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 WIEŒCI  GMINNE
Antolin * Bilsko* Brzeziny* Ciechocin * D¹bie * Felinów * Gwizdów * 
Kalenne* Lute* Majdan * Micha³ówka * Modliborzyce * Pasieka* S³upie * 
Stojeszyn Pierwszy * Stojeszyn Drugi * Stojeszyn  Kolonia* Œwinki * 
Wêgliska * Wierzchowiska Pierwsze * Wierzchowiska Drugie *                
Wolica Pierwsza * Wolica Druga * Wolica  Kolonia * Kolonia Zamek * 
Zarajec* 

 Kwartalnik wydawany przez Urz¹d Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ 

im. K. Zieliñskiego w Modliborzycach

Nr 23                                                                                                         Czerwiec  2011

 

380.ROCZNICA LOKACJI MODLIBORZYC
ZDJÊCIE Z KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

“NAJPIÊKNIEJSZE ZAK¥TKI MOJEJ MIEJSCOWOŒCI” 
- MARTA WO£OSZYN
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Rada Gminy Modliborzyce kolejny raz ju¿ zaprosi³a 
mieszkañców gminy do udzia³u w konkursie na “Najpiêkniejsz¹ Palmê 
Wielkanocn¹”.

Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród odby³o siê 
w Niedzielê Palmow¹ - 17.04.2011r.

Uczestnicy konkursu zebrali siê na rynku w parku i w uroczystej 
procesji przeszli do koœcio³a. Po mszy œwiêtej nast¹pi³a prezentacja palm 
i rozstrzygniêcie konkursu w dwóch kategoriach:

1) na najpiêkniejsz¹ palmê tradycyjn¹
2) na najwiêksz¹ palmê wielkanocn¹
Najpiêkniejsz¹  palmê  tradycyjn¹ wykona³o Samorz¹dowe 

Przedszkole w Modliborzycach, drugie miejsce w tej kategorii zajêli 
uczniowie z klasy III “a” z Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach, a trzecie 
Publiczna Szko³a Podstawowa w Wolicy Pierwszej. 

W kategorii na najwiêksz¹ palmê wielkanocn¹ zwyciê¿y³ Tomasz 
Babicki, drugie miejsce zaj¹³ - Zbigniew Golec, a trzecie - Zespó³ Placówek 
Oœwiatowych w Stojeszynie Pierwszym.

Ponadto komisja konkursowa wyró¿ni³a palmy: Zespo³u 
Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie Pierwszym, Jolanty Blachy, Ewy Boœ 
i Janiny Tylus.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Konkurs 
cieszy siê coraz wiêkszym powodzeniem, corocznie powiêksza siê grono 
osób bior¹cych udzia³ w tej wielkanocnej rywalizacji.

“NAJPIÊKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

Nagrody ufundowa³ Urz¹d Gminy w Modliborzycach. Warto 
podkreœliæ, i¿ oprócz nagród rzeczowych dla osób wyró¿nionych, nagrody 
wynosi³y: za I miejsce - 150 z³., za II - miejsce 100 z³., za III miejsce - 70 z³.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Rogo¿a

UCZESTNICY KONKURSU

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!!!

W zwi¹zku z weryfikacj¹ danych przenoszonych do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej   w z y w a   siê wszystkich 
przedsiêbiorców wpisanych do rejestru ewidencji dzia³alnoœci 
gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Modliborzyce, do 
aktualizacji i uzupe³nienia  nastêpuj¹cych danych:

1. nr  PESEL,
2. nr  NIP,
3. nr  REGON,
4. aktualne PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci 

Gospodarczej),
5. aktualne miejsce prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
6. adres poczty elektronicznej (jeœli taki posiada).

Niezaktualizowanie i nieuzupe³nienie w/w danych we wpisie 
traktowane bêdzie  jako niezgodnoœæ danych z rzeczywistym stanem 
rzeczy i  skutkowaæ bêdzie  wykreœleniem  z  ewidencji  przez  organ.

Przedsiêbiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia dzia³alnoœci 
gospodarczej a nie dokonali wykreœlenia z ewidencji, proszeni s¹ 
o niezw³oczne zg³oszenie siê do tut. Urzêdu Gminy  pokój nr 19 i z³o¿enie 
wniosku o wykreœlenie z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej.

                                                                      Inspektor ds. Ewidencji
                                                                    Dzia³alnoœci Gospodarczej

                                                                               Irena B³ojda

OBOWI¥ZKI W£AŒCICIELI 
PSÓW I ZWIERZ¥T DOMOWYCH

Osoby utrzymuj¹ce psy i zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do 
sprawowania opieki nad tymi zwierzêtami w taki sposób, aby zwierzêta te nie 
zak³óca³y spokoju oraz nie stanowi³y zagro¿enia i uci¹¿liwoœci dla otoczenia 
poprzez uporczywe szczekanie, wycie itp. 

W³aœciciele zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ zabezpieczyæ 
miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc 
oraz zapewniæ nale¿yty dozór, szczególnie w sytuacji gdy zwierzê nie jest 
uwi¹zane lub znajduje siê w pomieszczeniu nie posiadaj¹cym zamkniêcia 
albo na terenie nie posiadaj¹cym ogrodzenia. W³aœciciele zwierz¹t 
domowych s¹ zobowi¹zani do usuniêcia spowodowanych przez nie 
zanieczyszczeñ w miejscach u¿ytku publicznego. Psy pozostawione bez 
dozoru a posiadaj¹ce w³aœciciela, w miejscach publicznych traktowane bêd¹ 
jak bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych 
zwierz¹t. Koszty pobytu w schronisku ponosi w³aœciciel psa. 

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ 
(Dz. U. Nr 46, poz. 275)  - Kto nie zachowuje zwyk³ych lub nakazanych 
œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia, podlega karze grzywny do 
250 z³otych albo karze nagany.

Marcin Gózt

Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe 
i gospodarskie wed³ug Uchwa³y nr XXXI/203/2006 Rady 
Gminy Modliborzyce z dnia 9 paŸdziernika 2006 roku.

ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MODLIBORZYCACH 
INFORMUJE...

Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach uprzejmie  informuje mieszkañców gminy Modliborzyce, ¿e od dnia 1 lipca 2011roku, na 
podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2011roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków  oraz uchwa³y Nr 
VII/42/2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie 
œcieków, wchodz¹ w ¿ycie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków.

Grzegorz Kwaœnik
Kierownik ZGK

Informujemy równie¿, ¿e na podstawie uchwa³y Nr VI/27/2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia 
górnych stawek op³at za us³ugi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie Gminy Modliborzyce, od dnia  
26 kwietnia obowi¹zuj¹ nowe ceny za odbiór odpadów komunalnych w workach 120 l  oraz w pojemnikach 110 l.
Ceny za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych:
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ROZPOCZÊTO KOLEJNE INWESTYCJE 
NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE

2 czerwca 2011 roku wojewoda lubelski Genowefa Tokarska 
podpisa³a 61 umów dotacji na odbudowê zniszczeñ powsta³ych 
w infrastrukturze publicznej w wyniku skutków klêsk ¿ywio³owych oraz na 
realizacjê zadañ zwi¹zanych z zabezpieczeniem w¹wozów lessowych 
przed erozj¹ i przekaza³a je przedstawicielom 38 samorz¹dów. Podpisanie 
umów umo¿liwia wojewodzie wyst¹pienie do Ministerstwa Finansów 
o uruchomienie œrodków z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa na realizacjê 
zadañ inwestycyjnych w tym zakresie. Wartoœæ podpisanych umów wynosi 
12,5 mln z³. To kolejne z blisko 21 mln z³ œrodków, które trafi¹ na 
Lubelszczyznê w ramach przyznanych w lutym br. przez Ministerstwo 
Spraw Wewnêtrznych i Administracji promes 53 jednostkom samorz¹du 
terytorialnego z Lubelszczyzny. Dwie z nich otrzyma³a Gmina 
Modliborzyce. Wartoœæ dotacji dla naszej gminy wynosi 368 955,00z³. 

Warunkiem uzyskania dotacji by³o z³o¿enie odpowiedniego 
wniosku, zaopiniowanego przez wojewodê oraz zadeklarowanie w³asnego 
udzia³u finansowego w wysokoœci co najmniej 20 procent wartoœci 
realizowanych zadañ. Z³o¿enie wniosku by³o poprzedzone potwierdzeniem 
przez stosown¹ komisjê wojewody zaistnia³ych strat lub potrzeby ratowania 
w¹wozu.

Gmina Modliborzyce w ramach otrzymanych œrodków bêdzie 
realizowa³a  dwa zadania zwi¹zane z zabezpieczeniem dna w¹wozu przed 
erozj¹ na drodze gminnej, na odcinku 400m w miejscowoœci Lute oraz na 
drodze gminnej,  na odcinku 600m w miejscowoœci Wierzchowiska Drugie.  
Prace bêd¹ prowadzone w okresie lipiec - wrzesieñ 2011 roku.

Wykonawca zosta³ wy³oniony w drodze postêpowania 
przetargowego, a jest nim Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „ARTIMEX” 
Arkadiusz G¹bka, ul. F. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin.

ROK SZKOLNY 2011/2012 UCZNIOWIE 
POWITAJ¥ W NOWOWYREMONTOWANEJ SZKOLE

W miesi¹cu czerwcu podpisane zostan¹ umowy na wykonanie 
Termomodernizacji budynku Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach Drugich”
 z firm¹: SASS - Zak³ad Remontowo-Budowlany Produkcyjno - Handlowo  
- Us³ugowy Ryszard Sass, ul. 3-go Maja 51/75,23-400 Bi³goraj, na kwotê 
392 254,75 z³ brutto.

INWESTYCJE
 Zakres prac bêdzie obejmowa³ m. in. ocieplenie œcian zewnêtrznych, 
ocieplenie stropów, modernizacjê elewacji, wykonanie nowej konstrukcji 
dachu nad czêœci¹ ³¹cznika, sal¹ gimnastyczn¹, budynkiem hotelu 
i kuchni¹ oraz pokrycie blach¹ trapezow¹, monta¿ g³owic 
termostatycznych na instalacji c. o.

Oprócz prac remontowych na zewn¹trz budynku szko³y, 
zaplanowano tak¿e remont pomieszczeñ wewn¹trz. Po przeprowadzeniu 
procedury przetargowej zostanie wy³oniony wykonawca, który wykona 
prace remontowe w pomieszczeniach budynku oraz wymianê instalacji 
elektrycznej. Realizacja prac nast¹pi w okresie wakacyjnym.

PIÊKNIEJ¥ ULICE W MODLIBORZYCACH
 
Po ubieg³orocznych remontach na ulicach: D³ugiej, Go³êbiej, Zaborskiej 
i Nieca³ej, gdzie zosta³a wykonana nawierzchnia wraz z chodnikami 
i parkingami, przysz³a kolej na ulicê Ogrodow¹. W bie¿¹cym roku 
przewiduje siê wykonanie dwóch odcinków tej ulicy. Pierwszy, od drogi 
krajowej Lublin - Rzeszów do drogi wojewódzkiej Modliborzyce - Zaklików 
(obok szko³y). W trosce o bezpieczeñstwo naszych najm³odszych 
mieszkañców na wymienionym odcinku zaplanowano zatokê autobusow¹ 
oraz chodnik, po którym uczniowie bêd¹ mogli bezpiecznie poruszaæ siê do 
szko³y. Drugi odcinek ulicy Ogrodowej biegnie od drogi wojewódzkiej 
Modliborzyce - Zaklików a¿ do skrzy¿owania z tzw. “G³êbok¹ Drog¹”. Jest 
to miejsce idealne na krótkie spacery.

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

Gmina Modliborzyce wspólnie z Powiatem Janowskim 
wyremontowa³a dwie drogi powiatowe, znajduj¹ce siê na obszarze naszej 
gminy. Do remontu drogi powiatowej Nr 2804L Modliborzyce  B³a¿ek na 
d³ugoœci 1,35 km  w miejscowoœci Pasieka do³o¿y³a kwotê 160 288,38z³, co 
stanowi 50% kosztów ca³ego zadania. Remont drogi powiatowej Nr 2803L 
Stojeszyn Pierwszy - Zarajec, na d³ugoœci 0,454 km w miejscowoœci 
Stojeszyn Pierwszy  zosta³ pokryty w ca³oœci ze œrodków z bud¿etu gminy 
w kwocie 142 095,22z³. 

Marzena Dolecka - Jocek

Z DZIA£ALNOŒCI RADY GMINY ...
  Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami,  kontynuujê          

przedstawianie  prac Rady Gminy  bie¿¹cej kadencji  z ostatniego 
kwarta³u. Od 16 marca do 16 czerwca bie¿¹cego  roku RG odby³a 
dwie swoje sesje oraz 10 posiedzeñ komisji  sta³ych .Tematem 
posiedzeñ komisji by³y sprawy zwi¹zane z uchwa³ami  na sesje 
oraz sprawy zwi¹zane z oœwiat¹ i zapewnieniem godzin dla 
nauczycieli ucz¹cych na terenie gminy, sprawy przejezdnoœci i 
remontów dróg gminnych, czemu s³u¿y³ objazd dróg  Komisji £adu 
i Porz¹dku Publicznego, poszerzonej o wszystkich radnych, 
w dniu 27 maja.Oczywiœcie komisje maj¹ tak¿e przyjête swoje 
roczne plany dzia³ania, które realizuj¹ niezale¿nie od problematyki 
sesyjnej. Dodatkowo Komisja Rewizyjna prowadzi³a prace 
zwi¹zane ze sprawdzaniem wykonania bud¿etu 2010 roku 
i wnioskiem do RIO o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

VII Sesja Rady Gminy mia³a miejsce w dniu 13 maja 
i w swoim porz¹dku obrad przewidywa³a przyjêcie 10 uchwa³. By³y 
to uchwa³y dotycz¹ce przyjêæ rocznych sprawozdañ finansowych 
Gminnej Biblioteki Publicznej ,Gminnego Oœrodka Kultury, 
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej, inkasa 
dla so³tysów, dwóch uchwa³ w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej  Powiatowi Janowskiemu. Pragnê w tym miejscu  
poinformowaæ Pañstwa, ¿e wszystkie inwestycje drogowe, które 
s¹ wykonywane na drogach powiatowych naszej gminy, s¹ w 50% 
wspó³finansowane z gminnego bud¿etu, (niejednokrotnie to 
wspó³finansowanie wynosi du¿o wiêcej, tak jak w tegorocznych 
inwestycjach).Przyjêta zosta³a tak¿e uchwa³a w sprawie 
komunalizacji dzia³ki w Wolicy Drugiej, dziêki czemu bêdziemy 
mogli dokoñczyæ budowê remizy i œwietlicy wiejskiej .Uchwa³y te 
przyjmowane by³y jednog³oœnie, z wyj¹tkiem uchwa³y dotycz¹cej 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe 
odprowadzanie œcieków. Zaproponowane przez ZGK taryfy 

3podnosz¹ cenê wody do 2 z³ netto za 1m ,a œcieków do 3 z³ netto 
3za 1m .Rada Gminy mo¿e tylko przez g³osowanie zatwierdziæ lub 

nie, te taryfy, co i tak spowoduje wejœcie ich w ¿ycie z dniem 1 lipca. 
Po burzliwych obradach uchwa³a zosta³a przyjêta 8 g³osami za, 
przy 2 przeciw i 3 wstrzymuj¹cych.

Ostatnia sesja tego kwarta³u odby³a siê 16 czerwca i by³a 
to przede wszystkim sesja absolutoryjna. Przewidywa³a podjêcie 
dwóch uchwa³ tj. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu  oraz 
udzielenia Wójtowi Gminy Modliborzyce absolutorium za 2010 
rok. Mi³o jest mi poinformowaæ Pañstwa, ¿e Rada Gminy na 
wniosek Komisji Rewizyjnej, po pozytywnej ocenie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Lublinie, jednog³oœnie 
udzieli³a absolutorium P. Witoldowi Kowalikowi - Wójtowi 
Gminy. Wszyscy radni docenili zaanga¿owanie P. Wójta  w rozwój 
naszej gminy , co zgodnie podkreœlaj¹ nie tylko mieszkañcy ,ale 
wiele osób nas odwiedzaj¹cych.

Oprócz tych uchwa³ podjêliœmy tak¿e siedem innych, 
miêdzy innymi uchwa³ê o przeznaczeniu do sprzeda¿y w formie 
przetargu nieograniczonego dzia³ki gruntu  w Modliborzycach 
tzw.”B³ota”. Uchwa³a zosta³a przyjêta 12 g³osami za , jeden radny 
skorzysta³ z art.25 ustawy o samorz¹dzie gminnym i wy³¹czy³ siê 
z g³osowania.Warto równie¿ wymieniæ uchwa³ê o trybie i sposobie 
p o w o ³ y w a n i a  i  o d w o ³ y w a n i a  c z ³ o n k ó w  z e s p o ³ u  
interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Podjêliœmy tak¿e 
uchwa³y o po¿yczce d³ugoterminowej na remont szko³y 
w  W ie r zchow iskach  D rug i ch ,  powo ³an iu  kom is j i  
inwentaryzacyjnej, zmianach w bud¿ecie gminy, zmianie 
w wieloletniej prognozie finansowej.

Mam nadziejê, ¿e przybli¿y³em Pañstwu pracê RG 
z ostatniego kwarta³u. Wszyscy radni  pragniemy godnie 
wywi¹zywaæ siê z powierzonej funkcji, dlatego wdziêczni 
bêdziemy za wszelkie wskazówki, które pomog¹ nam jeszcze 
lepiej pracowaæ dla mieszkañców. Zapraszamy tak¿e na nasze 
sesje i komisje, o których informujemy na stronie internetowej 
i tablicach og³oszeniowych w Urzêdzie Gminy Modliborzyce.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Piotr Rogo¿a
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Swego rodzaju sprawdzianem gotowoœci bojowej dla 
stra¿aków z jednostek OSP s¹ rozgrywane corocznie Gminne 
Zawody Sportowo - Po¿arnicze. W tym roku gospodarzem zmagañ 
by³a OSP Wierzchowiska Drugie. Na boisko w Wierzchowiskach 
Pierwszych w dniu 12.06.2011 r. stawi³o siê 10 jednostek z terenu 
gminy oraz 3 dru¿yny kobiece. Zawody rozegrane zosta³y w dwóch 
konkurencjach, w których zawodnicy musieli wykazaæ siê nie lada 
umiejêtnoœciami. Pierwsze zmagania obejmowa³y sztafetê 
po¿arnicz¹ z przeszkodami. Druhowie w tej konkurencji musieli 
wykazaæ siê przede wszystkim sprawnoœci¹ fizyczn¹, która by³a 
pomocna do rozci¹gania wê¿a po¿arniczego, pokonania  p³otka 
lekkoatletycznego, biegu po równowa¿ni i pokonania œciany 
wysokoœciowej. Kolejny etap to æwiczenia bojowe. Dru¿yny 
stra¿aków musia³y w uzbrojeniu osobistym - na czas zbudowaæ 
liniê ssawn¹i t³oczn¹, uruchomiæ motopompê, zassaæ wodê ze 
zbiornika  i pr¹dem wody obróciæ tarczê i przewróciæ pacho³ki 
ustawione na bramce. Ta konkurencja cieszy³a siê najwiêkszym 
zainteresowaniem publicznoœci i nic dziwnego, bo by³o na co 
popatrzeæ.

Zawody ocenia³a komisja sêdziowska z Komendy 
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim. 
Zawodom przygl¹da³ siê Wójt Gminy a zarazem Prezes zarz¹du 
Oddzia³u Gminnego ZOSP RP Witold Kowalik.

W grupie kobiecej zwyciê¿y³a sekcja z OSP 
Wierzchowiska Pierwsze, II miejsce sekcja ze Stojeszyna 
Pierwszego, III miejsce  sekcja z Wierzchowisk Drugich. 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO - PO¯ARNICZE
W grupie mêskiej I miejsce - sekcja z Wierzchowisk 

Drugich, II miejsce - sekcja z Wierzchowisk Pierwszych i III 
miejsce - sekcja z Zarajca. Prezes ZG ZOSP RP, wrêczaj¹c 
nagrody pieniê¿ne, puchary i dyplomy, pogratulowa³ zwyciêzcom 
i podkreœli³ wielkie zaanga¿owanie, przygotowanie i kwalifikacje 
stra¿aków. 

Nale¿y równie¿ wspomnieæ o odbytych w dniu 
31.05.2011 r. w  Stojeszynie Pierwszym  Gminnych Zawodów 
Sportowo - Po¿arniczych M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych.

MDP dziewcz¹t
I miejsce - Wierzchowiska Drugie
II miejsce - Modliborzyce
III miejsce - Stojeszyn
IV miejsce - Modliborzyce 2 dru¿yna

MDP ch³opców
I miejsce - Modliborzyce
II miejsce - Wierzchowiska Drugie
III miejsce - Stojeszyn
IV miejsce - Wierzchowiska Pierwsze pierwsza sekcja
V miejsce - Wierzchowiska Pierwsze druga sekcja

Irena Wiêckowska

Pani Jadwiga pragnê³a odnowiæ p³ótno, w zwi¹zku z tym 
przekaza³a sztandar zarz¹dowi OSP w Wierzchowiskach.

Po przekazaniu sztandaru jednostce OSP postanowiono 
go oddaæ do renowacji. Ze wzglêdu na koszt renowacji Zarz¹d 
podj¹³ starania, maj¹ce na celu pozyskanie œrodków na 
renowacjê.

W tym miejscu pragnê podziêkowaæ ofiarodawcom za 
uznanie, z jakim spotka³ siê nasz apel i tak hojne wsparcie 
szczytnej inicjatywy. Dziêkujê:

Urzêdowi Gminy w Modliborzycach
Stowarzyszeniu Aktywizacji Spo³ecznej SAS w  Janowie 
Lubelskim
Ks. Kanonikowi Ryszardowi Sowie
 Ks. Kanonikowi Antoniemu Gêbali
 Ks. Pra³atowi Czes³awowi Grzybowi
 Ks. Tomaszowi Szostkowi
Pragnê równie¿ podziêkowaæ wszystkim pozosta³ym 

osobom, dziêki którym ta uroczystoœæ mog³a siê odbyæ.

Naczelnik OSP Wierzchowiska Pierwsze

ZABYTKOWY SZTANDAR Z WIERZCHOWISK
W dniu 03.05.2011 r. w koœciele pod wezwaniem Matki 

Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Wierzchowiskach odby³y siê 
uroczystoœci z okazji Dnia Stra¿aka. By³ to równie¿ wyj¹tkowy 
moment w historii Stra¿y w Wierzchowiskach, poniewa¿ podczas 
mszy œwiêtej Ks. Zbigniew Solarz dokona³ poœwiêcenia 
zabytkowego sztandaru po renowacji.

Po wielu latach sztandar powróci³ na swoje miejsce i jest  
dla przysz³ych pokoleñ œwiadectwem poœwiêcenia ludzi ludziom, 
Bogu i ojczyŸnie.

Sztandar ten zosta³ ufundowany w 1924 roku przez 
ówczesnego dziedzica Gustawa Œwidê na dwudziestolecie Stra¿y 
Dworskiej i uroczystoœæ powo³ania Stra¿y Ogólnowiejskiej. 
Sztandar zawsze uczestniczy³ we wszystkich uroczystoœciach 
koœcielnych, patriotycznych oraz w chwilach wa¿nych dla naszej 
miejscowoœci i parafii.

Wed³ug relacji starszych mieszkañców sztandar mia³  
swoje miejsce w drewnianym koœció³ku przy ³awce pañstwa 
Œwidów. Podczas remontu koœcio³a w latach 70 - tych œlad po 
sztandarze zagin¹³.

Po latach zainteresowa³a siê nim Pani Jadwiga Graboœ, 
której wspólnie z Ks. Tomaszem Ko³odziejem uda³o siê odnaleŸæ 
sztandar w podziemiach koœcio³a. 

SZTANDAR

PRZED RENOWACJ¥               PO RENOWACJI

SZTANDAR

PRZED RENOWACJ¥               PO RENOWACJI
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Ze S³onecznym EkoKredytem mo¿na otrzymaæ zwrot 45 % 
kosztów inwestycji z dotacji ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW).

Adresatami EkoKredytu s¹:
  * osoby fizyczne posiadaj¹ce prawo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym 
w budowie, 
   * wspólnoty mieszkaniowe instaluj¹ce kolektory s³oneczne na w³asnych 
budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),

EkoKredyt przeznaczony jest na finansowanie kosztów 
kwalifikowanych zadania, polegaj¹cego na zakupie i monta¿u kolektorów 
s³onecznych do ogrzewania wody u¿ytkowej albo do ogrzewania wody 
u¿ytkowej i wspomagania zasilania w energiê innych odbiorników ciep³a 
w budynkach mieszkalnych.
Koszty kwalifikowane:

 *koszt  pro jektu budowlano-wykonawczego rozwi¹zania 
technologicznego, dotycz¹cego monta¿u instalacji, wraz z kosztorysem, 
sporz¹dzonym lub zatwierdzonym przez osobê posiadaj¹c¹ stosowne 
uprawnienia budowlane do projektowania, 
  *koszt projektu instalacji kolektorów s³onecznych, zawieraj¹cego 
w szczególnoœci schemat instalacji, opis techniczny, parametry techniczne 
wraz z kosztorysem, sporz¹dzonego przez uprawnion¹ osobê 
(posiadaj¹c¹ stosowne uprawnienia budowlane i certyfikat producenta 
kolektorów s³onecznych lub posiadaj¹c¹ stosowne œwiadectwo 
kwalifikacyjne i certyfikat producenta kolektorów s³onecznych), 
  *koszt nabycia nowych instalacji kolektorów s³onecznych 
(w szczególnoœci: kolektora s³onecznego, zasobnika, przewodów 
instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki), Koszt 
zakupu ciep³omierza spe³niaj¹cego normy PN EN 1434 (wymagany dla 
wspólnot mieszkaniowych) 
     * koszt monta¿u instalacji kolektorów s³onecznych,
    * zap³acony podatek od towarów i us³ug (VAT), z zastrze¿eniem, ¿e je¿eli 
beneficjentowi przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego 
o kwotê podatku naliczonego lub ubiegania siê o zwrot VAT, podatek ten nie 
jest kosztem kwalifikowanym, 
  * koszt innych materia³ów i urz¹dzeñ, o ile projektant sporz¹dzaj¹cy 
projekt instalacji kolektorów s³onecznych uzna je za wskazane do 
prawid³owej pracy ca³ej instalacji.

Dofinansowaniem mog¹ byæ objête koszty kwalifikowane 
poniesione od daty z³o¿enia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotacjê 
(data wystawienia faktury nie mo¿e byæ wczeœniejsza ni¿ data wp³ywu 
wniosku, nie dotyczy to kosztu projektu budowlano-wykonawczego, 
w przypadku którego data wystawienia faktury mo¿e byæ wczeœniejsza ni¿ 
data z³o¿enia wniosku, ale faktura ta nie mo¿e byæ zap³acona).
Wymagana dokumentacja techniczna:
   * projekt budowlano-wykonawczy,  jeœli wymagane jest pozwolenie na 
budowê; sporz¹dza osoba posiadaj¹ca uprawnienia budowlane do 
projektowania, zgodnie z prawem budowlanym. Projekt ten jest 
bezwzglêdnie wymagany przez Fundusz w przypadku wspólnot 
mieszkaniowych. 
   * projekt instalacji lub oferta,  jeœli pozwolenie nie jest wymagane; projekt 
musi zawieraæ schemat instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, 
w tym dane dotycz¹ce sprawnoœci i skutecznoœci (uzysku) wraz 
z kosztorysem przedsiêwziêcia. Oferta musi zawieraæ te same elementy co 
projekt instalacji i musi byæ sporz¹dzona przez podmiot posiadaj¹cy 
certyfikat autoryzacji producenta. 
   * certyfikat zgodnoœci z norm¹ PN EN 12975-1 „S³oneczne systemy 
grzewcze i ich elementy  kolektory s³oneczne  Czêœæ 1: Wymagania 
ogólne”, którego integraln¹ czêœci¹ powinno byæ sprawozdanie z badañ 
kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z norm¹ PN EN 12975-2  
 *data potwierdzenia zgodnoœci z wymagan¹ norm¹ nie mo¿e byæ 
wczeœniejsza ni¿ 5 lat, licz¹c od daty z³o¿enia wniosku o kredyt. 
  * przedsiêwziêcie nie mo¿e byæ zakoñczone przed zawarciem umowy 
kredytu.

DOTACJE NA KOLEKTORY S£ONECZNE

Warunki kredytu i dotacji:
  * wysokoœæ kredytu objêtego dotacj¹ wynosi do 100% kosztów 
kwalifikowanych przedsiêwziêcia, z zastrze¿eniem, ¿e jednostkowy koszt 
kwalifikowany przedsiêwziêcia nie mo¿e przekroczyæ  2 500z³/m2 
powierzchni ca³kowitej kolektora.
    * kwota kredytu mo¿e przewy¿szaæ wysokoœæ kosztów kwalifikowanych, 
z tym ¿e dotacj¹ objêta jest wy³¹cznie czêœæ kredytu wykorzystana na 
koszty kwalifikowane przedsiêwziêcia. 
   * kredyt z dotacj¹ nie mo¿e byæ udzielony w ramach prowadzonej przez 
beneficjenta dzia³alnoœci gospodarczej.Je¿eli czêœæ powierzchni budynku 
wykorzystywana jest do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, 
w przypadku, gdy dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona jest na 
powierzchni nieprzekraczaj¹cej 50% budynku, to koszty kwalifikowane 
pomniejsza siê proporcjonalnie do udzia³u powierzchni przeznaczonej na 
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w ca³kowitej powierzchni budynku. 
W przypadku, gdy dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona jest na 
powierzchni przekraczaj¹cej 50% budynku, przedsiêwziêcie nie 
kwalifikuje siê do dofinansowania przez NFOŒiGW.
Warunki kredytowania:
   * waluta kredytu -  PLN 
   * maksymalny okres kredytowania: 
     - do 8 lat dla osób fizycznych 
     - do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych 
   * karencja w sp³acie kapita³u kredytu  do 6 miesiêcy, 
  * op³aty i prowizje  zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹ op³at i prowizji (³¹czna 
kwota op³at nie mo¿e przekroczyæ 5%).
Realizacja kredytu -  nastêpuje w formie bezgotówkowej poprzez 
pokrycie udokumentowanych fakturami zleceñ p³atniczych kredytobiorcy 
na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i us³ug.
Dotacja - ze œrodków NFOŒiGW w wysokoœci 45% kosztów 
kwalifikowanych zadania, bêdzie wyp³acana po potwierdzeniu przez Bank 
zrealizowania przedsiêwziêcia oraz osi¹gniêcia efektu ekologicznego 
to¿samego z efektem rzeczowym. Dotacja zmniejszaæ bêdzie 
jednorazowo zad³u¿enie klienta w Banku poprzez skrócenie okresu 
kredytowania lub zmniejszenie rat kredytu. Sp³ata czêœci kapita³u kredytu 
nastêpuje poprzez przekazanie dotacji NFOŒiGW na podstawie 
wyst¹pienia Banku potwierdzaj¹cego zrealizowanie przedsiêwziêcia. 
Dotacja jest wyp³acana na rachunek Banku, po czym Bank przekazuje 
dotacjê na rachunek kredytowy kredytobiorcy na poczet sp³aty kapita³u 
kredytu w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania dotacji na 
rachunek Banku.
Tryb postêpowania ubiegania siê o dotacjê na kolektory s³oneczne: 
  * Klient sk³ada w Banku wniosek o dotacjê wraz z wnioskiem o kredyt. 
Formularze wniosków udostêpnia Bank. 
  * Za³¹czniki do wniosku: 
Jeœli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowê: 
   - projekt budowlano-wykonawczy, 
   - kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê. 
Jeœli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowê: 
   - projekt instalacji kolektorów s³onecznych, 
   - oferta.
Jeœli do realizacji inwestycji jest wymagane zg³oszenie zamiaru 
wykonywania robót budowlanych:
 - kopia zg³oszenia wraz z potwierdzon¹ dat¹  wp³ywu do w³aœciwego 
organu oraz oœwiadczenie, i¿ organ ten w terminie 30 dni od dnia 
dorêczenie zg³oszenia, nie wniós³ sprzeciwu. 
 W pozosta³ych przypadkach: oœwiadczenie, i¿ do realizacji 
przedsiêwziêcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowê, jak 
i zg³oszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. 
 * Bank, po dokonaniu oceny zdolnoœci kredytowej i podjêciu decyzji 
kredytowej, udziela kredytu. 
 * Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsiêwziêcia, 
kredytobiorca wystêpuje do Banku o wyp³acenie dotacji poprzez z³o¿enie 
protoko³u ostatecznego odbioru przedsiêwziêcia oraz innych dokumentów 
okreœlonych w umowie kredytu. 
 * Po uzyskaniu protoko³u koñcowego odbioru przedsiêwziêcia Bank 
wystêpuje do NFOŒiGW z wnioskiem o wyp³atê dotacji.

Wiêcej informacji na temat kolektorów s³onecznych mo¿na 
uzyskaæ w jednym z oddzia³ów Banku Ochrony Œrodowiska w Lublinie, ul. 
Krakowskie Przedmieœcie 54, 20-002 Lublin, oraz na stronie 

 (Ekologia > Kredyty proekologiczne > S³oneczny 
EkoKredyt)  oraz na stronie  (Œrodki krajowe > Dop³aty 
do kredytów > Dop³aty do kredytów na kolektory s³oneczne).

Opracow³a:  Wioletta Œrodek

www.bosbank.pl
www.nfosigw.gov.pl

S³oneczny EkoKredyt w BOŒ  to 
ekologiczny kredyt przeznaczony na  zakup 
i monta¿ kolektorów s³onecznych do 
podgrzewania wody.

PRZYK£ADOWY SCHEMAT 
BUDOWY INSTALACJI 

S£ONECZNEJ DO 
PODGRZEWANIA CIEP£EJ 

WODY U¯YTKOWEJ
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Owocowanie roœlin nie by³oby mo¿liwe bez zapylenia. 
Zapylenie dokonuje siê dziêki py³kowi kwiatowemu, wytwarzanemu przez 
roœliny specjalnie w tym celu.

Wyró¿nia siê 2 rodzaje zapylenia:
- samozapylenie, gdy py³ek pochodzi z tego samego lub 
innego kwiatu, ale tej samej roœliny,

                - zapylenie krzy¿owe, gdy py³ek pochodzi z kwiatu innej roœliny. 

Oko³o 20% roœlin zapylanych jest przez wiatr, a 80% przez owady, 
najczêœciej przez pszczo³owate. Pszczo³y celowo wykorzystuje siê 
w rolnictwie i ogrodnictwie do zapylania roœlin, gdy¿ powoduje to 
zwiêkszenie plonów nawet o 50%. Z tego wzglêdu uwa¿a siê, ¿e wk³ad 
pszczó³ w zwiêkszenie zbiorów jest wielokrotnie wy¿szy ni¿ wartoœæ 
produkowanego przez nie miodu.

Zapylanie roœlin, które polega na przenoszeniu ziarenek py³ku 
z kwiatka na kwiatek, jest efektem dodatkowym pracy wykonywanej przez 
pszczo³y. Siadaj¹c na kolejnych kwiatach zbieraj¹ one nektar oraz py³ek 
niezbêdny do wykarmienia przysz³ych pokoleñ pszczó³, a przy okazji 
wykonuj¹ po¿yteczne dla roœl in zadanie, czyl i  zapylanie.

Przy obecnie stosowanych technologiach w produkcji roœlinnej 
chemiczna ochrona roœlin jest niezbêdna dla zapewnienia odpowiednio 
wysokiego poziomu plonowania  i uzyskania rentownoœci produkcji. 
Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e œrodki ochrony roœlin nale¿y tak stosowaæ, aby 
nie stwarza³y zagro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t i ska¿enia œrodowiska 
naturalnego. Stosowane w uprawach œrodki chemiczne, zgodnie z ustaw¹ 
o ochronie roœlin, dzieli siê pod wzglêdem toksycznoœci dla ludzi, pszczó³ 
oraz organizmów wodnych jako: bardzo toksyczne, toksyczne, 
szkodliwe i pozosta³e.

Podstaw¹ stosowania chemicznych œrodków ochrony roœlin s¹ 
informacje zawarte w etykiecie preparatu, która stanowi instrukcjê jego 
stosowania. Okreœla ona m..in.:

        - rodzaj i przeznaczenie œrodka; 
- zalecan¹ dawkê;

                - okres karencji, czyli czas, jaki musi up³yn¹æ od ostatniego                                                                                                   
.                 zabiegu do zbioru roœlin lub produktów roœlinnych                                                                      
.                 przeznaczonych do konsumpcji;

Okres prewencji, czyli czas jaki musi up³yn¹æ miêdzy wykonaniem 
zabiegu a wejœciem na plantacjê ludzi lub zwierz¹t bez obawy nara¿ania ich 
zdrowia; okres prewencji dla pszczó³ oznacza, na ile godzin przed oblotem 
pszczó³ wolno stosowaæ preparat.

Za podstawê klasyfikacji œrodków ochrony roœlin dla pszczó³ przyjmuje 
siê wskaŸniki toksycznoœci kontaktowej, ¿o³¹dkowej oraz gazowej. 
Najwiêksze zagro¿enie dla pszczó³ w warunkach polowych stanowi 
toksycznoœæ kontaktowa. Klasyfikacji pod wzglêdem toksycznoœci dla 
pszczó³ nie podlegaj¹ œrodki, których sposób stosowania i dzia³ania 
w roœlinie wyklucza mo¿liwoœæ ich kontaktu z pszczo³ami np. zaprawy 
i preparaty doglebowe. 

JAK DBAÆ O BEZPIECZEÑSTWO PSZCZÓ£ PODCZAS 
WYKONYWANIA OPRYSKÓW INSEKTYCYDAMI?

Zatrucia u pszczó³ mog¹ byæ powodowane ró¿nymi czynnikami. 
Opryski wykonane  w czasie suszy s¹ czêst¹ ich przyczyn¹, pszczo³y 
szukaj¹c wody spijaj¹ ska¿one krople z roœlin, podobnie mo¿e dojœæ do 
zatrucia przy spijaniu wody z zatrutych œrodkami chemicznymi zbiorników 
wodnych, ka³u¿. Tak¿e, gdy opryskiwanie plantacji nastêpuje na drodze 
przelotu owadów mo¿e doprowadziæ do powa¿nego zatrucia. Wa¿nym 
jest, aby minimalizowaæ ryzyko zatruæ m.in. przez:

- nie stosowanie œrodków toksycznych dla pszczó³ w okresie 
kwitnienia roœlin;
- unikanie opryskiwania plantacji, na których wystêpuj¹ 
kwitn¹ce chwasty;
- dobieranie preparatów ma³o toksycznych dla pszczó³;
- przestrzeganie okresów prewencji;
- przeciwdzia³anie znoszeniu cieczy opryskowej podczas 
zabiegu;
- wykonywanie zabiegów wieczorem, po zakoñczonych lotach 
owadów;
- zabezpieczenie uli, je¿eli istnieje zagro¿enie zatrucia 
pszczó³;

Oczywiœcie najwiêkszym zagro¿eniem dla pszczó³ jest wykonywanie 
zabiegów owadobójczych. Do tej pory, podczas wykonywania oprysku 
insektycydem, konieczne by³o przeniesienie uli lub ich zabezpieczenie 
przed wychodzeniem pszczó³ w trakcie i po zabiegu. Niedawno pojawi³y siê 
na rynku preparaty o nowoczesnej formule, które nie tylko s¹ bezpieczne 
dla pszczó³, ale tak¿e znosz¹ ca³kowicie okres prewencji przewidziany 
przy stosowaniu œrodków starej generacji.

Zastosowanie nowych œrodków owadobójczych daje nam gwarancjê, 
¿e zabieg przeciwko szkodnikom nie wp³ynie na populacjê pszczó³, ani na 
ich kondycjê, a zapylenie odbêdzie siê w sposób prawid³owy. Jednak jak 
zawsze, przy stosowaniu œrodków ochrony roœlin nale¿y zachowaæ daleko 
id¹c¹ ostro¿noœæ, a przede wszystkim wykonywaæ zabiegi przy ich u¿yciu 
jedynie w koniecznych, uzasadnionych przypadkach. Zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki rolniczej oprysku nie nale¿y równie¿ wykonywaæ w trakcie, 
kiedy pszczo³y oblatuj¹ plantacjê, nawet, je¿eli stosuje siê œrodki z zerow¹ 
karencj¹ dla pszczó³. Trzeba, bowiem pamiêtaæ, ¿e opryskanie lataj¹cych 
pszczó³ nawet zwyk³¹ wod¹ powoduje zamoczenie ich skrzyde³ek, co 
mo¿e utrudniæ albo uniemo¿liwiæ im dalszy lot, a opryskanie ciecz¹ 
robocz¹ spowoduje, ¿e pszczo³a przejmie obcy chemiczny zapach œrodka 
ochrony roœlin, a po powrocie do ula nie zostanie rozpoznana i zginie zabita 
przez inne pszczo³y.  

Pamiêtajmy, ¿e zastosowanie œrodków ochrony roœlin z zerow¹ 
prewencj¹ dla pszczó³, przed oblotem albo po oblocie pszczó³, stwarza dla 
nich komfortow¹ sytuacjê, poniewa¿ mog¹ one w ka¿dej chwili powróciæ na 
tak¹ plantacjê bez ryzyka zatrucia œrodkiem chemicznym. Im d³u¿sza jest 
prewencja ustalona dla danego œrodka, tym ryzyko zatrucia pszczó³ jest 
wiêksze.

Opracowa³ Marcin Gózt

W gospodarstwie mo¿na m.in. obejrzeæ koniki polskie, zwane 
bi³gorajskimi,  ¿yj¹ce na wolnym powietrzu. Rasê tê cechuje wysoka 
wytrzyma³oœæ na trudne warunki oraz du¿a odpornoœæ na choroby. 
Kalenne to idealna baza wypadowa do zwiedzania regionu, 
tj. Sandomierza, Lublina, Kazimierza Dolnego, Na³êczowa, Zamoœcia, 
Zwierzyñca czy £añcuta.  

Magorzata i Marcin Doboszowie

“DOBOSZÓWKA”
Kalenne to œródleœna wioska po³o¿ona w sercu Parku 

Krajobrazowego Lasy Janowskie. Dnia 3 paŸdziernika 1942 r. Kalenne 
zosta³o spacyfikowane. Rozstrzelano 58 osób i spalono 24 gospodarstw. 

Obecnie wieœ jest odbudowywana, m.in. w 2010 roku powsta³o 
gospodarstwo agroturystyczne „Doboszówka”, kultywuj¹ce tradycje 
i zwyczaje polskiej wsi i regionu. 

Gdzie Roztocze garb swój sk³ania
Ku dolinom Tanwi, Sanu
Puszcz kraina siê ods³ania
Pe³na zwierza, wód, moczarów
Jedna z nich szczególnie s³ynie
Z goœcinnoœci, jad³a, trunku
Gdy zawitasz tu w goœcinê
Oj,  nie zaznasz Ty frasunku!
Jest w jej sercu wioska ma³a
Co Kalenne siê nazywa
Lasem otoczona ca³a
Kilka chat drewnianych skrywa
Jej cudnego genius loci
Nie oddadz¹ ¿adne s³ówka
Gdy tu bêdziesz, zajdŸ koniecznie.
Nazywa siê - Doboszówka!

Prof. dr hab. T.J. Chmielewski

Ta urokliwa osada leœna po³o¿ona jest na terenie obszaru Natura 2000, 
w s¹siedztwie rezerwatu wodno - torfowiskowego o wybitnych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych Imielity £ug. „Doboszówka” to miejsce dla 
wszystkich mi³oœników przyrody, preferuj¹cych ciszê i spokój w bliskoœci 
z natur¹. To doskona³e tereny do jazdy rowerem, wêdrówek pieszych, nornic 
walking czy narciarstwa biegowego. 
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WYPADEK PODCZAS WYCINKI DRZEW

Policjanci z Janowa Lubelskiego ustalaj¹ okolicznoœci 
nieszczêœliwego wypadku, do którego dosz³o podczas wycinki drzew.  
Zdarzenie mia³o miejsce  w poniedzia³ek 16 maja 2011r.  rano po godz. 6.00 
w lesie w miejscowoœci Ciechocin. Podczas prac przy wycince drzew 62
-letni mê¿czyzna, mieszkaniec gminy Godziszów, zosta³ uderzony przez 
spadaj¹c¹ ga³¹Ÿ. Mê¿czyzna z urazem g³owy zosta³ przewieziony do 
szpitala w Janowie Lubelskim. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JANOWIE LUBELSKIM 
INFORMUJE...

W œrodê 1 czerwca 
2011r.  o godzinie 11.00 
w obecnoœci I  Zastêpcy 
Lubelskiego Komendanta 
W o j e w ó d z k i e g o  P o l i c j i  
insp. Miros³awa Sokala odby³a 
siê uroczystoœæ przekazania 
obowi¹zków Komendanta 
Powiatowego Policji w Janowie 
Lubelskim nadkomisarzowi 
Zbigniewowi Kêdra, 

TELEFON DLA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH

Informuje siê, ¿e od 1 czerwca do 30 wrzeœnia 
2011 roku w Komendzie G³ównej Policji funkcjonuje 
telefon bezpieczeñstwa dla turystów zagranicznych. 

Uruchomiony zosta³ w celu udzielania 
wszechstronnych informacji i porad oraz zapewnienia 
pomocy i natychmiastowej reakcji na zg³oszenie 
obcokrajowców, przebywaj¹cych na terytorium RP 
w celach turystycznych. 

Zg³oszenia przyjmowane s¹ codziennie 
w godzinach od 10.00 do 22.00 na bezp³atny numer 
tel. 0-800-200-300  dla sieci stacjonarnych oraz p³atny 
zgodnie z taryf¹ operatora 0 608-599-999- dla sieci 
komórkowych.

ODPOWIEDZ¥ ZA KRADZIE¯ I PASERSTWO

W sobotê 4 czerwca 2011r. po godz. 11.00 dy¿urny komendy 
otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie o kradzie¿y. Z informacji zg³aszaj¹cego 
wynika³o, ¿e w nocy z pi¹tku na sobotê z nale¿¹cej do niego posesji 
nieznany sprawca ukrad³ przewód elektryczny oraz narzêdzia stolarskie. 
Wartoœæ skradzionego mienia wynosi³a 500 z³otych. 

Policjanci, którzy zajêli siê spraw¹, ustalili sprawców kradzie¿y 
i udali siê do ich miejsc zamieszkania. Okazali siê nimi 25-letni mieszkaniec 
gminy Szastarka, 53-letni mieszkaniec gminy Modliborzyce. Policjanci 
ustalili tak¿e pasera, którym okaza³ siê 54-latek z gminy Modliborzyce. 
Zatrzymani mê¿czyŸni byli nietrzeŸwi. Policjanci odzyskali skradziony 
sprzêt. 

Teraz 25-latek i jego 53-letni kompan odpowiedz¹ za kradzie¿, 
grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. 54-latek natomiast odpowie za 

paserstwo. 

WPROWADZENIE KOMENDANTA

dotychczasowemu I Zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji 
w Janowie Lubelskim.

W uroczystoœci  wziêli udzia³ funkcjonariusze i pracownicy 
cywilni janowskiej jednostki oraz zaproszeni goœcie. Komendant Sokal 
¿yczy³ obejmuj¹cemu stanowisko Komendanta Powiatowego Policji 
w Janowie sukcesów w kierowaniu jednostk¹. 

Ponadto przy okazji tej uroczystoœci I Zastêpca Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Miros³aw Sokal wrêczy³ nagrodê 
m³. asp. Adamowi Siekowi przewodnikowi psa s³u¿bowego za ujawnienie 
sprawcy podpaleñ w Goœcieradowie. 

INFORMACJA

Komenda G³ówna Policji w³¹czy³a siê 
w kampaniê spo³eczn¹ pn. „Bezpieczna praca” 
organizowan¹ przez Fundacjê ITAKA - Centrum 
Poszukiwañ Ludzi Zaginionych. 

Kampania ta ma charakter ogólnopolski 
i skierowana jest do osób planuj¹cych wyjazd 
zarobkowy za granicê. Celem kampanii jest 
zmniejszenie l iczby zaginiêæ wœród osób 
wyje¿d¿aj¹cych do pracy za granicê.

W tym celu Fundacja ITAKA wyda³a poradnik 
„Bezpieczna praca za granic¹ Niezbêdnik dla 
planuj¹cych wyjazd za granicê”, zawieraj¹cy adresy 
europejskich s iec i  ofer t  o  pracy,  wykaz 
zarejestrowanych agencji pracy w Polsce oraz wiele 
praktycznych wskazówek. 

Szczegó³owe informacje o kampanii znajduj¹ 
siê na stronach internetowych:

oraz
Www.bezpiecznapraca.eu

Www.zaginieni.pl

KONKURS “JESTEM BEZPIECZNY”

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim przyst¹pi³a 
w bie¿¹cym roku do realizacji na terenie powiatu janowskiego kolejnej 
edycji konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny”. 

Konkurs ten kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkó³ 
podstawowych a jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagro¿eniach, 
z jakimi m³odzi ludzie mog¹ spotkaæ siê w swym codziennym ¿yciu, 
rozwijanie postaw umo¿liwiaj¹cych unikanie, zapobieganie i pokonywanie 
niebezpieczeñstw oraz zapoznanie dzieci z systemem dzia³ania s³u¿b 
i instytucji nios¹cych pomoc w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia i zdrowia. 

Konkurs sk³ada siê z czterech etapów, tj. eliminacji szkolnych, 
gminnych, powiatowych i fina³u wojewódzkiego. 

Eliminacje powiatowe odby³y siê w dniu 25 maja 2011 roku 
o godzinie 10.00 w œwietlicy Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji „Zalew” 
w Janowie Lubelskim. W eliminacjach powiatowych wziê³o udzia³ 5 dru¿yn 
ze szkó³ w:  Andrzejowie, Momotach Górnych, Krzemieniu, Potoku 
Stanach i Stojeszynie Pierwszym. Szko³y te  zajê³y I miejsca 
w eliminacjach gminnych. I miejsce w etapie powiatowym zajê³a Szko³a 
Podstawowa w Andrzejowie. Szko³a ta bêdzie reprezentowa³a powiat 
janowski na finale wojewódzkim, który odbêdzie siê 7 czerwca 2011r. 
w Zamoœciu. II miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa w Momotach Górnych, 
III Szko³a Podstawowa w Krzemieniu,  IV Szko³a Podstawowa 
w Stojeszynie Pierwszym, V  Szko³a Podstawowa w Potoku Stanach. 

W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele instytucji m.in. 
Sanepidu, Stra¿y Miejskiej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Janowskiego 
Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz KRUSU w Janowie Lubelskim.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. 
Sponsorami nagród i dyplomów by³:

  * Urz¹d Miasta w Janowie Lubelskim
  * Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Janowski 
  * Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego 
  * Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej SANEPID w Janowie Lubelskim  
 * Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Dzia³ania „Leœny Kr¹g” w Janowie 
Lubelskim
 * Przedsiêbiorstwo Handlowo - Us³ugowe Zak³ad Fotograficzny „Florczak” 
w Janowie Lubelskim
 * Nadleœnictwo Janów Lubelski
Ponadto po zakoñczeniu eliminacji, aby umiliæ uczestnikom ten dzieñ, 
zorganizowano ognisko po³¹czone z pieczeniem kie³basek. By³o to 
mo¿liwe dziêki  sponsorom m.in.
 * Panu Stanis³awowi  Mrowca  Piekarnia „U Górola”  Janów Lubelski
 * Panom Maciejowi Bielówka i  Andrzejowi  Banasikowi - Zak³ad 
Przetwórstwa Miêsnego  „MATTHIAS” Kolonia Zamek
 * Panu Piotrowi Surowieckiemu Hurtownia „POLARIS”  Janów Lubelski
 * Panu Andrzejowi  Nad³onek Hurtownia „BOTEX” Janów Lubelski
 * Panu Markowi Rodziewicz Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Prima 
Janów Lubelski. 
    Dziêkujemy równie¿ Pani Prezes  „Zalew „ Sp. z o.o. Beacie 
Staszewskiej za umo¿liwienie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu na 
terenie oœrodka. 
         Wszystkim sponsorom sk³adamy serdeczne podziêkowania!

sier¿ant Faustyna £azur
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W czerwcu 2011 roku zakoñczy³ siê sezon 2010/11 Ligi Pi³ki 
No¿nej. Teraz zawodników Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
w Modliborzycach czeka blisko miesiêczna przerwa. Wraz 
z zakoñczeniem rozgrywek przyszed³ czas na podsumowanie.

Dru¿yna seniorów w ostatecznym rozrachunku zajê³a 3 miejsce 
dorobkiem 35 punktów. Trzeba jednak zwróciæ uwagê na to, jak bardzo 
wyrównany by³ poziom. Miedzy 4 dru¿ynami ze szczytu tabeli do samego 
koñca toczy³a siê walka o awans do wy¿szej klasy rozgrywek, zwyciêsko 
z tej batalii wysz³a dru¿yna Chrzanowa, która z wynikiem 50 punktów 
zapewni³a sobie awans do  A  klasy. 

GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
W MODLIBORZYCACH SEZON PI£KARSKI 2010/2011

Chcemy podziêkowaæ równie¿ kibicom, którzy dopingowali 
zespó³ nie tylko na boisku w Stojeszynie, ale tak¿e w meczach 
wyjazdowych. Mamy nadziejê, ¿e nasza gra w przysz³ym sezonie 
dostarczy du¿o wiêcej emocji i oby jak najwiêcej pozytywnych.  

Prezes GUKS Modliborzyce

Najlepsi snajperzy „Geksy” to Pawe³ Wielgus  22 bramki, Bartek 
Stefanik  9, Piotr Blacha  9.

Mimo, i¿ tym razem nie uda³o siê osi¹gn¹æ za³o¿onych celów, to 
wszyscy z nadziej¹ patrz¹ w przysz³oœæ i miejmy nadziejê, ¿e ju¿ 
w przysz³ym sezonie na nowo wybudowanym obiekcie  w Modliborzycach, 
dru¿yna seniorska wywalczy awans do klasy A. Potencja³ jest, tylko nale¿y 
wykorzystaæ go poprzez wiêksze zaanga¿owanie wszystkich zawodników 
w okresie ca³ego sezonu.

SENIORZY 2011

Nie mo¿emy pomin¹æ dru¿yny Juniorów, która równie¿ dzielnie 
stawa³a podczas rozgrywek Lubelskiej Ligi Juniorów. W momencie 
przekazywania materia³u do druku Juniorom pozosta³y jeszcze dwa 
mecze, n ie znamy tak¿e jeszcze koñcowej k lasyf ikacj i .   

JUNIORZY 2011

Myœlê, i¿ dziêki wiêkszej motywacji i zaanga¿owaniu od 
pierwszego meczu oraz do³¹czeniu nowych zawodników wynik koñcowy 
w przysz³ym sezonie oka¿e siê zdecydowanie lepszy. 
          Aby Klub móg³ funkcjonowaæ bez zak³óceñ, musi posiadaæ 
odpowiednie osoby do pracy z m³odzie¿¹. 

W tym roku byli to: Piotr Blacha, Pawe³ Wielgus prowadz¹cy 
Sekcjê Pi³ki No¿nej oraz Piotr Jaskowski prowadz¹cy Sekcjê Pi³ki 
Siatkowej, natomiast pracê Klubu koordynowa³ Prezes Klubu.
Oprócz Kadry niezbêdne do istnienia Klubu s¹ pieni¹dze, a te zapewnia 
nam Urz¹d Gminy Modliborzyce oraz inni sponsorzy, dlatego 
podziêkowania nale¿¹ siê:
- Urzêdowi Gminy Modliborzyce w osobie Pana Wójta Witolda Kowalika, 
- Firmie „Ziembud”, której w³aœcicielem jest Pan Mariusz Pasztaleniec,
- Agencji Wspó³pracy i Rozwoju Stowarzyszenia Aktywizacji Spo³ecznej 
SAS z Janowa Lubelskiego.

W kategorii Junior wygra³ Bartek Stefanik, a w kategorii Senior 
Tomasz Wielgus, którym nagrody wrêczy³ Pan Mariusz Pasztaleniec , 
inicjator konkursu oraz sponsor rowerów dla laureatów, natomiast 
profesjonalne koszulki treningowe wszystkim aktywnym zawodnikom, 
wrêczy³ Pan Wójt Witold Kowalik. Z pewnoœci¹ pomog¹ 
w lepszej grze na  boiskach w Stojeszynie, Modliborzycach
i Wierzchowiskach.

BARTEK STEFANIK

TOMASZ WIELGUS

W  d n i u  
12 .06 .2011r.  podczas  
oficjalnego zakoñczenia 
L i g i ,  w  l o k a l u  G O K  
w Modliborzycach, zosta³a 
rozstrzygniêta kolejna 
e d y c j a  k o n k u r s u  n a  
„Najbardziej wartoœciowego 
z a w o d n i k a  s e z o n u  
2010/2011”.

    W 2006 roku Dwór w Wierzchowiskach zakupili pañstwo El¿bieta
i Dariusz Nizio. Przez blisko dwa lata nowi w³aœciciele czekali na 
akceptacjê projektu konserwacji zabytku, a¿ w koñcu ruszy³y prace 
remontowe. Trwa³y one kolejne dwa lata. 
      Obecnie „pa³acyk” - bo tak te¿ nazywaj¹ go mieszkañcy Wierzchowisk 
i okolicznych miejscowoœci - przyj¹³ wdziêczn¹ nazwê Dwór 

DWÓR W WIERZCHOWISKACH ODZYSKA£ SWÓJ BLASK
Sanna, która zosta³a zaczerpniêta z bij¹cych Ÿróde³ rzeki Sanny, 
znajduj¹cych siê na terenie zabytkowego parku. Dwór  Sanna to  
luksusowy hotel oferuj¹cy  13 komfortowych, przestronnych, 
klimatyzowanych pokoi o charakterze butikowym  (pokoje o ró¿nej 
tematyce).  Na terenie zabytkowego parku, otaczaj¹cego Dwór znajduje 
siê wiele pomników przyrody oraz dêbowy Krzy¿ powstañców 
styczniowych, pochodz¹cy z 1863 roku. 

Wokó³ jest ponad 3,5km œcie¿ek spacerowych idealnych  dla 
osób uprawiaj¹cych Nordic Walking. 

Zapalonych wêdkarzy zainteresuj¹ malowniczo po³o¿one stawy 
rybne. Z³owione ryby mo¿na upiec samodzielnie na grillu, b¹dŸ oddaæ do 
bardziej finezyjnego przyrz¹dzenia Nadwornemu Kucharzowi. 

O b i e k t  p o s i a d a  r ó w n i e ¿  s a l ê  k o n f e r e n c y j n ¹ .   
W piwnicach znajduje siê ekskluzywna winiarnia.  Mo¿emy tu 

tak¿e urz¹dziæ romantyczn¹ randkê, uroczysty obiad w rodzinnym gronie, 
wieczór panieñski -kawalerski  czy te¿ spotkanie z przyjació³mi.

Aleksandra Wróblewska
Manager
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,,BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, NIE MIJAM - WCHODZÊ” - Tydzieñ Bibliotek 2011 za nami.
8 maja bibliotekarki i bibliotekarze w ca³ej Polsce œwiêtowali Dzieñ Bibliotekarza. Przez kolejne  dni  w ramach Tygodnia Bibliotek, odby³a siê 

niezliczona liczba wydarzeñ promuj¹cych biblioteki:

WYDARZY£O SIÊ W BIBLIOTECE

“OD TRZECIEGO ROCZKU, BEZ KSI¥¯ECZKI ANI KROCZKU” - 
PAN WÓJT WRÊCZA MALUCHOM KSI¥¯ECZKI

“CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM - “CZYTAMY Z FRANKLINEM” BAJKI UCZNIOM  
KL. II B SZKO£Y PODSTAWOWEJ W MODLIBORZYCACH CZYTALI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     PANI BO¯ENA SKOWROÑSKA - KIEROWNIK GOPS-U               PAN PIOTR ROGO¯A - PRZEWODNICZ¥CY RADY GMINY                             

KONKURS CZYTELNICZY  “W PUSTYNI I W PUSZCZY” - 
UDZIA£ WZIÊLI UCZ. KL. V A SZKO£Y PODSTAWOWEJ 

W MODLIBORZYCACH 

UCZESTNICY “II MA£EGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO”

“BEZPIECZNA DROGA DO SZKO£Y I BIBLIOTEKI” - 
SPOTKANIE Z  POLICJANTK¥ PANI¥ FAUSTYN¥ £AZUR

SPOTKANIE ZE STRA¯AKIEM 
PANEM TOMASZEM TARADYSIEM

UCZNIOWIE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W MODLIBORZYCACH 
PODCZAS PRZEDSTAWIENIA “DIABELSKI M£YN” 

KRAKOWSKIEGO TEATRU “MORALITET”
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“CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM” - BAJKI CZYTA£A 
 POLICJANTKA PANI FAUSTYNA £AZUR

 FILIA BIBLIOTECZNA W STOJESZYNIE PIERWSZYM

FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ

Bibliotekarki 

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MICHA£EM KU�NICKIM

“SKRZATY” PRZEDSTAWIENIE KRAKOWSKIEGO 
TEATRU “MORALITET”

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO BIBLIOTEKI

PRZEDSZKOLAKI BIOR¥CE UDZIA£ W  KONKURSIE 

UCZESTNICY “II MA£EGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO”

FILIA BIBLIOTECZNA 
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH

“TO JEST MOJA MATKA, TA OJCZYZNA”

Uczczenie  beatyfikacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II ,  
220. rocznicy Uchwalenia   Konstytucji 3 Maja  i  Œwiêta Matki  Bo¿ej  
Królowej Polski  by³o celem  uroczystoœci  patriotyczno-religijnej „TO jest 
moja MATKA, ta OJCZYZNA'', zorganizowanej  2 maja 2011r.przez  Filiê 
Biblioteczn¹  w Stojeszynie  Pierwszym .

Uczestniczyli w niej  dzieci, m³odzie¿ , studenci ,mieszkañcy 
oraz zaproszeni goœcie Wójt Gminy Pan  Witold Kowalik ,Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy  Pan  Piotr  Rogo¿a, Radni -  Panowie S³awomir  Nosal 
i Stanis³aw  Zgórka ,  Pani Irena B³ojda  z Urzêdu Gminy ,Dyrektor  Zespo³u 
Szkó³ im. Jana Paw³a II  Pani  Ma³gorzata Wisiñska, Dyrektor Gminnej 
Biblioteki  Publicznej Pani - Wanda Trójczak i Pani  Anna Sajdak  z Filii  
Bibliotecznej .

Dzieci i m³odzie¿ zaprezentowali program artystyczny, 
opowiadaj¹cy o Konstytucji  i przybli¿aj¹cy pontyfikat  papie¿a Polaka. 
T³em dla ca³ego wystêpu by³a prezentacja multimedialna, przygotowana 
przez: Annê B³oñsk¹ ,Annê Hapak, Ewelinê Kwiecieñ, Magdalenê 
Wisiñsk¹ i Dianê ¯uraw. Na koniec Amelia Pa³ka zaœpiewa³a piosenkê 
pt.” Polskie kwiaty”. 

Na zakoñczenie uroczystoœci zabra³ g³os Wójt  Witold Kowalik, 
który podziêkowa³ za przygotowanie akademii i wrêczy³ wystêpuj¹cym 
upominki.  Wierni s³owom Jana Paw³a II pragniemy zachowaæ w naszych 
myœlach duchowe dziedzictwo- Polskê, abyœmy mogli je przekazaæ 
nastêpnym pokoleniom.

                                                            Alfreda Gier³ach

AKADEMIA Z OKAZJI 220. ROCZNICY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3. MAJA 
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Mam trzy latka, trzy i pó³ 
brod¹ siêgam ponad stó³. 
Siedzê przed telewizorem, 
póki oczka nie rozbol¹ 
i ogl¹dam, co siê da 
nawet gdy to d³ugo trwa. 
Rano, w bajce o króliku 
- kaczka robi mnóstwo krzyku, 
a gdy ktoœ j¹ walnie ³up! 
- to odpada kaczce dziób.
Kogut toczy wojnê z psem, 
(¿aden z nich nie wygra, wiem) 
ale fajna bijatyka 
pióra lec¹, gra muzyka! 
Przy obiadku zerknê sobie 
- Conan siê rozprawia z wrogiem, 

RODZICE  ARCHITEKCI DZIECIÑSTWA

DZIECI I MEDIA

Wiersz „Ma³y telewidz” z powodzeniem mo¿e zast¹piæ 
rozwa¿ania o wp³ywie mediów wizualnych na rozwój dziecka.
Nadmierne i niekontrolowane korzystanie przez dzieci z mediów 
wizualnych wywo³uj¹ u dzieci wiele negatywnych skutków. Oto kilka z nich:

* nadpobudliwoœæ i trudnoœci z koncentracj¹
* brak sprawnoœci jêzykowej, nieumiejêtnoœæ myœlenia (jêzyk to g³ówne 
narzêdzie myœlenia, tak¿e matematycznego)
* zanik wyobraŸni, niezdolnoœæ przewidywania konsekwencji
* obni¿enie wyników w nauce
* niecierpliwoœæ, potrzebê ci¹g³ej rozrywki i zewnêtrznej symulacji, nudê
* niezadowolenie z w³asnego wygl¹du (podsycane przez reklamê)
* zanik wra¿liwoœci, znieczulenie na cudzy ból i krzywdê w realnym ¿yciu
* ograniczenie kontaktów z cz³onkami rodziny i rówieœnikami
* brak czasu i chêci na inne zajêcia (sportowe, w³asn¹ twórczoœæ, kontakty 
towarzyskie)
* uzale¿nienie jak od narkotyku (potrzebne s¹ coraz wiêksze 
i mocniejsze dawki wra¿eñ)
* lenistwo umys³owe, nawyk biernej i bezkrytycznej konsumpcji 
produktów masowej kultury

SPOTKANIE AUTORSKIE Z EW¥ NOWAK 
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

IM. K. ZIELIÑSKIEGO W MODLIBORZYCACH 

O ksi¹¿kach, które powstaj¹ „w jednych butach”, 
o tym, co tak naprawdê kszta³tuje cz³owieka i… 

Barbarzyñca mieczem trach!
- ju¿ siê g³owa turla w piach. 
Zjadam wszystko z talerzyka,
Patrz¹c jak krew z wroga sika. 
Wieczorem obejrzê za to 
„Park Jurajski" z moim tat¹ 
- s³ysza³em, ¿e dinozaury 
kilka osób tam po¿ar³y. 
Bo ja lubiê sceny mocne,
jestem w koñcu sporym ch³opcem! 
A jak bêdê du¿y ca³kiem, 
kupiê do bejsbola pa³kê 
i poka¿ê wszystkim wam, 
¿e te¿ siê na walkach znam!

          Wies³awa Karwacka  Dec

„MA£Y TELEWIDZ”

Nauczmy nasze dzieci m¹drego korzystania z mediów 
wizualnych:

* ustalmy, ile czasu mog¹ spêdzaæ dziennie / tygodniowo przed ekranem
* pomó¿my im wybraæ odpowiednie programy telewizyjne i gry 
komputerowe
* starajmy siê wspólnie ogl¹daæ telewizjê i rozmawiaæ na temat 
obejrzanego programu
* dbajmy, by telewizor i komputer znajdowa³y siê w przestrzeni wspólnej, 
a nie w pokoju dziecka
* aktywnie wprowadzajmy inne formy spêdzania  czasu (rozmowy, 
czytanie, zabawy, sport itp..)
* zachêcajmy innych rodziców w przedszkolach i szko³ach naszych dzieci 
do wprowadzania podobnych regu³.

Dziecko do 2 roku ¿ycia nie powinno mieæ w ogóle kontaktu 
z telewizj¹. Nastolatki nie powinny spêdzaæ wiêcej ni¿ 2 godziny 
dziennie przed ekranem telewizora i/ lub komputera ³¹cznie  
( zalecenia Amerykañskiej Akademii Pediatrii).
     Przy korzystaniu z mediów  niezwykle wa¿ny jest umiar i rozwaga.

Na zakoñczenie przytoczê wypowiedŸ jednego z najbogatszych 
ludzi na œwiecie, twórcy Microsoftu -  Billa Gatesa, powiedzia³ on : 
„Oczywiœcie, ¿e moje dzieci bêd¹ mia³y komputery. Ale najpierw bêd¹ 
ksi¹¿ki”.

Opracowa  W. Trójczak  ³a

20 maja 2011 roku to szczególna data w kulturalnym ¿yciu naszej 
miejscowoœci. W sali narad Urzêdu Gminy w Modliborzycach tego dnia 
wyj¹tkowo nie toczy³y siê dysputy polityczne. Tym razem œciany, które nie 
jedno ju¿ s³ysza³y, by³y œwiadkami absolutnie wyj¹tkowego spotkania. 
Punktualnie o 11.30 oczom zgromadzonych ukaza³a siê  Ewa Nowak , pisarka 
i publicystka, autorka ponad dwudziestu powieœci, licznych felietonów 
i opowiadañ. 

Ale od pocz¹tku….
Wesz³am do pustej sali. Niew¹tpliwie  przysz³am jako  pierwsza.  

Moje po³o¿enie by³o bardzo komfortowe - rzêdy wolnych krzese³, ka¿de czeka 
w³aœnie na mnie. Zajmujê miejsce z przodu (potem oka¿e siê, ¿e by³a to dobra 
decyzja). Zbli¿a siê godzina „zero”. Sala zaczyna zape³niaæ siê uczniami. 
Wszystkim udziela siê podekscytowanie. I tym, którzy s¹ fanami twórczoœci 
Ewy Nowak  i tym, którzy nie czytaj¹ ksi¹¿ek  w ogóle. 

Nadchodzi d³ugo wyczekiwana chwila - goœæ specjalny energicznym 
krokiem wchodzi do sali. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Wanda 
Trójczak,  inauguruje spotkanie. Pisarka zaczyna od pytañ: Czy imiê 
i nazwisko, Ewa Nowak , jest odpowiednie dla artysty? Na ile ksi¹¿ek 
wygl¹dam? Czy mo¿na przebraæ siê za pisarkê? Po ogólnej burzy mózgów 
padaj¹ jasne i klarowne odpowiedzi: po pierwsze, popularne imiê i nazwisko, 
co prawda nie pomo¿e w karierze, ale na pewno jej nie utrudni, po drugie, na  
podstawie aparycji cz³owieka nie sposób okreœliæ, jaki jest jego dorobek 
artystyczny, wreszcie, po trzecie, za pisarkê nie mo¿na siê przebraæ. W koñcu 
pisark¹ albo siê jest, albo nie jest, prawda? 

Zaczê³o siê  zupe³nie jak w filmach Alfreda Hitchcocka - pierwsza 
scena to  trzêsienie ziemi, potem napiêcie ju¿ tylko roœnie. Po zaskakuj¹cym 
pocz¹tku pisarka zafundowa³a zgromadzonym  wspania³¹ lekcjê ¿ycia, 
bowiem, oprócz tematów stricte literackich, zgromadzona m³odzie¿ 
dowiedzia³a siê m.in.  jakie trzy czynniki warunkuj¹ rozwój osobisty cz³owieka 
(geny, œrodowisko ¿ycia i, najwa¿niejszy. wk³ad w³asny),  jak ADHD wp³ywa na 
¿ycie i co takiego zrobi³ m¹¿ pisarki, aby skraœæ jej serce…

Zgromadzona m³odzie¿ cieszy³a siê przywilejem zadawania pytañ 
artystce s³owa.  W ten sposób dowiedzieliœmy siê, ¿e ka¿da ksi¹¿ka powstaje 
„w jednych butach”, tzn. praca nad powieœci¹ zajmuje zwykle po³owê roku. 
„Ksi¹¿k¹ ¿ycia” Ewy Nowak okaza³ siê „Ojciec Chrzestny”.  Pisarka 
opowiedzia³a wiele historii z w³asnego ¿ycia, przyzna³a, ¿e w jej ksi¹¿kach 
mo¿na znaleŸæ wiele w¹tków autobiograficznych. Gratk¹ dla fanów by³a 
mo¿liwoœæ zdobycia autografu pisarki ze specjaln¹ dedykacj¹.Nie sposób, 
choæby w niewielkiej czêœci, oddaæ klimatu tego spotkania i uroku, jak roztacza 
wokó³ swojej osoby pisarka. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e od pierwszych minut 
s p o t k a n i a  E w a  N o w a k ,  w y p o s a ¿ o n a  w  p r o s t o l i n i j n o œ æ  
i pozytywn¹ energiê,  zaskarbi³a sobie sympatiê czytelników. Na pewno 
wiêkszoœæ  zdecyduje siê siêgn¹æ po jej powieœci.  

Ale nie tylko to mo¿na uznaæ za sukces 
tego spotkania. Przede wszystkim dzieñ 
20 maja 2011 roku bêdzie kojarzy³ siê ze 
wspania³¹ lekcj¹ ¿ycia i prac¹ domow¹, 
która zobowi¹zuje nas wszystkich do 
inwestycji we w³asne „ja”.  W koñcu  
„œwiata nie naprawisz, mo¿esz tylko 
naprawiæ siebie”...

Jola Lenart

Zwyciêski wiersz w konkursie literackim  “Legenda, 
opowiadanie, wiersz o Modliborzycach” og³oszonym przez Gminn¹  
Bibliotekê Publiczn¹ im. Kazimierza Zieliñskiego w Modliborzycach  
z okazji 380. rocznicy lokacji Modliborzyc.

“MOJE MODLIBORZYCE”

W XVII wieku,
Nad Sann¹ rzeczk¹,
Stanis³aw Wioteski,
Za³o¿y³ miasteczko.

Lata wci¹¿ P³ynê³y,
Wieki przemija³y,
A Modliborzyce,
Wci¹¿ siê rozrasta³y.

Tak wiêc dzisiaj mamy,
Mieœcinê wspania³¹,
W tym piêknym rejonie,
Ojczyznê t¹ ma³¹.

Nasze w³adze gminy,
Tak to uczyni³y,
¯e z przeciêtnej wioski,
Piêkn¹ wieœ zrobi³y.

Kocham moj¹ wioskê,
I jej okolice,
Naj³adniejsze w Polsce,
S¹ Modliborzyce

Oktawia Babicka
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FESTIWAL FOLKLORU

Podczas tegorocznego Festiwalu Folkloru  Jarmark Janowski, który 
zorganizowa³ Janowski Oœrodek Kultury 3 maja, nasz Zespó³ Œpiewaczy zosta³ 
nagrodzony, wyró¿nienia otrzyma³y panie: Weronika Widz i Stefania Suchora, 
natomiast II nagrodê i nominacjê do Przegl¹du Wojewódzkiego przyznano El¿biecie 
Kamiñskiej. 29 maja w Lublinie, po udanym wystêpie, Ela zosta³a zakwalifikowana do 
udzia³u w 45 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym.

KULTURA 

KLUB SENIORA

Od dwóch  miesiêcy w GOK regularnie spotykaj¹ siê cz³onkowie Klubu 
Seniora. Seniorzy zadecydowali, ¿e spotkania ca³ego Klubu bêd¹ siê odbywaæ 

00w pierwsze wtorki miesi¹ca o godz. 14 , natomiast wszystkich, którzy chcieliby 
spotykaæ siê czêœciej, zapraszamy w ka¿dy wtorek.

FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ
Z  F e s t i w a l u  P i o s e n k i  A n g i e l s k i e j ,  

zorganizowanego 21 maja przez GOK w Zaklikowie, nasi 
reprezentanci wrócili z nagrodami. W kategorii szkó³ 
podstawowych Bartek Rz¹d zaj¹³ I miejsce za piosenkê 
„Imagine” a Ela Jakubiec za wykonanie „Waka  waka” 
zosta³a wyró¿niona. W kategorii szkó³ gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych II nagrodê wyœpiewa³a Iza Ka³u¿a 
utworem „Hallelujah”. G³ówn¹ nagrod¹ dla najlepszych 
wykonawców by³a emisja ich piosenek na antenie Radia 
Leliwa.

TRÓJKA NAGRODZONYCH

MA£Y KONKURS RECYTATORSKI

 Oœwiatowych w Stojeszynie oraz Annê Widz, Sylwiê Kokoszkê i Wiktoriê Kwaœnik 
z Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach. Komisja podkreœli³a wysoki poziom konkursu 
i z³o¿y³a podziêkowania nauczycielom przygotowuj¹cym uczniów.

ŒLADAMI PRZODKÓW

23 maja na proœbê Polskiego Instytutu Ambasady RP w Tel Awiwie 
przyjmowaliœmy wycieczkê z Izraela. Prezentacjê historii budynku dawnej synagogi, 
starych fotografii oraz przedwojennych dziejów mieszkañców Modliborzyc 
przygotowa³a p. Urszula Bzdyra.

DZIEÑ DZIA£ACZA KULTURY

Andrzej Rz¹d

Ju¿ po raz dziesi¹ty organizowaliœmy, wspólnie z Urzêdem Gminy 
w Modliborzycach oraz Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim, Wojewódzki 
Przegl¹d Muzykuj¹cych na Harmonijkach Ustnych. Komisja Artystyczna w sk³adzie: 
Barbara Nazarewicz - dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim  

K o m i s j a  p o d z i ê k o w a ³ a  G m i n n e m u  O œ r o d k o w i  K u l t u r y  
w Modliborzycach  za stworzenie ciekawego i oryginalnego Przegl¹du, popularyzacjê 
muzykowania na harmonijce ustnej i innych instrumentach oraz integrowanie 
œrodowiska muzyków ludowych. Nagrody, które ufundowa³ wójt gminy, uczestnikom 
przegl¹du wrêczali; Piotr Rogo¿a - Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz W³odzimierz 
Gomó³ka -  Wicestarosta Powiatu Janowskiego.

X WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D

ZDOBYWCZYNI I NAGRODY 
STEFANIA SUCHORA WRAZ Z KOMISJ¥ 

“Z£OTY S£OWIK” DLA ELI
N a j p i e r w  b y ³ y  p o w i a t o w e  e l i m i n a c j e  

w Janowie Lubelskim. Spoœród trzech dziewcz¹t 
nominowanych do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 
Dzieciêcej i M³odzie¿owej  dwie to reprezentantki naszego 
GOK-u; Iza Ka³u¿a i Ela Jakubiec. Podczas fina³u festiwalu, 
który w dniach 9-10 czerwca odbywa³ siê w Rykach, zdaniem 
Jury, 7 -letnia Ela Jakubiec okaza³a siê najlepsza na 
LubelszczyŸnie w kategorii I i otrzyma³a g³ówn¹ nagrodê; 
„Z³otego Œpiewaj¹cego S³owika”.

Do osi¹gniêæ obu dziewcz¹t dodaæ nale¿y udzia³ 
w pó³finale ogólnopolskiego festiwalu „Wygraj Sukces”. 
27 kwietnia w O¿arowie Ela Jakubiec otrzyma³a wyró¿nienie. 
Podczas wczeœniejszych eliminacji w Trzydniku, wyró¿niony 
zosta³ nasz wokalista  Micha³ Kulpa. 

Instruktork¹ przygotowuj¹c¹ wykonawców jest 
Jadwiga Wie¿yñska.                                                      

ELA NA SCENIE 
W RYKACH

przewodnicz¹ca, Piotr Cho³ody - muzyk 
oraz Jerzy Wieleba - muzyk, po obejrzeniu 
i wys³uchaniu 19 prezentacji gry na 
harmonijce ustnej, okarynie, grzebieniu 
oraz tataraku, postanowi³a przyznaæ 
nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
- pierwsze miejsce, nagrodê pieniê¿n¹  150 
z³ - Stefanii Suchorze ze Stojeszyna,
-  dwie równorzêdne drugie nagrody, po 
1 0 0 z ³ .  k a ¿ d a  -  M a r i a n o w i   
Wasio³kowi ze Zwierzyñca i Stefanowi 
Maziarczykowi  z  Andrzejowa, 
 - trzecie miejsce, nagrodê 80z³.  Henrykowi 
Sobieszukowi z  ̄ akowoli Starej. 

NOWE STROJE I INSTRUMENTY

W ramach dzia³ania 413  
Wdra¿anie Lokalnych Strategi i  
Rozwoju, objêtego programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w zakresie ma³ych 
projektów zakoñczyliœmy realizacjê 
p r o j e k t u  p t .  „ Z a k u p  s t r o j ó w  
regionalnych oraz instrumentów dla 
kapeli ludowej Gminnego Oœrodka 
K u l t u r y  w  M o d l i b o r z y c a c h ” .   

TRADYCYJNA MAJÓWKA
31 maja ju¿ po raz siódmy organizowaliœmy Tradycyjn¹ Majówkê. Tym razem miejsce 
by³o szczególne, poniewa¿ krzy¿ przy którym odbywa³a siê majówka, stoi  niemal 
na granicy gmin Modliborzyce i Potok Wielki. W organizacjê spotkania; przygotowanie 
miejsca  oraz  poczêstunku  dla  wystêpuj¹cych  zespo³ów  bardzo sprawnie  w³¹czyli siê

NOMINOWANI I KOMISJA

23 maja podczas gminnych 
eliminacji XXX Ma³ego Konkursu 
Recytatorsk iego,  wys³uchal iœmy  
recytacji 24 uczniów ze wszystkich szkó³ 
p o d s t a w o w y c h .  K o m i s j a  
w sk³adzie: Marta Arent - Kuta
-   n a u c z y c i e l ,  P i o t r  R o g o ¿ a   
przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz Ewa 
Wielgus - instruktor GOK , postanowi³a 
nominowaæ do konkursu powiatowego 
a¿ osiem osób: Ilonê Wronkê ze Szko³y 
Podstawowej w Wolicy, Mariê Skórê, 
Annê Wo³oszynek  i Juliê Dworak 
z Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach, 
Paulinê Widz z Zespo³u Placówek

Tegoroczny Dzieñ Dzia³acza Kultury zosta³ zorganizowany 24 maja przez 
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w³aœnie w naszym GOK-u. Zaproszone 
zosta³y w³adze naszej gminy, radni z Komisji Kultury, pracownicy wszystkich oœrodków 
kultury oraz twórcy i dzia³acze kultury z terenu powiatu. Zaprezentowano nowy wortal 
poœwiêcony kulturze na stronie Starostwa. Pracownicy naszego GOK-u otrzymali 
wi¹zanki kwiatów oraz ¿yczenia od Sekretarz Gminy  Ireny Kêdzierskiej oraz Piotra 
Rogo¿y  Przewodnicz¹cego Rady Gminy. W czêœci artystycznej wyst¹pi³y panie 
z naszego Zespo³u Œpiewaczego. Najwa¿niejszym momentem spotkania by³o  

ZESPÓ£ W NOWYCH STROJACH

PREZENTACJA NOWEGO INSTRUMENTU

W ramach zadania zakupiliœmy 14 kompletnych regionalnych strojów 
lubelskich (po 7 damskich i mêskich) wraz z butami, kontrabas, 
tr¹bkê i klarnet. Ca³kowite koszty zadania wynios³y 30.551,68 z³,  
z czego 18.761,52 z³ dofinansowane zosta³o z funduszy unijnych. 
Obecnie ze strojów korzysta zarówno „Kapela Franka” jak i Zespó³ 
Œpiewaczy. Na etapie oceniania w Urzêdzie Marsza³kowskim 
znajduje siê kolejny nasz wniosek na zakup nowych instrumentów 
dla orkiestry dêtej.

mieszkañcy Brzezin, zarówno „stojeszyñskich” jak i „potockich”, wraz z miejscowymi 
radnymi i so³tysami. Wyst¹pi³y: Zespo³y Œpiewacze z Blinowa, Janowa Lubelskiego, 
Majdanu Obleszcze i Szastarki, Chór z Wierzchowisk, Schola z Brzezin, nasza orkiestra 
dêta. Na harmonijkach zagrali; Stefania Suchora, Jerzy Skrzypek i Hieronim Markut. 

Kiedy  w 2005  roku  organizowaliœmy  pierwsz¹  majówkê  w  Stojeszynie  

wojewódzkich i ogólnopolskich,jakich mog³aby im pozazdroœciæ 
wiêkszoœæ  instruktorów. Dziêki ich pracy  nasi  artyœci bez 
kompleksów mog¹ mierzyæ siê z „konkurencj¹” z miast, (gdzie bud¿et i 
warunki s¹ nieporównywalnie lepsze) a o Modliborzycach mówi siê od 
lat podczas wa¿nych przegl¹dów, festiwali czy wydarzeñ 
artystycznych. To chyba niez³a i niezbyt droga promocja? Gratulacje 
Drogie Panie.

wrêczenie odznak honorowych „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” 
przyznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Odznaczenia wrêczali; Miros³aw Korbut  dyrektor Departamentu 
Kultury i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego, Artur Sêpoch  dyrektor 
Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w Lublinie, Jerzy Bielecki  
Starosta Janowski oraz W³odzimierz Gomó³ka  Wicestarosta. 
Mi³o mi poinformowaæ, ¿e Gminny Oœrodek Kultury 
w Modliborzycach, jako jedna z dwóch instytucji w powiecie, zosta³ 
odznaczony odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. W gronie 
odznaczonych indywidualnie t¹ honorow¹ odznak¹ znalaz³y siê 
dwie nasze panie; instruktorki  Krystyna Wójcik i Jadwiga 
Wie¿yñska, maj¹ce na koncie wieloletniej pracy ogrom osi¹gniêæ, 

JADWIGA WIE¯YÑSKA

KRYSTYNA WÓJCIK

(gdzie¿by indziej skoro pomys³odawczyni¹ by³a Krystyna Wójcik) nie wiedzieliœmy czy 
spotkamy siê z przychyln¹ reakcj¹ i pomoc¹ mieszkañców. Jak widaæ, nadal 
w ka¿dej miejscowoœci s¹ ludzie, którzy potrafi¹ siê œwietnie zorganizowaæ.
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Nasze przedszkole zajê³o I miejsce w konkursie na 
najpiêkniejsz¹ palmê.

ID� PRECZ,  MARZANNO!

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
W WIELKIM SKRÓCIE

        21 marca 2011 roku po raz kolejny tradycji nie tylko przedszkolnej sta³o 
siê zadoœæ. Marzanna  symbol z³ej zimy zosta³a „przepêdzona”.

KONCERT WIOSENNY

W kwietniu, jak co roku przedszkolaki zaprezentowa³y swoje 
umiejêtnoœci aktorskie. Ka¿da grupa przygotowana by³a znakomicie, o czym 
œwiadczy³y radosne brawa rodziców i bliskich.

5 - 6 LATKI

4 - 5 LATKI

„WIELKANOCNE INSPIRACJE”

Dzieci i ich rodzice potrafi¹ czyniæ cuda! Przekonaliœmy siê 
o tym, organizuj¹c konkurs plastyczny zwi¹zany z tradycjami 
wielkanocnymi.

Nauczycielki Samorz¹dowego Przedszkola  w Modliborzycach 

6 - LATKI

4 - 5 LATKI

Rodzina jest najwa¿niejsza. Tak uwa¿aj¹ nasze przedszkolaki. To 
dla rodziców przygotowali piêkne wiersze i piosenki oraz bajkê „Kot 
w butach”.

¯YCZENIA DLA RODZICÓW

Wiele radoœci naszym przedszkolakom sprawili stra¿acy OSP 
w Modliborzycach, przekazuj¹c wiedzê o swojej pracy, demonstruj¹c 
wyposa¿enie i sprzêt stra¿acki.

STRA¯ W PRZEDSZKOLU

NAJPIÊKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA
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„DZIEÑ MATKI”

CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?

 ,, Dzisiaj dzieñ piêkny, uroczysty
    Taki dzieñ raz w roku siê zdarza
    Gdy 8 marca z gwarem wiosny
    Wytryœnie z kartek kalendarza”

Wszyscy ch³opcy w przedszkolu przygotowywali siê do tego 
œwiêta. Pod czujnym okiem nauczycielek uczyli siê wierszy i piosenek, 
aby potem wyst¹piæ przed swoimi kole¿ankami. Na wystêp zosta³y 
zaproszone tak¿e panie pracuj¹ce w przedszkolu. Ch³opcy z³o¿yli 
wszystkim kobietom, tym ma³ym i tym du¿ym ¿yczenia. Z wielkim 
zaanga¿owaniem wykonali niespodzianki- laurki, prezenty a tak¿e 
dekoracjê w sali. 

„8 MARCA -  DZIEÑ KOBIET W PRZEDSZKOLU”

III EDYCJA PROGRAMU ANTYTYTONIOWEGO 
PT. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓ£ NAS”

Pani dyrektor mgr Teresa Szostek powita³a zebranych goœci 
i zaprosi³a do obejrzenia programu artystycznego. Dzieci przygotowa³y 
n iezwyk ³e  upomink i  n iespodz iank i -  d rzewko  , , szczêœc ia  
i pomyœlnoœci” dla swojej mamusi. Wszystkie uczestniczy³y w kolorowych 
strojach w inscenizacji pt. ,, Spotkanie z bajkami”. 

Program jest 
s k i e r o w a n y  d o  
n a j s t a r s z e j  g r u p y  
przedszkolaków. Jego 
ce lem j es t  wz ros t  
œ w i a d o m o œ c i  
umiejêtnoœci radzenia 
sobie w sytuacjach, 
w których inne osoby 
pal¹ przy nich papierosy. 
Doroœli czêsto nie zdaj¹ 
sobie sprawy, ¿e pal¹c 
nara¿aj¹ swoje pociechy 
na choroby zwi¹zane 
z na³ogiem. Walka jest 
trudna, dlatego trzeba 
uczyniæ wszystko, aby 
przez  odpowiedn i¹  
profi laktykê ustrzec 
przed nimi dzieci. 

27 maja 2011 roku w przedszkolu odby³o siê niezwyk³e œwiêto 
- Dzieñ Matki. Wszystkie dzieci z m³odszej i starszej grupy wystêpowa³y 
w ró¿nych kostiumach z bajek. 

MOBILNE PLANETARIUM „GEMINI”

22 marca 2011 roku dzieci z naszego przedszkola 
uczestniczy³y w seansie edukacyjnym w mobilnym planetarium 
,,Gemini”. Spotkanie o tematyce astronomicznej odby³o siê 
w nadmuchanej srebrzystej kuli- planetarium. Wszystkie dzieci 
wchodzi³y kolejno specjalnym przejœciem do wnêtrza. Dzieci 
w dogodnych dla siebie pozycjach ogl¹da³y Uk³ad S³oneczny, 
spacerowa³y po Ksiê¿ycu i Marsie. Zobaczy³y tak¿e krañce 
Wszechœwiata, narodziny gwiazd, zderzenia galaktyk. Takie 
niecodzienne spotkanie wprawi³o dzieci w zachwyt. Zaœ aktywne 
uczestnictwo obserwacji wygl¹du nieba przybli¿y³o dzieciom 
interesuj¹cy i intryguj¹cy temat Kosmosu i Wszechœwiata.

Potem dzieci sk³ada³y ¿yczenia, ofiaruj¹c mamie kwiatka 
i buziaka. Na koniec uroczystoœci rodzice i dzieci mieli s³odki poczêstunek 
w przedszkolu.

Anna Budkowska
Zofia Szwedo

Na koniec zaprosili dziewczynki na wspólny s³odki poczêstunek. 
Wszystkie kole¿anki, zauroczone popisami swoich kolegów, bi³y gromkie 
brawa. Atmosfera tego dnia by³a mi³a i radosna.

W ramach realizacji ,, Programu Ograniczenia Zdrowych 
Nastêpstw Palenia Tytoniu w Polsce” w naszym przedszkolu w tym roku 
szkolnym kontynuowana by³a III edycja programu Edukacji 
antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych pt. ,, Czyste powietrze wokó³ 
nas”.

Dlatego te¿ edukacja antynikotynowa od najm³odszych lat staje siê 
niezbêdnym i koniecznym elementem wychowania spo³ecznego.
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“WESO£E IGIE£KI W ŒWIETLICY”

„Bo nie jest œwiat³o, by pod korcem sta³o,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,

Bo piêkno na to jest, by zachwyca³o
Do pracy,  praca, by siê zmartwychwsta³o.”

C.K. Norwid „Promethidion”

ZESPÓ£ SZKÓ£ W MODLIBORZYCACH

Œwietlica szkolna to miejsce, które jest przyjazne dziecku. 
Zapewnia mu przyjazn¹ atmosferê, daj¹c poczucie bezpieczeñstwa 
i spokoju, jak równie¿ umo¿liwia rozwijanie, realizowanie zainteresowañ 
i pasji.

Na pracê w œwietlicy trzeba mieæ pomys³, a najwspanialsze jest to , 
¿e mo¿na robiæ prawie wszystko. 

Lubisz teatr  - spróbuj go robiæ z dzieciakami, wyszywasz serwetki, 
haftujesz - wykorzystaj to podczas zajêæ. Zawsze znajd¹ siê chêtni, ¿eby 
nauczyæ siê czegoœ nowego. Wystarczy tylko w odpowiedni sposób 
podsun¹æ im pomys³ i zachêciæ do pracy.

Pomys³ na now¹ formê pracy z dzieæmi pojawi³ siê z chwil¹, kiedy 
to w œwietlicy zorganizowa³am wystawê obrazów wykonanych haftem 
krzy¿ykowym. Dzieci podczas ogl¹dania przyniesionych przeze mnie 
obrazów nie tylko zachwyca³y siê, ale równie¿ pyta³y o sposób, jak to siê robi, 
ile czasu potrzeba aby wyhaftowaæ taki obraz i czy one równie¿ Mog³yby 
nauczyæ siê tego haftu?

Tak wygl¹daj¹ nasze zak³adki. Jesteœmy z wykonania ich bardzo dumni.

Ma³gorzata Malinowska

BOSKI BANITA TO JA, 

CZYLI O CZ£OWIEKU S£ÓW KILKA…

W tym roku mia³a miejsce XIV Edycja Festiwalu Kultury 
Chrzeœcijañskiej - „Eutrapelia”. Formu³a Eutrapelii jest wyj¹tkowo 
rozbudowana i trwaj¹ca w czasie. Ka¿da edycja rozpoczyna siê 
Inauguracj¹, gromadz¹c¹ forum m³odzie¿y z ca³ej diecezji sandomierskiej. 
Wówczas m³odzie¿ wraz z nauczycielami, duszpasterzami, zaproszonymi 
goœæmi, przedstawicielami w³adz gromadzi siê w Domu Kultury „Arka” 
w Stalowej Woli w liczbie tysi¹ca osób  reprezentantów kilkudziesiêciu szkó³ 
z  t rzech województw:  podkarpack iego,  œwiê tokrzysk iego 
i lubelskiego. Prezentowane s¹ ró¿norodne programy artystyczne 
wprowadzaj¹ce w tematykê aktualnej edycji Festiwalu, prze¿ywana jest 
Msza Œwiêta. Wszyscy gromadz¹ siê przy wspólnym poczêstunku (agape). 

Po  Inauguracji opracowywane s¹ szczegó³owe tematy 
proponowane do podjêcia przez m³odzie¿ i wychowawców w celu 
przemyœlenia, a potem wyra¿enia ich w artystycznym formach. 
Przygotowane na ich podstawie programy artystyczne, prezentowane s¹ 
w poszczególnych szko³ach w obecnoœci uczniów, nauczycieli, 
duszpasterzy, goœci. Programy te odbierane s¹ przez Kapitu³ê Festiwalu. 
Po prezentacji wypowiadaj¹ siê cz³onkowie Kapitu³y, analizuj¹c 
i pog³êbiaj¹c temat przedstawienia. 

Dnia 27 kwietnia 2011 roku Kapitu³a Festiwalu mia³a okazjê 
obejrzeæ program pt. „Dobro i Z³o, czyli Cz³owiek w dwóch ods³onach”, 
przygotowany przez panie: Barbarê Orze³ i Beatê Bañkê i zaprezentowany 
przez m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Modliborzycach. 

Bohaterem przedstawienia jest cz³owiek, który nosi w sobie 
cechy ka¿dego z nas,  bo nie pada ani razu jego imiê ani nazwisko. To 
kobieta i mê¿czyzna. Nie ¿yje w konkretnym, okreœlonym czasie oraz 
miejscu. To cz³owiek ka¿dy - Everyman - uniwersalny i ponadczasowy.  

Ów bohater  ma œwiadomoœæ, ¿e ¿yje w œwiecie, w którym 
œcieraj¹ siê dobro i z³o. Nadto wie, ¿e w nim samym jest tyle dobra, co z³a, 
dlatego nazywa siebie „boskim banit¹”.  Jest jednak coœ wspania³ego  
w jego postawie: oto w¹t³y, s³aby, podatny na pokusy, ka¿dego dnia 
podejmuje heroiczn¹ walkê w imiê dobra. 

Przygotowuj¹c rzecz o takim w³aœnie cz³owieku, staraliœmy siê 
operowaæ symbolami, niedomówieniami, aby daæ w miarê szerokie pole 
interpretacyjne. Krzes³o, kapelusz, krawat, sukienka, manekin, kwiaty ¿ywe 
i zwiêd³e, dziewczyna nios¹ca radoœæ, jasna, dobra i jej przeciwieñstwo 
- piêkna mara, z³udne marzenie… Tak naprawdê surowe rekwizyty, 
oszczêdne œrodki wyrazu i g³êbokie znaczenia.

Wspó³czesna piosenka anglojêzyczna, teledysk to klimaty, 
w których odnajduj¹ siê najm³odsi odbiorcy. Tym samym, rozszerza siê 
znaczenie tematu. Staje siê on jeszcze bardziej ponadczasowy.

Wreszcie tango - symboliczna walka dobra i z³a, zmaganie siê 
skrajnych emocji z doœæ czyteln¹ kolorystyk¹ bieli oraz czerni. 

I jeszcze coœ… S³owa renesansowego humanisty  Giovanniego 
Pico della Mirandoli  mówi¹ce o cz³owieku, którego Bóg uposa¿y³ w moc 
i si³ê pokonuj¹c¹ z³o oraz potwierdzenie tej¿e cz³owieczej mocy 
w  stwierdzeniu, ¿e mimo wszystko cz³owiek wybiera dobro i mimo wszystko 
jest dobry.

Zaprezentowany spektakl spotka³ siê z ¿ywym odbiorem, nie 
pozosta³ niezauwa¿ony, wywo³a³ wiele pozytywnych emocji. By³ inny, 
oryginalny, niezwykle twórczy i daj¹cy do myœlenia.

Jola Lenart

MUZYKA JEST WSZÊDZIE

14 kwietnia 2011 r. uczniowie klasy I, II i IV wraz z wychowawcami 
ogl¹dali przepiêkny spektakl w teatrze Muzycznym w Lublinie. „Ma³y 
czarodziejski flet” opowiada³ o sile przyjaŸni i mi³oœci w pokonywaniu ró¿nych 
przeszkód ¿yciowych. Wspania³e efekty œwietlne, doskona³a muzyka 
i œwietna gra aktorów wywar³a na wszystkich wielkie wra¿enie. 
Zwieñczeniem pobytu w teatrze by³o spotkanie z aktork¹.

XXVI NAUCZYCIELSKIE DNI 
W OŒWIÊCIMIU - BRZEZINCE

Ju¿ po raz 26 nauczyciele brali udzia³ w Obchodach Dni Pamiêci 
i Pokoju. Ka¿dego roku 27 kwietnia nauczyciele wraz z uczniami uczestnicz¹ 
w Marszu Milczenia od bramy wejœciowej do obozu koncentracyjnego 
w Oœwiêcimiu do Œciany Œmierci. Wielkim smutkiem napawa Polski Pawilon 
11. Ubrania wiêŸniów i zdjêcia z tamtych lat wywieraj¹ ogromne wra¿enie. 
Chwile skupienia i powagi ogarniaj¹ uczestników spotkania, gdy wspólnie 
id¹ Drog¹ Œmierci w Brzezince. Wszyscy s¹ myœlami przy tych, którzy 
w latach 1940-1945 ruszyli w swoj¹ ostatni¹ drogê w kierunku krematoriów. 
Kikuty kominów, zburzone krematoria i baraki towarzysz¹ nam na tej ziemi 
pe³nej ³ez i krwi a¿ do Pomnika Mêczeñstwa. Kwiaty, zapalone znicze 
i poczty sztandarowe s¹ wyrazem ho³du dla wszystkich pomordowanych 
w bestialski sposób przez hitlerowców. Uroczystoœci w Oœwiêcimiu  
Brzezince koñczy utworzenie krêgu z ludzkich r¹k i przekazanie iskierki 
pokoju z nadziej¹, ¿e ju¿ nigdy w dziejach ludzkoœci nie bêdzie „fabryk 
œmierci”.

Spotkan ie  k i lku  
pokoleñ polskich nauczycieli 
jest wyrazem czci dla tych, 
k t ó r z y  n i e j e d n o k r o t n i e  
ponosz¹c o f ia rê  ¿yc ia ,  
p r z e k a z y w a l i  w i e d z ê  
pokoleniu po „obu stronach 
drutów”.

Bo¿ena Pikula

Nastêpnie uczniowie spacerowali uliczkami Starego Miasta, 
podziwiaj¹c odnowione kamieniczki i Zamek Lubelski. Nad lubelsk¹ 
Starówk¹ rozbrzmiewa³a muzyka gitarowa i potêgowa³a nasze zauroczenie 
tym piêknym, historycznym i zabytkowym miastem.

Bo¿ena Pikula 

By³am zaskoczona ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, 
jak równie¿ m¹drymi pytaniami. Oczywiœcie natychmiast znaleŸli siê chêtni, 
aby braæ udzia³ w zajêciach i uczyæ siê tego wcale nie³atwego haftu.

Tak oto w³aœnie w œwietlicy powsta³o ko³o hafciarskie, któremu 
dzieci nada³y nazwê “Weso³e igie³ki”.

Pierwsz¹ prac¹, jaka zosta³a wykonana, by³y zak³adki do ksi¹¿ki 
i herb Modliborzyc na konkurs plastyczny.
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MAJ Z POEZJ¥

Po mi³ym spotkaniu dzieci posz³y do remizy. Tam ogl¹da³y 
wyposa¿enie samochodu bojowego stra¿ackiego, przymierza³y he³my 
i zapozna³y siê z elementami ubioru stra¿aka. A potem  przeja¿d¿ka 
samochodem stra¿ackim do szko³y i pokaz lania wody. Wszyscy byli 
zachwyceni. 

Dziêkujemy stra¿akom z OSP w Modliborzycach za ciekawe
i pe³ne niespodzianek spotkanie oraz za ich zaanga¿owanie na rzecz 
naszej lokalnej spo³ecznoœci.

Bo¿ena Pikula

UCZESTNICZKI SZKOLNEGO TURNIEJU 
XXX MA£EGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

NA TURNIEJU POWIATOWYM W JANOWIE LUBELSKIM

Zuzanna Skoczyñska

LUDZIE SPOD ZNAKU ŒW. FLORIANA

DZIEÑ RODZINY CZYLI NAJLEPIEJ RAZEM

“Mi³oœæ nie jest s³owem - jest obecnoœci¹”
Z. Trzaskowski

Z MODLIBORZYC DO PARY¯A

 Na polanie, wœród szumi¹cych drzew, dzieci bawi³y siê i jeŸdzi³y 
doro¿k¹, a doroœli mile spêdzali czas na rozmowach. Kie³basa z ogniska 
w tak doborowym towarzystwie mia³a niepowtarzalny smak. 

Rodzinne spotkanie w plenerze dostarczy³o wszystkim wielu 
niezapomnianych wra¿eñ. 

Bo¿ena Pikula

sanktuariów maryjnych, by ostatecznie zwiedziæ Pary¿ i wdrapaæ siê na 
s³ynn¹ wie¿ê Eiffla, by na jej szczycie spontanicznie wyra¿aæ radoœæ ze 
spe³nionych marzeñ, wymachuj¹c rêkami. 

Ks. Adam Kamiñski

Ubieg³oroczny sukces wycieczki do 
Austrii i W³och Liturgicznej S³u¿by O³tarza i ko³a 
KSM z Modliborzyc nak³oni³ tegorocznych 
organizatorów, aby podró¿owaæ do Niemiec 
i Francji. Sta³o siê to realne w dniach 
18 -22 czerwca tego roku. 

Autokar firmy przewozowej “Bielak” 
z Kocudzy wióz³ piêædziesiêciu dwóch 
uczestników do niemieckiej Kolonii, gdzie 
podziwiali gotyck¹ katedrê. Nastêpnie udali siê  
w podró¿ do francuskich 

Og³aszany od 30 lat Ma³y Konkurs Recytatorski mobilizuje dzieci 
do czytania i nauki wierszy- krótko mówi¹c - do kontaktu z poezj¹. 
              17 maja 2011 roku stanê³o do turnieju szkolnego 11 recytatorów 
z klas IV - VI. Ka¿dy z nich przygotowa³ dwa wybrane ulubione wiersze. 
Piêkne dzieciêce recytacje by³y dowodem zainteresowania literatur¹, 
indywidualnych poszukiwañ artystycznych i niema³ego talentu. Wszyscy 
recytatorzy otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Równoczeœnie szkolna  
komisja konkursowa wy³oni³a 4 recytatorki do reprezentowania szko³y 
w konkursie gminnym.
           23 maja odby³y siê eliminacje gminne. Jurorzy zdecydowali, ¿e 
w turnieju powiatowym wyst¹pi¹ Sylwia Kokoszka i Anna Widz. W kolejnym 
turnieju , który mia³ miejsce w Janowie Lubelskim w dniu 24 maja , Ania 
zosta³a wyró¿niona  a Sylwia otrzyma³a nominacjê do turnieju 
wojewódzkiego.
                  W tegorocznym konkursie wziêli te¿ udzia³ najm³odsi uczniowie  
pierwszoklasiœci. W kategorii klas I- III najlepiej wypad³a Wiktoria Kwaœnik, 
która dotar³a do turnieju powiatowego.Osi¹gniêcia uczniów naszej szko³y 
ciesz¹ i dowodz¹, ¿e dzieci lubi¹ poezjê i chc¹ recytowaæ.

        Maj - najpiêkniejszy miesi¹c w roku  niesie ze sob¹ ró¿ne skojarzenia i 
œwiêta.
   Z pewnoœci¹ doroœli wspominaj¹ obchodzone niegdyœ szumnie Dni 
Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy. 
        Uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej w Zespole Szkó³ 
w Modliborzycach wiedz¹, ¿e zawsze w maju jest du¿o poezji. 

ZAKOPANE 2011

   Dnia 18 i 19 maja 2011 r. 46 uczniów klas pi¹tych i szóstych Publicznej 
Szko³y Podstawowej w Modliborzycach uczestniczy³o w wycieczce do 
Zakopanego i Rabki. 
Wyjazd nast¹pi³ o godzinie 4.00 spod budynku szko³y. Po 6 godzinach jazdy 
dotarliœmy do celu podró¿y i ujrzeliœmy przepiêknie oœnie¿one Tatry.
        Najpierw udaliœmy siê do Doliny Koœcieliskiej, gdzie podczas spaceru 
podziwialiœmy górskie krajobrazy. Nastêpnie udaliœmy siê do jaskini 
„Smocza Jama”. Wspinaczka by³a doœæ trudna, ale dostarczy³a nam wielu 
niezapomnianych wra¿eñ. Potem pojechaliœmy do Koœcieliska, gdzie 
zostaliœmy zakwaterowani.
       Kolejn¹ atrakcj¹ by³ dwugodzinny pobyt w zakopiañskim Aquaparku, 
gdzie mogliœmy p³ywaæ i bawiæ siê w wodzie.
       Drugi dzieñ wycieczki równie¿ by³ ciekawy i atrakcyjny. Najpierw 
wyjechaliœmy kolejk¹ szynow¹ na Guba³ówkê. Potem przeszliœmy szlakiem 
turystycznym na Butorowy Wierch, sk¹d zjechaliœmy kolejk¹ krzese³kow¹. 
Po d³ugim marszu dotarliœmy do Zakopanego, gdzie zwiedziliœmy 
zabytkowy cmentarz na Pêksowym Brzysku, Stary Koœció³, skocznie 
narciarskie i placówkê TOPR-u, gdzie pracowa³ nasz tatrzañski 
przewodnik.

Nastêpnie spêdziliœmy czas na s³ynnych Krupówkach, robi¹c zakupy 
i wypoczywaj¹c w ciep³ych promieniach s³oñca.
Po obiedzie wyruszyliœmy do Rabki. Tam w parku w Rabkolandzie mo¿na 
by³o zwiedziæ Muzeum Osobliwoœci oraz Muzeum Orderu Uœmiechu. 
Swietnie bawiliœmy siê, korzystaj¹c z wielu atrakcji. 
         Nastêpnie udaliœmy siê w drogê powrotn¹ do Modliborzyc, do których 
dotarliœmy oko³o godziny 22.00.
Ka¿demu podoba³a siê wycieczka w góry i do piêknych górskich miast. Ca³y 
czas towarzyszy³a nam wspania³a pogoda i znakomite humory. 
          Dziêkujemy pani Anecie Kwaœnik za zorganizowanie wycieczki oraz 
wychowawczyniom, które troskliwie opiekowa³y siê nami podczas tej 
wyprawy.

Uczniowie klasy IV a
- uczestnicy wycieczki

Dzieñ Dziecka, Dzieñ Matki i Dzieñ Taty to wa¿ne uroczystoœci 
w ¿yciu ka¿dego z nas. 31 maja 2011 r. uczniowie klasy I a ze swoimi 
rodzicami wspólnie obchodzili swoje œwiêto na wycieczce krajobrazowej, 
poznaj¹c Lasy Janowskie. Najpierw Kruczek - miejsce kultu religijnego, 
potem wystawa przyrodnicza i Muzeum Kolejki W¹skotorowej 
w Nadleœnictwie Janów Lubelski, nastêpnie Porytowe Wzgórze i Szklarnia 
- ostoja konika bi³gorajskiego.

18 maja 2011 r. dla 
uczniów kl. I a Publicznej szko³y 
P o d s t a w o w e j  b y ³  p e ³ e n  
niespodzianek. W bibl iotece 
Gminnej w Modliborzycach czeka³o 
i c h  b o w i e m  s p o t k a n i e  z e  
stra¿akiem. Pan Tomasz Taradyœ 
najpierw opowiada³ dzieciom 
o odpowiedzialnej pracy stra¿aka a 
nastêpnie przeczyta³ ksi¹¿kê „Jak 
Wojtek zosta³ stra¿akiem”. 



W bie¿¹cym roku szkolnym w miesi¹cach marzec - maj odby³y siê
I Powiatowe Igrzyska Wiejskich Zespo³ów Szkó³ pod patronatem przewodnicz¹cego 
Rady Powiatu w tenisie sto³owym, pi³ce no¿nej, lekkoatletyce. Nasz¹ szko³ê godnie 
reprezentowali uczniowie kl. III - VI szko³y podstawowej oraz I - III gimnazjum. 

Uczennica A. Paszajewa zajê³a II miejsce w indywidualnym tenisie sto³owym. 
W dru¿ynowym tenisie sto³owym dziewcz¹t A. Paszajewa i T. Skupiñski zajêli I miejsce. 
W ogólnej punktacji nasi tenisiœci uplasowali siê na czwartym miejscu.

W zawodach lekkoatletycznych bardzo dobre wyniki osi¹gnêli:
- W. £añczak (kl. IV szk. podst.) - pierwsze miejsce w rzucie pi³eczk¹ palantow¹ (47m)
- K. Krzysztoñ (kl. VI szk. podst.) - drugie miejsce w rzucie pi³eczk¹ palantow¹ (41 m.)
- K. Martyna (kl. III gim.) - drugie miejsce w pchniêciu kul¹

Bardzo dobre wyniki osi¹gnêli równie¿ nasi biegacze, zajmuj¹c czo³owe 
miejsca. 

W I Powiatowych Igrzyskach Szkó³ wiejskich w ogólnej klasyfikacji nasza 
szko³a wywalczy³a ósme miejsce.

Wszystkim sportowcom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów 
w przysz³ym roku szkolnym.

Nauczyciele wychowania fizycznego
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Gimnazjaliœci przypomnieli widzom, jak ogromn¹ rolê pe³ni¹ lasy 
w przyrodzie, zaœ uczniowie klas III - VI szko³y podstawowej w sposób zabawny, ale 
jak¿e pouczaj¹cy,  przedstawili problem zanieczyszczenia lasów w inscenizacji 
pt. „Leœny bal”.    

JESTEM BEZPIECZNY

25 maja 2011 r. odby³ siê etap powiatowy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Prewencyjnej “ Jestem bezpieczny”, organizowany przez Komendê Powiatow¹ Policji 
w Janowie Lubelskim.

Nasz¹ szko³ê reprezentowali: Patrycja Rudnicka, Paulina Widz, Paulina 
Ciupak, Ernest Grad, Adrian Pa³ka, Katarzyna Wisiñska.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoj¹ gminê, szko³ê oraz bezpieczne 
has³o. Wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹ zasad bezpieczeñstwa. Ocenie podlega³ równie¿ 
Plakat prezentuj¹cy mo¿liwoœæ spêdzenia wolnego czasu po³¹czonego z nauk¹ i szeroko 
rozumianymi zasadami bezpiecznego zachowania w ro¿nych sytuacjach. Nasza 
dru¿yna zajê³a czwarte miejsce.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy 
i nagrody.

Beata Hulak

SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW

OBCHODY DNIA ZIEMI

W Kazimierzu podziwialiœmy unikatowy rynek z renesansowymi  
kamieniczkami  z 1615r.Z Góry Trzech Krzy¿y zachwycaliœmy siê piêkn¹ panoram¹ 
miasta i naturalnoœci¹ krajobrazu .Czas na zakup pami¹tek ,skonsumowanie 
smacznego obiadu  i relaks spêdziliœmy w ,,sercu  miasteczka” -Rynku G³ównym.

Zaœ w Janowcu zwiedziliœmy zamek na nadwiœlañskiej skarpie oraz ma³y 
skansen, sk³adaj¹cy siê z dworu , którego wnêtrze drobiazgowo odwzorowywa³o 
sceneriê z ¿ycia rodziny ziemiañskiej .

Oczywiœcie , zgodnie z tradycj¹ , uczestnicy wycieczki kupili koguta z ciasta , 
który jest symbolem Kazimierza. Wycieczka by³a udana i sprawi³a wychowankom wiele 
radoœci. Z bogatym baga¿em wra¿eñ szczêœliwie wróciliœmy do domów.

Dorota ¯urawicz

Z ¯YCIA PUBLICZNEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO 
GIMNAZJUM IM. JANA PAW£A II W STOJESZYNIE PIERWSZYM

DZIEÑ MATKI

Dnia  26  maja   2011 r. 
W Zespole Placówek Oœwiatowych 
w  S t o j e s z y n i e  P i e r w s z y m  
w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Paw³a II odby³a siê 
uroczysta akademia z okazji Dnia 
Matki”. Uczniowie klas II i III 
przygotowali program artystyczny, 
w którym zaprezentowali swoje  
umie jê tnoœc i  recyta torsk ie ,  
wokalne i taneczne pod kierunkiem 
pañ: El¿biety Krzysztoñ i Gra¿yny 
Orze³. 

WYCIECZKA DO KOZ£ÓWKI

Dnia 06.06.2011r. dwudziestu uczniów Publicznej Szko³y Podstawowej 
i Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Stojeszynie Pierwszym by³o na wycieczce 
w Koz³ówce. Wyjazd dostarczy³ nam wielu wra¿eñ. Zwiedziliœmy pa³ac Zamoyskich 
- mogliœmy podziwiaæ malarstwo, rzeŸbê i rzemios³o artystyczne,  pochodz¹ce z XVIII, 
XIX i XX w. Zwiedziliœmy tak¿e Galeriê Sztuki Socrealizmu i Powozowniê znajduj¹ce siê 
na placu zamkowym. Na zakoñczenie dnia mogliœmy zrelaksowaæ siê w  Ogrodzie 
Botanicznym w Lublinie. 

Piotr Siembida ucz. Kl IV

KONKURS DIECEZJLANY

CIEKAWE ZJAWISKA - PIORUNY!

W maju 2011r. 
w Z P O  w  S t o j e s z y n i e  
P ierwszym odby ³y  s iê  
obchody Dnia Ziemi, w tym 
roku od has³em „Las ca³kiem 
blisko nas”. G³ównym celem 
naszej uroczystoœci by³o 
zwrócenie uwagi na to, jak 
ogromnie wa¿na  dla  nas 
i  dla przysz³ych pokoleñ jest 
o c h r o n a  œ r o d o w i s k a  
przyrodniczego,  w  tym 
n a s z e g o  n a j b l i ¿ s z e g o  
otoczenia. 

Cieszymy siê z licznego przybycia na t¹ uroczystoœæ mam, które 
z wielkim wzruszeniem obejrza³y wystêp swoich pociech. Mi³ym akcentem tego dnia 
by³o wrêczenie w³asnorêcznie wykonanych kompozycji kwiatowych przez dzieci oraz 
przygotowanie poczêstunku.

W œrodê 8 czerwca 2011r. 
u c z n i o w i e  P u b l i c z n e j  S z k o ³ y  
P o d s t a w o w e j  i  P u b l i c z n e g o  
Gimnazjum im. Jana Paw³a II 
w Stojeszynie Pierwszym  brali  udzia³ 
w I Diecezjalnym Konkursie Pieœni  
Patriotyczno-Religijnej w Potoczku. 
Wœród 18 podmiotów wykonawczych 
by³y zespo³y m.in. ze Stalowej Woli, 
Janowa Lubelsk iego,  Gorzyc,  
Pysznicy czy Ulanowa a poziom 
artystyczny imprezy oceniono na 
bardzo wysoki.

 O randze konkursu mo¿e równie¿ œwiadczyæ obecnoœæ znamienitych goœci 
z Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej Ks. Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem na 
czele.  Pomimo silnej konkurencji, wszyscy podopieczni p. Beaty Kasicy  wrócili do 
domu z nagrodami.  Znany ju¿ z czêstych wystêpów  m.in. w Modliborzycach chór 
szkolny, tym razem z³o¿ony wy³¹cznie z uczniów szko³y podstawowej, zaprezentowa³ 
2 pieœni : „Pewnej nocy ³zy z oczu mych „ oraz „Wojenko, wojenko”. Efektowne 
wykonanie tych utworów przynios³o zespo³owi drugie miejsce w kategorii klas IV-VI. 
W kategorii gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, Katarzyna Wieczorek z kl. 
I i Agnieszka Jaskowiak z kl. II przepiêknym wykonaniem pieœni „Panie, proszê zabierz 
mnie” oraz „Bia³y krzy¿” zajê³y równie¿ drugie miejsce .  Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e 
Agnieszka poza œpiewem wyst¹pi³a te¿ w roli akompaniatora , graj¹c na gitarze.

                                                                   Beata Kasica

WYCIECZKA Z OKAZJI DNIA DZIECKA

W dniu 1 czerwca 2011 
roku odby³a s iê jednodniowa 
wycieczka do Kazimierza Dolnego 
i Janowca  zorganizowana  z  okazji  
Dnia Dziecka. Uczestniczyli w niej 
u c z n i o w i e  k l a s  I - V I  s z k o ³ y  
p o d s t a w o w e j  o r a z   g r u p a   
przedszkolaków. Najwiêksz¹ atrakcj¹ 
by³  rejs  statkiem  po  Wiœle,  w  czasie  
którego        mogliœmy      podziwiaæ

Pierwsze doœwiadczenie ukazywa³o za pomoc¹ maszyny elektrostatycznej, 
przeskok iskry elektrycznej. W drugim za pomoc¹ kuchenki mikrofalowej stworzyliœmy 
pioruna kulistego. Nastêpnie powiedzieliœmy o rodzajach i czêstotliwoœci wystêpowania 
tego zjawiska na kuli ziemskiej, jak równie¿ o sposobach ochrony przed nim. Za pomoc¹ 
scenki sytuacyjnej pokazaliœmy, jak udzielaæ pierwszej pomocy osobie pora¿onej 
piorunem. 

D n i a  1 5 . 0 6 . 2 0 1 1 r .  
w Publicznym Gimnazjum im. Jana 
Paw³a II w Stojeszynie Pierwszym 
odby³a siê prezentacja projektu 
edukacyjnego pt.”Ciekawe zjawiska- 
pioruny”, przygotowana przez uczniów 
klasy II gimnazjum.   
Wspólnie odpowiedziel iœmy na 
najczêœciej  zadawane pytania, 
d o t y c z ¹ c e  p i o r u n ó w. P o d c z a s  
prezentacji projektu wykonaliœmy dwa 
doœwiadczenia. 

W ramach dzia³añ projektu samodzielnie stworzyliœmy stronê internetow¹ 
pod adresem:  

Projekt przygotowaliœmy pod opiek¹ nauczyciela fizyki Pani Moniki 
Brzozowskiej. Cennych wskazówek udzieli³ nam równie¿ Pan Sylwester Zarzeczny 
- nauczyciel chemii  oraz Pan Grzegorz Skrzypek - nauczyciel informatyki.

Uczestnicy projektu:
Krzysztof Chodara, Karolina Hain, Agnieszka Jaskowiak, Klaudia Kania, 

Pawe³ Kamiñski, Anna Polnicka, £ukasz Skrok

www.ciekawe-zjawiska.pl.tl

 malowniczy krajobraz piaszczystych pla¿ oraz mewy , które wytrwale towarzyszy³y nam 
podczas rejsu.

SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT”

Dnia 08.03.2011r. Samorz¹d Uczniowski (wraz z opiekunem) Publicznej 
Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Stojeszynie 
Pierwszym zorganizowa³ fina³ szkolnego konkursu „MAM TALENT!”. 

O zwyciêstwo walczy³y dwie solistki, dwie grupy wokalne i dwie grupy 
taneczne. Poziom by³ wyrównany. Jury mia³o niema³y problem z wy³onieniem zwyciêzcy, 
jednak po burzliwej naradzie wynik by³ nastêpuj¹cy: wyró¿nienie otrzyma³ duet taneczny 
- Katarzyna Kania i Kinga Grzegórska (kl. II SP), zaœ miejsce I ex aequo wokalistki - Lidia 
Burak (kl. IV SP) oraz Paulina Rudnicka (kl. II SP). Wszyscy uczestnicy zostali 
uhonorowani drobnymi upominkami ufundowanymi przez Urz¹d Gminy 
w Modliborzycach.

Adelina Paszajewa
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„JESTEM EKO, JESTEM TRENDY”

W II pó³roczu roku szkolnego 2010/2011 12 dzieci z naszego 
oddzia³u  przedszkolnego ,, Ekoludki '' wziê³o udzia³ w realizacji programu 
,,¯yj, poznawaj , rozwijaj siê''. W ramach tego programu zosta³o 
zrealizowane zagadnienie  „Jestem eko, jestem trendy ''.

Dzieci bardzo chêtnie przyst¹pi³y do realizacji zagadnieñ 
ekologicznych, bior¹c czynny udzia³ w prowadzonych zajêciach. 

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ 
W WOLICY PIERWSZEJ 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

ZABAWY I ZAJÊCIA 
RUCHOWE NA ŒWIE¯YM 

POWIETRZU

Spêdzaj¹c czas na 
œ w i e ¿ y m  p o w i e t r z u  
postanowil iœmy odnaleŸæ 
ró¿ne skarby przyrody. Dziêki 
wnikliwej obserwacji uda³o 
nam siê tego dokonaæ.

POWITANIE WIOSNY

WSPÓLNIE DBAMY O ZIELEÑ PRZED SZKO£¥

OBCHODY ŒWIÊTA ZIEMI

UCZESTNICY WYSTÊPU

SPOTKANIE Z CLOWNEM WALDUSIEM

WSPÓLNY WYSTÊP

Nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego

W wyniku szkolnych 
eliminacji do konkursu gminnego 
przesz³o 4 dzieci, spoœród nich do 
eliminacji powiatowych przesz³a 
uczennica klasy II Ilona Wronka.UCZNIOWIE KLASY 0

Jak co roku cieszy siê 
wielkim zainteresowaniem wœród 
uczniów. W tym roku wziê³y w nim 
udzia³ tak¿e dzieci z oddzia³u 
przedszkolnego.

 UCZNIOWIE KL. I-II

W konkursie na najpiêkniejsz¹ palmê zdobyliœmy III nagrodê .

Do przygotowania palmy w³¹czyli siê bardzo aktywnie, oprócz 
dzieci, równie¿ ich rodzice.

PALMA WIELKANOCNA

EKOLOGICZNE PRZYJÊCIE

W  m a j u  w  g r u p i e  
Ekoludków odby³o siê 
ekologiczne przyjêcie, na 
które z niecierpliwoœci¹ 
czeka³y wszystkie dzieci. 
M i a ³ y  o n e  o k a z j ê  
w ciekawy i zrozumia³y 
dla nich sposób poznaæ 
p i r a m i d ê  z d r o w e g o   
od¿ywiania.   

NASZE 
KULINARNE 

POCZYNANIA
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DYSKUSYJNY KLUB KSI¥¯KI PAMIÊTA

Dnia 13 kwietnia 2011 roku  w Dniu Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej  w  Filii 
Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym spotka³ siê DKK, aby uczciæ pamiêæ 
ofiar poleg³ych w Lesie Katyñskim oraz tych, którzy przed rokiem zginêli 
w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem. Spotkanie rozpoczê³o siê 
prezentacj¹ multimedialn¹, przypominaj¹c¹ dramatyczne wydarzenia 
sprzed 70 lat. Odczyta³yœmy nazwiska osób, które zginê³y10 kwietnia 2010 
roku .Chwila ta przepe³niona by³a refleksjami i zadum¹ nad przemijaj¹cym 
¿yciem.

W tych kwietniowych dniach s³owo „patriotyzm” by³o przez 
wszystkich na nowo definiowane. My równie¿ po osobistych rozwa¿aniach  
powiedzia³yœmy, czym jest ono dla nas - m³odych Polaków.

 Minut¹ ciszy odda³yœmy ho³d  wszystkim ofiarom Katynia 1940 
i 2010 roku.Spotkanie  by³o poruszaj¹c¹ lekcj¹ historii i patriotyzmu.

Uczestniczka spotkañ DKK,
Anna Hapak

DYSKUSYJNY KLUB KSI¥¯KI 
DZIA£AJ¥CY W FILII BIBLIOTECZNEJ 

W STOJESZYNIE PIERWSZYM

Na spotkanie autorskie z pani¹ Ew¹ Nowak przybyli uczniowie  
klas  IV-VI  Szko³y Podstawowej  i Gimnazjum  w Stojeszynie Pierwszym 
oraz zaproszeni uczniowie  z  Zespo³u Szkó³ w Potoku Stanach  
z  wychowawcami . Nie zabrak³o tak¿e cz³onków Dyskusyjnego Klubu  
Ksi¹¿ki oraz  mieszkañców.

Pod koniec spotkania ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ zdobycia  autografu. 
Nastêpnie autorka  na krótko spotka³a siê przy herbacie z cz³onkami 
DKK.

Uwa¿am ,¿e to spotkanie by³o bardzo kszta³c¹ce i ciekawe ,co  
bez w¹tpienia mogli potwierdziæ wszyscy uczestnicy.

                                                                               
Uczestniczka spotkania 

Ewelina Kwiecieñ 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z EW¥ NOWAK

Dnia 20 maja 2011roku w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie 
Pierwszym odby³o  siê spotkanie autorskie zrealizowane w ramach spotkañ 
organizowanych dla Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki przez Wojewódzk¹ 
Bibliotekê Publiczn¹ im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie 
a finansowanych przez Instytut Ksi¹¿ki w Warszawie . Mi³o nam by³o goœciæ 
pani¹ Ewê Nowak - autorkê ksi¹¿ek dla m³odego czytelnika.  W ci¹gu 
trwaj¹cego ponad godzinê spotkania  pisarka opowiada³a o swoich 
ksi¹¿kach, pracy pisarskiej a tak¿e odpowiada³a na pytania zadawane przez 
przyby³ych czytelników .Jej otwartoœæ ,bezpoœrednioœæ i ¿yczliwoœæ sprawi³y 
,¿e spotkanie przebieg³o w bardzo mi³ej atmosferze.

POŒWIÊCENIE KRZY¯A W S£UPIU
3 maja 2011 r. zapisa³ siê mocno w pamiêci parafianom wspólnoty 

p.w. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Modliborzycach. Otó¿ w tym 
dniu ks. proboszcz parafii, dziekan Czes³aw Bednarz w obecnoœci licznej 
rzeszy wiernych czcicieli NMP Królowej Polski, dokona³ poœwiêcenia 
metalowego krzy¿a, postawionego na miejscu pierwszego koœcio³a 
parafialnego we wsi S³upie.

Wczeœniej rok temu 19 marca 2010 r. zosta³ tam postawiony 
skromny drewniany krzy¿, przyniesiony na barkach ksiêdza wikarego 
Adama Kamiñskiego w towarzystwie ca³ego oddzia³u KSM z Modliborzyc, 
po zakoñczonym misterium drogi krzy¿owej.

Przy tym drewnianym krzy¿u KSM - owicze zgromadzili siê 
10 kwietnia 2010 r., aby uczciæ pamiêæ 96-ciu tragicznie zmar³ych polskich 
patriotów pod Smoleñskiem. Potem parokrotnie m³odzie¿ organizowa³a tam 
majówki i swoje spotkania w ramach formacji, co zainteresowa³o  
miejscowych parafian.    

Wspólnymi si³ami mieszkañcy S³upia dokonali wspania³ego 
dzie³a, jakim by³o postawienie nowego 5 metrowego, piêknie wykonanego 
przez kowala krzy¿a, który upamiêtnia miejsce, gdzie modlili sie przodkowie 
dzisiejszych parafian modliborskich. 

Jaros³aw Szabat

SUKCES JUDO TEAM 
MODLIBORZYCE

W niespe³na pó³tora roku od rozpoczêcia UKS Judo 
Team Modliborzyce - mamy pierwszy medal z zawodów Pucharu 
Polski w judo!

W sobotê 4 czerwca 2011 r. w Opolu historyczny br¹z 
wywalczy³a w kategorii U-17 Katarzyna Œmietana (waga do 
44 kg),a jej kolega Karol Tchórz (waga do 55 kg) uplasowa³ siê tu¿ 
za podium na pi¹tym miejscu!

Pozostali zawodnicy Judo Team Modliborzyce 
- Sebastian Rogo¿a i Grzegorz Gajór wygrali po jednej walce 
i zajêli miejsca 9-12.

O tym jak trudno jest wypracowaæ i zdobyæ medal 
w zawodach Pucharu Polski, Olimpiady M³odzie¿y czy 
Mistrzostw Kraju, gdzie konkurencja jest bardzo mocna, wiedz¹ 
wszyscy, którzy kiedykolwiek zetknêli siê z jakimkolwiek 
indywidualnym olimpijskim sportem walki - tym bardziej nale¿y 
doceniæ historyczny sukces m³odych judoków z Modliborzyc. 

Gratulujemy!!!

MASZ POMYS£!

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY 
WSZYSTKICH CHÊTNYCH DO WSPÓLNEGO 
REDAGOWANIA KWARTALNIKA “WIEŒCI 
GMINNE”. 

DZIÊKI TOBIE MO¯EMY “ODŒWIE¯YÆ” 
NASZ¥ GAZETÊ.

REDAKCJA
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Hieronim Maciurzyñski urodzi ³  s iê 
30 wrzeœnia 1893 roku we Frampolu. By³ synem 
Andrzeja i Marianny z Oleszków. Ojciec Hieronima 
pochodzi³ z Radomyœla nad Sanem. Jako m³ody 
ch³opiec w wieku 14 lat wyjecha³ do Warszawy gdzie siê 
uczy³ w Wy¿szej Szkole Technicznej. Po jej ukoñczeniu 
przybywa na Lubelszczyznê. Oko³o roku 1876 
przyje¿dŸa  do Frampola i tu w roku 1877 ¿eni siê 
z Mariann¹ Oleszek. Przybycie do Frampola wi¹za³o siê 
prawdopodobnie z tym, ¿e we Frampolu podjêta zosta³a 
praca przy nowym koœciele murowanym, budowanym
 w miejsce zniszczonego koœcio³a drewnianego.  

Pochodzi³ z wielodzietnej rodziny. Rodzice 
mieli dziewiêcioro dzieci, Hieronim urodzi³ siê jako 
przedostatni. Ojciec Hieronima, sam wykszta³cony, nie 
szczêdzi³ si³ i œrodków na edukacjê swoich dzieci. 
Starszy bract Hieronima -  Adam -  skoñczy³  studia 
wy¿sze  na  Uniwersytecie  w  Pradze  i   uzyska³  tytu³

WSPOMNIENIE O HIERONIMIE MACIURZYÑSKIM

Na zdjêciu obok Hieronim w otoczeniu 
Ukrainek, b¹dŸ Mo³dawianek z miejscowoœci Okopy, 
po³o¿onej w po³udniowo-zachodniej Ukrainie 
w pobli¿u Kamienia Podolskiego osadzie przy ujœciu 
Zbrucza przy granicy z Mo³dawi¹. Po I rozbiorze 
Polski miejscowoœæ ta znajdowa³a siê w zaborze 
austriackim.  Powy¿sze zdjêcie by³o zarazem 
pocztówk¹ do bratowej W³adys³awy Maciurzyñskiej 
do Bi³goraja na ulicê Morow¹ /obecnie 3-go 
Maja/.Kartka datowana 19 czerwca 1918 roku.

Umiera 9 lutego 1943 roku w obozie jenieckim w wieku 50 lat. Jego grób nr 454 
znajduje siê na ma³ym cmentarzu wojennym w Hammerstein - Czarne w pow. 
Cz³uchowski woj. Pomorskie. 

Andrzej Burlewicz
Wnuk siostry H. Maciurzyñskiego

HIERONIM 
MACIURZYÑSKI 

1893 - 1943

doktora filozofii, drugi brat - Apolinary - ukoñczy³ Uniwersytet we Lwowie i by³ 
magistrem farmacji.

Hieronim swoj¹ edukacjê  rozpocz¹³ w szkole powszechnej we Frampolu 
a nastêpnie w Bi³goraju. Po zamkniêciu szkó³ przez zaborcê rosyjskiego wyjecha³ do 
Galicji w strony, z których rodzina Maciurzyñskich pochodzi³a - do Radomyœla nad 
Sanem. Zosta³ przy³apany na granicy, któr¹ przekracza³ nielegalnie i by³ przez kilka 
tygodni wiêziony.  

Hieronim ukoñczy³ szko³ê œredni¹ i zda³ egzamin dojrza³oœci.  Nastêpnie 
kszta³ci³ siê od 1910 do 1914 roku w Wy¿szej Szkole Realnej w Tarnopolu .W 
Tarnopolu wst¹pi³ do tajnej organizacji m³odzie¿y narodowej, po czym nale¿a³ do 
skautingu i do Polskich Dru¿yn Strzeleckich.  Przed I wojn¹ œwiatow¹ by³ s³uchaczem 
I roku prawa i nauk spo³eczno-ekonomicznych na Uniwersytecie Lwowskim.

Z chwil¹ wybuchu wojny 1 sierpnia 1914 roku zosta³ wcielony do armii 
austro-wêgierskiej do 40 p. p w Rzeszowie, sk¹d uciek³ do Krakowa do Legionów. Na 
rozkaz musia³ wróciæ do pu³ku i zosta³ wys³any na front. Ukoñczy³ austriack¹ szko³ê 
oficerów rezerwy w Medgyes  (Siedmiogród,  obecnie terytorium pó³nocnej 
Rumunii). Kurs ten trwa³ od 15 sierpnia do 25 listopada 1916 roku.

Ukoñczy³ w wojsku kurs obs³ugi karabinów maszynowych oraz miotaczy. 
Oprócz jêzyka polskiego zna³ jêzyki: niemiecki, czeski i s³oweñski. W czasie 
I wojny œwiatowej pozna³ Austriê, Serbiê oraz pó³nocne W³ochy. By³ dwa razy 
kontuzjowany. Do Wojska Polskiego wst¹pi³ ochotniczo 12 listopada 1918 roku, do 
23 p. p, z pu³kiem tym by³ na wojnie polsko  bolszewickiej w 1920 i w obronie Lwowa.  
Na w³asn¹ proœbê po zakoñczeniu wojny zosta³ z wojska zwolniony. 
30 paŸdziernika1923 roku zosta³ przeniesiony do rezerwy.
Mianowania oficerskie:
- podchor¹¿y - 25 grudzieñ 1916 roku.
- podporucznik - 1 luty 1918 roku.
- kapitan - 17 kwietnia 1921 roku.
Odznaczenia wojskowe austriacko-wêgierskie: Medal Walecznych srebrny II klasy, 
br¹zowy Krzy¿ Karola.
Odznaczenia polskie: Medal Niepodleg³oœci - 24 paŸdziernika 1932 roku.

¯ycie rodzinne Hieronima Maciurzyñskiego:
25 lutego 1919 roku zawiera zwi¹zek ma³¿eñski 

ze Stanis³aw¹ Bronis³aw¹ Kamiñsk¹. Ma dwie córki: Aldonê 
Irenê, urodzon¹ 25 listopada 1919 roku i Wies³awê Barbarê, 
urodzon¹ 8 paŸdziernika 1921 roku.

19 lipca 1937 roku zawar³ drugi zwi¹zek 
ma³¿eñski z Marysieñk¹, jak j¹ czule okreœla (zdjêcie obok 
- przes³ane ze S³odkowa I ko³o Kraœnika). Nie wiem, jakie 
by³o nazwisko panieñskie drugiej ¿ony Hieronima.
Szczêœcie ma³¿onków nie trwa d³ugo. Wybuch II wojny 
œwiatowej w dniu 1 wrzeœnia 1939 roku, kampania 
wrzeœniowa, niewola, uwiêzienie w obozie jenieckim.  

Pami¹tki i dokumenty, jakie posiadam, a które s¹ zwi¹zane 
z Hieronimem:
Kartka pocztowa wys³ana do ojca Andrzeja Maciurzyñskiego 26.08.1916 roku 
z Medgyes w Siedmiogrodzie ze Szko³y Oficerów Rezerwy:

„Nie pisa³em tak dawno, gdy¿ nie by³em pewny, gdzie mnie przydziel¹, a tu ju¿ jestem 
od 14 b. m i pracy mam bardzo du¿o -  muszê uczyæ siê, by zdaæ egzamin, który 
bardzo trudny mi siê wydaje, do tego wszystko w niemieckim jêzyku, a obchodzenie 
siê te¿ nic szczególnego, poza tym tutaj jest bardzo piêknie i przyjemnie. Polcio 
przys³a³ mi pieni¹dze, z czego siê od¿ywiam, ksi¹¿ki i najrozmaitsze rzeczy kupujê. 
Piszcie mi zaraz. Ca³uje Was Wasz syn i brat Hieronim”.

Droga Bratowo.
„Kartkê 10 bm. otrzyma³em, która mnie ucieszy³a bardzo. W tych dniach 

wysy³am Ci 50 koron, jest to ma³o, lecz to, co mam, to odk³adam, bym mia³ za co jak 
prze¿yjê studiowaæ. Obecnie u nas bitwa na dobre, ¿e rêce zakasaæ trzeba. Pozdrów 
p. K³osków, Bielakowskich, wszystkie moje kole¿anki, które znasz. Ca³uje Ciê 
Hieronim.”

Hieron im w tym 
czasie by³ dowódc¹ baterii 
miotaczy min, a nastêpnie 
dowódc¹ plutonu miotaczy min 
( n a  z d j ê c i u  o b o k  k a p .  
H. Maciurzyñski  drugi z prawej 
z medalami).

Hieronim na froncie w okolicach 
miejscowoœci Okopy - na zdjêciu 
obok stoi drugi od prawej.
II wojna œwiatowa

Nie wiem, gdzie walczy³ 
Hieronim w czasie II wojny 
œwiatowej i gdzie dosta³ siê 
do  niewoli  niemieckiej.  To  do  tej

miejscowoœci, w której zorganizowany zosta³ przez Niemców obóz dla jeñców 
wojennych, przywieziony zosta³ Hieronim.

Obóz jeniecki w Czarnem - Hammerstain

Kartka  Kriegsgefangenenpost z 27 paŸdziernika 1942 roku do 
bratanicy Marii Maciurzyñskiej od Absender  Kpt. Maciurzyñski  Hieronim 
Gefangenennummer 1211.XI.AIV.24-4 Offizerlagger D.
  „Drodzy. Za Wasz¹ i Frampola pamiêæ o Marysieñce serdecznie dziêkujê, jako te¿ 
za pozdrowienia dla mnie. Miecio nie odpisa³ na kartkê z 14 sierpnia, przecie¿ by³ 
chory?. 3.IX wys³a³em Mu 100 MK i nic nie wiem. Martwiê siê o Dankê, choæ 
podobno nie ¿ali siê. Zdrowie moje nie szczególne, od czasu do czasu zepsuj¹ 
paczkami, têsknota zaœ w pracy naukowej b. przeszkadza. Janka z Ró¿/ 
Ró¿niatowa?/ Nie odpowiada na kartkê 24.05. Piszcie tam. Pisa³em 22.IX do 
Szczêcha pod Nowy Targ. Pragnê wiadomoœci o Was o Romku, jego matce, 
rodzinie, o p. Michn, o wszystkich we Frampolu i drogich mi przyjacio³ach. £¹cz¹c 
siê z Wami w modlitwie pe³nej ufnoœci, ca³ujê Was i moich przyjació³ Hieronim”. 

W cztery miesi¹ce po tej kartce z obozu jenieckiego pod koniec marca 
1943 roku rodzina dosta³a zawiadomienie o œmierci Kpt. Hieronima Maciurzyñskiego.



Wyczyta³ 18 nazwisk z naszej celi, z wyj¹tkiem nas trzech: mnie i dwu pañ 
Jakubowskich, do transportu do Oœwiêcimia. To by³ grom. Ca³¹ noc szloch 
i b³agalna modlitwa przeplata³y siê nawzajem. ¯egnaj¹c siê, w wielkim bólu 
i rozpaczy wrêczy³am pani Janeczce mój skromny ró¿aniec, oblany ³zami. 
Nasze po¿egnanie przerwa³ przera¿aj¹cy okrzyk Niemca i atak wilczura na 
jedn¹ z wiêŸniarek. Tego dnia nie mo¿na wymazaæ z pamiêci. Pozosta³a 
gorycz, ból i pustka duchowa. Te trzy dni spêdzone z tymi paniami to 
namiastka rekolekcji, wyk³adu z historii kultury, duchowa podbudowa ka¿dej 
z nas. Po kilku godzinach Niemcy przywieŸli transport kobiet z Ukrainy, 
a oddzia³owa Felicja nakaza³a nam trzem opuœciæ celê wiêŸniów politycznych, 
przenosz¹c nas do celi w suterenie, by w opuszczonym pomieszczeniu 
zakwaterowaæ nowo przyby³e. Dla nas by³a to gehenna. Dziewiêædziesi¹t 
osiem kobiet st³oczonych na 80 m2 powierzchni, w celi z jednym okienkiem 
zawieszonym paczkami. Nasze miejsce, jako dokooptowanych, by³o przy 
drzwiach obok prowizorycznej ubikacji, z której dolatywa³ odór ka³u, moczu 
i krwi. Pocz¹tkowo sta³yœmy jedna obok drugiej, lecz gdy nogi omdlewa³y 
z wyczerpania usiad³yœmy na pod³odze podtopionej moczem. Bezwolne, 
samoistne ³zy sp³ywaj¹ce po twarzach przynosi³y ulgê w cierpieniu. 
Nastêpnego dnia rano oddzia³owa Felicja ka¿e naszej trójce wracaæ do celi 
wiêŸniów politycznych, któr¹ opuœci³ transport Ukrainek, m³odych i piêknych 
dziewcz¹t, wywiezionych do pracy w Niemczech.  Szczêœliwe, ¿e mamy czym 
oddychaæ, choæ przygnêbione sytuacj¹ pozosta³ych w suterynie 
wspó³wiêŸniarek, dziêkowa³yœmy Matce Najœwiêtszej za uwolnienie nas z tej 
piekielnej celi - wykañczalni. Krysta Jakubowska, bêd¹ca w zaawansowanej 
ci¹¿y, po tej ciê¿kiej nocy urodzi³a córeczkê, gdy przeniesiono j¹ do sali na 
trzecim piêtrze a potem przewieziono do szpitala Jana Bo¿ego w Lublinie. 
Pozosta³am z matk¹ Krysty, dla której by³am wsparciem, gdy¿ czêsto mdla³a. 
Naciera³am jej rêce, nogi, jak mog³am pomaga³am w odzyskiwaniu 
przytomnoœci. Krysta, dopóki by³a z nami, wci¹¿ marzy³a o pomarañczach 
i powtarza³a, ¿e gdy wróci na wolnoœæ i wojna siê szczêœliwie zakoñczy to 
wyjedzie za granicê i bêdzie importowaæ owoce cytrusowe do Polski. Wiem, 
¿e córeczka Krysty, Iwonka, ¿y³a tylko pó³ roku. Jednej nocy styczniowej 
w 1943 roku s³yszymy strza³. Po chwili gestapowcy zbiegli w dó³. W celi 
poruszenie, ka¿da z nas gotowa do ucieczki, s¹dz¹c, ze partyzanci chc¹ nas 
odbiæ. Nadzieja prys³a. Okaza³o siê, ¿e wiêzieñ maj¹cy wyrok œmierci odwa¿y³ 
siê uciec. Tu¿ przy murze dosiêg³a go œmiertelna kula. Zakoñczy³ swoje m³ode 
¿ycie, skracaj¹c okrutne tortury, którym by³ poddawany wielokrotnie, o czym 
œwiadczy³a zmasakrowana twarz, rêce i nogi pe³ne szram zastyg³ej krwi. 
Ogromny ¿al i wspó³czucie ogarnê³o nas. Potem dotar³a wiadomoœæ, ¿e 
pochodzi³ z Warszawy.

W mojej pamiêci pozosta³a tak¿e pani Janina Dorant, z któr¹ 
spêdzi³am kilkanaœcie dni w kwarantannej celi. 17 marca 1943 r.  spacer 
wiêŸniów wokó³ klombu na podwórku. Oddzia³owa Felicja rozmawia³a 
z Niemcem, obserwuj¹c spaceruj¹ce kobiety. Naraz wo³a:  Janina Dorant! 
Pani Janina podesz³a, a Felicja tak silnie uderzy³a j¹ w twarz, ¿e pani Dorant 
zatoczy³a siê i upad³a na kamienne schody. Krwotok z nosa zala³ jej twarz. 
Gestapowiec przygl¹da³ siê tej wstrz¹saj¹cej scenie, sta³ jak oniemia³y 
z wra¿enia i odwróci³ siê. Zemdlon¹, pokrwawion¹ kobietê zanieœli do celi. 
Pani El¿bieta z Lublina szybko j¹ obmy³a i pomog³a po³o¿yæ siê jej na ³ó¿ku. 
Janina Dorant pochodzi³a z inteligenckiej, warszawskiej rodziny, a przed 
wojn¹ zamieszka³a z mê¿em w Zamoœciu. Jej m¹¿, in¿ynier leœnictwa zosta³ 
rozstrzelany w Zamoœciu. Gestapo przywioz³o pani¹ Dorant wraz 
z szesnastoma gospodyniami z Zamojszczyzny, które codziennie j¹ 
pozdrawia³y, pytaj¹c o zdrowie. By³a w siódmym miesi¹cu ci¹¿y, kiedy Felicja 
zademonstrowa³a przed Niemcem swoj¹ s³u¿alczoœæ. ̄ óltaczka zaatakowa³a 
os³abiony organizm. Pamiêtam, ¿e otrzyma³a paczkê z cytrynami od swojego 
siedmioletniego synka z napisem: „¯uk dla mamusi”. W czerwcu 1943 roku 
pani Dorant urodzi³a córeczkê w wiêziennym szpitalu. W naszej celi by³a Jasia 
z Konopnicy - trzydziestoparoletnia kobieta, wyrokowana za nieoddany 
kontyngent. Gdy zachorowa³a w wiêzieniu na wyrostek robaczkowy, to pani 
Dorant otoczy³a j¹ serdeczn¹ opiek¹. Jasia jako wyrokowa chodzi³a do pracy 
na pole. Czas jej pobytu na Zamku dobiega³ koñca. Siostra pani Dorant, lekarz 
z wykszta³cenia, nawi¹za³a kontakt z lekark¹, która pracowa³a wówczas 
w szpitalu na Zamku. Ustalono, ¿e Jasia wychodz¹c na wolnoœæ, wyniesie za 
bramê uœpione dzieciê pani Dorant. I tak siê sta³o. Jasia w zawini¹tku swoich 
osobistych rzeczy wynios³a z Zamku maleñk¹ Joasiê Dorantówn¹. Pierwsze 
kroki skierowa³a do lubelskiej katedry, by przed obrazem Matki Bo¿ej, obecnie 
koronowanym, dziêkowaæ za ocalone dzieciê i prosiæ o pomoc w  wychowaniu 
do chwili ocalenia jej matki. Ci¹g dalszy tej historii odkry³am, bêd¹c na Zamku 
Lubelskim w 1978 roku. Pani Jasia opiekowa³a siê ma³¹ Joasi¹ jak swoj¹ 
w³asn¹ córeczk¹. Na dwa tygodnie przed rozstrzelaniem wiêŸniów na Zamku 
pani Dorant zosta³a zwolniona. W 1945 roku, gdy Joasia mia³a ju¿ 
osiemnaœcie miesiêcy, Janina Dorant z siostr¹ i synem nazywanym ¯ukiem, 
przyby³y do Konopnicy. Okno w pokoju domu pani Jasi by³o otwarte, sk¹d 
dobiega³ œpiew ko³ysanki, któr¹ usypia³a ma³¹ Joasiê. D³u¿ej nie mog³y 
czekaæ, zapuka³y. Jasia na ich widok krzyknê³a  Mateñko! Zbli¿aj¹c siê do nich 
i rzuci³a siê im na szyjê, obejmuj¹c po kolei ich troje. Nieopisana radoœæ, ³zy 
wzruszenia i serdeczne uœciski zapanowa³y w domu. „Mateñko, oddajê ci twój 
skarb” -  powiedzia³a pani Jasia, podaj¹c ma³¹ Joasiê pani Dorant. Gdy po 35 
latach spotka³y siê ponownie  Jasia z Konopnicy jako starsza pani serdecznie 
œciskaj¹c pani¹ Dorant, powiedzia³a: Pani Janino, zawsze bêdziesz dla mnie 
mateñk¹. A ty, droga Jasiu, obroñczyni¹ mojej córki, któr¹ tu widzisz  
odpowiedzia³a pani Dorant.  Joasiu, tej pani zawdziêczasz swoje ocalenie. 
Jakie to by³o cudowne spotkanie po latach. Ka¿dy cz³owiek pragnie mieæ jakiœ 
wzorzec, a nim dla mnie by³a zacna pani Dorant, która po tym spotkaniu 
wkrótce zmar³a. Mo¿e kiedyœ spotkam w Warszawie jej córkê i pójdê na jej 
grób, by przywo³aæ pamiêæ tej wspania³ej Polki z lat wojny, spêdzonych 
wspólnie na Zamku Lubelskim…

Cdn…
Aleksandra Saj - Soliñska 
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“KARTKI Z PAMIÊTNIKA...”
Na pocz¹tku grudnia 1942 roku rano do naszej celi kwarantannej 

wprowadzono kobietê w wieku oko³o siedemdziesiêciu lat. A wy to sk¹d? - spyta³a 
ciekawska Panasowa, by³a w³aœcicielka domu publicznego w Lublinie, któr¹ 
przywieŸli kilka tygodni wczeœniej z czterema podopiecznymi „córkami” 
z domu publicznego.  Ja z Potoka, zza Kraœnika, bo syn nie odda³ kontyngentu. 
Niech on, m³ody ¿yje i pracuje na roli, a ja to ju¿ stara i bezu¿yteczna w polu. 
Postawi³a na pod³odze kobia³kê, z której wystawa³ du¿y bochen chleba, dwa 
s³oiki klusek z serem, parê jab³ek, cebul i jakieœ ubranie. Zapach chleba wywo³a³ 
odrobinê radoœci wiêŸniarek i prze³kniêcie œliny. ¯adna z nas, a by³o w celi ju¿ 
dwadzieœcia szeœæ kobiet,  nie odwa¿y³a siê poprosiæ o skibkê chleba. Nie by³o to 
w zwyczaju, gdy nas ktoœ nie poczêstowa³. Tego samego dnia przed wieczorem 
przyprowadzono jeszcze jedn¹ kobietê. By³a to m³oda, elegancka urzêdniczka 
z Lublina, ubrana w szar¹ spódnicê, bluzkê i na szyi kolorow¹ apaszkê.

- Gdzie mogê siê po³o¿yæ? -  spyta³a. Tu pod oknem jest miejsce  
- odezwa³y siê g³osy.  O której przynosz¹ kolacjê?  Kolacjê  wybij sobie z g³owy. 
Dadz¹ tylko czarn¹ lurê - odezwa³a siê ironicznym g³osem burdelmama 
Panasowa. Gdy przynieœli kawê, jedna z nas zauwa¿y³a, ¿e m³oda kobieta 
wyci¹gnê³a z kieszeni spódnicy pastylkê i po³knê³a, popijaj¹c wiêzienn¹ lur¹.  
Proszê mnie nie budziæ, jestem bardzo zmêczona - powiedzia³a. Tej samej nocy 
s³ychaæ by³o dziwne rzê¿enie. Z ust m³odej kobiety toczy³a siê piana, cia³o 
przybra³o sin¹ barwê a paznokcie i usta prawie fioletowe. W tym zamieszaniu 
ciszy nocnej spowodowanym rzê¿eniem, burdelmama z „córeczkami” opró¿ni³y 
s³oiki z kluskami i serem i wyci¹gnê³y kobiecie z Potoka z zawini¹tka ukryte 
piêædziesi¹t z³otych. Nad ranem do celi wezwano lekarza, który stwierdzi³ zgon. 
Wesz³o dwóch wiêŸniów, którzy zmar³¹ wynieœli na strych. W ci¹gu dnia w czasie 
spaceru wiêŸniarek burdelmama, zwana matk¹ Panasow¹, posz³a na strych 
wieszaæ upran¹ bieliznê wspó³wiêŸniarek a przy okazji œci¹gnê³a ze zmar³ej 
ubranie, a apaszkê za³o¿y³a na g³owê. Wtedy te¿ przynios³a garbadinowy mêski 
p³aszcz, skórzane buty zwane sztajfami i marynarkê, nale¿¹ce do 
zamordowanego wiêŸnia, blondyna o niebieskich oczach i krêconych w³osach 
pochodz¹cego z Ksiê¿omierzy. W kieszeni znalaz³a list, który przeczyta³a g³oœno  
„Zosiu, jeœli prze¿yjê i wrócê, pobierzemy siê…”

- Jak mog³aœ zabraæ te ubrania?  odezwa³a siê 
jedna z wiêŸniarek.  A co? Im ju¿ nie potrzeba, 
a ja jak wyjdê, to sprzedam, zawsze jakiœ grosz 
wpadnie - odpowiedzia³a Panasowa. Wracamy 
ze spaceru, a burdelmama wrêcza nam kolejno 
po kromce chleba z serem. O Bo¿e, to 
wszystko z mojego koszyka i co mi zosta³o?  
jêknê³a kobieta z Potoka. Ale gdzie s¹ moje 
pieni¹dze?  Co bêdziecie tu nas oskar¿aæ 
o kradzie¿, zaraz powiem oddzia³owej, ¿e 
przemyciliœcie pieni¹dze i wam do³o¿¹ roczek 
odsiadki - podniesionym g³osem odezwa³a siê 
burdelmama. Zrozpaczona kobieta zamilk³a. 
Lepiej rozmawiaæ z Bogiem  cicho doda³a, a po 
jej policzkach pop³ynê³y ³zy. Tego wieczoru 
modli³yœmy siê za kobietê, która wybra³a 
œmieræ. Czy¿by obawia³a siê, ¿e nie prze¿yje 
przes³uchañ i mog³aby kogoœ wydaæ? -  tkwi³o 
w naszych myœlach.

Codziennie stawa³yœmy do apelu z wielkim niepokojem.Wyczytana wiedzia³a, ¿e 
odchodzi na œmieræ lub jedzie do Oœwiêcimia. I tak mija³y dnie, tygodnie, 
miesi¹ce, dla niektórych wiêŸniów lata. Jednego dnia powiadomiono nas, ¿e 
mo¿emy napisaæ do domu. Okruch radoœci przysporzy³ wiele obaw, na kogo 
zaadresowaæ i co napisaæ, by nikomu na wolnoœci nie zaszkodziæ. Nigdy nie 
otrzyma³am odpowiedzi. Najpilniejsz¹ spraw¹ by³a zmiana bielizny, poniewa¿ 
bardzo dokucza³y nam wszy i pluskwy, od których nie mo¿na by³o uwolniæ siê. 
Œwierzb dokucza³ niemi³osiernie. Gdy pozwolono iœæ nam na wylew, czyli 
za³atwiæ swoj¹ potrzebê jedna drug¹ naciera³a p³ynem o bardzo przykrym 
zapachu zepsutych jaj. Na ciele powstawa³y rany. Pani Jakubowska,  milsze to, 
ni¿ kula lub transport do Oœwiêcimia - powiedzia³am, gdy us³ysza³am jej 
narzekanie. Szybko zamilk³am. W naszej celi by³a jedna, a mo¿e i wiêcej osób 
pe³ni¹cych funkcjê donosicieli. Trudno by³o ustrzec siê. Ka¿da z nas cierpia³a, 
pragnê³a wolnoœci, spotkania z najbli¿szymi, chcia³a ¿yæ w wolnej OjczyŸnie, za 
któr¹ nara¿a³yœmy ¿ycie. Cierpienie w ciszy wiêziennej celi dawa³o szansê 
poznania siebie, a jednoczeœnie rozmowy z Bogiem - sercem. Cz³owiek cierpi¹cy 
czuje siê upokorzony, a nie widz¹c innej mo¿liwoœci szuka Boga i w Nim widzi 
jedyn¹ nadziejê. Prosi Opatrznoœæ Bo¿¹ o, wstawiennictwo w jego ul¿eniu. Bóg, 
daj¹c cz³owiekowi wiarê, obdarza go wielk¹ ³ask¹, która rodzi mi³oœæ, nadziejê, 
szacunek, pokorê, sprawiedliwoœæ. Pozwala ¿yæ z godnoœci¹, s³u¿yæ innym i nie 
traciæ nadziei. Codzienn¹ moj¹ modlitw¹ by³ ró¿aniec. Za paciorki s³u¿y³y mi 
pocz¹tkowo palce u r¹k, dopóki nie zrobi³am sobie ró¿añca z „gliniastego” 
chleba, podawanego do posi³ku. Patronem naszym by³ œw. Tadeusz Juda, do 
którego ze ³zami ucieka³yœmy siê. 14. grudnia 1942 roku oddzia³owa Felicja 
przenosi mnie i pani¹ Jakubowsk¹ z córk¹ Kryst¹ do celi wiêŸniarek politycznych, 
obok sekretarzyka. Z tej celi pani Jadzia, studentka polonistyki, pe³ni³a funkcjê 
sekretarki. Wspólnie z tymi paniami, a by³y wœród nich profesorki ze szkó³ 
œrednich i uniwersytetu, lekarki, studentki, wo³a³yœmy ze ³zami: „Œw. Tadeuszu, 
patronie uwiêzionych, módl siê za nami, wstaw siê za nami do Jezusa i Maryi, by 
nas nigdy nie opuœcili i wrócili nam wolnoœæ”. 

Matko Boska Czêstochowska
Królowo Polski,

Módl siê za nami,
B¹dŸ razem z nami,

Nie opuszczaj nas, o Pani.
Naszym wspólnym w tej celi modlitwom przewodzi³a pani Janeczka 

z Lublina, studentka polonistyki.  Trzy dni póŸniej  17. grudnia 1942 roku  do celi 
puka pan Stolarski.

A. SAJ - SOLIÑSKA 
W 1943 R.
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W tym samym okresie urodzi³o siê 16 dzieci:

B³aszczak Oliwia - Wierzchowiska Pierwsze
Dobosz Piotr - Kalenne
Drelich Kinga  - Wierzchowiska Pierwsze
Dziewa Franciszek - Kolonia Zamek
Ga³us Dominik - Wêgliska
Gi¿ka Klaudia - D¹bie
£upina Milena -  Kolonia Zamek
Kamiñska Oliwia  - Lute
Kowal Szymon Jan - Wierzchowiska Pierwsze
Krzysztoñ £ucja - Wolica Kolonia
Micha³ek Maksymilian - Wolica Kolonia
Radwan Karolina - Kolonia Zamek
Sajdak Milena - Wolica Kolonia
Trojanowski Igor - Kolonia Zamek
Wieleba B³a¿ej  Pawe³ - Wierzchowiska Pierwsze
Wronka Maja - Stojeszyn Drugi

...w tym samym okresie zmar³o 26  osób:

Chudy Marian Piotr - Zarajec
Ciupak Lucyna Maria - Wierzchowiska Drugie
Flis Michalina Krystyna - Wolica Druga
Gilar Antonina - Antolin
G³owacka Franciszka - Modliborzyce
Harszej Wies³awa - Modliborzyce
Janik Stanis³awa - Wolica Kolonia
Jarzynka Stanis³awa - Wierzchowiska Pierwsze
Jaskowski Micha³ - Modliborzyce
Kozdra Stefania Alfreda - Wierzchowiska Pierwsze
Krzysztoñ Boles³aw - Stojeszyn Drugi
Lenart Jan - Wolica Druga
Lipiñski Czes³aw - Stojeszyn Drugi
O¿óg Józef Boles³aw - Wierzchowiska Drugie
O¿óg Maria Magdalena - Wierzchowiska Pierwsze
Piotrowska Genowefa - Stojeszyn Drugi
Serwatka Stanis³awa - Modliborzyce
Skóra Apolonia - S³upie
Skóra Tadeusz Micha³ - Pasieka
Szostek Andrzej - Wierzchowiska Drugie
Szyszka Krystyna Józefa - Lute
Œlusarski Kazimierz - Wierzchowiska Drugie
Tr¹bska Janina - Wolica Druga
Wielgus Sabina Stanis³awa - Wierzchowiska Pierwsze
Wo³oszyn Jan - Stojeszyn Drugi
¯urawicz Jerzy - Lute

.w ok . .216 03 011r d . . 1...  resie od . o 15 06 20 1r.

.. bn obi r n l                           .  na œlu ym k e cu sta ê i:

Pik d a  i a z o e a a . m z w� ula A am z m. Lute  G rbac  B ¿ n  z m  To as ó  
z w kMa o iec i

� z  re  K A n  a S e y gS pyt Ma k zam. D¹bie i isiel n a z m. toj sz n Dru i

i a k z a o i ê g  � Maziarsk J ce  am. W rnin   S dzia Bo umi³a

. to n Dzam S jeszy  rugi

o n r  m. a Lu   a� W jta  Ma ek za J nów belski i Kruk ¯ neta 

z d o eam. Mo lib rzyc

y s s w m  z w a Pie z z p k� T lu  Le ³a  za . Wier cho isk  rws e i Skr y e  

a z m  Alin  a . Lublin

� ie s w a i c o i e ru e s oS czkoœ Miro ³a  z m. Zdz e h w c  D gi  i Hy  Iw na 

. B e izam  rz z ny

ê a z w a r g c  � G bala Marcin z m. Wier cho isk  D u ie i £a ek

K a  a a aat rzyna z m. £ d

K s i ³ m. e i o Ma a� ra owsk Pawe za Modliborzyc  G ch rt  

y z czam. B str y a

� ik K y f . z n w i n rt g tKowal  rz szto  zam  Chr a ó  Le a  A a a 

a . W o isk ez m  ierzch w a Pierwsz  

a e a .  K y K r y� KoŸm la Paw ³ z m Zarajec i oz ra ata z na 

m  bza . Lu lin

W c k K il a W g  K l rz n� ojcie hows i am z m. olica Dru a i ró  Kata y a 

z d  bam. Maj an Gra ina

� s a a . t z le sa n aModrzejew ki M rek z m  O roc  i A k k Mo ik  

a K nz m. ale ne

ro a d r a  E l  � Sta ch Grzegorz z m. Maj an G abin  i Powêska we ina

m. oza Bilsk

k ³ z y  i s  W e� Stasia  Wies aw am. Modliborz ce  Maty ek i s³awa  

z d T z ieam . Z zi³owice r ec

iu ñ n e  a J n Lu Ry h k� Mac rzy ski A drz j z m. a ów belski i c la  

rz a m. aKata yn  za Mich ³ówka

� e i   i L  onKawal c W ktor zam. Tarnobrzeg  enart Il a 

. S o rwzam  t jeszyn Pie szy

o a a a o n s i r y  � Czerw nk  P we³ z m. St jeszy  Pierw zy K awcz k

E a . £a awa z m  szczówk
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 ZDJÊCIA UCZESTNIKÓW 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
“NAJPIÊKNIEJSZE ZAK¥TKI 

MOJEJ MIEJSCOWOŒCI”

HERB MODLIBORZYC
 MATEUSZ TRÓJCZAK

ULICA JANOWSKA W MODLIBORZYCACH 
ZUZANNA SKOCZYÑSKA

KAPLICZKA W MAJDANIE MODLIBORSKIM 
ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

SYNAGOGA - OBECNIE GOK
RAFA£ FR¥CZEK

DZWONNICA
 RAFA£ FR¥CZEK

RYNEK W MODLIBORZYCACH
 ALEKSANDER WO£OSZYN

BUDYNEK DAWNEJ SZKO£Y W ZARAJCU 
KATARZYNA BUDKOWSKA
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