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URZĄD  MIEJSKI  W  MODLIBORZYCACH  INFORMUJE

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

STRUKTURA URZĘDU MIEJSKIEGO 
W MODLIBORZYCACH

KONKURS

“NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY”

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

 Zgłoszenia ustne, telefoniczne lub pisemne 
przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Modliborzycach lub pod nr tel. 15 8715 079, do dnia 
31.05.2015r.

Mile widziane będą ogrody, które zostaną zgłoszone do 
konkursu po raz pierwszy. 

 Najciekawsze ogrody zostaną nagrodzone po 
komisyjnej ocenie w czerwcu 2015 r. Wręczenie nagród odbędzie 
się na imprezie „Święto Jagód”. 

OGRÓD 
ZWYCIĘŻCZYNI 
POPRZEDNIEJ 

EDYCJI 
KONKURSU PANI 

MAŁGORZATY 
GRZEGÓRSKIEJ



 W dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Modliborzycach 
uchwaliła budżet gminy na 2015  r.  składający się z dochodów i wydatków

Dochody budżetu gminy w 2015 r. – 19.620.656,00 zł w tym:

ź Dotacja na zadania zlecone – 2 119 371,00 zł.
ź Subwencje – 9 627 293,00 zł.
ź Udział w podatkach stanowiący dochody budżetu państwa 
– 2 219 909,00 zł.
ź Dochody podatkowe własne –  2 187 599,65 zł.
ź Dochody na zadania własne -  3 040 483,35 zł.
ź Pozostałe – 426 000,00 zł.

INWESTYCJE

ź W środę 4 marca 2015 r. burmistrz Witold Kowalik razem 
z przedstawicielami ponad 40 samorządów gminnych i powiatowych 
odebrał od wojewody lubelskiego promesę na dofinansowanie inwestycji 
z budżetu państwa. Dzięki tym środkom zostanie odbudowanych 200 
metrów zniszczonej przez powódź w 2014 roku drogi gminnej 
w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze. Będzie to dalszy odcinek drogi 
wykonanej w 2014 roku w ramach Programu Ochrony Wąwozów 
Lessowych.  Kosztorysowa wartość tej inwestycji to około 90 tysięcy 
złotych, z czego 80 procent będzie pochodzić z rządowej dotacji, a resztę 
gmina zapewni we własnym zakresie. Wykonawca robót będzie wybrany do 
końca kwietnia, a sama inwestycja powinna być zrealizowana do końca 
września br.

ź Zostały zakończone prace budowlane na zadaniu „Rewitalizacja skweru 
Jana Pawła II w Modliborzycach”. Projekt był realizowany w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa 
i rozwój wsi objętego PROW” na lata 2007-2013, realizowanych przez 
Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg”. Wartość inwestycji wyniosła 988 
998,72 zł brutto. Zagospodarowany skwer zostanie oddany do użytku 
w kwietniu bieżącego roku. Prosimy wszystkich odwiedzających skwer 
o dbanie o porządek, czystość i wrzucanie śmieci do koszy, a także 
o nieniszczenie urządzeń i użytkowanie ich zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Prosimy również o niespożywanie alkoholu podczas pobytu na siłowni 
zewnętrznej oraz  na placu zabaw. 

Referat 
ds. Inwestycji 

ź Gmina Modliborzyce w dniu 6 lutego 2015 roku podpisała umowę na 
realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach Stojeszyn Pierwszy i Stojeszyn Drugi”. Wykonawca robót 
budowlanych został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego 
i będzie nim Zakład Usług Hydrauliczno – Budowlanych Zbigniew Ćwikła 
z Biszczy. W ramach inwestycji zostanie wykonanych 75 sztuk 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt wykonania inwestycji po 
przetargu wynosi 844 438,46 zł brutto. Termin wykonania zadania to 10 maj 
2015r.. Zadanie to będzie dofinansowane z Unii Europejskiej  
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013, w kwocie 580 000,00 zł.

ź W kwietniu bieżącego roku rozpoczną się prace budowlane związane 
z remontem układu ulic w miejscowości Modliborzyce. W ramach tego 
zadania zostaną wykonane chodniki i wyremontowane nawierzchnie ulic: 
Kowalskiej, 11-go Listopada, Kościelnej, Janowskiej, Jagiellońskiej, Orlej, 
Słonecznej, Leśnej i Placu Strażackiego. W celu odprowadzenia nadmiaru 
wody opadowej z ulic: Jagiellońskiej, Placu Strażackiego, Słonecznej, 
Janowskiej oraz parkingu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. 
Prace te zostaną wykonane przy udziale dotacji z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II   Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój.   Umowa z Wojewodą Lubelskim na przyznanie dotacji 
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania została 
zawarta w dniu 17 lutego 2015r. Wartość zadania będzie znana po 
przeprowadzonej procedurze przetargowej. Przy udziale środków 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna na ul. Słonecznej.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2015 r. wydatki razem 
– 21.839.656,00 zł 

Struktura wydatków :
ź Straże – 271 100,00 zł.
ź Przedszkola – 975.115,00 zł.
ź Dowóz uczniów – 145 000 zł.
ź Oświata i wychowanie – 7 226 802,00 zł.
ź Opieka społeczna – 2 998 950,00 zł.
ź Drogi – 3 414 773,00 zł.
źRolnictwo i łowiectwo – 1 697 907,00 zł.
ź Administracja publiczna – 1 886 620,00 zł.
źEdukacyjna opieka wychowawcza – 370 603,00 zł.
źGospodarka komunalna – 710 950,00 zł.
źKultura i ochrona dziedzictwa narodowego  – 892 065,00 zł.
źKultura fizyczna i sport – 630 900,00 zł.

 Pozostała działalność: obsługa długu publicznego, gospodarka 
 mieszkaniowa, ochrona zdrowia i inne  -  618 871,00 zł.

BUDŻET GMINY MODLIBORZYCE NA ROK 2015

Barbara Świątek



WYBORY SOŁTYSÓW
 Od 12 stycznia do 19 lutego 2015 roku odbywały się  zebrania 
wiejskie, na których dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie 
gminy Modliborzyce:

Wybrani sołtysi i rady sołeckie:

Antolin: Sulowska Beata - sołtys
Rada sołecka: Dolecka Aneta - przewodnicząca, Kowal Jan, Pizoń 
Grzegorz

Bilsko: Pawlas Józef – sołtys
Rada sołecka: Dziadosz Leszek  - przewodniczący, Kula Dorota, 
Powęzka  Anna

Brzeziny: Pikula Jan – sołtys
Rada sołecka: Ziółkowska Jadwiga - przewodnicząca,Tofil Bożena,
Kuźma Arkadiusz

Ciechocin: Nalepa Tadeusz – sołtys 
Rada sołecka: Stańko Joanna - przewodnicząca, Pikula Tadeusza, 
Matysiak Maria

Dąbie: Stolarz Krzysztof – sołtys
Rada sołecka: Szabat Andrzej - przewodniczący, Brodowski Marian, 
Szpyt Sławomir

Felinów: Kaproń Józef – sołtys
Rada sołecka: Stajniak Jacek - przewodniczący, Krzysztoń Marek, Chudy 
Łukasz

Gwizdów – Kalenne: Siembida Robert – sołtys
Rada sołecka: Szczepaniak Przemysław - przewodniczący, Gierłach 
Marek, Dudka Mariusz

Kolonia Zamek: Zimak Krystyna – sołtys
Rada sołecka: Posłuszny Marek - przewodniczący, Chołody  Zdzisław, 
Chołody Adam

Lute: Ślusarska Alina – sołtys 
Rada sołecka: Kędziora Agnieszka - przewodnicząca, Sochaj Bartłomiej, 
Sławiński Piotr 

Majdan – Świnki:  Lisowska Iwona – sołtys
Rada sołecka: Jarosz Kacper - przewodniczący, Stolarz Mirosław, Pudło 
Zofia

Michałówka:Tes Józef – sołtys
Rada sołecka: Krawczyk Konrad -  przewodniczący, Łoszak Ewa, 
Rychlak Alina

Modliborzyce: Kucharczyk Teresa – sołtys

Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego 
Winston Churchill

 Mija już czwarty miesiąc od wyborów samorządowych 
i wyłonienia przedstawicieli, nas wyborców, do organu stanowiącego, jakim 
jest Rada Miejska. Pomimo tego, że samorząd ten na „ dole” jest po 
macoszemu traktowany przez rządzących w Warszawie, to jednak jego 
wybór jest najbardziej demokratyczny. Tylko na szczeblu gminy wybory 
przeprowadzane są w okręgach jednomandatowych tzn. głosujemy na 
konkretną osobę i tylko ta osoba, która uzyska najwięcej głosów, zostaje 
państwa przedstawicielem w Radzie Miejskiej. 
Jak państwo wiecie, obecna RM liczy 15 radnych, w tym dwie kobiety. 
Z poprzedniej pozostało 6 członków, 9 osób to nowi radni.  Do chwili obecnej 
odbyliśmy 6 posiedzeń, jeszcze jedno planowane jest na 24 marca. 
Podjęliśmy 29 uchwał. 
 Najbardziej uroczysta to oczywiście pierwsza sesja, odbyta w dn. 
01 grudnia 2014 roku. To na niej każdy członek nowej RM składał uroczyste 
ślubowanie, a także zostało wybrane prezydium rady. Dnia 5 grudnia 2015 r. 
odbyła się druga sesja RM, na której nowo wybrany burmistrz p. Witold 
Kowalik złożył ślubowanie oraz zostały wybrane stałe komisje RM. Grupa 
radnych, zgodnie ze statutem, powołała Klub Radnych pod nazwą „ Gmina 
– Wspólne Dobro”. Już po zamknięciu sesji ukonstytuowały się wszystkie 
komisje, wybierając przewodniczących poszczególnych komisji. 
 W grudniu odbyliśmy jeszcze dwie sesje, na których 
podejmowaliśmy uchwały dotyczące bieżącej działalności gminy, związane 
z budżetem, niewygasającymi wydatkami, zamianą działek pod drogę, 
uchwaleniem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 Ważną, ze względu na uchwalenie budżetu na 2015 rok, była 
sesja z dnia 29 stycznia 2015 roku. Po pozytywnej ocenie przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową i komisje stałe RM, uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. Na tej sesji zostały również przyjęte nowe stawki 
wynagrodzenia dla Burmistrza, dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach RM 
oraz diety radnych. Jak zwykle te sprawy budzą najwięcej emocji i różnych 
opinii, dlatego warto to wyjaśnić. I tak wynagrodzenie Burmistrza to ok.7 tyś. 
złotych netto. Jest to średnia wysokość na terenie powiatu janowskiego 
(czwarta pozycja). Za taką uchwałą głosowali wszyscy obecni radni (14). 
Wynagrodzenie dla sołtysów za obecność na sesji to 100 złotych. Również 

Rada sołecka: Wąsik Józef - przewodniczący, Głąb Marian, Piskorowski 
Stanisław

Pasieka: Gil Edyta – sołtys
Rada sołecka: Biały Paweł - przewodniczący, Szostek Anna, Ślusarski 
Krzysztof

Słupie: Parcheta Zbigniew – sołtys
Rada sołecka: Bożek Stanisława - przewodnicząca, Machulak Andrzej, 
Rychlak Marek, Żelazko Wiesława, Breś Iwona

Stojeszyn Pierwszy: Kucia Marian – sołtys
Rada sołecka: Dziuba Henryk - przewodniczący, Kusz Zbigniew, 
Wieczorek Henryk

Stojeszyn Drugi: Kapusta Marcin – sołtys
Rada sołecka: Kusz Henryk - przewodniczący, Skupińska Urszula, 
Kapusta Bożena

Stojeszyn Kolonia: Dębniak Roman – sołtys
Rada sołecka: Kata Tomasz - przewodniczący, Jabłoński Krzysztof, Żaba 
Elżbieta

Węgliska: Pikula Dorota – sołtys
Rada sołecka: Kołtyś Agnieszka - przewodnicząca, Głąb Marcin, 
Kamińska Janina

Wierzchowiska Pierwsze: Karaś Ewa – sołtys
Rada sołecka: Ożóg Krzysztof - przewodniczący, Szpyra Marian, Golec 
Marian

Wierzchowiska Drugie: Wielgus Józef – sołtys
Rada sołecka: Wołoszynek Stefan - przewodniczący, Grzyb Tomasz, 
Rogalski Andrzej

Wolica Pierwsza: Tes Wiesław – sołtys
Rada sołecka: Gąska Dariusz - przewodniczący, Kamiński Łukasz, Lenart 
Wiesław

Wolica Druga: Kolasa Danuta – sołtys
Rada sołecka: Matysiak Tadeusz - przewodniczący, Jarosz Edward,  Boś 
Henryk

Wolica Kolonia:Szpyra Dariusz – sołtys
Rada sołecka: Kowal Maria - przewodnicząca, Mazur Damian, 
Wieprzowski Zbigniew

Zarajec: Bryk Stanisław – sołtys
Rada sołecka: Kliza Tomasz - przewodniczący, Czerniak Elżbieta, 
Lewandowski Mateusz

I. Błojda

wszyscy radni byli „ za”. Natomiast radni otrzymują miesięczny ryczałt, który 
wynosi odpowiednio: przewodniczący rady – 1100 złotych, przewodniczący 
stałej komisji - 500 złotych, każdy inny radny – 400 złotych. W przypadku 
nieobecności radnego na sesji, czy też komisji, każdy z nas traci 20% 
wynagrodzenia. Za takim rozwiązaniem głosowało 10 radnych, 2 było 
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, ja natomiast, zgodnie z  Art.25a Ustawy 
o Samorządzie Gminnym,  wyłączyłem się z głosowania. Są to również 
średnie stawki z terenu powiatu janowskiego, gdyż poza RM Janów 
Lubelski, gdzie stawki są  ryczałtowe i wynoszą  odpowiednio: 
przewodniczący rady - 1400 złotych i radny - 600 złotych, to w pozostałych 
gminach są to stawki  za każde posiedzenie i wynoszą od 150 do 236 
złotych. Średnio też nasi radni spotykają się 3-4 razy w miesiącu. Na tej sesji 
przyjęliśmy także plany działania Stałych Komisji na 2015 rok.
 Ostatnia sesja, VI w obecnej kadencji, odbyła się w dniu 24 lutego 
br. Zgodnie z procedurą musieliśmy się zająć  niepopularnym problemem, 
dotyczącym istnienia Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej. Nie jest to 
łatwa decyzja, ale obecnie w szkole uczy się 12 uczniów, najbliższe lata 
pokazują, że będzie jeszcze gorzej. Koszty utrzymania szkoły są zbyt 
wysokie, a subwencja oświatowa pokrywa niespełna 40 % wydatków. 
Dlatego podjęliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. Ta decyzja nie 
przesądza jeszcze likwidacji, ale pozwala na szukanie rozwiązania tego 
problemu. Teraz, zgodnie z procedurą, odbędą się spotkania z rodzicami, 
nauczycielami. Dopiero po tym RM może podjąć uchwałę o likwidacji.
 Jak już wielokrotnie pisałem, zachęcam państwa do korzystania 
z możliwości obserwowania obrad organów gminy. Wszystkie posiedzenia 
są jawne, również można się zapoznać z protokołami z sesji i komisji. Na 
stronie internetowej UM w zakładce Rady zamieszczone są składy komisji, 
tekst Ustawy o Samorządzie Gminnym, Statut Gminy. Warto poczytać, jakie 
kompetencje ma Rada Miejska, Przewodniczący RM, Burmistrz. Tak często 
powtarzane są brednie, wynikające z nieznajomości statutu. Publikowane 
są tam także podejmowane uchwały. Warto znać  aktualne, prawdziwe 
dokonania Waszych wybrańców, a nie wierzyć na słowo „dobrze 
poinformowanych i strapionych obywateli”.

Piotr Rogoża 
Przewodniczący Rady Miejskiej

 w Modliborzycach

Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ...



GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 Od 1 lutego 2015 r. weszły w życie zmiany 
w gospodarce odpadami wprowadzone ustawą 
z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw. Z szeregu zmian nie 
wszystkie działają na korzyść podatnika 
i systemu. Nowelizacja ustawy śmieciowej 
między innymi zmusza samorządy do 

zniesienia ulg dla rodzin wielodzietnych za wywóz odpadów 
komunalnych. Likwidacja ulgi zobowiązuje wszystkie rodziny, które 
były objęte taką ulgą, do złożenia korekty deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – korekta ta będzie 
obowiązywać od 1 lutego 2015 r. W ten sposób zmiana ustawy zaburzyła 
program pomocy takim rodzinom.

 W naszej gminie (w związku z przeprowadzeniem nowego 
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) od 
1 stycznia 2015 r. zwiększyły się koszty prowadzenia całego systemu 

gospodarki odpadami. Sytuację zmienia również częstszy odbiór odpadów 
wielkogabarytowych oraz odbiór popiołu od mieszkańców. W sytuacji, gdzie 
popiołu jest bardzo dużo, za ostatnie miesiące wystawione były wysokie 
rachunki. W styczniu odebrano 36,54 Mg popiołu, natomiast w lutym 
30,26 Mg popiołu. Porównując - odpadów zmieszanych w styczniu 
odebrano 43.04 Mg, natomiast w lutym 34,82 Mg. 

 W związku z taką sytuacją rosną koszty utrzymania systemu. 
Prosimy mieszkańców naszej gminy o możliwość częściowego 
zagospodarowania popiołu we własnym zakresie. W miarę możliwości 
prosimy zabezpieczać worki z popiołem przed deszczem, żeby nie 
zwiększać wagi popiołu odbieranego przez firmę. Szacunkowy koszt 
odbioru 1 worka popiołu wynosi 25,00 zł. Jeżeli sytuacja z ilością 
odbieranego popiołu nadal będzie się utrzymywać na takim poziomie, 
wówczas podwyżka stawki opłaty za odpady będzie nieunikniona.

Agnieszka Wachulak

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY 
MODLIBORZYCE II KWARTAŁ 2015 R.
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W olica  K o lon ia , 
W olica  P ierw sza , 

W olica  D ru ga 

03 .04 .2015 
20 .05 .2015 
17 .06 .2015 

03 .04 .2015 
06 .05 .2015 
20 .05 .2015 
03 .06 .2015 
17 .06 .2015 

23 .04 .2015 
22 .04 .2015 
22 .06 .2015 

B rzezin y , 
C iech ocin , 

M ajd an , 
Św in k i, 

G w izd ów , 
K a len n e , 

S łu p ie 

07 .04 .2015 
21 .05 .2015 
18 .06 .2015 

07 .04 .2015 
07 .05 .2015 
21 .05 .2015 
05 .06 .2015 
18 .06 .2015 

23 .04 .2015 
22 .04 .2015 
22 .06 .2015 

M od lib orzyce  –  
lew a  stron a  
d rog i S -19  

08 .04 .2015 
22 .05 .2015 
19 .06 .2015 

08 .04 .2015 
08 .05 .2015 
22 .05 .2015 
08 .06 .2015 
19 .06 .2015 

23 .04 .2015 
22 .04 .2015 
22 .06 .2015 

M od lib orzyce  –  
p raw a stron a  

d rog i S -19 , 
B ilsk o , 

K o lon ia  Z am ek 

09 .04 .2015 
25 .05 .2015 
23 .06 .2015 

09 .04 .2015 
11 .05 .2015 
25 .05 .2015 
09 .06 .2015 
23 .06 .2015 

23 .04 .2015 
22 .04 .2015 
22 .06 .2015 

D ąb ie , 
L u te , 

Z ara jec , 
M ich ałów k a , 

F elinów  

10 .04 .2015 
26 .05 .2015 
24 .06 .2015 

10 .04 .2015 
12 .05 .2015 
26 .05 .2015 
10 .06 .2015 
24 .06 .2015 

23 .04 .2015  
و و ھ  2015.ى
22 .06 .2015 

S to jeszyn  
K olon ia , 

S to jeszyn  
P ierw szy , 

S to jeszyn  D ru g i 

13 .04 .2015 
27 .05 .2015 
25 .06 .2015 

13 .04 .2015 
13 .05 .2015 
27 .05 .2015 
11 .06 .2015 
25 .06 .2015 

23 .04 .2015  
و و ھ  2015.ى
22 .06 .2015 

M od lib orzyce  –  
zab u d ow a  

w ie lorod zin n a 

14 .04 .2015 
28 .05 .2015 
25 .06 .2015 

14 .04 .2015 
14 .05 .2015 
28 .05 .2015 

-  
و و ھ  2015.ى
22 .06 .2015 



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W MODLIBORZYCACH

SPOTKANIE WIGILIJNE 
 W dniu 16 grudnia 2014 r. już po raz czwarty odbyło się spotkanie 
wigilijne osób starszych i samotnych z terenu Gminy Modliborzyce 
z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych i kościelnych. Rolę 
gospodarza pełnił Burmistrz Modliborzyc. 
 Wzorem lat ubiegłych na początku o występ poproszono dzieci 
z Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach. Dzieci pięknie 
wyrecytowały przygotowane wiersze i zaśpiewały kolędy. Natomiast starsi 
koledzy ze szkół  wykonali stroiki świąteczne tak, aby każdy uczestnik 
spotkania  wyszedł z drobnym upominkiem. Był to wzruszający gest, który 
dał naszym samotnym podopiecznym namiastkę ciepła świątecznego, za 
co dziękujemy uczniom ze szkoły w Stojeszynie Pierwszym, 
Modliborzycach i Wierzchowiskach Drugich.

 Zgodnie z tradycją po wspólnej modlitwie połamano się 
opłatkiem. Na stołach czekały na  gości wigilijne potrawy: kapusta 
z grochem, śledzie, barszcz czerwony, pierogi, ryba oraz słodycze, owoce 
i napoje. Czas posiłku umilał zebranym śpiew kolęd i pastorałek przy 
akompaniamencie doktora Krzysztofa Kality i pana Jerzego Mazura.
Ważne jest, by takie spotkania nie były tylko aktem jednorazowy, ale by 
otwarcie i wrażliwość na drugiego człowieka stały się codziennością.  
 Dziękując wszystkim za przybycie, jednocześnie wyrażamy 
nadzieję na ponowne spotkanie w 2015 r. 

M.Czuba

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU 

„Gminne programy aktywizacji społeczno -zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego 
- edycja 2013” projekt realizowany w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki  Społecznej 

„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”

 W ubiegłym roku zakończyła się realizacja dwuletniego zadania 
publicznego pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na 
rzecz budownictwa socjalnego-edycja 2013”, współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
 W 2013 roku Ministerstwo przeznaczyło na w/w zadanie kwotę 
2 000 000,00 zł, a wsparcie finansowe uzyskało 18 samorządów gminnych 
w całej Polsce, w tym Gmina Modliborzyce.
 W wyniku podejmowanych działań podstawowe założenia 
projektu zostały zrealizowane.  Aktywizowano grupę 12 osób długotrwale 
bezrobotnych i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez 
udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej oraz w szkoleniach 
zawodowych. Sześć osób uczestniczyło w szkoleniu „Technolog robót 
wykończeniowych”, a cztery  ukończyły kurs „Elektryk z uprawieniami na 
eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1kV”. Ponadto wszyscy 
przeszli szkolenie bhp. 

 Skierowanie uczestników projektu na staże, roboty publiczne lub 
prace społecznie użyteczne dało im szansę na ekonomiczne 
usamodzielnienie a nawet zatrudnienie na otwartym rynku pracy.  
 Projekt zakładał również poprawę gminnego zasobu 
mieszkaniowego tj. remont agronomówki w Wierzchowiskach Drugich. 
W pracach remontowych i porządkowych brali udział uczestnicy projektu. 

Wymieniono dach, okna, drzwi, podłogi, 
instalację elektryczną, naprawiono 
i pomalowano ściany, wykonano 
instalację wodno-kanal izacyjną, 
docieplono budynek i wykonano 
odwodnienie. 
 D z i ę k i  u c z e s t n i c t w u  
w programie mieszkańcy gminy 
otrzymali wsparcie, dające możliwość 
wyjścia z sytuacji kryzysowej, włączenia 
się w życie społeczności lokalnej, 
zdobyli umiejętności do lepszego funkcjonowania w grupie, wzrósł ich 
poziom świadomości i motywacji do kontynuacji edukacji i szkoleń. Udział w 
programach rynku pracy pozwolił nabyć doświadczenie zawodowe 
a wykonane prace remontowe poprawiły sytuację mieszkańców 
agronomówki.

 M.Czuba

PROJEKT 
„AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP”

Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” 

w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014

 Nawiązując do informacji z poprzednich numerów „Wieści 
Gminnych”, chcemy podzielić się kolejnymi działaniami, podejmowanymi 
w ramach realizacji w/w projektu.
 We wrześniu 2014 r. trzy szkoły z terenu naszej gminy 
wytypowały po jednej grupie dzieci do udziału w projekcie. Pierwsze 
spotkania z rehabilitantem miały na celu edukację z zakresu wad postawy, 
naukę przyjmowania prawidłowej pozycji podczas nauki oraz zajęć 
domowych, uświadomienie zagrożeń wynikających z przyjmowania 
nieprawidłowej pozycji podczas zajęć lekcyjnych oraz domowych, 
wykazanie konieczności badania i autokontroli ustawienia własnego ciała. 

Dzieci miały możliwość na własne oczy zobaczyć i dotknąć model 
kręgosłupa, nauczyć się prostych ćwiczeń przy użyciu piłki czy taśmy 
rehabilitacyjnej oraz zbadać stopy przy pomocy podoskopu. Od 
października rozpoczął się cykl zajęć promujących wśród dzieci postawy 
antyprzemocowe. Uczniowie poprzez zabawę uczą się rozpoznawać 
własne emocje i radzić sobie z negatywnymi uczuciami. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu.
 Również raz w miesiącu spotyka się grupa wsparcia dla kobiet 
i seniorów. Dodatkowo  jesienią 2014 r. uczestnicy projektu mogli 
skorzystać z treningu relaksacyjno-kompensacyjnego z aromaterapią oraz 
poradnictwa indywidualnego. 

 W październiku 2014 r. w ramach integracji seniorów 
zorganizowano wycieczkę do Łańcuta, podczas której zwiedzano zamek 
wraz z powozownią i storczykarnią. Pomimo deszczowej pogody, było 
bardzo sympatycznie i wszystkim dopisywały humory. 
 Przypominamy, że raz w tygodniu w każdą środę czynny jest 
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego, oferujący bezpłatne poradnictwo 
rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, socjalne i prawne. 

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Modliborzycach,  ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, 
tel. nr 15 87 15 108.

M.Czuba



KONKURS LITERACKI

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA
 W dniu 16 stycznia 2015 r. pracownicy instytucji 
funkcjonujących w budynku Urzędu Miejskiego w Modliborzycach mieli 
okazję uczestniczyć w spotkaniu z Księdzem Biskupem – Edwardem 
Frankowskim.
 Po powitaniu przez władze samorządowe Ksiądz Biskup 
zapoznał się z charakterystyką gminy Modliborzyce.
 Następnie  Ksiądz Biskup przekazał zebranym życzenia, 
a  po swoim  wystąpieniu, w którym  zwrócił szczególną uwagę na 
oblicze patriotyzmu w dzisiejszych czasach oraz na zachowanie 
tożsamości narodowej, wpisał się do kroniki gminy.
 Spotkanie zakończyło się wykonaniem pamiątkowego 
zdjęcia.

Ref. Org. UM

Szanowna Pani Dyrektor

 W imieniu władz miasta Modliborzyce, 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  oraz mieszkańców gminy 
pragniemy gorąco podziękować Pani 
i Pracownikom Departamentu Pomocy 
i Integracji Społecznej za zaangażowanie 

w rozwój naszej małej społeczności. Jesteśmy gminą o dużej stopie 
bezrobocia, co jest główną przyczyną wielu problemów naszych 
mieszkańców. Powoduje to frustracje, kryzys w rodzinie, a niekiedy - gdy 
trudności się nawarstwiają - nawet tragedie. Jest to sytuacja dla instytucji 
pomocowych bardzo niepokojąca.
 Od wielu lat wspieracie nas służąc swoją wiedzą, dobrą radą, 
pomocą, dzięki czemu jest nam łatwiej pokonywać trudności, podejmować 
nowe wyzwania,  pozyskiwać fundusze i realizować projekty pomocowe. 

PODZIĘKOWANIE DLA PANI  KRYSTYNY WYRWICKIEJ
DYREKTORA DEPARTAMENTU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardzo dużą wartość mają dla nas m.in. programy wspierające JST 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i programy 
w ramach Aktywnych Form Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, 
ponieważ dostrzegamy pozytywne efekty ich realizacji.
 Pani Dyrektor, jesteśmy pod wielkim wrażeniem nie tylko Pani 
wiedzy merytorycznej, ale też mądrości życiowej. Przez wiele lat tak trudnej 
pracy zachowuje Pani wrażliwość, empatię i zrozumienie zarówno dla 
podopiecznych Ośrodka, jak też dla pracowników pomocy społecznej, 
wspierając nas zwłaszcza w chwilach, gdy nie widzimy wyjścia z trudnej 
sytuacji.  Jest Pani dla nas opoką, wielkim autorytetem i wzorem do 
naśladowania. 
 Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym 
i osobistym.

Burmistrz Modliborzyc 
 Kierownik GOPS
w Modliborzycach

SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROCZNE PSZCZELARZY
 W dniu 25 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00 w kościele 
parafialnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzchowiskach Drugich 
mszą świętą, koncelebrowaną przez: ks. kanonika Stanisława Kowala 
– kapelana pszczelarzy, dziekana ks. Zbigniewa Solarza 
i wikariusza ks. Stanisława Rzęsy z udziałem pocztów sztandarowych Koła 
w Modliborzycach i Koła w Godziszowie, pszczelarzy i ich rodzin oraz 
zaproszonych gości, rozpoczęto uroczystość opłatkowo-noworoczną 
Gminnego Koła Pszczelarzy w Modliborzycach z siedzibą 
w Wierzchowiskach Pierwszych.     
 Po uroczystej mszy świętej pszczelarze i ich rodziny oraz 
zaproszeni goście przeszli do Lokalnego Centrum Kultury 
w Wierzchowiskach Pierwszych na dalszą część uroczystości 
z udziałem 155 osób.    

 Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta Modliborzyce 
pan Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Rogoża, 
Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie kol. Stanisław 
Różyński, kapelan pszczelarzy ks. Stanisław Kowal, delegacja 
Regionalnego Koła Pszczelarzy w Godziszowie, właściciel Zakładu 
Usługowo-Handlowego Maszyny Rolnicze w Modliborzycach pan Dariusz 
Majewski z małżonką, reprezentujący Bank  PKO SA w Janowie Lubelskim 
pan Paweł Jednac, Prezesi OSP: w Wierzchowiskach Pierwszych dh 
Krzysztof Ożóg oraz dh Stefan Wołoszynek z Wierzchowisk Drugich, 
Prezes Stowarzyszenia „Gospodarni” z Wierzchowisk Drugich pani Anna 
Pawlos. Powitania zaproszonych gości dokonał Prezes Stanisław Pikula, 
składając najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Wyróżniono też 
najstarszych pszczelarzy dyplomami uznaniowymi, wręczenia których 
dokonali: dla kol. Władysława Krzysztonia (65 lat pracy dla pszczelarstwa) 
Burmistrz Witold Kowalik i Prezes Wojewódzkiego Związku kol. Stanisław 
Różyński. Dla kol. Bolesława Rogalskiego (60 lat pracy dla pszczelarstwa), 

Władysława Wielgusa (53 lata) i Hieronima Wójtowicza (55 lat pracy dla 
pszczelarstwa). Wręczenia dyplomów dokonali Przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Rogoża i Prezes Koła Stanisław Pikula. 

 P l

uszową pszczołą wyróżniono najmłodszą uczestniczkę uroczystości, a była 
nią 19-miesięczna Julia Acar, która w przyszłości przejmie pasiekę po 
swoim dziadku. Upominek wręczył Prezes Michał Kuźnicki.  
    
 Ks. Stanisław Kowal poświęcił opłatki wigilijne i po odmówionej 
modlitwie poprowadził składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.  
 Wzniesiono też toast miodem pitnym za pomyślność pszczelarzy 
i zaproszonych gości.    
 Za kulinarne przygotowanie uroczystości odpowiadały panie ze 
Stowarzyszenia „Gospodarni” z Wierzchowisk Drugich.

Zarząd Gminnego 
Koła Pszczelarzy
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ZMODERNIZOWANA REMIZA 
W ZARAJCU 

 Dnia 06.02.2015 r.odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarajcu za rok 2014, połączone z otwarciem 
zmodernizowanej strażnicy. Obecnie budynek spełnia rolę remizy oraz 
świetlicy wiejskiej. 

 W obecności strażaków z jednostki OSP Zarajec i zaproszonych 
gości Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik oraz przedstawiciele służb 
pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego Grzegorz Pazdrak, Henryk 
Dyguś, prezes LGD „Leśny Krąg – Janina Skubik, dokonali uroczystego 
przecięcia wstęgi, otwierając tym samym działalność nowej remizy 
strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarajcu.
Remont budynku obejmował:
- wykonanie elewacji wraz z dociepleniem i odwodnieniem
- częściową wymianę stolarki drzwiowej
- odnowienie garażu wraz z wymianą bramy
- prace wykończeniowe wewnątrz budynku
- wyposażenie kuchni. 

 Całkowity koszt zamknął się kwotą 305 000,00zł. 
Kwotę 150 000,00zł  Gmina Modliborzyce pozyskała ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 Zaproszeni goście w swoich przemówieniach wyrażali radość 
i zadowolenie z ukończonej inwestycji oraz życzyli pomyślności 
w działalności jednostki.
 Po przemówieniach Prezes OSP dh Tomasz Kliza przedstawił 
historię jednostki OSP oraz podziękował za pomoc przy jej remoncie 
wszystkim osobom, które przyczyniły się, aby ten budynek mógł tak 
wspaniale wyglądać. Podziękował również strażakom, którzy chętnie 
pomagali przy prowadzonych pracach modernizacyjnych. 

T. Kliza

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom” to impreza, która odbyła się już po raz  38. Celem 
turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad  postępowania na wypadek 
powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym. 
 3 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Modliborzycach odbył się 
Turniej Wiedzy Pożarniczej. Do rywalizacji przystąpili uczniowie 
reprezentujący  szkoły: podstawowe, gimnazjalne i średnią z terenu gminy. 
W trzech grupach wiekowych 23 uczniów rywalizowało w pisemnej części 
testowej, a następnie najlepsi w swojej grupie wiekowej walczyli o awans na 
eliminacje powiatowe. Komisja sędziowska, której przewodniczył 
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP - starszy kapitan Piotr Nosal, 
wyłoniła w dogrywkach finałowych ostatecznych zwycięzców. 

 DZIEŃ KOBIET

 W niedzielę, dnia 8 marca 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej 
w Słupiu odbyło się spotkanie z okazji Święta Kobiet, zorganizowane 
przez Sołtysa, Radę Sołecką oraz stowarzyszenie mieszkańców 
„OPOKA”. Wzbudziło ono duże zainteresowanie wśród Pań. Mieszkanki 
wsi spędziły miło niedzielne, słoneczne popołudnie przy lampce 
czerwonego wina i słodkościach, dzieląc się wspomnieniami minionych 
lat. Gospodarzami spotkania byli mężczyźni – mężowie oraz sąsiedzi 
– służąc Paniom w dniu Ich święta. Jedna z mieszkanek wsi, 
przedstawiła specjalnie przygotowany na tą okazję wiersz, związany 
z tematyką tego dnia. Na koniec wieczoru Panie dostały drobne 
upominki w postaci czekolady.

 Całe spotkanie okazało się sukcesem. Wierzymy, że tego 
typu imprezy przyczynią się do jeszcze większej integracji środowiska 
naszej wsi. 

Sołtys 

 W wyniku rozgrywek, kolejność zajętych miejsc przedstawia się 
następująco:

I grupa  - uczniowie szkół podstawowych:
1.Piotr Szpyra, 
2.Ewelina Rogalska, 
3.Oskar Biżek 
z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
4.Paulina Gawinek, 
5.Gabriela Nosal  
z Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym

II grupa  - uczniowie szkół gimnazjalnych: 
1.Tomasz Kamiński z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego 
w Wierzchowiskach Drugich,
2.Sławomir Śmietana  z Zespołu Szkół w Modliborzycach,
3.Katarzyna Kania z Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie 
Pierwszym,
4.Sebastian Wołoszynek z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego 
w Wierzchowiskach Drugich,
5.Adrian Rokosz  z Zespołu Szkół w Modliborzycach.

III grupa  - uczniowie LO:
1. Paweł Komsa, 
2.Marcin Biernat,  
3. Paweł Piotrowski,
4. Sebastian Gąska,
5.Kamil Kutyła 
z Zespołu Szkół w Modliborzycach 

 Uczestnicy turnieju wykazali się dużym poziomem wiedzy 
o pożarnictwie, o czym świadczą uzyskane wyniki z testu, jak również 
z odpowiedzi ustnych.
 Komisja wyłoniła najlepszych uczestników, którzy będą 
reprezentować Gminę Modliborzyce na turnieju powiatowym, jest to 
2 uczniów szkoły podstawowej zajmujących pierwsze miejsca, 2 uczniów 
szkoły gimnazjalnej zajmujących pierwsze miejsca oraz 3 uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej zajmujących pierwsze miejsca. 

Damian Piotrowski



 Faza zasadnicza to 2 grupy po 3 drużyny, mecze rozgrywane były 
„każdy z każdym” w Modliborzycach, Szastarce i Kraśniku. 
 Po zakończeniu pierwszego etapu rozpoczęła się faza 
półfinałowa. Mecze będą rozgrywane systemem ,,na krzyż” tj. I miejsce 
z pierwszej grupy gra z II miejscem z drugiej grupy (mecz i rewanż). 
W półfinale naszym rywalem jest drużyna z Annopola, z którą wygraliśmy 
pierwszy mecz 3:0 i jeżeli wygramy w następnym przynajmniej dwa sety, to 
awansujemy do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie pomiędzy 
zwycięzcami półfinałów, natomiast przegrani walczyć będą o miejsce III. 

Runda zasadnicza:
Grupa I
1. GUKS MODLIBORZYCE
2. ,,GRYF” SZASTARKA
3. ,,TRÓJKA” KRAŚNIK
Grupa II
1. SKAŁKA ANNOPOL
2. KS GOK TRZYDNIK DUŻY
3. ZS ANNOPOL 

Prezes Gminnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego

w Modliborzycach

ZAWODY W PIŁCE SIATKOWEJ
 Dnia 22.01.2015r. w Janowie Lubelskim odbyły się zawody 
w piłce siatkowej kobiet klas licealnych. Startowały reprezentantki 4 szkół: 
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Portowego Wzgórza w Janowie 
Lubelskim, Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach, Zespół Szkół 
Zawodowych Janów Lubelski i Zespół Szkoł im. Wincentego Witosa. 

 L i c e u m  
Ogólnokształcące 
w Modliborzycach 
r e p r e z e n t o w a ł y  
uczennice k lasy 
pierwszej: Sylwia 
Szpinda, Sylwia 
Kokoszka, Diana 
Rychlak, Katarzyna 
Śmietana i Sylwia 
Pietrzyk oraz klasy 
drug ie j :  Jo lanta  
K r z y s z t o ń  

i Dominika Wielgus. Opiekunem zawodniczek był pan Tomasz Nalepa. 
Dziewczęta stoczyły trzy pojedynki, w których dały z siebie wszystko 
i zawzięcie walczyły o każdy punkt. Pierwszy mecz z Zespołem Szkół im. 
Wincentego Witosa zakończył się dla nas pozytywnym wynikiem. Po 
kolejnym starciu nasze reprezentantki trafiły na przeciwniczki z Zespołu 
Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, z którymi bezproblemowo 
wygrały trzy sety. 
 W finałowym spotkaniu drużyna Liceum Ogólnokształcące 
w Modliborzycach i Liceum Ogólnokształcące Janów Lubelski stoczyły 
zacięty pojedynek jednak pomimo stawianego oporu naszych zawodniczek 
i zacieklej rywalizacji gospodarze zajęli I miejsce, natomiast nasza ekipa 
uplasowała się na bardzo dobrym II miejscu. 
 Pomimo młodego wieku, dziewczęta pokazały wielki hart ducha, 
z czego jesteśmy bardzo dumni.

Samorząd Uczniowski 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Modliborzycach



KONKURS LITERACKI

ROCZNE PODSUMOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI KLUBU

 Już w pierwszych dniach stycznia 2014 r. Sebastian Rogoża 
i Sławomir Śmietana wzięli udział w 4 - dniowym zgrupowaniu w Elblągu. 
 Rok 2014 przyniósł wiele sukcesów na arenie wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej. Zaczęło się od występu naszych zawodników 
w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, na których to 
dwójka naszych zawodników: Karol Kucharski i Sebastian Rogoża 
wywalczyła bardzo wysokie punktowane miejsca. Obaj reprezentanci 
startowali w tej samej kategorii wagowej. Po zaciętych pojedynkach Karol 
uplasował się na V miejscu, natomiast Sebastian wywalczył II miejsce 
w kategorii do  66 kg. 
 Kolejnym ze startów był Puchar Polski Juniorów w Pile. 
Reprezentował nas tylko jeden zawodnik Sebastian Rogoża. Był to 
dotychczas największy sukces naszego judoki, gdyż zajął  on II miejsce 
w kategorii wagowej do 60 kg. 
 Po dobrym początku roku przyszedł czas na Mistrzostwa Polski 
Juniorek i Juniorów w Kielcach. Niestety, tym razem nie udało się przejść 
Sebastianowi nawet strefy eliminacyjnej. 
 Kolejnym startem był Otwarty Puchar Polski Młodzików 
i Juniorów w Łodzi ,gdzie wystartowała dwójka naszych zawodników: 
Sławomir Śmietana (startujący w kategorii wiekowej młodzika) i Sebastian 
Rogoża (startujący w kategorii Juniora). Swój debiut na arenie 
ogólnopolskiej świetnie zaliczył młody judoka z Modliborzyc.  Sławomir 
Śmietana po emocjonujących walkach zajął 14 miejsce w swojej kategorii 
wagowej. Natomiast jego starszy kolega Sebastian uplasował się na 
7 miejscu, zdobywając kolejne punkty do rocznego rankingu Polskiego 
Związku Judo. 
 Na przełomie maja i czerwca w Opolu odbył się Otwarty Puchar 
Polski Juniorów w Judo. Bardzo dobrze zaprezentował się Sebastian 
Rogoża, który przełamał się i wygrał kategorię do 60 kg. Nie było jeszcze 
sportowca, który  zwyciężył na zawodach tej rangi. 

 W czasie przerwy wakacyjnej nasi judocy brali udział 
w zgrupowaniu we Wrocławiu. Były to trzy dniu ostrych treningów 
z najlepszymi zawodnikami z Europy, Azji oraz Ameryki.
 W sierpniu reprezentanci klubu: Gabriela, Katarzyna i Sławomir 
Śmietanowie oraz Maciej Czuba, Bartosz Czuba, Bartek Dziewa, Kamil 
Góra, Jakub Matysiak i Sebastian Rogoża pojechali na 2 - tygodniowy obóz 
do Szczawnicy. Tam wraz z reprezentacją województwa podkarpackiego 
pracowali nad poprawą swojej wydolności, kondycji oraz siły.

 Już 6 września na macie po raz kolejny do walki stanął Sebastian 
Rogoża, który rozpoczął II część sezonu od V miejsca na Otwartym 
Pucharze Polski w Sochaczewie. 
 13 września 2014 roku do walki o medale w najważniejszym 
turnieju dla młodzików przystąpił Sławomir Śmietana, który podczas 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Warszawie zajął IX miejsce 
w nowej dla siebie kategorii wagowej. 

 Następnymi zawodami był bardzo mocno obsadzone Warsaw 
Judo Open – Europejski Turniej Judo, w którym wystartowała dwójka 
naszych zawodników Katarzyna Śmietana i Sebastian Rogoża. Oboje zajęli
bardzo dobre wysokie miejsca: Kasia – IX, natomiast Sebastian - VII. 
 W połowie października Katarzyna Śmietana i Sebastian Rogoża 
wyruszyli do Wrocławia, aby wziąć udział w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Oleśnicy – Wrocław Open. Niestety, tym razem nie udało im 
się przejść strefy eliminacyjnej i odpadli już w pierwszych walkach
turnieju. 
 Kolejnymi zawodami, w jakich zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowe Judo Team Modliborzyce brali udział, były Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego w kategorii dzieci i młodzików. Na turniej do 
Lublina pojechała dziesiątka naszych judoków w składzie: Wiktoria 
Kwaśnik, Aleksandra Wielgus, Gabriela Śmietana, Julia Janik, Jakub 
Matysiak, Paweł Kwaśnik, Rafał Dziadosz, Bartłomiej Dziewa, Maciej 
Czuba oraz Sławomir Śmietana. Jedynie trójce z nich udało się wywalczyć 
punktowane miejsca. Bardzo dobrze zaprezentował się Maciej Czuba, 
zajmując IV miejsce oraz Gabriela i Sławomir Śmietana, którzy ukończyli 
zawody na V miejscu. 

 Pod koniec roku w Lublinie odbyły się jeszcze Akademickie 
Mistrzostwa  Województwa Lubelskiego, w których wystartowali Mateusz 
Muzyka i Sebastian Rogoża. Mateusz wywalczył III miejsce w kategorii do 
73 kg. Sebastian nie dał szans rywalom, wygrywając kategorię do 66 kg.

 Podsumowując - rok 2014 możemy zaliczyć  do udanych, nie 
tylko na turniejach wojewódzkich, ale również i krajowych. Po bardzo 
dobrych występach na szczeblu ogólnopolskim Sebastian Rogoża 
ukończył rok na III miejscu w rankingu Polskiego Związku Judo. Łącznie 
wywalczył 86 pkt.  Dobra postawa zawodnika została doceniona przez 
trenerów Kadry Narodowej, którzy powołali Sebastiana do reprezentacji 
Polski na 2015 rok.

UKS Judo Team

UKS JUDO TEAM MODLIBORZYCE



WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
JASEŁKA W BIBLIOTECE

 We wtorek, 20 stycznia 2015 roku, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach odbyły się „Jasełka 
w bibliotece”.
 W rolach głównych wystąpiły dzieci z klasy II a Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Modliborzycach, a czuwała nad wszystkim pani Bożena 
Pikula – wychowawca klasy.  

 Mali aktorzy przedstawili program bożonarodzeniowy z udziałem 
tradycyjnych postaci biblijnych. Nie zabrakło również kolęd i pastorałek, 
które w interpretacji dzieci brzmiały wyjątkowo. 
 Widowisko obejrzeli rodzice i dziadkowie małych artystów, jak 
również zaproszeni goście. Nie obyło się bez wspólnego śpiewania kolęd. 
 Były to pierwsze jasełka zorganizowane w naszej bibliotece, ale 
m a m y  n a d z i e j ę ,  ż e  n i e  o s t a t n i e .     

FERIE W BIBLIOTECE

 Tegoroczne ferie zimowe w Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
K. Zielińskiego w Modliborzycach przebiegały pod hasłem: „Zimowe 
spotkanie w bibliotece”. 
 Na zajęciach plastycznych „Wykonaj coś ładnego prawie 
z niczego” maluchy wykazywały się swoimi artystycznymi zdolnościami.
 Robiliśmy skarpetkowe bałwanki i kolorowe maski karnawałowe. 
W trakcie „Baśniowej podróży dookoła świata” dzieci słuchały bajek z Danii, 
Francji i Niemiec, a w drugiej części spotkania stworzyły zimową krainę 
z pasty do zębów oraz wykleiły plasteliną postacie z ulubionych bajek. 
 W ramach „Zimowego oglądania” dzieci spotykały się 

z  u l u b i o n y m i  
b o h a t e r a m i  
p o d c z a s  
b a j k o w y c h  
seansów. 
Od poniedziałku  
d o  p i ą t k u ,  
w godzinach pracy 
biblioteki, dzieci 
k o r z y s t a ł y  
z Kącika Malucha, 
gdzie czekały na 
nie kolorowanki, 
g ry  p lanszowe 
i  z a b a w k i  
e d u k a c y j n e .  
W czasie fer i i  
dzieci i młodzież 

chętnie korzystała  ze stanowisk  komputerowych z dostępem do Internetu.  
 Na zakończenie ferii odbył się karnawałowy bal przebierańców.
Tegoroczne ferie przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Młodzi 
uczestnicy warsztatów okazali się bardzo kreatywni. Stworzyli ładne 
i oryginalne prace. W ciągu dwóch tygodni odbyło się 6 spotkań, w których 
łącznie uczestniczyło 137 dzieci. 

„JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”
WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci gościliśmy 
w naszej bibliotece przedszkolaki. W piątek 20 lutego 2015 r. odwiedziła nas 
grupa starszaków z wychowawczynią Ewą Kutyłą, a we wtorek 24 lutego 
2015 r. kolejna grupa z wychowawczynią Renatą Chudy.  
   
 Dzieci poznały krótką historię książki: od kamiennej tabliczki do 
audiobook'a i e-booka'a. Dowiedziały się, jak powstaje książka i jakie etapy 

II GMINNE DYKTANDO 
DLA UCZNIÓW 

KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Już po raz drugi, wpisując się w obchody Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego, nasza biblioteka zorganizowała Gminne Dyktando 
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Podobnie jak w ubiegłym roku, 
patronat nad dyktandem objął burmistrz Modliborzyc -  Witold Kowalik.

 Do dyktanda na szczeblu gminnym przystąpiło 29 uczniów ze 
szkół podstawowych z terenu całej gminy, wyłonionych podczas eliminacji 
szkolnych. Tekst dyktanda dotyczył kanonizacji Jana Pawła II. 
 W skład komisji konkursowej weszli: pan Zdzisław Drzazga, pani 
Małgorzata Tatko oraz pani Katarzyna Tatko.    
Wyniki drugiej edycji dyktanda przedstawiają się następująco: I miejsce 
– Alicja Kusz, II miejsce ex aequo – Beata Pikula i Magdalena Martyna,
III miejsce – Ewelina Pikula.
Wyróżniono dwie prace - Cezarego Piotrowskiego i Weroniki Dziewy. 

poznały budowę książki oraz dowiedziały się, jak prawidłowo należy 
„obchodzić” się z książką.  

 Na zakończenie w nagrodę dzieci dostały zakładki do książek 
oraz coś słodkiego. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw w „Kąciku 
malucha”. Przedszkolaki wyszły z biblioteki bardzo zadowolone. Obiecały, 
że wrócą po książki! 



KONKURS LITERACKI

„KAZIKI” ŚWIĘTO PATRONA BIBLIOTEKI

 W dniu 4 marca 2015 roku obchodziliśmy już po raz piąty „Kaziki” 
– dzień patrona Gminnej Biblioteki Publicznej – Kazimierza Zielińskiego. 
 
 Z tej okazji gościliśmy w bibliotece Scholę, działającą przy naszej 
parafii, z księdzem wikarym Mateuszem Woszczyną. Na początku 
spotkania dzieci poznały sylwetkę Kazimierza Zielińskiego, który był 
również założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej 

parafii oraz jego 
p i e r w s z y m  
prezesem.  
Po obejrzeniu 
p r e z e n t a c j i  
multimedialnej 
d z i e c i  w r a z  
z  k s i ę d z e m  
wykonały mini-
koncert pieśni 
wielkopostnych. 
S p o t k a n i e  
zakończyliśmy 
s ł o d k i m  

FILIA BIBLIOTECZNA 
W  STOJESZYNIE PIERWSZYM

WIZYTA KS. BISKUPA 

 Dnia 9 stycznia 2015 r. Filia Biblioteczna w Stojeszynie 
Pierwszym miała zaszczyt gościć Jego Ekscelencję księdza biskupa 
Edwarda Frankowskiego. Towarzyszyli mu: dyrektor Papieskich Dzieł 
Misyjnych Diecezji Sandomierskiej ks. Daniel Koryciński oraz ks. Krzysztof 
Woźniak - proboszcz parafii. Odwiedziny były powiązane z wizytacją 
kanoniczną Parafii p.w.  Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich.
    

 Ksiądz Biskup zwiedził bibliotekę, porozmawiał z czytelnikami 
biblioteki o zbiorach, jakimi dysponuje placówka. Zainteresował się 
preferencjami czytelniczymi dzieci i młodzieży oraz stanem czytelnictwa 
w naszej miejscowości, zachęcał rodziców i dziadków do czytania mądrej 
i wartościowej lektury dzieciom. Podkreślał, że dzięki czytaniu rozwija się 
wrażliwość estetyczna dzieci. Czytanie książek wpływa na rozwój 
intelektualny, kształtuje wyobraźnię, ćwiczy pamięć i uwagę. Mówił 
o ważnej roli wychowawczej biblioteki w środowisku.
 Na zakończenie wizyty udzielił zebranym pasterskiego 
błogosławieństwa, wręczył pamiątkowe obrazki i dokonał wpisu do kroniki 
biblioteki.

VIII BIBLIOTECZNE KOLĘDOWANIE 

 Dnia 14 stycznia 2015 r. w Filii  Bibliotecznej  w Stojeszynie 
Pierwszym odbyło się VIII Biblioteczne Kolędowanie. Uczestnicy spotkania, 
zanim przystąpili do wspólnego śpiewu kolęd, mieli okazję zobaczyć 
przedstawienie  „Kolędowanie z gwiazdą” w wykonaniu pań i panów 
z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie 
Lubelskim  pod kierunkiem  pani  Zofii Widz – Baryły. Piętnastoosobowy  
zespół aktorów  przedstawił uczniom klasy pierwszej i trzeciej Szkoły 
Podstawowej  im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym oraz czytelnikom  
biblioteki  staropolski zwyczaj kolędowania. Dzieci dowiedziały się, że 
przebierańcy niegdyś byli  z niecierpliwością oczekiwani w każdym domu 
na wsi, ponieważ ich pojawienie się zapewniało gospodarzom urodzaj oraz 
pomyślność w nadchodzącym roku. Kolędnicy nie omijali żadnego domu 
podczas swej wędrówki, która była dla wszystkich wesołą zabawą. 
Ogromną radość wzbudziła postać niesfornej Kozy, Diabełka 
i Niedźwiedzia. Ponadto byli tam : Babcia, Aniołki, Kominiarz, Gospodyni, 
muzykanci, pastuszkowie, Żydek i Gwiazdor. Ważnym, chwytającym za 
serce punktem przedstawienia były skierowane do publiczności życzenia 
kolędników na Nowy Rok. Odwzajemniając słowa artystów, wypada życzyć 
Im  dużo zdrowia, szczęścia, wielu sił, wytrwałości i pozyskiwania ciągle 
nowych słuchaczy.

      W podziękowaniu za kolędę zostali nagrodzeni gromkimi brawami 
i zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez członków Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dorosłych.

FERIE

 W  c z a s i e  f e r i i  
w bibliotece odbywały się 
zajęcia plastyczne dla 
d z i e c i  „ P a p i e r o w e  
szaleństwo”, czytaliśmy 
fragmenty książki „Jak 
Lolek został papieżem” 
Mar iusza Wol lnego.  
Dzieci spędzały wolny 
czas przy układaniu 
puzzli oraz grając w gry 
planszowe. 

Alfreda Gierłach

FILIA BIBLIOTECZNA 
W WOLICY PIERWSZEJ

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE W KAPLICY

DZIEŃ KOBIET

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w naszej bibliotece 
gościliśmy pana profesora dr.hab.n.med. Jana Kotarskiego, który wygłosił  
prelekcję na temat profilaktyki zdrowia kobiet.

 Na łamach naszego kwartalnika kobiety z Koła Gospodyń 
Wiejskich  pragną serdecznie  podziękować panu profesorowi za cenne 
wskazówki i rady dotyczące badań profilaktycznych.

Jadwiga Piech



KULTURA
SUKCES EWELINY 

W KRAKOWIE

 21 grudnia 2014 r. pięć naszych wokalistek 
reprezentowało Modliborzyce w f inale XV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży 
„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” w Nowohuckim 
Centrum Kultury w Krakowie. Znalezienie się w gronie 
nominowanych na krakowskiej scenie jest już dużym 
osiągnięciem, a cóż dopiero w gronie nagrodzonych. 
 Ewelina Gąska, prowadzona przez 
instruktorkę Jadwigę Wieżyńską, zdobyła III nagrodę 
w kategorii 11-13 lat. Gratulacje.

 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY

 Tematem przewodnim 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy była pomoc dla dziecięcych oddziałów onkologicznych oraz, 
kolejny rok z rzędu, dla godnej opieki medycznej seniorów. 
 11 stycznia 2015 r. na scenie GOK-u dla licznej publiczności 
wystąpili: nasza orkiestra dęta, przedszkolaki z Modliborzyc, soliści 

i zespoły wokalne, 
zespoły taneczne 
i kabarety z GOK-u 
oraz świetlicy w 
Wierzchowiskach, 
„Opowieść wigilijną” 
wystawili uczniowie 
Z e s p o ł u  S z k ó ł  
w Modliborzycach. 
Zagrały zespoły: 
M a r v e l  
z Modliborzyc i Fall 
of Horus z Kraśnika. 

Ośmioro wolontariuszy: Anna 
Grzyb, Magda Hunicz, Angelika 
W a l a ,  E d y t a  Z i m a k  
(w Modliborzycach), Barbara 
Kołtyś, Rafał Lenart, Dominika 
Wojtan i Sebastian Wołoszynek 
(w Wierzchowiskach) z pomocą 
przyjaciół i opiekunów zebrało 
do orkiestrowych puszek 
2508,83 zł i 1 eurocenta. 
 S e r d e c z n e  
p o d z i ę k o w a n i a  d l a  
wolontariuszy i opiekunów oraz nauczycieli z Zespołu Szkół 
w Wierzchowiskach za zaangażowanie. Podczas licytacji gadżetów 
przysłanych przez WOŚP oraz przekazanych przez darczyńców zebraliśmy 
328,00 zł. Łączna kwota, jaką przekazał nasz sztab Fundacji WOŚP w tym 
roku, to 2836,83 zł. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy kolejny 
rok grali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

XVII MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD 
TRADYCYJNYCH KOLĘD I PASTORAŁEK

 8 stycznia 2015 r. występy artystów biorących udział w XVII 
Międzypowiatowym Przeglądzie Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek 
(13 zespołów śpiewaczych i 7 solistów) oceniali; Barbara Nazarewicz 
– etnograf, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim 
- przewodnicząca, Janina Biegalska – Urząd Marszałkowski w Lublinie, 
Andrzej Wojtan – Redaktor Naczelny „Gazety Chłopskiej” 
i dwumiesięcznika „Kultura Ludowa” oraz Andrzej Sar – instruktor WOK 
w Lublinie.
 W kategorii zespołów śpiewaczych:
 I miejsce (ex aequo) przyznano zespołom śpiewaczym; „Jarzębina” 
z Kocudzy i „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze. II miejsce zajął Męski 
Zespół Śpiewaczy z Godziszowa, III nagrodę zdobył Zespół Śpiewaczy 
„Linowianki” z Linowa (świętokrzyskie). Nagrody ufundował Burmistrz 
Modliborzyc – Witold Kowalik.
 Nagrodę specjalną im. Stanisława Fijałkowskiego, ufundowaną 
przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, otrzymał 
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki”.  Nagrody specjalne im. 
Włodzimierza Gomółki ufundowane przez Zarząd Powiatowy PSL 
otrzymały Zespoły Śpiewacze „Janowianki”  oraz Zespół Śpiewaczy z GOK 
Modliborzyce.
 W kategorii solistów śpiewaków:
I nagrodę zdobyła Agnieszka Łukasik z Zofianki,  II nagrodę otrzymał 
Mirosław Kolasa z Szastarki, III miejsce przyznano Stefanii Suchorze ze 
Stojeszyna.
 Nagrody dla solistów ufundował Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Piotr Rogoża.
 Współorganizatorem Przeglądu, jak co roku, było Starostwo 
Powiatowe w Janowie Lubelskim. Podziękowania należą się również 
sponsorowi: Zakładom Przetwórstwa Mięsa „Matthias” z Kolonii Zamek.

 PRZEGLĄDY

 W dniach 19-23 stycznia 2015 r. w puławskim „Domu Chemika” 
odbywał się XX Ogólnopolski Festiwal Kolęd. Podczas pięciu dni 
przesłuchań wystąpiło ponad 300 zespołów i solistów w różnych 
kategoriach wiekowych. Tym przyjemniejszy był werdykt Jury; Zespół 

Śpiewaczy GOK 
Modliborzyce zdobył 
I I  n a g r o d ę  
w  k a t e g o r i i  
dorosłych.
 N a  V                   
Międzypowiatowym 
Przeglądzie Kolęd, 
P a s t o r a ł e k  
i  W i d o w i s k  
K o l ę d n i c z y c h  
w Polichnie Zespół 
Śpiewaczy zajął  
I miejsce.

 22 stycznia 2015 r. na XXVII Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek w Janowskim Ośrodku Kultury w kategorii klas I-III Julia 
Jaskowska zajęła pierwsze miejsce a Julia Fijałkowska - drugie. W kategorii 
zespołów II nagrodę zdobył zespół „Rodzinna Kolęda” (rodzina Lenartów).
 31 stycznia 2015 r. na V Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, 
Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie w najmłodszej kategorii 
wiekowej I nagrodę zdobyła Ala Tracz a Julia Fijałkowska została 
wyróżniona. W kategorii szkół średnich I nagrodę zdobyła Katarzyna 
Wisińska.

„JASEŁKA”

 W tegorocznych „Jasełkach”, przygotowywanych przez Krystynę 
Wójcik, uczestniczyło 24 naszych aktorów z wszystkich grup wiekowych. 

Podczas dwóch przedstawień; 28 i 29 stycznia 2015 r., „Jasełka” obejrzeli 
dorośli widzowie oraz uczniowie Zespołu Szkół z Modliborzyc.



ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
SPOTKANIE OPŁATKOWE

 W dniach od 16 do 
1 9  g r u d n i a  2 0 1 4  r o k u  
 w naszym przedszkolu odbyły 
się spotkania opłatkowe. 
Każda grupa przygotowała 
w y s t ę p  o  t e m a t y c e  
bożonarodzen iowe j .  Po  
s k o ń c z o n e j  c z ę ś c i  
a r t y s t y c z n e j  n a s t ą p i ł o  
dz ie len ie s ię  opłatk iem 
i składanie życzeń. Nie 
zabrakło również tradycyjnego 
czerwonego barszczyku 
i strucli z makiem.
    

NIEZWYKŁA WIZYTA

 16 stycznia 2015 roku nasze przedszkole odwiedził niezwykły 
gość  -  biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Jego Ekscelencja Ks. 
Edward Frankowski.

 Po  miłym powitaniu, dzieci zaprezentowały swoją znajomość 
kolęd, do których wykonania przyłączyli się znakomici goście. Ksiądz 
biskup zgromadzonym udzielił pasterskiego błogosławieństwa, wręczył 
pamiątkowe obrazki i dokonał wpisu do kroniki przedszkolnej. Wizytę 
zakończyło spotkanie ks. Biskupa z nauczycielami  i pracownikami 
przedszkola.

KOCHAMY WAS

 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 stycznia - Dzień 
Dziadka. To jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych świąt 
w kalendarzu. 

 Tradycyjnie, w naszym przedszkolu od wielu już lat odbywają się 
spotkania, na które dzieci przygotowują okolicznościowe występy dla 
swoich najdroższych Babć i Dziadków. Śpiewają piosenki, recytują 
wierszyki, składają życzenia oraz wręczają laurki i upominki. Wspólnie  
zasiadają do skromnego poczęstunku. Mamy nadzieję, że te wzruszające 
chwile będą pięknym wspomnieniem dla wszystkich. 

FERIE

 Podczas tegorocznych ferii zimowych zaproponowaliśmy 
dzieciom i młodzieży prezentacje filmowe, warsztaty; wokalne, teatralne 
i tańca towarzyskiego, karaoke, zajęcia plastyczne oraz cieszący się 
ogromnym powodzeniem karnawałowy bal przebierańców. 

 Serdeczne podziękowania należą się naszym gościom, którzy 
poprowadzili zajęcia. 

 P a n i  
T e r e s a  
K r a s o w s k a  
p r o w a d z i ł a  
naukę tworzenia 
wyrobów i ozdób 
z  „ w i k l i n y  
papierowej”, pan 
R y s z a r d  
Ostrowski uczył 

t w o r z e n i a  
d o m k ó w  
z zapałek, a pan 
J e r z y  K a ł d u ś  
w p r o w a d z a ł  
w  t a j n i k i  
aktorstwa.

Andrzej Rząd

BAL W PRZEDSZKOLU 

 W naszej placówce bale były i są atrakcyjną, lubianą przez dzieci 
formą rozrywki, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Przedszkolaki 
29 stycznia 2015 roku uczestniczyły w balu karnawałowym. Sala balowa od 
rana gościła kolorowe postacie. Dzieci przebrane za bohaterów znanych 
bajek, piratów, policjantów, księżniczki bawiły się wesoło. Kolejny bal 
karnawałowy już za rok.



CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?

WIGILIA

 Dnia 19.12.2014 roku odbyła się w naszym przedszkolu Wigilia. 
Wszyscy odświętnie ubrani złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem. 
Potem wszyscy usiedli do świątecznego stołu, na którym były tradycyjne 
potrawy wigilijne.

„BĄDŹ POZDROWIONY GOŚCIU NASZ 
W RADOSNE NASZE PROGI WEJDŹ…”

 Dnia 16.01.2015 roku ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz wizytował 
naszą parafię, w tym Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego 
w Wierzchowiskach Drugich. Dzieci z przedszkola wraz z uczniami kl. III i IV 
powitały dostojnego gościa, prezentując krótki i uroczysty program oparty 
na wspólnym kolędowaniu.

BAL KARNAWAŁOWY

 17 lutego 2015 r. odbył się „Bal karnawałowy” z udziałem dzieci 
nie uczęszczających do przedszkola.
 W organizację balu zaangażowali się Rodzice, a także 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy swą pomocą, ciekawym 
przebraniem i wspaniałą zabawą uatrakcyjnili dzieciom zabawę.

„MY SWOJE BABCIE I DZIADKÓW 
MOCNO KOCHAMY!”

 
 Tradycją naszego przedszkola są coroczne spotkania z Babcią 
i Dziadkiem w przedszkolu. Dnia 25 lutego dzieci składały życzenia, 

wręczały prezenty i prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne 
przed najukochańszymi gośćmi. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek 
– iskrzący tort!

Nauczycielki przedszkola

 9 marca 2015 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień 
Kobiet. Z okazji Święta dziewczynki otrzymały upominki, panie - kwiatki 

RODZICE CZYTAJĄ DZIECIOM

 Ogromne znaczenie w wychowaniu ma kontakt małego dziecka 
z żywym słowem. Rodzice z grupy "Maluchów" biorą aktywnie udział w akcji 
"Rodzice czytają dzieciom". 

 Czytanie utworów literatury dla dzieci odbywa się w sali zajęć 
w każdy czwartek. Akcja cieszy się dużym powodzeniem. Jest to okazja do 
wczesnego zainteresowania książką, wzajemnej integracji oraz 
włączenia się rodziców w życie grupy. Jako podziękowanie 
r o d z i c e  o t r z y m u j ą  o d  d z i e c i  p a m i ą t k o w ą  l a u r k ę .                  

Dorota Kańkowska

DZIEŃ KOBIET

i miłe życzenia. W przedszkolnych salach zagościł ciepły i  pogodny nastrój, 
a dzieci  wesoło spędziły czas przy słodkim poczęstunku. 
 Wszystkim Kobietom (małym i dużym) składamy najlepsze 
życzenia również na  pozostałe dni w roku.



ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
DOBRO URZEKA I PROCENTUJE

 Okres przedświąteczny w naszej szkole to czas wielu 
przedsięwzięć i uroczystości.
 Zaczęło się od „Szlachetnej paczki”, którą zainicjowała młodzież 
licealna, zaś w akcję zaangażowali się uczniowie ze wszystkich klas oraz 
nauczyciele i pracownicy.
 Cieszy nas otwartość i wrażliwość młodych ludzi, którzy chcą 
i potrafią dzielić się z uboższym bliźnim.
 W iście świąteczny nastrój wprowadziła nas inscenizacja 
staropolskiej wigilii wg ,,Chłopów” W. S. Reymonta w wykonaniu uczniów 
klasy I b gimnazjum pod kierunkiem pani Jolanty Blachy.
 Myślą przewodnią przedstawienia było przywołanie obrzędów 
o charakterze religijnym, związanych z Bożym Narodzeniem, kultywowanie 
tradycji, tego ,co w niej najważniejsze i najistotniejsze, i co łączy nas 
z dorobkiem pokoleń.
 Korytarz gimnazjalny zamienił się we wnętrze chłopskiej chaty 
z piecem, dużym stołem, udekorowanymi świętymi obrazami, ławą, 
tradycyjnym pająkiem, kilimami, glinianymi  kuchennymi naczyniami itp.

 Obserwując pracę dziewcząt, ubranych w przepiękne ludowe 
stroje, mogliśmy śledzić nie tylko przygotowania do wigilii, ale przede 
wszystkim być świadkami celebrowania wieczerzy wigilijnej w chacie 
Borynów. W domu tym znalazło się miejsce dla wszystkich ubogich, także 
tych opuszczonych przez własne dzieci. Zostali oni obdarowani dobrym 
słowem, uśmiechem i doświadczyli staropolskiej gościnności.
 Młodzi aktorzy i soliści przypomnieli również zapomniane dawne 
kolędy (dobrze znane naszym dziadkom czy pradziadkom) :,,Stała nam się 
nowina miła”, ,,Leży Jezus malusieńki”, ,, A wczora z wieczora”, ,,Zjawiło się 
nam dziś coś nowego”, dzielnie zmagając się z archaicznymi formami 
wyrazów.
 I płynęły kolędy po pięciolinii czasu, przywołując wspomnienia…
 Borynowie celująco zdali egzamin z miłości bliźniego, a my?
Przedłużeniem tego liryczno- refleksyjnego nastroju było wspólne 
kolędowanie klas I- III gimnazjum przy akompaniamencie pana  Stanisława 
Długosza- nauczyciela muzyki. Uczniowie i wychowawcy wykonali 
chóralnie 13 najbardziej znanych kolęd - w myśl powiedzenia - kto śpiewa, 
dwa razy się modli.
 Każdą kolędę poprzedzała krótka informacja o czasie powstania 
pieśni, autorze i linii melodycznej.
 Była to pierwsza, ale nie ostatnia forma wspólnego spędzenia 
godziny wychowawczej w duchu tradycyjnych wartości.
 Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Modliborzycach 
przeprowadził kilka akcji charytatywnych. Zorganizowano kiermasz 
ciasteczek domowego wypieku, a dochód przeznaczono na prezenty dla 
dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.
 Kolejną inicjatywą była zbiórka słodyczy dla podopiecznych 
Domu Dziecka ,,Promyk” pod hasłem ,,I ty możesz zostać  świętym 
Mikołajem”. W ramach akcji zaprezentowano dwa przedstawienia dla 
społeczności szkolnej: klasa IV a i VI a –pod kierunkiem pań A. Kwaśnik, 
A. Gorczycy i M. Wielgus - baśń Andersena ,,Dziewczynka z zapałkami”, 

a klasa I LO fragment ,,Opowieści wigilijnej” Dickensa. Przesłanie obu 
inscenizacji można ująć w dwu zdaniach:

 Troska o bliźniego i jego potrzeby jest ważniejsza niż kariera czy 
interesy, a samo współczucie nie wystarczy, jeśli nie towarzyszy mu czyn.

Anna Łukasik

OPŁATKOWE SPOTKANIE LICEALISTÓW

 W czwartek 18. grudnia 2014 r. uczniowie i nauczyciele Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modliborzycach wzięli udział 
w  t r a d y c y j n e j  u r o c z y s t o ś c i  o p ł a t k o w e j .      
 
 Licealiści gościli u siebie burmistrza Modliborzyc pana Witolda 
Kowalika, księdza proboszcza Marka Danka, księdza Mateusza 
Woszczynę oraz dyrektora GZOSiP pana Roberta Białego.  
 Część artystyczną stanowił montaż słowno-muzyczny, oparty na 
tekstach poetyckich księdza Jana Twardowskiego. Wiersze, kolędy 
i składane sobie życzenia były, dla uczestników spotkania, zapowiedzią 
zbliżających się świąt. Przy wspólnym stole zasiedli, jak co roku, zaproszeni 
goście, uczniowie oraz pedagodzy. Świątecznej atmosfery uroczystości 
dopełniła aranżacja sali, będąca efektem pracy pani Doroty Babickiej.  
Tegoroczne spotkanie opłatkowe, w miejscowym liceum, było już 
dwudziestym w historii szkoły.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 PO RAZ II Z RZĘDU MISTRZEM POWIATU!!!

 21 stycznia 2015 roku w hali sportowej LO w Modliborzycach 
odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej chłopców. W sportowej 
rywalizacji wzięło udział pięć zespołów, reprezentujących szkoły: LO 
w  Janowie Lubelskim, ZSZ  w Janowie Lubelskim, ZS w Janowie 
Lubelskim, ZSCKR Potoczek oraz LO w Modliborzycach.

 Zawodnicy, reprezentujący LO w Modliborzycach, nie dali szans 
na wygraną  żadnemu zespołowi i wygrali wszystkie mecze. 
Wyniki zespołu LO z Modliborzyc w poszczególnych meczach:
· LO Modliborzyce – ZSZ Janów Lubelski  2:0 
· LO Modliborzyce – ZSCKR Potoczek      2:0
· LO Modliborzyce – LO Janów Lubelski    2:1
· LO Modliborzyce –ZS Janów Lubelski     2:0
 Skład zespołu LO Modliborzyce: Sołtys Sebastian, Szostek 
Daniel, Pelc Bartłomiej, Piotrowski Paweł, Kutyła Kamil, Gierłach Paweł, 
Sochaj Bartłomiej, Biernat Marcin, Szczepaniak Artur, Giżka Paweł.

         Opiekunowie: Tomasz Mazur i Beata Bańka



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

DOBRE WYSTĘPY TENISISTÓW 

 Zawodnicy PG w Stojeszynie Pierwszym zdominowali Gminną 
Gimnazjadę w Indywidualnym Tenisie Stołowym. Zawody odbyły się 
23.10.2014r. w Zespole Szkół w Wierzchowiskach. Do rywalizacji 
przystąpiło ośmioro uczniów PG w Stojeszynie (trzy dziewczynki i pięciu 
chłopców), z czego siedmioro wywalczyło awans do zawodów 
powiatowych.
 Dziewczęta: I miejsce – Cyran Kinga, II miejsce – Grzegórska 
Kinga, III miejsce – Kania Katarzyna,
 Chłopcy: I miejsce – Łańczak Wiktor, II miejsce – Rudnicki 
Wojciech, III miejsce – Skupiński Karol, V miejsce – Góreczny Grzegorz.
 5 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Dzwoli odbyła się 
Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnym Tenisie Stołowym. Po bardzo 
zaciętych pojedynkach dwie zawodniczki Kania Katarzyna i Cyran Kinga 
wywalczyły awans do zawodów rejonowych. 

Tomasz Nalepa  

,,MALEŃKA MIŁOŚĆ ZBAWI ŚWIAT…”

 Tradycyjnie w naszej szkole, w ostatni dzień nauki przed 
świętami 19 grudnia 2014 r., odbyły się spotkania opłatkowe 
w poszczególnych klasach z wychowawcami, a po nich jasełka szkolne 
z ,,Małym Księciem”.
  To tego dnia Mały Książę uświadomił nam, jak mało poświęcamy 
sobie wszyscy czasu, jak mało jest w naszych sercach miłości do drugiego 
człowieka. Było to główne przesłanie bożonarodzeniowych  jasełek. Całość 
przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami oraz prezentacją 
multimedialną, nawiązującą do tematyki jasełek. Ogromne zaangażowanie 
młodych aktorów zaowocowało wspaniałym spektaklem, który wywarł duże 
wrażenie na widzach. 

 Na akademię przybyli zaproszeni goście: Ksiądz Proboszcz 
Krzysztof Woźniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w  Modliborzycach pan 
Piotr Rogoża, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice 
i dzieci. Po inscenizacji pan Piotr Rogoża złożył życzenia wszystkim 
uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Błogosławionych Świąt 
życzył Ksiądz Proboszcz oraz pani Dyrektor Małgorzata Wisińska.

Agnieszka Kaproń
Monika Brzozowska

MASKOWY BAL KARNAWAŁOWY 

 W sobotę 24 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 rozpoczęła się 
w naszej szkole zabawa choinkowa. W tym roku ta tradycyjna impreza 
szkolna odbyła się pod nazwą maskowego balu karnawałowego, przez co 
jej uczestnicy zachęcani byli do założenia masek. O godzinie 17.00 

uczniowie, bawiąc się w kółeczku prowadzonym przez panie 
wychowawczynie, zaprezentowali swoje kreacje na ten balowy wieczór. Po 
wspólnym, pamiątkowym zdjęciu, wszyscy przebierańcy otrzymali słodkie 
upominki. Natomiast o godzinie 17.30 rozpoczęła się karnawałowa loteria 
fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na Lubelskie Hospicjum 
dla Dzieci im. „Małego Księcia”. Za dobre, hojne serce wszystkim 
serdecznie dziękujemy.
 Na spragnionych i lekko osłabionych szalonymi tańcami 
uczestników sobotniej zabawy czekały w klasach poczęstunki oraz paczki 
przygotowane przez Radę Rodziców.
 W imieniu pani Dyrektor i Rady Pedagogicznej składamy 
serdeczne podziękowania rodzicom za współpracę w przygotowaniu 
zabawy choinkowej.

KOLEJNE SUKCESY TENISISTÓW 

 9 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Dzwoli odbyła się 
Powiatowa Gimnazjada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt 
i Chłopców. Naszą Gminę reprezentowali uczniowie Publicznego   

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Stojeszynie Pierwszym.  
Zawodnicy pokazali się z dobrej  
strony,  a o zwycięstwie  
decydowały drobne szczegóły.  
Dziewczęta (Kinga Cyran,  
Katarzyna Kania)  zajęły III  
m i e j s c e ,  u l e g a j ą c  t y l k o  

drużynom z Dzwoli 2:3 i ze Zdziłowic 2:3. Chłopcy (Wiktor Łańczak, Damian 
Chodara) przegrali mecz o III miejsce i ostatecznie zajęli IV miejsce. Cieszy 
fakt, iż pomimo małej liczby uczniów, dzięki dobremu treningowi i chęciom, 
można wiele osiągnąć.

Tomasz Nalepa

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 Dnia 23 stycznia 2015 r. w naszym przedszkolu odbyło się 
spotkanie, na które przyszli szczególni goście. Świętowaliśmy bowiem 
Dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki swoim babciom i dziadkom 
przedstawiły program artystyczny, w którym rozwiązywały zagadki, 
recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Występy dzieci zostały 
nagrodzone gromkimi brawami i słodkościami. 
Oczywiście były 
także życzen ia ,  
l a u r k i  i  d z i ę k i  
u p r z e j m o ś c i  
r o d z i c ó w  
poczęstunek dla 
z a p r o s z o n y c h  
g o ś c i .  B a b c i e  
i  d z i a d k o w i e ,  
również włączyli się 
d o  z a b a w y  
z wnukami. 
S p o t k a n i e  
p r z e b i e g ł o  
w  s e r d e c z n e j  
atmosferze - pamiątką tych serdecznych chwil są zdjęcia.
 Serdecznie dziękuję babciom i dziadkom za liczne przybycie.
 

wychowawczyni Barbara Dudek

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO

 Ferie zimowe to dla uczniów czas odpoczynku od nauki, czas 
beztroskiej zabawy i spotkań z przyjaciółmi. Ponieważ zima tego roku jest 
łagodna i nie dopisała śniegiem i mrozem, odpadają sporty zimowe. 
Uczniowie nie mogą poszaleć na sankach czy nartach, więc trzeba im 
aktywnie wypełnić czas wolny.  Z tą myślą w ferie zimowe przeprowadzony 
został turniej tenisa stołowego dla uczniów ZPO w Stojeszynie Pierwszym. 
Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach:  dziewcząt i chłopców.
 Wyniki turnieju:
 Dziewczęta: I miejsce – Katarzyna Kania, II miejsce – Kinga 
Grzegórska, III miejsce – Gabriela Nosal.
 Chłopcy: I miejsce – Wiktor Łańczak, II miejsce – Damian 
Chodara, III miejsce – Przemysław Nosal.
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i dyplomy. Po zakończonym turnieju 
wszyscy chętni uczniowie rozegrali mecz towarzyski w piłkę siatkową. 
Myślę, że czas spędzony w szkole tego dnia był lepiej i przyjemniej 
wykorzystany dla zdrowia i kondycji fizycznej, niż siedzenie przed 
komputerem czy telewizorem. 

Tomasz Nalepa



FERIE ZIMOWE

 Ferie zimowe to czas odpoczynku od nauki, ale jednocześnie 
pora na rozmaite rozrywki i zabawy. Niestety, zima w tym toku nie 
dostarczyła nam zbyt wiele atrakcji, a o zabawach na śniegu można było co 
najwyżej pomarzyć. Dlatego uczniowie klasy V  i  VI  wraz  wychowawcami  
wybrali się  do Lublina na film ,,Pingwiny z Madagaskaru" i lodowisko.
 Głównym celem wyjazdu było zapewnienie uczniom spędzenia 
wolnego czasu w trakcie ferii zimowych. Nie wszyscy oczywiście są 

mistrzami łyżew, mimo to 
dzieci na lodzie radziły sobie 
znakomicie. Wyjazd był 
u d a n y ,  d o s t a r c z y ł  
uczestnikom  różnorodnych 
wrażeń,  p rzy jemnośc i  
i przeżyć.

                                                                                                                           
                                                                                                                                 

Dorota Żurawicz
Maria Piotrowska

KOSZYKARZE ZE STOJESZYNA 
W CZOŁÓWCE POWIATU

 20 lutego 2015 roku w Zespole Szkół w Godziszowie odbyła się 
Powiatowa Gimnazjada w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców. Naszą 
Gminę reprezentowali chłopcy z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II                     
w Stojeszynie Pierwszym, którzy po niezwykle zaciętych meczach zajęli III 
miejsce. Wynik uważam za bardzo dobry, gdyż nasi chłopcy to uczniowie 
głównie klasy II gimnazjum. Jeżeli w przyszłym roku szkolnym poprawią się 
ich warunki fizyczne i technika gry, to można liczyć na jeszcze lepszy wynik.

Tomasz Nalepa   

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY

 23 lutego  2015 r. w Zespole Szkół im. 
J .  K o c h a n o w s k i e g o  o d b y ł  s i ę  I I  e t a p   
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gminie 
Modliborzyce. W  finale konkursu  wzięło udział 
8 gimnazjalistów z 3 szkół naszej gminy. Poziom 
przygotowania  uczniów był bardzo wysoki. 
 Laureatką konkursu została Paulina Widz 
-  uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Stojeszynie Pierwszym.
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali   
atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez  
Urząd Miasta Modliborzyce .

  Dziękujemy za nagrody  i gratulujemy 
wiedzy. 

SPORT TO ZDROWIE

 Korzystając - być może z ostatnich dni zimy - grupa uczniów 
naszej szkoły pod opieką ks. Krzysztofa Woźniaka, p. Beaty Hulak oraz p. 
Marii Piotrowskiej wybrała się na narty do Chrzanowa. Dla niektórych były to 

p i e r w s z e  
zmagania na 
s t o k u .  N a  
szczęście obyło 
się bez kontuzji, 
a  d z i ę k i  
wskazówkom 
i  p o m o c y  
począ tku jący  
m i ł o ś n i c y  
b i a ł e g o  
s z a l e ń s t w a  
z d o ł a l i  
opanować tę 

niełatwą umiejętność. Była masa śmiechu i dobrej zabawy, 
i nawet ci, którzy na początku odczuwali lekki strach, żałowali, że to już 
koniec sezonu narciarskiego.

Na szczęście zima już za niecały rok.

WYCIECZKA DO  ZAMOŚCIA

 Zamość – renesansowe miasto idealne, „Perła Renesansu", 
"Padwa Północy", "Miasto Arkad Odrodzenia – jest jednym 
z najpiękniejszych miast, którego architektura, obecna na każdym kroku 
historia i współczesne oblicze zachwycają przybywających każdego roku 
turystów. 
To  n i e z w y k l e  
urokliwe miasto 
o c z a r o w a ł o  
również klasę 
3  g imnaz jum,  
która 25 lutego 
2015 r. przybyła 
d o   s ł y n n e j  
twierdzy.
P i e r w s z ą  
a t r a k c j ą  
wycieczki było 
l o d o w i s k o ,  
mieszczące się na rynku. Po wyczerpującej jeździe uczniowie wyruszyli na 
zwiedzanie miasta. 
  W godzinach popołudniowych obejrzeliśmy film „Tajemnice lasu” 
w kinie „Stylowy”. Na koniec udaliśmy się do galerii Twierdza, w której 
kupiliśmy pamiątki. 

Marta Michna
Jolanta Zbiżek

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH

,,NA SZCZĘŚCIE, NA ZDROWIE, NA TEN NOWY ROK. 
ABYŚCIE BYLI SZCZĘŚLIWI, 

WESELI JAK W NIEBIE ANIELI”. 

 19 grudnia 2014 r. klasa druga SP przybliżyła historię narodzenia 
Jezusa uczniom naszej szkoły w przygotowanych przez siebie Jasełkach. 
Mali aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role. Nie zabrakło staropolskich 
życzeń, sypania owsem, dzielenia się opłatkiem z innymi klasami, 
nauczycielami i pracownikami obsługi. Piękne stroje, dekoracja i śpiewane 
kolędy wprowadziły nas w świąteczny nastrój 
 W niedzielę 11 stycznia 2015r. pokazaliśmy ,,Jasełka” 

mieszkańcom naszych miejscowości w kościele parafialnym pw. MB 
Nieustającej Pomocy. 
 Wzruszająco i radośnie zabrzmiały słowa życzeń w wykonaniu 
uczniów w Domu Pomocy Społecznej ,,Barka” w Janowie Lubelskim. 
W środę 28 stycznia 2015 r. pokazaliśmy Jasełka  mieszkańcom DPS. 

 Spotkaliśmy się z miłym przyjęciem naszego występu, zrobiliśmy 
wspólne zdjęcia, zobaczyliśmy pokoje niektórych mieszkańców 
i zaśpiewaliśmy kolędy chorym, którzy musieli pozostać w swoich łóżkach. 



BIERZEMY UDZIAŁ 
W AKCJI „GÓRA GROSZA”

 Po raz kolejny Towarzystwo Nasz Dom zaprosiło naszą szkołę do 
współpracy w ramach akcji „Góra Grosza”. W Polsce jest to XV edycja, 
a w naszej szkole XI. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną, zbiórka funduszy na domy 
dziecka, pogotowia rodzinne itp.   
 Do akcji w naszej szkole przystąpiliśmy 15.01.2015r. Pracowało 
40 wolontariuszy tj.uczniów Publicznego Gimnazjum w Wierzchowiskach 
Drugich. Uczniowie pod opieką nauczycieli zorganizowali Kiermasz Ozdób 
Świątecznych, zbiórkę pieniędzy do puszek w każdej klasie oraz dyskotekę 
szkolną, w czasie której chłopcy z klasy III gimnazjum zajęli się pieczeniem 
i sprzedawaniem gofrów oraz frytek. Do udziału w akcji aktywnie włączyło 
się Publiczne Przedszkole w Wierzchowiskach Drugich oraz rodzice dzieci.

 Podziękowania kierujemy do mieszkańców: Wierzchowisk, 
Zamłynia, Kamiennej Góry, Pasieki, Antolina i Węglisk, dzięki którym 
wolontariusze zebrali znaczące kwoty do puszek.
 Udział w akcji „Góra Grosza” był wspaniałą lekcją wychowawczą 
dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. Uczniowie po raz kolejny mogli 
udowodnić, że oddając chociażby jeden grosz, można włączyć się w pomoc 
dla dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej. Ogółem zebrano kwotę 
1514,74 zł. 

Organizatorzy

 Przez chwilę korzystaliśmy ze sprzętu w siłowni, a na koniec ze 
smakiem zajadaliśmy ciastka przygotowane dla nas. Bardzo dziękujemy za 
możliwość spotkania z ludźmi chorymi, starszymi i wniesienia im odrobiny 
radości. Dla nas, uczniów, była to bardzo pouczająca i wzruszająca lekcja. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom za przygotowanie strojów dla małych 
aktorów a paniom: Dorocie Breś, Katarzynie Jaskowskiej, Agacie Jaszynie, 
Ewelinie Potockiej-Lenart, Joannie Skrzypek oraz Dorocie Rudnickiej za 
pomoc przy wykonaniu dekoracji. 

Uczniowie klasy drugiej SP
z wychowawczynią Grażyną Wołoszynek

i panem  Krzysztofem Koszałką

DO MIŁEGO ZAKOCHANIA!

 Dzień św. Walentego obchodzony jest na całym świecie jako 
święto miłości. Czym jest miłość? Odpowiedzi na to pytanie ludzie szukają 
tak długo, jak długo istnieje świat. Jedno jest pewne- to właśnie miłość jest 
siłą i energią bez której ani człowiek, ani świat nie może się harmonijnie 
rozwijać, ani zaznać szczęścia. 

 Uczniowie  Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego 
w Wierzchowiskach Drugich również pamiętali o tym szczególnym dniu. 
17 lutego 2015 roku młodzież z klasy I gimnazjum zaprezentowała całej 
społeczności naszej szkoły akademię poświęconą Dniu Zakochanych. 
Temat potraktowali z przymrużeniem oka i ogromną dawką humoru. 
Gimnazjaliści pokazali,  w jaki sposób z miłością radzono sobie od 
prehistorii aż po dzisiejsze czasy. Jak się okazało, łatwo z nią nie jest! 

 Ogromne wrażenie, zwłaszcza na naszych najmłodszych 
uczniach, zrobili jaskiniowcy, którzy mężnie walczyli o kobietę. Maczugi 
poszły w ruch, a serce wybranki zdobył silniejszy! Jakież to kiedyś bywało 
proste… Później już tak nie było. Parysowi, w zdobyciu serca pięknej 
Heleny, pomagała sama Afrodyta- bogini piękności, zaś średniowieczny 
rycerz musiał się wielce natrudzić, by umiłowana dama serca zechciała 
zostać jego żoną. Jak pokazali nam pierwszoklasiści, w XXI wieku też łatwo 
z tą miłością nie jest, a telefon komórkowy i Internet nie zastąpią 
tradycyjnych form okazywania uczuć.
 Podczas tej niecodziennej wędrówki w poszukiwaniu miłości, 
wszyscy bawiliśmy się wybornie i śmialiśmy się do łez.

M. Moskal

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY 
O GMINIE MODLIBORZYCE 

 „TU JEST MOJE MIEJSCE, TU JEST MÓJ DOM”

 23 lutego 2015 roku odbył się w naszej szkole finał 
międzygimnazjalnego konkursu wiedzy o gminie Modliborzyce „Tu jest 
moje miejsce, tu jest mój dom”.    
 Konkurs taki, już po raz czwarty, organizowany był w naszej 
szkole. Wzięło w nim udział 9 laureatów eliminacji szkolnych – uczniów klas 
gimnazjalnych  gminy Modliborzyce. Wszyscy uczestnicy wykazali się 
szeroką wiedzą dotyczącą najbliższego regionu. Świadczyć o tym może 
fakt, iż z maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia 
- 38, najmniejsza ilość uzyskanych punktów wyniosła 29, a finalistom 
n i e w i e l e  b r a k o w a ł o  d o  m a k s i m u m .      
 
 Największą ilość punktów uzyskali: Sylwia Zięba (Gimnazjum 
w Modliborzycach), Paulina Widz (Gimnazjum w Stojeszynie), Tomasz 
Kamiński (Gimnazjum w Wierzchowiskach Drugich) i ci uczniowie zostali 
finalistami naszego konkursu. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody książkowe 

ufundowane przez Burmistrza Modliborzyc pana Witolda Kowalika.  
 
 Pozostali uczestnicy również zostali nagrodzeni za udział 
w konkursie i wykazanie się  szeroką wiedzą o najbliższym regionie .

Organizatorzy



Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
SPOTKANIE OPŁATKOWE

„Maleńka przyszła miłość” 

 Na uroczystość przybyli: ks. Marek Danek, Burmistrz  Witold 
Kowalik, przewodniczący Rady Gminy Piotr Rogoża, kierownik GOPS 
Bożena Skowrońska, bibliotekarka Jadwiga Piech, radny Wiesław Tes, 
emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice dzieci.
 W świąteczny nastrój Bożego Narodzenia licznie zaproszonych 
gości i społeczność szkolną wprowadziły Jasełka oraz wystąpienie 
ks. proboszcza. Następnie dzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie 
życzenia. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy wigilijnym stole, 
przygotowanym wspólnie z rodzicami.

W KAPLICY

 Dnia  4 stycznia 2015 r. 
dzieci zaprezentowały 
J a s e ł k a  d l a  
społeczności lokalnej.

SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM

„Sam Ksiądz Biskup dziś przyjeżdża!”
Wieść radosna wokół leci,
Więc się cieszą i łobuzy 
I te zawsze grzeczne dzieci!
Tym bukietem serc i kwiatów- Ekscelencjo, my najmłodsi  Cię witamy”.  
 Uroczyste spotkanie uczniów oraz nauczycieli z Księdzem 
Biskupem odbyło się 16 stycznia 2015 r.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„ 

Babciu, Dziadziu w dniu Waszego święta,
  Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta
  Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie
  Smutno by było bez Was na świecie.”

 Uroczystość z tej okazji odbyła się 22 stycznia 2015 r. 

KARNAWAŁ W SZKOLE

 W  ferie 5 lutego 2015 r. dzieci bawiły się na zabawie choinkowej 

 Dnia  17 lutego 2015 r. odbył się  bal przebierańców.

Nauczycielki Edukacji Wczesnoszkolnej



WSPOMNIENIE O IRENIE TROJANOWSKIEJ
 Irena Trojanowska z d. Stachurska żyła 
w latach 1932 - 2014. Była córką Anny 
Stachurskiej z d. Chrzanowskiej i Michała 
S t a c h u r s k i e g o .  B y ł a  n a j m ł o d s z a  
z rodzeństwa. Miała brata przyrodniego 
B o g u m i ł a ,  k t ó r y  b y ł  s y n e m  o j c a  
z poprzedniego małżeństwa i dwie starsze 
siostry Alicję i Teresę.
 Czas dorastania Ireny przypadł na ciężkie 
lata wojenne i trudny okres powojnia. Niemcy 
osadzili jej ojca na Zamku w Lublinie, 
następnie wywieźli do Oświęcimia, gdzie 
zmarł. Oficjalne zawiadomienie brzmiało „na 
zapalenie płuc”. Matka została sama 
z czwórką dzieci. Żyła też jeszcze babcia 
Bronisława Chrzanowska, która z nimi 
mieszkała. 
 Po wojnie nowe władze komunistyczne 

urządzały „polowania” na niebezpieczny dla nich element polityczny. 
W takim „ogniu” znalazł się Bogumił. Musiał się ukrywać, a później dzięki 
pomocy życzliwych ludzi udało się wyjechać do USA – miejsca swojego 
urodzenia. Starsze siostry też wyjechały z domu. Irena została z mamą 
i babcią. Musiała bardzo szybko dorosnąć i przyjąć na siebie 
współodpowiedzialność za dom. W czasie rewizji w domu znaleziono 
kawałek wędliny. Mama Ireny, uznana za spekulantkę, została na rok 
skazana na karę więzienia. 
 Irena skończyła gimnazjum w Janowie i poszła na studia 
ekonomiczne do Lublina. Sytuacja domowa zmusiła ją jednak do powrotu 
do domu. Podjęła pracę w bibliotece gminnej w Modliborzycach. We 
wczesnych latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku siedzibą biblioteki były 
pomieszczenia obecnego domu strażackiego przy ul. Piłsudskiego, od 
strony obecnego domu p. Marty Głąb. 
 Irena zawsze umiała nam dzieciakom znaleźć coś ciekawego, 

zainteresować nas, zachęcić do czytania. Biegliśmy więc do biblioteki 
z ochotą. Tym bardziej, że zimy były długie, ostre, śnieżne. W domach nie 
było przecież telewizji i radia. Zostawała zatem tylko książka. 
A w Modliborzycach biblioteka powstała już w 1949 r., czyli prawie tuż po 
wojnie. 
 Irena była pierwszą, prowadzącą bibliotekę publiczną 
w Modliborzycach.  Po kilku latach pracy w bibliotece podjęła pracę 
w miejscowym banku, którego kierowniczką byłą wówczas p. Helena 
Wesołowska. Bank miał siedzibę w obecnym budynku urzędu miejskiego. 
 W 1957 r. Irena wyszła za mąż za Łukasza Trojanowskiego, brata 
Hipolita Trojanowskiego (fundatora kaplicy na miejscowym cmentarzu). 
Łukasz był marynarzem, w domu ciągle nieobecny. Przez kilka lat Irena 
mieszkała w Modliborzycach. Tutaj urodzili się jej synowi – Sławomir 
i Andrzej. Przez tych kilka lat mieszkania w Modliborzycach Irena 
wybudowała dom, w którym mieścił się kiedyś duży sklep spożywczy SAM, 
a na piętrze była siedziba „Praktycznej pani”. Obecnie na tym miejscu jest 
„KOJA”. 
 Na początku lat sześćdziesiątych ub. wieku Irena z synami 
wyjechała do Gdyni, gdzie dostali mieszkanie. W 1977 r. Łukasz umarł. 
Irena znowu została z synami sama. Aby poprawić swój byt, wyjechała do 
brata do Chicago. Mieszkała tam i pracowała 13 lat. Pomagała synom 
i rodzinie. 
 Irena Trojanowska była szlachetnym, uczciwym i dobrym 
człowiekiem. Przeżyła różne trudne i ciężkie chwile. Wcześnie straciła 
starszego syna, który osierocił trójkę dzieci. Później przyszły ciężkie 
choroby. Znosiła je bardzo dzielnie. 
 Zmarła 17 listopada 2014 r. przeżywszy 82 lata. Byłam z Nią 
związana bliskimi więzami rodzinnymi – to moja cioteczna siostra. Śmierć 
Ireny okryła całą rodzinę ciężką żałobą. Żegnamy cię Ireno, zostawiłaś nas 
w smutku i żalu. 
 W swoim pracowitym życiu dokonałaś wiele, bez słowa skargi, 
zawsze z uśmiechem. I taka pozostaniesz w naszej pamięci. 

Anna Kowalik 

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

 Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie 
wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary, w głównej 
mierze, spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. 
Niestety, nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje 
szybszy i bujniejszy odrost roślinności.Nic bardziej błędnego!
 Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się 
bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy 
wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo 
często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy 
i zabudowania. 
  Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj 
duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. 

POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ 
I APELUJĄ O ROZWAGĘ

 W okresie wiosennym wiele osób decyduje się na 
przesiadkę z czterech kółek na dwa. Wtedy też dochodzi do 
największej liczby tragedii drogowych z udziałem kierowców 
jednośladów. Zarówno kierowcy samochodów, jak i motocykli, nie 
potrafią bezpiecznie współistnieć na wspólnych drogach, stąd 
liczne tragedie drogowe, głównie z udziałem tych drugich. 
Motocyklistów na drodze pod żadnym pozorem nie można 
ignorować.
 Niestety, w starciu z półtoratonowym pojazdem motocyklista 
nie ma absolutnie żadnych szans. W większości przypadków kolizji 
drogowych i wypadków z udziałem motocyklistów, to właśnie oni 
odnoszą dość ciężkie obrażenia, nieczęsto kończące się śmiercią. 
Istnieje dość duża grupa motocyklistów, szczególnie młodych, których 
fantazja nazbyt ponosi i kończą podróż w przydrożnym rowie lub na 
drzewie. Bardzo często trzeba przewidywać  i myśleć  nie tylko za 
siebie, ale także za innych uczestników ruchu. 
Drodzy kierowcy - zarówno samochodów jak i motocykli - szanujcie 
prawo i szanujcie siebie nawzajem. Zachęcamy wszystkich 
użytkowników dróg do prawidłowych zachowań na drodze, okazywania 
większej życzliwości, powstrzymania się od agresji i przestrzegania 
przepisów prawa, a wszystko po to, by zapobiec nadal przerażającym 
statystykom tragedii na drodze. Prawo do bezpiecznego przebywania 
na drodze mają wszyscy użytkownicy drogi. Policja będzie stać na 
straży tego prawa -  w trosce o Wasze bezpieczeństwo.
 Jednocześnie przypominamy, że każdy ma możliwość 
poinformowania Policji i żądania interwencji w wypadku 
zauważonych przestępstw lub wykroczeń,w tym także związanych 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, na które Policja będzie 
reagowała z pełną determinacją.

„ZEFIR” ZAPRASZA

 W Janowie Lubelskim nad Zalewem od lat  istnieje Klub 
Żeglarski „Zefir”. Mogą do niego wstąpić osoby zainteresowane 
p ł y w a n i e m  n a  k a j a k a c h ,  ł o d z i a c h  w i o s ł o w y c h  
i żaglówkach. W klubie prowadzone są również interesujące 
szkolenia i kursy. Tu można zapoznać się z istotą żeglarstwa 
i podstawowymi zasadami korzystania ze sprzętu pływającego 
oraz pod czujnym okiem instruktora i opieką  kadry wykonać 
pierwsze manewry.
 Klub Żeglarski „Zefir” chętnie  nawiąże współpracę 
i przeszkoli zainteresowanych z Modliborzyc i naszej gminy, np. 
młodzież szkolną, młodzieżowe drużyny ochotniczych straży 
pożarnych i inne grupy. Wszelkich informacji na temat form 
i terminów szkoleń udziela komandor pan Antoni Sydor. 
Potencjalni żeglarze  mogą także zajrzeć na stronę internetową 
Klubu Żeglarskiego „ZEFIR”.

„ZEFIR” serdecznie zaprasza do współpracy!
 

Sympatyk klubu „ZEFIR”
Zuzanna Skoczyńska

Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk 
i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia 
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez 
lekkomyślność ludzi nie dojadą na czas z pomocą tam, gdzie będą 
naprawdę potrzebni.

 Wypalanie traw jest niedozwolone!
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody:
art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
 art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo 
grzywny”.
Kodeks wykroczeń: 
art. 82 § 5  Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem…….. - kara aresztu, 
nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 
20 do 5000 zł. 
Kodeks karny: 
art. 163. § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.



WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WIERZCHOWISK 
W LATACH 1939-1944 - PRZESZŁOŚĆ WSI

 Na osadnictwo Roztocza wywarł duży wpływ układ sieci wodnej, 
stąd najstarsze miejscowości tutejszego terenu leżą w dolinach rzecznych. 
Jedną z nich jest wieś Wierzchowiska, położona u źródeł Sanny.
 Nazwa wsi najprawdopodobniej wywodzi się od jej usytuowania 
na wierzchach wzniesień otaczających dolinę Sanny. W najdawniejszych 
zapiskach, księgach metrykalnych i działach gruntowych zawsze 
niezmiennie występuje nazwa „Wierzchowiska” lub „Wierchowiska” 
[Lustracja województwa lubelskiego 1565 r. Wrocław 1959, s. 45].
 Samo istnienie wsi można określić w przybliżeniu na 600 lat. 
Świadczy o tym informacja zawarta w Słowniku Geograficznym 
B. Chlebowskiego - „wspomina tę wieś Długosz w opisie parafii 
Potok”[Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, pod redakcją B. Chlebowskiego, T. XIII, Warszawa 1893, 
s.412]. Następna informacja pochodząca z 1551 roku, oparta o regestry 
podatkowe powiatu urzędowskiego mówi, że wieś Wierzchowiska w parafii 
Słupia miała 7 łanów ziemi i 1 młyn. Natomiast w 1668 roku Wierzchowiska 
należały już do parafii Modliborzyce [Archiwum Parafialne 
w Modliborzycach (dalej APM), wizytacje z 1668r.]. W 1676 roku stanowiły 
własność Tomasza Innocentego Zaporskiego, skarbnika Lubelskiego. 
W XVIII wieku dobra Wierzchowisk należały do rodziny Wiercińskich, 
a następnie Kochanowskich, Bogdańskich i po upadku powstania 
styczniowego do Jana Michelisa. W 1900 roku majątek nabył Gustaw Świda 
[ Kronika Parafii Wierzchowiska].
 Majątek, jaki nabył Gustaw Świda w 1900 roku, liczył ponad 4 tyś. 
mórg. Był przy tym zaniedbany i zadłużony, w związku z czym nowy dziedzic 
sprzedawał odleglejsze tereny, a zdobyte w ten sposób fundusze 
przeznaczał na jego modernizację [Kronika Parafii Wierzchowiska. Wraz 
z modernizacją majątku Świdowie zadbali o swoją siedzibę zwaną w tut. 
środowisku pałacem. Początkowo był to typowy dworek szlachecki, 
zbudowany w II połowie XIX wieku. Obecny kształt architektoniczny nadano 
mu w czasie przebudowy w 1922r.] . W wyniku kilku przeprowadzonych 
parcelacji majątku powstały: osada Dąbrowa, Kamienna Góra, Ożogi 
i Zamłynie.  Parcelacja wpłynęła korzystnie na sytuację materialną wsi. 
 Dość mocno utrwalił się w pamięci starszych mieszkańców 
Wierzchowisk okres I wojny światowej. Tutejsze tereny w wyniku działań 
wojennych znalazły się pod okupacją austriacką. Trwały ślad pozostawiły 
rekwizycje żywności, zniszczenie browaru dworskiego i ścięcie przez 
Honwedów krzyża powstańczego z 1863 roku. Wyrazem zrywu 
patriotycznego było samorzutne rozbrojenie stacjonującej we wsi placówki 
austriackiej przez mieszkańców Wierzchowisk, kierowanych przez Komitet 
w składzie: Latus Jan, Małek Bronisław i Matraszek Mieczysław 
[Wspomnienia J. Białka]. Skończył się okres ponad stuletniej niewoli, 
nadeszła upragniona wolność.
 Nie ominęła Wierzchowisk fala wrzenia rewolucyjnego u progu 
odzyskania niepodległości. Tu powstała druga w województwie lubelskim 
Rada Delegatów Folwarcznych i Chłopskich. Rada kierowana była przez 
Jana Wróbla, Stanisława Kurczaka, Jana Kurleja i Andrzeja Wacha.
Lata dwudzieste zapoczątkowały okres ożywienia i rozwoju społeczno 
- kulturalnego Wierzchowisk. Wieś zaczęła się wyzwalać z wiekowych 
zaniedbań.
 W dużej mierze motorem postępu stała się szkoła, założona 
w grudniu 1916 roku staraniem właściciela majątku ziemskiego, Gustawa 
Świdy, i rolnika Jana Golca [Kronika Szkoły Podstawowej 
w Wierzchowiskach]. Od 1 października 1919 roku historia szkoły 
i miejscowości była nierozłącznie związana z jej wieloletnim kierownikiem, 
Wacławem Koszałką, który pracował w Wierzchowiskach do aresztowania 
go przez Gestapo w 1942 roku [Piotr Łatwiński, Kronika rodzinna. Wacław 
Koszałka zginął w Oświęcimiu w 1944 roku]. 
 Szkoła organizowała i prowadziła kursy dokształcające dla 
dorosłych. Propagowała czytelnictwo prasy. Nauczyciele byli czynnymi 
członkami organizacji społeczno - gospodarczych i politycznych 
działających na wsi. Z inicjatywy szkoły organizowano uroczyste obchody 
rocznic państwowych.
 W 1922 roku powstała w Wierzchowiskach parafia rzymsko 
- katolicka, mająca swoją siedzibę w drewnianym kościółku. Inicjatorem 
budowy kościoła w Wierzchowiskach był Świda.
 Z inicjatywy Gustawa Świdy powstała w 1924 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna. W skład zarządu tej organizacji, obok dziedzica pełniącego 
funkcję prezesa, wchodzili przedstawiciele miejscowej inteligencji, 
nauczyciele Edmund Gazda i Wacław Koszałko oraz proboszcz, 
ks. Władysław Goliński. Wysoką aktywnością w pracy OSP wyróżnili się 
następujący mieszkańcy Wierzchowisk: Paweł Kotuła (naczelnik), Józef 
Jaworski, Ignacy Szostek, Feliks Kałduś, Stanisław Michalczyk, Andrzej 
Prężyna, Teofil Jonak, Mateusz Ożożek, Józef Gębala. Organizacja liczyła 
przeciętnie około czterdziestu członków [Księga protokołów OSP 
Wierzchowiska za lata 1924 - 1938. OSP w Wierzchowiskach powstała 
7 września 1924r. Do tego czasu działała Dworska Straż Ogniowa, 
założona w 1900r. przez Gustawa Świdę. Opis działalności kulturalnej tej 
organizacji zawiera art. zawarty w „Gazecie Świątecznej” 1924, nr 8, s.3]. 
O wysokiej aktywności tej organizacji świadczy fakt, że już w trzecim roku jej 
istnienia wybudowano remizę, zorganizowano, jedną z pierwszych 
w okolicy, orkiestrę strażacką oraz zgromadzono niezbędny sprzęt 

przeciwpożarowy. 
 W 1930 roku została zorganizowana we wsi Kasa Stefczyka, 
dzięki czemu rolnicy miel i  możność zaciągania kredytów. 
W Wierzchowiskach zaczęły się pojawiać nowoczesne maszyny i narzędzia 
rolnicze, takie jak kieraty, młockarnie, sprężynówki i wały do uprawy roli.
 Dużą rolę w rozwoju wsi odegrał dwór, ściśle współpracujący 
z chłopami. Świda zapoczątkował w okolicy uprawy buraka cukrowego. 
Wymieniał chłopom zboże siewne. Sprzedawał i rozpowszechniał nowe 
rasy bydła. Przyczynił się również do rozwoju sadownictwa i warzywnictwa, 
sprowadzając nowe odmiany drzew owocowych i propagując uprawę 
ogórków, pomidorów oraz truskawek [Wspomnienie A. Stolarza].
 We wrześniu 1928 roku otwarto w Wierzchowiskach Agencję 
Pocztową. Wieś uzyskała połączenie telefoniczne [P. Łatwiński, Kronika 
rodzinna]. Obowiązki kierownika agencji objął na ponad 30 lat Piotr 
Łatwiński, który potrafił tę funkcję umiejętnie pogodzić z obowiązkami 
organisty tutejszej parafii.
 W 1926 roku powstała pierwsza we wsi organizacja 
młodzieżowa. Było nią Koło Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Siew”. Założycielem organizacji był pierwszy we wsi absolwent gimnazjum, 
Ignacy Dziadosz. Organizacja liczyła około czterdziestu członków. Skupiała 
głównie młodzież z rodzin średnio-zamożnych i biedniejszych 
[Wspomnienia J. Białka, I. Błojdy, A. Stolarza; relacja J. Graba].
 Dwa lata później, w 1928 roku, z inicjatywy proboszcza powstała 
druga organizacja młodzieżowa. Było nią Stowarzyszenie Młodzieży 
Katolickiej, skupiające młodzież z bogatych rodzin z całej parafii.
 Koło Młodzieży Katolickiej korzystało z dużej pomocy i opieki ze 
strony dworu. Dla jego potrzeb Zofia Świdowa zbudowała Dom Katolicki ze 
sceną i dużą widownią, założyła bibliotekę, sprowadzała instruktorów. Obie 
organizacje młodzieżowe prowadziły ożywioną działalność kulturalno
-oświatową i artystyczną. 
 Znacznie gorsze warunki posiadało Koło „Siew”, które odbywało 
próby i zebrania w mieszkaniach Andrzeja Serwatki, Józefa Ożoga, 
Stanisława Kałdusia czy Leona Latusa, a przedstawienia grano przeważnie 
w stodołach Stefana Jarzynki lub Jana Golca. W roli reżysera zazwyczaj 
występował Ignacy Błojda.
 Sytuacja poprawiła się z chwilą zbudowania sceny w remizie 
OSP, która od 1930 roku pełniła rolę świetlicy „Siewu”. Z opracowanymi 
sztukami wyjeżdżano do sąsiednich miejscowości. Każda organizacja 
posiadała własną bibliotekę. Na zakup książek przeznaczano dochód 
z przedstawień i zabaw. Biblioteka Koła Młodzieży Katolickiej mieściła się w 
Domu Katolickim, natomiast księgozbiór "Siewu" w mieszkaniu Michała 
Serwatki. Młodzież brała udział w kursach dokształcających 
organizowanych przez szkołę.
 Obok działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej 
organizacje młodzieżowe przywiązywały dużo uwagi do podnoszenia 
kwalifikacji rolniczych. W ramach przysposobienia rolniczego prowadzono 
poletka doświadczalne, organizowano konkursy upraw i hodowli. Zespoły 
żeńskie zajmowały się uprawą lnu, hodowlą drobiu, organizowały  konkursy  
na najładniejsze ogródki warzywne. Męskie zespoły przysposobienia 
rolniczego skupiały  swoją uwagę na uprawie zbóż, hodowli świń oraz 
sadownictwie. Wspólnie z członkami Kółka Rolniczego wprowadzono nowe 
rasy bydła, trzody,  odmiany zbóż i drzew owocowych.
 W 1934 roku Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej połączył się 
z prosanacyjnym  Związkiem Młodzieży Ludowej, tworząc Centralny   
Związek Młodej Wsi. 
 Obok powyższych istniała we wsi paramilitarna organizacja 
Związek Strzelecki. Komendantem drużyny, liczącej około trzydziestu osób, 
był Józef Serwatka [Wspomnienia J. Białka, I. Błojdy, A. Stolarza; relacja 
J. Graba].
 W Wierzchowiskach powstał również BBWR. Stronnictwo to 
zostało utworzone w 1927 roku przez grupę bogatszych gospodarzy 
 z Pawłem Kotułą, Stanisławem Gębalą i Edmundem Gazdą na czele 
[relacja J. Graba].
 13 maja 1933 roku mieszkaniec Wierzchowisk II, Jan Białek,  
w porozumieniu z posłem, Józefem Mochniejem, założył Stronnictwo 
Ludowe. Obok Jana Białka, pełniącego funkcję prezesa, pierwszymi 
członkami organizacji byli: Stanisław Rogalski, Feliks Wielgus, Feliks 
Ślusarski, Stefan Mróz, Jan Rogalski, Mateusz Kowal, Wiktor Kosidło, 
Władysław Bigos, Kazimierz Wołoszyn, Tomasz Giżko, Wawrzyniec 
Szostek, Jan Rzepiela, Mateusz Sala, Jan Szaja i Tomasz Mróz.
 W 1935 roku powstała trzecia organizacja młodzieżowa 
w Wierzchowiskach. Było nią Koło Związku Młodzieży Wiejskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”. Liczyła ogółem 60 członków, również 
głównie z Wierzchowisk II [Wspomnienia J. Białka i I. Błojdy].

c.d.n. 
fragmenty pracy mgr Czesława Plachy 

pt. „Warunki życia mieszkańców Wierzchowisk w latach 1939-1944"



URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...

W tym samym okresie urodziło się 13 dzieci:

Amborski Bogumił Marcin - Węgliska
Chojnacka Marlena  - Kolonia Zamek
Czajkowski Igor Patryk - Modliborzyce
Dziewa Gabriela  - Stojeszyn Pierwszy
Gajór Mateusz  - Modliborzyce
Gawlik Dawid  - Wierzchowiska Drugie 
Krzysztoń Piotr Patryk - Wierzchowiska Pierwsze 
Misiak Kornelia Ewa - Stojeszyn Drugi 
Ryńska Wiktoria  - Modliborzyce
Stryczek Adam  - Gwizdów
Szabat Mateusz  - Wolica Druga 
Widz Mateusz  - Słupie
Wielgomas Iga  - Wolica Druga

...w tym samym okresie zmarły 23 osoby:

Dziadosz Tadeusz - Wierzchowiska Pierwsze 
Fuszara Ryszard - Majdan
Gąsiorowski Józef - Wolica Druga 
Gil Antoni Józef - Wierzchowiska Drugie
Koszałka Feliks Wiktor - Wolica Kolonia 
Kowal Stefania Krystyna - Wierzchowiska Drugie 
Kowalik Janina Leokadia - Antolin
Kowalik Władysław - Antolin
Kozdra Kazimiera Franciszka - Wolica Kolonia 
Lenart Władysława - Wolica Kolonia
Łokaj Kazimiera - Kolonia Zamek 
Łukasik Genowefa Krystyna - Michałówka
Odrzywolski Bronisław - Stojeszyn Pierwszy 
Parcheta Krystyna - Dąbie
Pikula Stanisław - Modliborzyce
Sajdak Feliksa - Pasieka
Skrzypek Czesław Aleksander - Wierzchowiska Pierwsze 
Suchora Henryk - Stojeszyn Drugi
Szwedo Maria Wanda - Wierzchowiska Pierwsze 
Wielgus Barbara - Wolica Pierwsza 
Wielgus Edward  - Zarajec
Wisiński Bolesław - Stojeszyn Pierwszy 
Wołoszynek Zofia - Wierzchowiska Pierwsze 

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

Barbara Jaskowiak

....w okresie od 10.12.2014r. - 10.03.2015r.

                           ... na ślubnym kobiercu stanęli:

v Sągała Eryk zam. Poniatowa i Wielgus Ewelina zam. 
Wierzchowiska Pierwsze

v Kolasa Marcin zam. Wolica Druga i Małysza Małgorzata 
zam. Kapronie

v Serwatka Marek zam. Wierzchowiska Pierwsze i Wiśniewska 
Dorota zam. Wolica Pierwsza

v Wieleba Wiesław zam. Antolin i Bryczek Elżbieta zam. 
Janów Lubelski

v Ribakowski Piotr zam. Słupie i Kopciuch Joanna zam. Żuków
v Woś Bartłomiej zam. Stojeszyn Kolonia i Szuba Patrycja zam. 

Dzwola
v Rudnicki Wiesław zam. Felinów i Kobylarz Iwona zam. 

Dąbrówka
v Odrzywolski Krzysztof zam. Stojeszyn Drugi i Bodziony 

Joanna zam. Gostwica

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

W KRĘGU SZTUKI

WIEŚCI GMINNE

Adres redakcji: Urząd Miejski - Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Kazimierza Zielińskiego ul. Piłsudskiego 63, 
23-310 Modliborzyce
Telefon: 15 8715 103
E-mail: gbp_modliborzyce@op.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Modliborzycach
Druk: Zakłady Poligraficzne AJG Kraśnik
Komitet redakcyjny: Wanda Trójczak, Marta Frączek, 
Katarzyna Pyć, Zuzanna Skoczyńska

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

„CHRYSTUS” - INSPIRACJA  CAŁUNEM TURYŃSKIM
MALARSTWO OLEJNE NA PŁÓTNIE

Irena Rowicka

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”

informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego 
kwartalnika przyjmowane będą:
 do 10.06.2015. - wydanie czerwcowe nr 39
 do 07.09.2015  - wydanie wrześniowe nr 40
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.



Gmina ModliborzyceStarostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 31 maja 2015 roku w Wierzchowiskach Pierwszych pow. janowski woj. lubelskie odbędzie się II Regionalny Zjazd 
Pszczelarzy.Ratowanie pszczół, a co za tym idzie - ludzkości, jest nadrzędnym i świętym obowiązkiem wszystkich pszczelarzy.

Troska o właściwy rozwój, wzrost liczebności rodzin pszczelich i aktywnych pszczelarzy nie pozostaje bez zainteresowania władz administracyjno-samorządowych 
Miasta Modliborzyce i Starostwa Janowskiego, którzy są współorganizatorami tego zjazdu.

Święto pszczelarzy jest świętem wszystkich ludzi dobrej woli, dla których los pszczelarstwa w Polsce nie pozostaje obojętny.
Do organizacji i udziału w II Regionalnym Zjeździe Pszczelarzy zapraszamy wszystkie chętne organizacje, zakłady pracy, osoby niezrzeszone i sympatyków 

pszczelarstwa z terenu woj. lubelskiego. Organizacja Zjazdu Pszczelarzy jest dużym wyzwaniem logistycznym a także finansowym, przekraczającym możliwości 
naszego koła. Dlatego też zwracamy się z prośbą do organizacji, zakładów pracy i firm o finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia. Wasza pomoc  i udział w tej 

uroczystości będzie też okazją do promowania Waszej działalności.

Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach z siedzibą w Wierzchowiskach Pierwszych

tel. 887 685 410
      505 384 350

Wierzchowiska Pierwsze 153
23-310 Modliborzyce

email: pszczelarzewierzchowiska@o2.pl

nr konta: 06 1240 2757 1111 0010 5873 3034


