazd do stolicy wyzwolił wielką radość.
Pilot wycieczki
ciekawie opowiadał
o mijanych po drodze
warszawskich
obiektach i historii
s t o l i c y. S t a d i o n
Narodowy witano
entuzjastycznie,
a spacer po Starym
Mieście ,Plac Zamkowy
z Zamkiem Królewskim
i powitanie z Królem
Zygmuntem, przejazd
Traktem Królewskim
i ul. Nowy Świat, widok
wielu warszawskich zabytków i nowoczesnych obiektów a także
wielkomiejskiej zabudowy dostarczyły niezapomnianych wrażeń.
Dopełnieniem całości była wizyta w najnowocześniejszym
muzeum edukacyjnym – Centrum Kopernika, gdzie poprzez zabawę,
praktyczne działanie i obsługę różnych urządzeń dzieci poznawały tajniki
z wielu dziedzin nauki.
Cenna okazała się obecność rodziców w czasie wycieczki .
Dziękujemy!
Wychowawcy
Barbara Rogoża, Bożena Szkutnik, Barbara Sokół

WYCIECZKA DO LUBLINA
6 listopada 2013r. uczniowie z klas :1b, 2a, 3a wybrali się na
wycieczkę do Lublina. Pierwszym punktem wyprawy była wizyta w Teatrze
im. H.Ch. Andersena, gdzie obejrzeli sztukę pt. „Latający kufer”. Liczna
obsada aktorska i bogactwo postaci, wspaniałe kostiumy, przyjemna
muzyka, niezwykłe obrazy i gra świateł sprawiły,że spektakl oglądano
z wielką przyjemnością.
Po obejrzeniu sztuki wszyscy udali się do Centrum RekreacyjnoEdukacyjnego. Tam dzieci wspaniale bawiły się na krętej zjeżdżalni,
w basenie z kulkami i próbowały swoich sił i zwinności na ścianie

MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE
6 grudnia 2013 r., jak co roku, uczniowie naszej szkoły
z niecierpliwością oczekiwali przyjścia Świętego Mikołaja.
Spotkanie rozpoczęło
się od części
artystycznej, w której
dzieci z klas I „b” i II „a”
zaprezentowały
wiersze i piosenki
o
t e m a t y c e
mikołajkowej.
Najważniejszym
punktem spotkania była
wizyta Świętego
Mikołaja. Wszystkie
dzieci otrzymały
p r e z e n t y, k t ó r e
wywołały wiele radości , a spotkanie z Mikołajem zostało utrwalone na
pamiątkowych zdjęciach.
Wychowawcy
Jolanta Dycha, Alina Machulak

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA
UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W MODLIBORZYCACH PAWŁA GIŻKI
W dniu 18 listopada 2013 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
Najzdolniejsi uczniowie z Lubelszczyzny otrzymali stypendia
premiera. Uhonorowano
w ten sposób 258 uczniów ze
szkół ponadgimnazjalnych.
W spotkaniu poza wojewodą
Jolantą Szołno-Koguc
uczestniczyli minister skarbu
państwa Włodzimierz
Karpiński oraz kurator
Krzysztof Babisz.
Nasz stypendysta
Paweł Giżka – uczeń klasy II
Liceum Ogólnokształcącego
- dyplom gratulacyjny
otrzymał z rąk Ministra
Skarbu Państwa Pana
Włodzimierza Karpińskiego
oraz Wojewody Pani Jolanty
Szołno-Koguc.
W krótkiej rozmowie z naszym stypendystą Pan Minister
Karpiński pogratulował Pawłowi, iż Modliborzyce wkrótce otrzymają prawa
miejskie.
W tej pięknej uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy szkół
i wychowawcy. Pawłowi Giżce towarzyszyła jego wychowawczyni Pani
Barbara Orzeł.
Nauczyciele LO
w Modliborzycach

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
BŁ. JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DIALOGU
Tegoroczny XIII już Dzień Papieski obchodziliśmy 13
października 2013 roku, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu". Z tej
okazji 11 października w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym odbyła się
u r o c z y s t a
akademia, która
z o s t a ł a
zaprezentowana
również w kościele
parafialnym w
Brzezinach.
Uczniowie naszej
szkoły w tym
szczególnym dniu
przypomnieli
najważniejsze
chwile z życia Karola
Wojtyły oraz główne
w y d a r z e n i a
p o n t y f i k a t u
błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystość ta była tym bardziej
wyjątkowa, ponieważ po raz ostatni zgromadziliśmy się na Dniu Papieskim,
mówiąc o Janie Pawle II, że jest błogosławiony, gdyż za rok będziemy
mówili o Nim jako o świętym.Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II był
mistrzem dialogu. Prezentował On unikalną postawę w kontakcie z drugim
człowiekiem, którą cechował niezwykły wręcz szacunek dla tego „innego",
z którym się spotykał, budowany na respektowaniu jego ludzkiej godności.
Wynikała ona ze świadomości, że każdy człowiek ma przecież Boży
rodowód, nawet jeśli tego nie uznaje lub jeszcze nie odkrył. Dziękując
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu artystycznego,
pamiętajmy o nauczaniu naszego Wielkiego Rodaka, aby podejmując
dialog z każdym człowiekiem, nie zawsze bliskim naszym przekonaniom,
naszym wartościom, szanować jego wolność, godność, dążyć do
wzajemnego zrozumienia.
Agnieszka Kaproń
Maria Piotrowska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
„W podzięce za wiedzę, trud i serce” pod takim hasłem
gimnazjaliści ZPO w Stojeszynie Pierwszym przygotowali tegoroczne
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli
przedstawiciele Urzędu Gminy w Modliborzycach, pani Irena Kędzierska sekretarz gminy i pani
Irena Więckowska kierownik USC oraz
przedstawiciele Rady
R o d z i c ó w. G o ś c i e
złożyli pracownikom
szkoły życzenia dalszej
owocnej pracy. Pani
Dyrektor Małgorzata
Wisińska wręczyła
nagrody nauczycielom.
Po części oficjalnej
uczniowie klasy III
g i m n a z j u m
zaprezentowali
program artystyczny.
Gimnazjaliści przygotowali pokaz mody nauczycielskiej. Korytarz szkolny
zamienił się w wybieg. Wśród przedstawionych kreacji znalazły się stroje
dla dyrektora szkoły, nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz
pracowników obsługi. Prezentacja każdego stroju nagradzana była
gromkimi brawami. Pokaz zakończyły życzenia oraz kwiaty dla nauczycieli.
Ewa Kamińska – Rząd
Dorota Rząd

PASOWANIE NA UCZNIA
29 października 2013 r. w naszej szkole odbyło się wielkie święto
Pasowania na Ucznia. Na uroczystość przybyli wójt Gminy Modliborzyce –
Witold Kowalik, przewodniczący Rady Gminy – Piotr Rogoża, pani
bibliotekarka Filii Publicznej Biblioteki w Stojeszynie Pierwszym – Alfreda
Gierłach, proboszcz parafii Brzeziny – ks. Krzysztof Woźniak, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Małgorzata Wisińska, rodzice
uczniów, grono pedagogiczne i cała społeczność uczniowska. Uczniowie
klasy pierwszej przedstawili program artystyczny przygotowany pod
kierunkiem wychowawczyni – pani Elżbiety Krzysztoń. Następnie
pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły i dyrektor Małgorzata
W i s i ń s k a d o k o n a ł a u r o c z y s t e g o p a s o w a n i a u c z n i ó w, k t ó r z y
z niecierpliwością, a także z uśmiechem na ustach czekali na tę chwilę.
Dzieci wzorowo zdały swój pierwszy egzamin, udowadniając, że zasłużyły
na szczytne miano ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Stojeszynie Pierwszym. Zaproszeni goście skierowali do najmłodszych
przedstawicieli naszej społeczności wiele miłych słów i hojnie obdarowali
pierwszaków wspaniałymi prezentami. Na pamiątkę tego ważnego
wydarzenia otrzymali od wychowawczyni i pani dyrektor dyplomy oraz
żakowskie czapeczki, a od uczniów klasy VI - upominki. Po wspólnym
pamiątkowym zdjęciu wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Ten uroczysty dzień na pewno na długo pozostanie
w pamięci pierwszaków.
Elżbieta Krzysztoń

NASI RECYTATORZY
Dnia 12 listopada 2013r. w GOK w Modliborzycach odbył się
gminny etap XVII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego ,,Mimozami
jesień się zaczyna…” Naszą szkołę reprezentowali: Paulina
Wieczorek(kl.IV), Radosław Zgórka (kl.V),Przemysław Nosal (kl.VI).Udział
w konkursie zakończył się sukcesem dla Radosława Zgórki, który otrzymał
nominację do etapu powiatowego. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Dorota Żurawicz

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzie mają. Źli
ludzie – wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają.”
Adam Asnyk
Powyższe słowa stały się mottem
koncertu pieśni patriotycznych
i żołnierskich, upamiętniającego 95rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Uczniowie i uczennice
Z P O z a ś p i e w a l i u t w o r y, k t ó r e
towarzyszyły Polakom w ważnych
wydarzeniach dziejowych.
Zaprezentowali pieśni żywe,
dynamiczne, pełne werwy i wiary
w zwycięstwo oraz pieśni wolne, nostalgiczne, urzekające swą melodyką
i prostymi słowami.
Jolanta Zbiżek

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY
28 listopada 2013r. w Zespole Placówek Oświatowych
w Stojeszynie Pierwszym odbył się I Gminny Turniej w szachach
drużynowych. Pierwszy dlatego, iż w poprzednich latach z powodu małego
zainteresowania nie było potrzeby rozgrywania zawodów gminnych,
a w powiecie z dobrymi wynikami gminę reprezentowały PSP z Modliborzyc
oraz Publiczne Gimnazjum ze Stojeszyna. W obecnym roku do rywalizacji
przystąpiły trzy drużyny ze szkoły podstawowej i trzy drużyny z gimnazjum.
Po długich, pasjonujących partiach wyłoniono zwycięzców, ze szkoły
podstawowej - PSP im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach,
z gimnazjum – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym.
Publiczne Gimnazjum w Stojeszynie reprezentowali uczniowie:
Łukasz Zgórka, Rafał Tofil, Mateusz Szkutnik, Patrycja Rudnicka.
Klasyfikacja końcowa:
Szkoły podstawowe
1.PSP w Wierzchowiskach
2.PSP w Modliborzycach
3.PSP w Stojeszynie
Gimnazjum
1.PG w Stojeszynie
2.PG w Modliborzycach
3.PG w Wierzchowiskach
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach,
a zwycięzcom życzymy sukcesów na dalszym etapie rozgrywek.
Tomasz Nalepa

Słowa podziękowania
kierujemy do wszystkich
uczniów naszej szkoły,
którzy chcieli
uczestniczyć w tym
jasnogórskim spotkaniu.

,,JEST ZAKĄTEK NA TEJ ZIEMI, GDZIE
POWRACAĆ KAŻDY CHCE..."
Kontynuując piękną tradycję naszej szkoły, 10 października
2013 roku udaliśmy się do Częstochowy na XIII Ogólnopolski Zjazd
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Jak co roku piękną oprawę stanowiło 414 pocztów
sztandarowych zdobiących Wały Jasnogórskie, w tym także poczet
reprezentujący naszą szkołę.
Pielgrzymka przebiegała w atmosferze wzajemnej życzliwości,
pomocy i radosnego entuzjazmu, który swoją obecnością wnoszą dzieci
i młodzież ze szkół noszących imię Jana Pawła II.
Zbliża się kanonizacja naszego Patrona, dlatego tegoroczna
pielgrzymka miała wymiar szczególny. Była ważnym wydarzeniem
przygotowującym naszą społeczność szkolną do tej historycznej chwili.

Dorota Żurawicz
Maria Piotrowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
WSPOMNIENIE O JANIE PAWLE II
Październik to miesiąc nierozerwalnie związany z osobą Jana
Pawła II. Każdemu Polakowi na zawsze wryły się w pamięć słowa
powtarzane latami, które wybrzmiały pewnego październikowego
popołudnia z okien Watykanu: „ Habemus papam…”

Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
reprezentowali Mikołaj
Żuraw z klasy I, Martyna
Biała i Jakub Golec z klasy III.
Każdy z uczestników
zaprezentował po jednym
utworze. Do eliminacji
powiatowych nominacje
dostali Mikołaj Żuraw i Jakub
Golec. Podczas eliminacji
powiatowych Mikołaj Żuraw
zajął II miejsce, a Jakub
Golec otrzymał wyróżnienie.
Laureaci konkursu zostali
uhonorowani dyplomami
i nagrodami książkowymi.

MAMY WOLNĄ POLSKĘ!
„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej posiadać.
Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”.

Chcąc uczcić Jego pamięć i przypomnieć, że Karol Wojtyła nie
tylko był wielkim Papieżem, ale też najlepszym wychowawcą, przyjacielem
młodzieży, a przede wszystkim Człowiekiem, uczniowie naszej szkoły,
działający w Samorządzie Uczniowskim, przygotowali i zaprezentowali
montaż słowno –muzyczny pt. „ Kawiarniane wspomnienia”.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

ŚLUBUJEMY…
25 października 2013 roku pierwszoklasiści stali się
pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną
przez ks. Stanisława Rząsę. Następnie w szkole uczniowie klasy pierwszej
zostali uroczyście wprowadzeni przez szóstoklasistów i poddani
egzaminowi prowadzonemu przez koleżanki z klasy czwartej: musieli się
przedstawić, powiedzieć, kto jest wzorowym uczniem, zaśpiewać piosenki,
opowiedzieć o Polsce i odgadnąć kilka zagadek. Potem nastąpiło
ślubowanie i pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor Teresa
Szostek. Stres i emocje pierwszoklasistów ,,osłodziły” prezenty od księdza
Stanisława Rząsy, pana Witolda Kowalika – wójta Gminy Modliborzyce,
pana Piotra Rogoży – przewodniczącego Rady Gminy Modliborzyce
i piękne misie oraz ciekawe roboty od koleżanek i kolegów z klasy szóstej.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy - PIERWSZOKLASIŚCI.

Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych dni
w kalendarzu świąt narodowych, do którego wróciło pod koniec lat
osiemdziesiątych. 12 listopada 2013r. odbył się w naszej szkole bardzo
uroczysty apel z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy III
gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyni pani Magdaleny Moskal.
Oprawę muzyczną przygotował pan Stanisław Długosz, nauczyciel muzyki,
zaś efektowne dekoracje zaprojektowała i wykonała z trzecioklasistami pani
Teresa Tomaszewska, nauczycielka plastyki.
Część artystyczną
rozpoczął pan
wicedyrektor, Piotr
Jaskowski witając
w s z y s t k i c h
zgromadzonych
oraz przypominając
o wielkim znaczeniu
daty 11 listopada
w historii Polski
i w życiu każdego
Polaka. Montaż
słowno-muzyczny
w p r o w a d z i ł
w s z y s t k i c h
w atmosferę
wydarzeń poprzedzających odzyskanie suwerenności
i pokazał mozolną walkę Polaków o wolność. Niezwykłą, patriotyczną
atmosferę podtrzymywały interpretacje recytatorskie utworów literackich,
które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Całości dopełniły pieśni patriotyczne, pięknie wykonane przez uczennice
z klasy trzeciej oraz drugiej, którym wspaniale akompaniował pan Stanisław
Długosz.
Apel zakończył się przeglądem pieśni patriotycznych, w którym
wzięła udział cała społeczność naszej szkoły.
Magdalena Moskal

TENIS STOŁOWY
XVII Jesienny Konkurs Recytatorski
W dniu 12 listopada 2013 r. sala widowiskowa Gminnego
Ośrodka Kultury w Modliborzycach gościła uczestników XVII Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego "Mimozami jesień się zaczyna... - literacki obraz
zmienności i urody świata". W kategorii klas I - III Publiczną Szkołę

Dnia 4 października 2013r. w Zespole Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich odbyły się Gminne Igrzyska
i Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców w Indywidualnym Tenisie Stołowym.
Zawody zostały przeprowadzone na sali gimnastycznej w naszej szkole
|z udziałem uczniów z terenu gminy Modliborzyce. W wyniku zaciętej
sportowej rywalizacji, awans do kolejnego etapu powiatowego rozgrywek,
uzyskali następujący uczniowie w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria kl. I – IV
1.Rogalska Ewelina (Wierzchowiska)
2.Śmietana Gabriela (Modliborzyce)
3.Lenart Maria (Wierzchowiska)
4.Tomiło Anna (Wierzchowiska)
5.Surowski Jakub (Modliborzyce
6.Skupiński Jakub (Stojeszyn)
7.Surowski Karol (Modliborzyce)
8.Wołoszynek Rafał (Wierzchowiska)

Kategoria kl. V – VI
1.Grzegórska Kinga (Stojeszyn)
2.Kania Katarzyna (Stojeszyn)
3. Budkowska Łucja (Wierzchowiska)
4.Moskal Patrycja (Modliborzyce)
5.Szpyra Hubert (Wierzchowiska)
6.Kucia Mikołaj (Stojeszyn)
7.Środek Damian (Wierzchowiska)
8.Nosal Mateusz (Stojeszyn)

Kategoria gimnazjum
1.Nosal Karolina (Modliborzyce)
2.Cyran Kinga (Stojeszyn)
3.Dworak Julia (Wierzchowiska)
4.Kołtyś Barbara (Wierzchowiska)
5.Kokoszka Sylwia (Modliborzyce)
6.Wielgus Szymon (Wierzchowiska)
7.Szpyra Karol (Wierzchowiska)
8.Biżek Krzysztof (Wierzchowiska)
9.Łańczak Wiktor (Stojeszyn)
10.Surowski Marcin (Modliborzyce)

FINAŁ POWIATU W MINI PIŁCE NOŻNEJ
W dniu 24 października 2013r. boisko sportowe Orlik znajdujące
się przy Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich, było miejscem
przeprowadzonego Finału Powiatowego w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt
i Chłopców Szkół Podstawowych. W zawodach brało udział 6 najlepszych
drużyn z powiatu janowskiego w kategorii dziewczęta i chłopcy. W wyniku
rywalizacji sportowej awans do rozgrywek rejonowych uzyskały drużyny
PSP Zdziłowice (dziewczęta – opiekun T. Pachuta) i PSP Potok Wielki
(chłopcy – opiekun H. Pęk). Uczniowie z naszej szkoły zajęli: III miejsce dziewczęta, II miejsce - chłopcy. Bardzo gorąco dziękuję za sportową
rywalizację i ducha walki zawodnikom rozgrywek, a opiekunom za
przygotowanie drużyn do zawodów. Klasyfikacja końcowa przedstawia się
następująco:

Kategoria
dziewczęta
1.PSP Zdziłowice
2.PSP Potok Stany
3.PSP Wierzchowiska Drugie

chłopcy
1. PSP Potok Wielki
2. PSP Wierzchowiska Drugie
3. PSP Kocudza

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie szkoły
http://zswierzchowiska.pl/ w zakładce wyniki sportowe.

SZACHY
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych Rozgrywkach
w Szachach Drużynowych. Zawody zostały rozegrane w Zespole Placówek
Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym. Udział w zawodach brały trzy
drużyny z terenu Gminy Modliborzyce. Szachiści mogli się zmierzyć
w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa i gimnazjum).
Zespoły, które zajęły pierwsze miejsca, będę reprezentowały naszą gminę
na zawodach powiatowych. Ekipy składały się z czterech zawodników,
w tym co najmniej jedna dziewczyna. Zwycięzcami w kategorii szkół
podstawowych zostali uczniowie naszej szkoły w składzie: Karol Latus,
Łukasz Bańka, Oskar Biżek i Julia Pizoń. W kategorii gimnazjum wygrał
zespół ze Stojeszyna, a uczniowie naszej szkoły zajęli 3 miejsce w składzie:
Szymon Wielgus, Mateusz Wielgus, Karol Bożek i Ewelina Kamińska.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa
1.PSP Wierzchowiska Drugie
2.PSP Modliborzyce
3.PSP Stojeszyn
Pierwszy
Gimnazjum
1.PG Stojeszyn
Pierwszy
2.PG Modliborzyce
3.PG Wierzchowiska
Drugie

Nauczyciele Zespołu Szkół
w Wierzchowiskach Drugich

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
SPOTKANIE Z POLICJĄ

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA

W ramach realizacji programu profilaktycznego „ Bezpieczna
szkoła” 17 września 2013 r. zorganizowane zostało dla klas 0-3 spotkanie
edukacyjne z Panią policjantką.
W klasie 1 zrealizowany został program „ Bezpiecznie
z Puchatkiem” i klasa uzyskała certyfikat potwierdzający udział w V edycji
programu „ Klub Bezpiecznego Puchatka.”

16 października 2013 r. odbyło się uroczyste pasowanie na
ucznia pierwszoklasistów oraz na przedszkolaka dzieci klasy 0.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Dzień ten obchodziliśmy świątecznie, a na poczęstunek były owocowe
sałatki.

„ ZDROWO I EKOLOGICZNIE”
W ramach realizacji programu „ Zdrowo i ekologicznie” szkoła
przyłączyła się do programu „Śniadanie daje moc”.

Wieści Gminne
SPOTKANIE ZE SZTUKĄ

ANDRZEJKI

W listopadzie wyjechaliśmy do Janowskiego Domu Kultury na
przedstawienie „Kot w butach” wystawiane przez aktorów z Krakowa.
Na spotkaniu
z rodzicami dzieci
zaprezentowały własne
umiejętności aktorskie, biorąc
udział w przedstawieniu „Dary
jesieni” klasy 1-3

Wspólna zabawa podczas wieczoru andrzejkowego.
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W czasie wróżb
andrzejkowych.

Nauczycielki edukacji wszesnoszkolnej

,,OBRAZY IGŁĄ MALOWANE"
15 listopada 2013 r. w Janowskim Ośrodku Kultury została
uroczyście otwarta zbiorowa wystawa ,, Obrazy igłą malowane”. Składały
się na nią prace trzech autorów: państwa Marii i Adama Błońskich z Wolicy
Pierwszej i naszej koleżanki p.Małgorzaty Malinowskiej- nauczycielki
Zespołu Szkół w Modliborzycach.
Na wystawie prezentowane były prace wykonane techniką haftu
krzyżykowego. Obrazy p.Małgorzaty Malinowskiej przedstawiały kwiaty,
owoce i treści religijne. Niezwykłe
wytwory ludzkich rąk zachwyciły
zwiedzających. Ileż trzeba cierpliwości,
wytrwałości i inwencji twórczej, aby
powstały takie obrazy? Potrzebny jest
również do tego talent do ,,zabawy " igłą
i ciągle doskonalenie warsztatu.
Stanisław Staszic powiedział
,,Talent jest jak kawałek szlachetnego,ale
surowego metalu: dopiero pilna praca go
obrobi i wartość mu wielką
nada".Wszystkie prezentowane prace są
ciekawe i misternie wykonane. Na mnie
jednak największe wrażenie wywarła
patera z owocami. Niezwykła kolorystyka, kunszt hafciarski i piękno
martwej natury... Owoce wyglądały tak realistycznie, że z każdego kącika
wystawy przyciągały wzrok.
W wernisażu uczestniczyła najbliższa rodzina p. Małgosi, grono
koleżanek z pracy i znajomi. Wszystkim bardzo podobała sie wystawa. Był
to czas na wymianę zdań na temat prezentowanych prac i bliski kontakt ze
sztuką hafciarską.
Pani Małgorzata Malinowska zbierała zasłużone gratulacje. W jej
pracach widać niezwykłą pasję, co przekłada się na piękno haftowanych
obrazów. Naszej koleżance hafciarstwo sprawia wielkie zadowolenie
i satysfakcję, a my jesteśmy dumni, że w naszym nauczycielskim gronie są
ludzie obdarzeni
talentem, nie tylko
pedagogicznym.
GRATULUJEMY!
Bożena Pikula

Wystawę pani Małgorzaty Malinowskiej będzie można obejrzeć po
Nowym Roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. K. Zielińskiego.
Dokładną datę wystawy podamy w innym terminie.
Serdecznie zapraszamy

SUKCES MODLIBORSKIEJ SCHOLI
W dniu 23 listopada 2013 roku w Zdziłowicach odbył się
Powiatowy Cecyliański Przegląd Piosenki Religijnej. Konkurs został
przeprowadzony w dniu wspomnienia św. Cecylii - patronki muzyki
kościelnej, a zorganizowany został przez Gminne Centrum Kultury
i Promocji w Godziszowie.
W przeglądzie zaprezentowało się ponad 150 uczestników,
występujących w różnych kategoriach wiekowych solo oraz
zespołowych. Wśród
uczestników znalazła
się reprezentacja
parafii z Modliborzyc
– schola dziewczęca
prowadzona przez
księdza Mateusza
Woszczynę. Poziom
a r t y s t y c z n y
występujących był
bardzo wysoki,
o czym wspominali
członkowie jury. Tym
bardziej cieszy sukces scholanek z Modliborzyc. Ewelina Gąska zajęła
I miejsce w występie solowym w kategorii kl.IV-VI, zaś dziewczęta ze
scholi w składzie: Patrycja Krzysztoń, Łucja Wieleba, Ewelina Gąska,
Karolina Zarzycka, Karolina Mędyk, Gabriela Śmietana, Wiktoria
Kwaśnik, Julia Blacha „wyśpiewały” miejsce II w kategorii występy
zespołowe.
Sukces scholi z Modliborzyc to w dużej mierze zasługa księdza
Mateusza, który z ogromnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem
przygotował dzieci do występów wokalnych. Gratulujemy naszym
scholankom sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych występach.
Rodzice scholanek
Foto: Mariusz Wieleba

ABY DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE ...
WSPOMNIENIA ALEKSANDRA DZIADOSZA
Po wyzwoleniu Felek wyjechał do Francji, a potem do Kanady,
gdzie pozostał, założył rodzinę i dorobił się pieniędzy. Nie zapomniał o nas
i twierdził, że nigdy nie zapomni tego, cośmy robili dla niego i wielu innych
Żydów. Chciał zabrać mnie z żoną do Kanady na stałe, żebym prowadził
jego przedsiębiorstwa, bo ma do mnie zaufanie, ale nie zdawał sobie
sprawy, jakie były u nas trudności związane z wyjazdem w tamtych
powojennych latach. Przysłał nam kilka paczek z używaną odzieżą.
Zawsze telefonował, jak był w Wiedniu czy Zurychu w sprawach
handlowych, a 1974r. przyjechał do nas ze swoim pracownikiem Dawidem.
Był u nas przez 10 dni, wypełnionych wspomnieniami tych trudnych
i smutnych lat. Trudno
opisać radość całej
naszej rodziny z tego
spotkania. Pojechałem
z nim do mojego brata w
Dusocinie k/ Grudziądza,
a potem do mojej matki
do Poznania na kilka dni.
P o k a z a ł e m m u
w Warszawie Muzeum
Narodowe, Stare Miasto,
W i l a n ó w, p o m n i k n a
terenach dawnego getta.
B y l i ś m y w Te a t r z e
Żydowskim, gdzie odbył
długą rozmowę z panem
S z u r m i e j e m
i kierownictwem teatru.
Obdarowany prezentami
wrócił do Kanady.
Zawsze starałem
rewanżować się za
przysłane paczki
wysyłając komplet dzieł
Sienkiewicza i Prusa
oraz wiele innych książek
LIST FELKA TOYTMANA DO
między innymi „Pana
ALEKSANDRA DZIADOSZA
Tadeusza” w pięknym
jubileuszowym wydaniu.
Nigdy o nic nie prosiłem i czułem się zażenowany, kiedy chciał mi pomagać
nie z obowiązku – mówił – ale jak przyjaciel, bo zawsze za takiego mnie
uważał i za takiego był uważany. Dowodem na to mogą być jego listy,
zdjęcia z rodziną oraz propozycja przyjazdu do Kanady na jego koszt.
Zawsze mówił mi – żądaj czego chcesz a nie odmówię ci nawet własnej
krwi. Takich zapewnień nie składa się bez powodów nawet w rodzinie,
dlatego zawsze sobie ceniłem jego przyjaźń zrodzoną w tych trudnych
czasach i wdzięczność za uratowanie życia.
Korespondencja
między Felkiem a naszą
rodziną urwała się w 1974 r.
Po powrocie do Kanady
otrzymałem od niego dwa
listy, na które odpisałem.
Wysyłałem jeszcze potem
kilka listów i kartek
z życzeniami noworocznymi,
ale nie otrzymałem
odpowiedzi, mimo że usilnie
prosiłem rodzinę
o wiadomość na wypadek,
gdyby się coś stało. Pisał mi,
że jedzie do Izraela. Był
bardzo zaangażowany
w pomoc finansową i nie
wykluczam możliwości, że
mógł się włączyć
w działalność organizacji
militarnych. Obrazić się na
nas wszystkich przecież nie
mógł, bo nie miał powodów.
To t a k t r u d n o
LIST SABINY DZIADOSZ DO SYNA pisać o wszystkim, bo
ALEKSANDRA
cierpliwość czytającego ma
swoje granice, a z drugiej
strony łatwiej przyszłoby mi pisać o innych jako osoba postronna niż
o swojej rodzinie zaangażowanej w tę pomoc, bo rodzą się wewnętrzne
opory i obawy, by nie być posądzonym o samochwalstwo. Mimo to,
spełniając prośbę mojej matki, pozwolę sobie napisać jeszcze kilka słów
o wydarzeniach, które zapewne w historii Żydów tamtego regionu nie
znalazły należnego im miejsca. A chodzi przecież o bardzo liczną
społeczność – nie jednostki. Bo kto dziś pamięta o tym, że w 1942 r. do
Modliborzyc trafiły dwa transporty Żydów z Wiednia i Pragi Czeskiej? Kto
pamięta, że w ciągu kilku zimowych miesięcy ci ludzie zginęli tam z głodu,
tyfusa i zimna, bo nie byli przystosowani do takich trudnych, prymitywnych

warunków bytowania? Kto napisał , ba nawet zainteresował się ich losami?
A była to w dużej części inteligencja, lekarze, inżynierowie, prawnicy,
profesorowie.
Daliśmy w swoim domu schronienie pani Rozalii Winkler oraz
pani Cecylii Schuman, która zresztą była tylko żoną Żyda i zachowała swoje
ewangelickie wyznanie. Za staraniem i na koszt mojej matki została
pochowana na cmentarzu katolickim. Natomiast pani Winkler trafiła na tzw.
Izbę Chorych i została pochowana w zbiorowej mogile na kirkucie. Każdego
dnia trafiało do takich mogił dziesiątki wywożonych wozami, bo kto
nastarczyłby chować z zachowaniem wymogów pełnego obrządku,
wynoszenia na marach, z wynajętymi płaczkami itd. Jeszcze trochę
pamiętam, jeszcze żyją ludzie, którzy mogliby dać temu świadectwo, ale już
tylko młodsi. Moja matka na przykład już traci pamięć i jej opowiadania,
chociaż nasycone tylko prawdą, stają się mniej składne. Potwierdza to
zresztą jej list pisany do mnie z 13.12.1991 r., który załączam. Załączam
również listy od Felka, niestety, tylko te, które mogłem odnaleźć oraz kilka
zdjęć.
O nic nie proszę poza tym, żeby został ślad w zapisach historii
Żydów, że była taka rodzina, która pomagała nie licząc na zapłatę a nawet
na wdzięczność potomnych. Przecież gdyby nam zależało na wdzięczności
lub korzyściach, wystąpienie o odznaczenie mogłoby nastąpić już dawno,
gdy Felek był naszym gościem i ciągle pytał, co może dla nas zrobić.
Uważaliśmy to za nieistotne, ale teraz, gdy jestem już stary, a matka stoi nad
grobem, może warto przypomnieć niektórym, że byli również ludzie
zasługujący na miano człowieczeństwa.
Warszawa 24.02.1992 r.
Aleksander Dziadosz
Wspomnienia przekazał przyjaciel pana Aleksandra Dziadosza
pan Zygmunt Jaremkiewicz

W KRĘGU SZTUKI

„MATKA BOSKA”
MALARSTWO OLEJNE NA PŁÓTNIE
IRENA ROWICKA

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego
kwartalnika przyjmowane będą:
do 07.03.2014 – wydanie marcowe nr 34
do 06.06.2014 – wydanie czerwcowe nr 35
do 15.09.2013 – wydanie grudniowe nr 36
Wszystkie materiały prosimy dostarczać na bieżąco
wyłącznie w wersji elektronicznej. Artykuły przekazane po
tym terminie będą ewentualnie publikowane w kolejnych
numerach gazety.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do
współpracy przy redagowaniu kwartalnika „Wieści
Gminne”. Dzięki Waszym pomysłom nasza gazeta może
być ciekawsza.

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH
INFORMUJE...
....w okresie od 05.09.2012r. do 05.12.2013r.
... na ślubnym kobiercu stanęli:
Placha Radosław zam. Wolica Kolonia i Puzio Sylwia zam.

Stojeszyn Pierwszy
 Lewandowski Paweł zam. Modliborzyce i Ribakowska

Magdalena zam. Janów Lubelski
Skorupski Marcin zam. Glinnik i Siwkiewicz Magdalena

zam. Modliborzyce
Dziadura Artur zam. Polichna Druga i Budkowska Justyna zam.

Zarajec
Ptaszek Piotr zam. Stojeszyn Pierwszy i Brankiewicz Urszula

zam. Kolonia Potok Wielki
Bielecki Marcin zam. Potoczek i Hapak Monika zam. Stojeszyn

W tym samym okresie urodziło się 14 dzieci:
Jaworska Aleksandra - Wierzchowiska Pierwsze
Kulpa Bartłomiej - Kolonia Zamek
Breś Dominika - Kolonia Zamek
Krzysztoń Jakub - Wolica Kolonia
Biała Julia - Modliborzyce
Myszak Michał - Stojeszyn Kolonia
Roman Amelia - Dąbie
Żelazko Sandra Oliwia - Wierzchowiska Pierwsze
Wójtowicz Kaja - Kolonia Zamek
Chorębała Gabriela - Dąbie
Sadowska Maja - Zarajec
Wielgus Nikola - Słupie
Bielak Wiktoria - Wolica Pierwsza
Kuźma Kacper - Stojeszyn Drugi

Pierwszy
Odrzywolski Sławomir zam. Potok Stany i Cyran Ilona zam.

Kolonia zamek
Aleksak Grzegorz zam. Majdan i Mazur Ewelina zam.
Wojciechów Kolonia
Niewiadomy Grzegorz zam. Brzeziny i Bała Katarzyna zam.
Rzeszorat
Krawiec Maciej zam. Modliborzyce i Kiliańska Anna zam.
Dąbrówka Pniowska
Łokaj Jakub zam. Kolonia Zamek i Buczek Sylwia zam. Huta
Józefów
Dziewa Dariusz zam. Słupie i Kuras Edyta zam. Siedliska
Wieczorek Piotr zam. Wierzchowiska Drugie i Błońska Milena
zam. Wierzchowiska Pierwsze
Kaproń Tomasz zam. Felinów i Ludian Magdalena zam. Słupie
Pawlas Mateusz zam. Wierzchowska Drugie i Wcisło Ewa zam.
Nowe Moczydła
Kowalik Wojciech zam. Chrzanów Pierwszy i Szpyra Katarzyna
zam. Wierzchowiska Drugie
Mazur Andrzej zam. Piłatka i Boczek Katarzyna zam. Antolin
Goch Krzysztof zam. Krzeszów Dolny i Dziuba Izabela zam.
Stojeszyn Pierwszy
Ciosmak Adam zam. Potok Stany i Czyż Justyna zam. Stojeszyn
Drugi
Huk Maciej zam. Kilce i Dolecka Dominika zam. Wierzchowiska
Drugie
Jurkowski Tomasz zam. Zabór i Tylus Dorota zam. Wolica
Pierwsza
Rybiński Mariusz zam. Zaklików i Nita Anna zam. Brzeziny
Baran Piotr zam. Wierzchowiska Drugie i Bazarnik Małgorzata
zam. Rzeszów
Markut Jacek zam. Stalowa Wola i Słowak Joanna zam. Wolica
Kolonia
Lenart Sebastian zam. Modliborzyce i Tur Barbara zam. Potoczek
Omiotek Kamil zam. Branewka –Kolonia i Tes Katarzyna zam.
Majdan
Sajdak Sylwester zam. Wolica Kolonia i Widomska Ewelina zam.
Zakrzówek Nowy
Lenart Tomasz zam. Wierzchowiska Pierwsze i Jakubiec Mariola
zam. Biała Pierwsza
Wojtan Mariusz zam. Janów Lubelski i Suchora Monika zam.
Stojeszyn Drugi
Dolecki Daniel zam. Wierzchowiska Drugie i Harfiniak Anita
zam. Popielarnia
Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia

...w tym samym okresie zmarło 27 osób:
Bielecki Jan - Słupie
Biżek Władysław - Antolin
Bober Aleksander - Kolonia Zamek
Chodara Henryk - Słupie
Czuba Stanisław Władysław - Kalenne
Gąsiorowska Franciszka - Wolica Druga
Gębala Feliksa - Pasieka
Gil Zofia Teresa - Wierzchowiska Drugie
Kapusta Janina - Stojeszyn Drugi
Kliza Bogusław - Zarajec
Kosidło Bolesław - Wierzchowiska Pierwsze
Kowalczyk Krzysztof - Kolonia Zamek
Kuźma Henryk - Stojeszyn Drugi
Lenart Marek Grzegorz - Wolica Pierwsza
Mańka Jakub - Modliborzyce
Niedziałek Krystyna - Wolica Pierwsza
Polnicki Łukasz - Stojeszyn Drugi
Ptaszek Edward - Wierzchowiska Pierwsze
Rząd Leokadia - Świnki
Serwatka Regina Zofia - Pasieka
Siek Marian - Modliborzyce
Startek Sabina - Wierzchowiska Drugie
Struski Jan - Wolica Druga
Wasil Edward - Felinów
Kamiński Dariusz - Wolica Pierwsza
Gałus Genowefa Antonina - Antolin
Kosidło Władysław Michał - Wierzchowiska Drugie
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane
są na podstawie dokumentów otrzymywanych z innych
Urzędów Stanu Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
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