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by³o dostatek… Zapomniani ¿o³nierze
Tomasz Bordzañ

P

odczas tegorocznego Festiwalu Kaszy pogoda zrobi³a nam mi³¹
niespodziankê. W sobotni poranek promienie s³oñca zachêca³y
pierwszych ciekawskich do przybycia na Nowy Rynek. W po³udnie
zrobi³o siê ju¿ gwarno, stoiska i specjalnie przygotowane ogródki zape³ni³y siê
wystawcami, którzy z wielkim zaanga¿owaniem przeœcigali siê w pomys³ach na
wystrój drewnianych kramów. O godzinie czternastej nast¹pi³o uroczyste
otwarcie drugiego Festiwalu Kaszy. Wszystkich przyby³ych przywita³ Burmistrz
Janowa Lubelskiego, Krzysztof Ko³tyœ, ks. Jan Sobczak oraz pani Teresa
Królikowska wicemarsza³ek województwa lubelskiego. Dzieñ zapowiada³ siê
wspaniale. Po prezentacji stoisk, sponsorów oraz twórców ludowych og³oszono
konkurs na potrawê regionaln¹, który mia³ zostaæ rozstrzygniêty dnia nastêpnego.
W rolê konferansjerów wspaniale wczuli siê pani Barbara Nazarewicz i pan
Waldemar Futa w charakterystycznym, s³omianym kapeluszu, uatrakcyjniaj¹c
zapowiedzi kolejnych punktów programu powiedzeniami, wierszykami oraz
opowieœciami o kaszy i lokalnych tradycjach. Natomiast wszystkie konkursy,

„Naród umiej¹cy uczciæ zas³ugê i poœwiêcenie,
nosi niezale¿n¹ przysz³oœæ w swem ³onie”
(Agaton Giller, W 40. rocznicê Powstania 1863 - 1864)

brakuj¹ce ogniwo

I.Wstêp
W bie¿¹cym roku minie 65 lat od pamiêtnych dni i ostatnich wystrza³ów w
Wojnie Polskiej 1939 roku przeciw hitlerowskiemu i stalinowskiemu najeŸdŸcy.
Mimo, ¿e up³ynê³o ju¿ ponad pó³ wieku, kiedy ¿o³nierz polski pierwszy w Europie
powiedzia³ NIE na zaborcze ¿¹dania Hitlera, dziœ jeszcze spotyka siê z brakiem
pamiêci o swoich bohaterskich czynach. To powojenna, komunistyczna cenzura
„uczy³a” nas zak³amanej „prawdy” historycznej, manipuluj¹c nasz¹ pamiêci¹.
Mimo, ¿e up³ynê³o ju¿ tyle lat, nie wszyscy znamy pe³n¹ prawdê, choæ sytuacja ta
sukcesywnie ulega poprawie. Dziœ nadal odczuwamy cenzurê, mo¿e trochê inn¹,
ale celem jej jest nadal fa³sz historyczny i wyp³ukiwanie zbiorowej, polskiej
pamiêci.

Trzeciomajowa rocznica...
II.Wojenna Historia
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Losy II wojny œwiatowej wpisa³y w Lubelszczyznê jedno z
najkrwawszych zmagañ z dwom totalitaryzmami. W regionie janowskobi³gorajskim pod koniec wrzeœnia 1939 roku, z obu najeŸdŸczymi armiami - z
To Twoje miejsce........
Wehrmachtem i Armi¹ Czerwon¹, próbowa³a walczyæ Grupa p³k.
.............. aby start w nowe ¿ycie rozpocz¹æ
Zieleniewskiego, która zmierzaj¹c na Wêgry, znalaz³a siê na wschodnim brzegu
przyjemnie i mi³o.
Sanu w kleszczach niemiecko-sowieckich. Jej cel przekreœli³ „czwarty rozbiór”
Polski, a dzia³ania udaremni³ sowiecki sojusznik Wehrmachtu.
Grupa p³k. Zieleniewskiego by³a oddolnie powsta³¹ grup¹ Wojska
Polskiego. Przyczyny powstania narzuci³y jej ró¿norodny sk³ad, improwizowany
i odosobniony charakter.
Rozkaz Naczelnego Wodza z 17 wrzeœnia, skierowa³ istniej¹ce w polu
W NAJWIÊKSZYCH NOWO ODDANYCH
jednostki polskie na Rumuniê i Wêgry. St¹d te¿ wiele mniejszych oddzia³ów
³¹czy³o siê razem, by wspóln¹, wiêksz¹ si³¹ przebijaæ siê w tym kierunku. Kiedy
SALACH RESTAURACYJNYCH DUO
jednak i tych si³ mia³o zbrakn¹æ, miano przenikaæ ku granicy drobnymi i ma³ymi
grupkami. P³k Zieleniewski tak rozwa¿a³ tê mo¿liwoœæ: „W dojœcie z grup¹ na
we wspania³ej scenerii ZALEWU JANOWSKIEGO Wêgry nie wierzê, ale poszczególne czêœci mo¿e dojd¹”. Takie spotkanie i
po³¹czenie nast¹pi³o 25 wrzeœnia w rejonie Bychawy, Che³ma i Krasnegostawu,
z dala od miejskiego i ulicznego zgie³ku
jako druga koncentracja tych oddzia³ów, które nie zd¹¿y³y do³¹czyæ do wczeœniej
du¿a przestrzeñ, b³ogi spokój, intymnoœæ, swoboda. nowo utworzonego Frontu Pó³nocnego. Tak, wiêc Grupê p³k. Zieleniewskiego
utworzy³y cztery mniejsze grupy, które nadesz³y z trzech ró¿nych kierunków we
wspomniany rejon. By³y to: grupa „Kowel” - p³k. dypl. Leona Wac³awa Koca,
grupa „Che³m” - p³k. dypl. W³adys³awa P³onki, grupa „Niemen” - p³k.
W³adys³awa Filipkowskiego i grupa „Brzeœæ” - pp³k. dypl. Alojzego Horaka.
Kontakt: Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe DUO
Liczebnoœæ ca³ej grupy okreœlana jest na oko³o 8-10 tys. ¿o³nierzy w sile dywizji
23 - 300 Janów Lubelski, ul. Turystyczna 10a (nad zalewem);
piechoty. 27 wrzeœnia dowództwo nad ca³oœci¹ obj¹³ w Sobieskiej Woli p³k dypl.
tel. 015 / 87 22 880; fax / tel. 015 / 87 22 707; kom. 0 601 636 800;
Tadeusz Kalina-Zieleniewski, by³y dowódca 33 Rezerwowej Dywizji Piechoty ze
e-mail: duo-janow@poczta.onet.pl; biuro@duojanow.max.pl
sk³adu Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, a póŸniej Frontu Pó³nocnego.
Ponadto organizujemy: przyjêcia okolicznoœciowe, komunie, spotkania, rauty, szkolenia, Znamiennym jest, ¿e tego dnia, kiedy w Tereszpolu ko³o Bi³goraja oddzia³y Frontu
konferencje, spotkania plenerowe; kuligi, „majówki”, grill, ognisko, catering.
Pó³nocnego sk³ada³y broñ, tu, w Sobieskiej Woli, powsta³a nowa grupa, która dalej
kontynuowa³a walkê ¿o³nierza polskiego na LubelszczyŸnie. Trafnie sytuacjê tê
podsumowa³ Leszek Moczulski, który tak pisa³ o Grupie p³k. Zieleniewskiego:
„(...) Kiedy jedni zmuszeni zostali do z³o¿enia broni, inni broñ t¹ podnosili by
walczyæ dalej (...)”.
Dzia³ania bojowe tej grupy jako ca³oœci, objê³y po³udniow¹ czêœæ
województwa lubelskiego i trwa³y 5 dni: 27 wrzeœnia Sobieska Wola - 1
paŸdziernika Momoty. Przyczyn¹ krótkiego czasu istnienia by³a realizacja
hitlerowsko-stalinowskiego uk³adu politycznego Ribbentrop - Mo³otow z 23
sierpnia i 28 wrzeœnia 1939 roku, który by³ „czwartym rozbiorem” Polski.
Celem grupy p³k. Zieleniewskiego by³o przebicie siê na Wêgry. Jej marsz,
rozpoczêty 28 wrzeœnia trzema trasami, odbywa³ siê miêdzy wrogimi armiami
przemieszczaj¹cymi siê za San, na now¹ granicê pañstwow¹ miêdzy III Rzesz¹ a
ZSRR. 29 wrzeœnia,
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u¿ po raz dziesi¹ty, a po raz pi¹ty na zawodach ogólnopolskich goœciliœmy w
dniach 9-11 lipca w Janowie Lubelskim zawodników i konie z ca³ej Polski. W
zawodach uczestniczy³o oko³o 120 koni, ponad 50 zawodników z 27 klubów
jeŸdzieckich. Przyjechali do nas zawodnicy ze œcis³ej czo³ówki krajowej m.in.
Jaros³aw Skrzyczyñski z KJ Leœna Wola, Krzysztof Prasek z KJ Nad Wigrami
Bia³ystok. Eliminacje
W pi¹tek i sobotê rano (9-10 lipca) odby³y siê dwa konkursy kl. „L” z ocen¹ stylu
konia dla koni czteroletnich w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski M³odych
Koni w Skokach. W pi¹tkowym konkursie startowa³o 20 koni. Zwyciê¿y³ ex
aequo Krzysztof Prasek z KJ Nad Wigrami na ogierze Ladaco i ten sam zawodnik
na klaczy Tinta. W sobotê rano odby³ siê drugi konkurs klasy „L” w ramach
eliminacji. W nim równie¿ wziê³o udzia³ 20 koni. Tym razem pierwsze miejsce
zaj¹³ Andrzej Stefaniak z KJ „Alexander” Elizówka na ogierze rasy oldenburskiej
o imieniu Rivera L. Drugie miejsce zaj¹³ Krzysztof Prasek na Tincie.
W sobotê o godzinie 14-tej rozpoczê³y siê zawody ogólnopolskie. W pierwszym
dniu rozegrano cztery konkursy. W konkursie nr 1 kl. „P” z ocen¹ stylu konia dla
koni 5-letnich startowa³o 21 koni. Zwyciê¿y³ Andrzej Stefaniak z KJ Alexander
na oldenburskim ogierze Chardonnay L przed tym samym zawodnikiem ale tym
razem na ogierze Castiglione L. Trzecie miejsce zaj¹³ weteran zawodów
jeŸdzieckich Eugeniusz Koczorski z CWKS „Legia Warszawa na gniadym
ogierze Efekt. W konkursie kl. „N” zwyk³ym wystartowa³a rekordowa liczba 59
koni. Tym razem zwyciê¿y³a m³oda obiecuj¹ca amazonka – Aleksandra S³uszniak
z £ódzkiego Klubu JeŸdzieckiego na siwej klaczy Isolda. Drugie miejsce zaj¹³ ju¿
wczeœniej wymieniany Andrzej Stefaniak na hanowerskim ogierze Escudero L.
Trzeci by³ Jaros³aw Skrzyczyñski z Leœnej Woli na wa³achu Robin. Nastêpny by³
konkurs kl. „C” dwufazowy, w którym do szranków o palmê pierwszeñstwa
stanê³o 51 koni. I znów najlepszy okaza³ siê Andrzej Stefaniak z „Alexandra” tym
razem na holsztyñskiej klaczy Antonii L. Drugi by³ Andrzej Wangert z KJ
„Sielanka” Warka na wa³achu Randon i trzecie miejsce zaj¹³ Jaros³aw
Skrzyczyñski na Robinie. W ostatnim tego dnia konkursie kl. CC1 zwyk³ym
(wysokoœæ przeszkód 140 cm) wystartowa³o tylko 9 koni. Tym razem gór¹ by³
Antoni Tomaszewski z JKS „Equita” Warszawa na kasztanowatym wa³achu
Orlando. Tu¿ za nim uplasowa³ siê Tomasz Kumorek z KJ „Barda” Jankowice na
Marsie i nastêpnie Andrzej Stefaniak na Antonii. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê koni
zawody w sobotê zakoñczy³y siê po godz. 21. W krótkich przerwach miêdzy
konkursami odby³a siê licytacja „kota w worku” poprowadzona przez £ukasza
Drewniaka, dyrektora Janowskiego Oœrodka Kultury, który poprowadzi³ równie¿
konkurs dla dzieci pt. ”Moje zwierz¹tko”. Widzowie gor¹co oklaskiwali
prezentacje m³odych w³aœcicieli swoich ulubieñców. Wszystkie dzieci otrzyma³y
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nagrody. Niestety w sobotê nie dopisa³a pogoda, w pewnym momencie pada³
nawet spory grad i mocno grzmia³o. Po burzy s³oñce
Za to w niedzielê od rana niebo by³o pogodne. I tak by³o przez ca³y dzieñ. Zawody
rozpoczê³y siê o godz. 10-tej konkursem kl. „P” z ocen¹ stylu konia dla koni 5letnich. Do konkursu zg³oszonych zosta³o 20 koni. Pierwsze miejsce zaj¹³
Eugeniusz Koczorski z „Legii” na Efekcie. Drugi by³ Andrzej Stefaniak na
Castiglione i trzeci Jacek Stasiak z Bogus³awickiego Klubu JeŸdzieckiego na
wa³achu Alabaster. Po tym konkursie o godz. 12-tej nast¹pi³o uroczyste otwarcie
zawodów, którego dokona³ Krzysztof Ko³tyœ, burmistrz Janowa Lubelskiego.
Nastêpnym punktem programu by³ pierwszy z trzech pokazów konnej grupy
kaskaderskiej „Wilczeniec”, którzy zaprezentowali pokaz walki na koniach. No i
znów zacz¹³ siê nastêpny konkurs – nr 6 kl. „N” zwyk³y, w którym wystartowa³o
48 koni, ale ukoñczy³o go tylko 41. Zwyciêzc¹ w tym konkursie okaza³ siê
Mariusz Kleniuk z WKJ „Gabon” Walewice na gniadej klaczy o imieniu Bawe³na.
Drugi by³ Jaros³aw Skrzyczyñski na ogierze Enzo i trzeci – Micha³ Lemañski z KJ
„Jantar” Stryków na holsztyñskim ogierze Tyfoon. W konkursie kl. „C”
dwufazowym 37 koni zostawi³a w tyle klacz Isolda pod amazonk¹ Aleksandr¹
S³uszniak z £ódzkiego KlubuJeŸdzieckiego. Nieznacznie tylko przegra³ czasowo
ogier Don Roberto dosiadany przez Eugeniusza Koczorskiego. Trzeci by³ wa³ach
Nomad pod Stanis³awem Przedpe³skim klubowym koleg¹ Eugeniusza
Koczorskiego. Ostatni konkurs najwa¿niejszy kl. „CC1/CC1” Grand Prix Janowa
Lubelskiego by³ rozgrywany jako dwunawrotowy. W pierwszym nawrocie
wysokoœæ przeszkód wynosi³a 140 cm, by³o ich 10. Dystans wynosi³ 600 m i
norma czasu 90 sekund. Do konkursu zg³osi³o siê tylko 9 koni. Po pierwszym
nawrocie zosta³o ich 6. W drugim nawrocie wysokoœæ przeszkód pozosta³a ta
sama, ale zmniejszy³a siê ich liczba do oœmiu. Dystans zosta³ skrócony do 310 m, a
norma czasu wynosi³a 47 sekund. I w tym konkursie nast¹pi³a wielka
niespodzianka. Pierwsze miejsce zajê³a piêtnastoletnia amazonka Ma³gorzata
Wardza³a LKJ Klikowa na karym ogierze Opar. Nastolatka w nagrodê otrzyma³a
puchar burmistrza Janowa Lubelskiego, trzy tysi¹ce z³otych i dwuosobow¹
wycieczkê do Grecji ufundowan¹ przez Biuro Podró¿y „Almatur” w Lublinie.
Kaskaderzy, arabskie i ...psie czempiony
Jak zwykle organizatorzy zadbali o to aby widzowie mieli wiele atrakcji.
Mnogoœæ wszelkiego rodzaju stoisk z jedzeniem, sprzêtem jeŸdzieckim,
wyrobami ludowymi, wiklin¹ i z czym kto tylko chcia³ mog³a opustoszyæ niejedn¹
kieszeñ. Równie¿ dzieci mog³y do woli bawiæ siê na zje¿d¿alni, woziæ siê na
konikach lub bryczkach. Mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ stare wozy i sanie
prezentowane przez w³aœciciela Tadeusza Moskala z janowa lubelskiego.
Najwiêcej jednak uwagi przyci¹gnê³y wystêpy kaskaderów, pokaz koni arabskich
ze Stadniny Koni w Bia³ce. Du¿e emocje wywo³a³ po raz pierwszy w historii
przeprowadzony pokaz wolno puszczonego ogiera Ostragon. O arabach ciekawie
opowiada³ Jerzy Urbañski, dyrektor stadniny w Bia³ce. Równie¿ sporym
zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz koni hodowlanych zorganizowany przez
Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Koni w Lublinie. Koñcowym akcentem
zawodów by³ pokaz czempionów, ale nie arabskich tylko psich. Charty afgañskie,
pudelki, cocker spaniele to medaliœci z hodowli pañstwa Beaty i Jerzego
Przystupów z Janowa Lubelskiego. Nale¿y jeszcze wspomnieæ kilka s³ów o ekipie
sêdziowskiej. Jak zwykle od dziesiêciu lat sêdzi¹ g³ównym zawodów jest prof. dr
hab. S³awomir Pietrzak z Akademii Rolniczej w Lublinie. Od kilku lat sêdziuje
równie¿ na naszych zawodach Antoni Tomaszewski z Warszawy, prezes
Warszawsko-Mazowieckiego Okrêgowego Zwi¹zku JeŸdzieckiego, cz³onek
zarz¹du Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego. Równie znany jest Tadeusz
G³oskowski, dyrektor Stadniny Koni w Bogus³awicach. W tym roku do³¹czy³ do
nich Hubert Szaszkiewicz, by³y trener kadry olimpijskiej. Równie¿ mamy
szczêœcie do gospodarza toru (to jest ten cz³owiek, który ustawia przeszkody do
konkursów). Jest nim £ukasz Jankowski, jeden z najlepszych gospodarzy toru w
Polsce, posiadaj¹cy uprawnienia miêdzynarodowe i stawiaj¹cy parkury równie¿
za granic¹. Dzielnie pomaga³a im pozosta³a ekipa sêdziowska, a na parkurze
uwijali siê zapaœnicy z JLKS „Olimp”. Mamy nadziejê, ¿e formu³a zawodów nie
znudzi³a siê Pañstwu, o czym œwiadcz¹ tysi¹ce widzów, jacy przewinêli siê przez
te trzy dni imprezy. Zostaliœmy równie¿ dobrze ocenieni przez fachowców.
Otrzymaliœmy propozycjê organizacji w przysz³ym roku zawodów
miêdzynarodowych, ale czy nam siê to uda, czas poka¿e. Na zakoñczenie chcemy
podziêkowaæ wszystkim sponsorom, zw³aszcza miejscowym: panu Józefowi
Królowi z PHU „Global”, panu Józefowi £upinie, instytucjom takim jak:
pogotowie ratunkowe, policja i stra¿ po¿arna oraz pracownikom JOK i Urzêdu
Miejskiego. Nie sposób jest wymieniæ wszystkich, którym nale¿¹ siê
podziêkowania.
Do zobaczenia
na janowskim
hipodromie w
ostatni weekend
sierpnia na
Mistrzostwach
Województwa
Lubelskiego w
Skokach i
Uje¿d¿eniu. Ju¿
zapraszamy.

Gwiazdy polskiej muzyki, goœcie
zagraniczni...

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e Browar Janów Lubelski jest wspó³organizatorem
koncertów, festynów i innych imprez na terenie województw: Lubelskiego,
Œwiêtokrzyskiego, Podkarpackiego oraz Ma³opolskiego.
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pokazy oraz wystêpy prowadzi³ z nutk¹ humoru pan £ukasz Drewniak.
Wystêpy laureatów Ogólnopolskiego Przegl¹du Kapel i Œpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wis³¹ oraz zespo³u ukraiñskiego „Natchnienie” przeplatane by³y
konkursami: ubijania kaszy w stêpie i mas³a, si³aczy, a tak¿e pokazem karate
tradycyjnego. Piêkna muzyka, kolorowe stroje oraz zapach œwie¿utkiego mas³a na
liœciach chrzanu wprowadzi³y nastrój biesiady. Pokaz kulinarny pana Leszka
Gryki rozpocz¹³ czêœæ wieczornych atrakcji. Potrawy Królewskiego Kucharza
Wêgier zachêca³y nie tylko wspania³ym smakiem i zapachem, ale równie¿
samymi nazwami: kotleciki z kaszy jaglanej z selerami w sosie, polêdwiczki po
pastersku oraz polêdwiczki wieprzowe z
kapust¹ w³osk¹ i kasz¹. Po wspania³ej
uczcie dla podniebienia przyszed³ czas
na ucztê duchow¹. Zespó³ „Szanty Men”
czarowa³ nas wspania³ymi strojami oraz
muzyk¹ ¿eglarsk¹. Sobotnie atrakcje
zakoñczy³ wystêp Kapeli Krakowskiej,
która poderwa³a do tañca organizatorów,
zaproszonych goœci oraz publicznoœæ. To
by³ bardzo d³ugi i pe³en wspania³ych

goœcia specjalnego Festiwalu Kaszy – Karola Okrasê. M³odoœæ, fantazja
kulinarna i poczucie humoru podbi³y serca oraz podniebienia publicznoœci. Karol
zaserwowa³ dorsza pieczonego w kaszy gryczanej z dodatkiem ja³owca i
goŸdzików w sosie gruszkowym, kluchy k³adzione z kaszy per³owej w sosie
prawdziwkowym z aromatycznym gulaszem z m³odych buraczków oraz racuszki
z kaszy gryczanej, kremowego gulaszu, marynowanych w¹tróbek drobiowych i
kurek doprawionych œliwowic¹. Po pokazie wspólnie bawiliœmy siê oraz
tañczyliœmy przy muzyce irlandzkiej i szkockiej zespo³u „Stonehenge”. Na
koniec magiê wieczoru podkreœli³ pokaz iluzjonisty.
Dodatkowo mogliœmy siê delektowaæ
prosiakiem z ro¿na przygotowanym przez
W³odzimierza Czerñca z Wojciechowa
oraz gulaszem z kasz¹ w wykonaniu
Andrzeja Skubika i Paw³a Kusza. W ci¹gu
dwóch dni rozdano ok. 2 000 kawa³ków
gryczaka.
Przyjechali licznie twórcy ludowi
(wikliniarstwo, garncarstwo, kowalstwo

Kaszy ci
by³o dostatek…

atrakcji wieczór…
Chocia¿ niedzielny poranek przywita³ nas pochmurnie i s³onko najpierw
nieœmia³o raczy³o nas ciep³ymi promieniami, to na czas otwarcia drugiego dnia
Festiwalu Kaszy
rozb³ys³o pe³nym
blaskiem, witaj¹c
przyby³ych goœci,
do których w
póŸniejszym
czasie do³¹czyli
pos³owie na Sejm
RP Z. Szymañski i
A.Widz. Tego dnia
tak¿e nie zabrak³o
atrakcji dla dzieci.
Wyst¹pi³ m.in.
„Teatr niewielki”,
czyli szczudlarze
w zabawnych i
mieni¹cych siê
kolorami têczy
strojach . Czêœæ
kulinarn¹,
zaplanowan¹ na
niedzielê, rozpoczê³o „Wielkie gotowanie – Dziennikarze kontra
Samorz¹dowcy”. W dwóch ekipach, w pojedynku na smak i zapach, zmierzyli siê
ze sob¹ przedstawiciele dziennikarzy z: Kuriera Lubelskiego, Radia Leliwa,
Telewizji Stalowa Wola i Tygodnika Nadwiœlañskiego, natomiast
samorz¹dowców dzielnie reprezentowali: Burmistrz Janowa Lubelskiego - pan
Krzysztof Ko³tyœ, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - pan Piotr Góra, Sekretarz
Gminy – pani Bo¿ena Czajkowska oraz pan Pawe³ Kusz – Pe³nomocnik ds.
ochrony informacji niejawnych. Z jednego przepisu powsta³y dwie ró¿ne
smakowo potrawy: kaszana dziennikarska oraz zapiekasz burmistrza. Przed
nastêpnym pokazem popisów kulinarnych wyst¹pi³y zespo³y dzieciêce i
m³odzie¿owe, rozstrzygniêto konkurs na potrawê regionaln¹ (szeœæ potraw
otrzyma³o równorzêdne nagrody), odby³a siê symultana szachowa oraz pokazy
zapaœników „Klubu Olimp”. Dodatkow¹ atrakcj¹ tegorocznego Festiwalu by³o
wypuszczenie w niebo baloników z „kasz¹ szczêœcia” i karteczk¹ z wierszykiem
w piêciu jêzykach: ”My janowiacy zabawê kochamy, na Festiwal Kaszy Was
zapraszamy”. Mamy nadziejê, ¿e wiatr poniós³ je bardzo daleko i otrzymamy
informacjê zwrotne z miejsc, do których one trafi³y. W koñcu nadszed³ czas na

oraz inne rêkodzie³o),
mo¿na by³o tak¿e
delektowaæ siê
miodami, kaszankami,
k i e ³ b a s a m i ,
wypiekami, kasz¹ w
ró¿nej postaci,
p r o d u k t a m i
przetwórstwa
mleczarskiego i
innymi.
Tegoroczny Festiwal
Kaszy szybko dobieg³
koñca. Na pewno na
d³ugo w naszej pamiêci
pozostanie przepiêkna
muzyka, zapachy i
smaki pysznych potraw
o r a z e m o c j e
konkursów. Ja tam
by³am, kasze jad³am,
miód pi³am, a co
widzia³am, tutaj
opisa³am…
efka

Gazeta Janowska
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Zapraszamy do muzeum
Polacy – Ukraiñcy 1939 – 1947, to tytu³ wystawy zorganizowanej w
Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim ze zbiorów Biura Edukacji

"Janowa Portret W³asny" to tytu³ wystawy której otwarcie mia³o miejsce
dnia 27 czerwca 2004 roku w podcieniach przy placu maryjnym w Janowie
Lubelskim. Wystawê Otworzyli ks.proboszcz Edmunt Markiewicz oraz
burmistrz Janowa p. Krzysztof Ko³tyœ.
W wystawie maj¹ce za cel pokazanie zmian jakie zasz³y na przestrzeni dziejów jej
autorka pani Jolanta Zezuliñska pokaza³a kilkadziesi¹ starych i nowych fotografii
Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej. Wystawa porusza wiele bolesnych
problemów: postawê Ukraiñców we wrzeœniu 1939 r., politykê narodowoœciow¹
okupantów: niemieckiego i sowieckiego, którzy polsko-ukraiñskie stosunki
starali siê wykorzystaæ do w³asnych celów, losy dywizji SS „Ha³czyna”,
dzia³alnoœæ polskiego i ukraiñskiego podziemia. Porusza równie¿ chyba
najbardziej bolesne dla Polaków i Ukraiñców wydarzenia dotycz¹ce antypolskiej
akcji Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów – Ukraiñskiej Powstañczej Armii (
OUN-UPA) lat 1943 – 1944 na Wo³yniu i w Galicji Wschodniej oraz operacji
„Wis³a” w 1947 r.
Komentarz do wystawy jest ograniczony do minimum. Autorzy ekspozycji
pozwolili przemówiæ dokumentom, relacjom i wspomnieniom. Przedstawili
podstawowe fakty, a ich ocenê pozostawili widzom. Wystawê mo¿na ogl¹daæ w
janowskim Muzeum do koñca wrzeœnia 2004 r.
Kolejn¹ wystaw¹ zorganizowan¹ przez janowskie muzeum w okresie
wakacyjnym jest ekspozycja etnograficzna „Brat krokodyl, siostra ryba”,
opowiadaj¹ca o zwierzêtach w kulturze Czarnej Afryki.
Od najdawniejszych czasów ludzie bacznie obserwowali ¿ycie i zwyczaje
zwierz¹t. W tradycyjnej literaturze ustnej ludów Czarnej Afryki znajdziemy
wiele opowieœci zwi¹zanych ze zwierzêtami, a rozwiniête wokó³ nich wierzenia
s¹ odbiciem zachowañ i cech zwierz¹t.
Zwierzêta s¹ bohaterami licznych mitów, legend i bajek. Wiele z nich opowiada
o akcie stworzenia œwiata, w których aktywnie uczestnicz¹ zwierzêta. Wystêpuj¹
one tak¿e jako wys³annicy albo towarzysze bóstw lub s¹ uto¿samiane z samymi
bóstwami i staj¹ siê przedmiotem osobnego kultu. W sztuce afrykañskiej
pojawiaj¹ siê jako przedstawienia bóstw animalistycznych, zwierzêta – totemy,
postacie znane z mitów, podañ czy przys³ów. Opowieœæ o zwierzêtach Czarnej
Afryki to opowieœæ o rzeŸbach, maskach, obrazach i tkaninach, przedmiotach
u¿ytkowych, strojach, ozdobach, instrumentach muzycznych, magicznych
rekwizytach i broni. Ekspozycja „Brat krokodyl, siostra ryba” zosta³a
zorganizowana ze zbiorów Dzia³u Kultur Pozaeuropejskich Pañstwowego
Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W janowskim muzeum prezentowana
bêdzie do koñca paŸdziernika b.r.
B.Nazarewicz

przedstawiaj¹cych nasze miasto, i jego przeobrzezenia jakie siê dokona³y na
przestrzeni wieków.
W wystawê wprowadzi³y nas piêknie zachowane stare plany Janowa, najstarszy
pochodzi³ z pocz¹tku XIXw. Wa¿nymi dzia³ami ekspozycji by³y porównania
zmian jakie siê dokona³y na przyk³adzie fotografii starych miejsc i ich obecnego
wygl¹du. Innym znacz¹cym punktem wystawy by³a ekspozycja opracowania
architektonicznego p.Kozakiewicza
z 1969 roku bêd¹ca kompletnym
udokumentowaniem uwczesnego stanu miasta.
Wyeksponowane by³y równie¿ plany kamienic janowskich z koñca lat
dwudziestych
X X w
z
fotografiami ich
stanu obecnego.
Kolejnym dzia³em
wystawy by³y
"janowskie
zak¹tki" - miejsca
z których miasto
powinno byæ
dumne. Wystawê
zakoñczy³o
opracowanie
p l a n u
modernizacji
r y n k u . W
w y s t a w i e
wystawiono
zdjêcia bêd¹ce
w³asnoœci¹
M u z e u m
Regionalnego w
Janowie, jak
r ó w n i e ¿
wykonane przez p.
J.Zezuliñska,
J.Lalika oraz p. W.
Woszczyñskiego.
Jaros³aw Lalik

4.

Gazeta Janowska

„TAK BARDZO SIÊ STARALIŒMY…” Uczyñ z Janowa „Per³ê Lubelszczyzny”

D

NI JANOWA ju¿ na sta³e wpisa³y siê do kalendarza imprez kulturalnych
w naszym mieœcie. Jest to pocz¹tek imprez organizowanych w okresie
wakacyjnym , zarówno dla mieszkañców, jak i turystów licznie
odwiedzaj¹cych Janów i okolice. Inauguracj¹ by³y Sobótki – festyn w Noc
Œwiêtojañsk¹. Pokazany by³ obrzêd zwi¹zany z tradycj¹ puszczania wianków
przygotowany przez zespo³y Janowskiego Oœrodka Kultury i dzieci klas II Szko³y
Podstawowej oraz wystêpy zespo³ów i zabawa ludowa.
W ramach DNI JANOWA odby³y siê m.in. III Mistrzostwa Janowa Lubelskiego
w Tenisie Sto³owym ( I miejsce w kategorii open oraz w kategorii szko³y
podstawowe - Magdalena Kañkowska; I miejsce w kategorii gimnazja- Patryk
Sowa; I miejsce w kategorii 18-50 lat- Maksymilian Kulpa; I miejsce w kategorii
50 lat i starsi- Les³aw Bratkowski) , II Otwarty Turniej Szachowy w ramach Grand
Prix Lubelszczyzny, IX Mistrzostwa Dru¿yn Podwórkowych w Pi³kê No¿n¹, I
Otwarte Mistrzostwa w Bilard – Pool.
Kulminacj¹ DNI JANOWA by³ festyn 3-4 VII na stadionie MKL
J a n o w i a n k a .
Tegoroczna aura
dopisa³a, by³o
pogodnie, a deszcz
tylko przez chwilê
„postraszy³”.
Przez te dwa dni
przygotowano wiele
a t r a k c j i d l a
uczestników imprezy.
Jak zwykle ogromnym
zainteresowaniem
c i e s z y ³ y s i ê
Mistrzostwa w
jedzeniu pierogów
ruskich. Zmierzy³o siê
w nich 6 zawodników,
w tym ubieg³oroczny Mistrz Andrzej Kutaœ (43 szt.), który tym razem odda³ pa³kê
pierwszeñstwa zawodnikowi z Zamoœcia Józefowi Bocheñczykowi (57 szt.
pierogów), rekord ubieg³oroczny wynosi³ - 52 pierogi.
Wyciskanie sztangi to konkurencja na najsilniejszego Janowiaka, którym
okaza³ siê Nowakowski Jan wyciskaj¹c 160 kg. Odwa¿ni mogli zmierzyæ siê w
konkurencji „Po
linie na skrzynie”.
Wspina³o siê
w i e l u
zawodnikówzwyciêzca
D z i a d o s z
Mateusz u³o¿y³ 25
skrzynek, rekord
26 skrzynek nie
zosta³ zatem
pobity.
Tradycyjnie
ju¿ odby³ siê mecz
pi³ki no¿nej
p o m i ê d z y
URZÊDEM
MIASTA a
STAROSTWEM
POWIATOWYM. Puchar otrzyma³ Urz¹d Miasta, wynik meczu 6:2.
Bardzo widowiskowa okaza³a siê konkurencja „Nurkowanie w pianie”.
Zawodnicy poszukiwali w ogromnej iloœci piany, przygotowanej przez Stra¿
Po¿arn¹, ukrytych puszek. Jako pierwszy wydoby³ puszkê Oktawian Pawelec.
Piana by³a atrakcj¹ nie tylko dla zawodników, ale równie¿ i dla dzieci, które
nurza³y siê w niej do znikniêcia .
Po wielu konkursach zarówno dla dzieci,
jak i doros³ych przygotowany by³ relaks muzyczny w postaci koncertów
zespo³ów „AYERS ROCK”, „BUENOS AMIGOS”, Zespo³ów z Janowskiego
Oœrodka Kultury wraz z „Go Machine i Asi¹ Fusiar¹”.
Prawdziwa zabawa by³a podczas koncertu gwiazdy – zespo³u
CZERWONE GITARY, który sprawi³, ¿e u wielu od¿y³y wspomnienia, tañczyli i
œpiewali wraz z zespo³em.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom:
- Browar Janów Lubelski
- Sklepy NEONET Pana Romana Oleszko
- Sklepy URODY Pana Józefa Dudka
- Telepunkt IDEA
- Restauracja Hetmañska – Pani Czes³awy Sulowskiej
- Restauracja Myœliwska –
Pana Stanis³awa Mazura
- Autoserwis- Pan Andrzej
Wojtan
Janowski Oœrodek Kultury

W

dniu 9 lipca goœci³o w Janowie Radio Lublin. By³ to kolejny
przystanek w organizowanym przez Radio Lublin konkursie, maj¹cym
wy³oniæ miejscowoœæ zas³uguj¹c¹ na miano Per³y Lubelszczyzny.
Wejœciom na antenê niezmiennie towarzyszy³a grupa rowerzystów – mi³oœników
Ziemi Janowskiej. Rajd rozpocz¹³ siê relacj¹ na ¿ywo przy fontannie na Nowym
Rynku, gdzie Waldemar Futa, Kierownik Promocji Urzêdu Miejskiego, zachêci³
wszystkich s³uchaczy do przyjazdu do Janowa. Kolejne ³¹czenia mia³y miejsce
nad Zalewem Janowskim. Œwieci³o piêkne s³oñce i na pla¿y pojawili siê pierwsi
chêtni do k¹pieli. Z obecnoœci radia szczególnie cieszy³y siê dzieci, które ³atwym
sposobem mog³y wygraæ w konkursach ciekawe nagrody. Pojawi³ siê tak¿e
Burmistrz Janowa Lubelskiego, a wraz z nim pyszny „gryczak janowski”,
specjalnie upieczony na tê okazjê przez gospodynie ze Stowarzyszenia
Agroturystycznego „Ziemia Janowska”.
Prosimy weŸ udzia³ w konkursie i zag³osuj na Janów, wyœlij w godzinach od 9.00
do 11.30 sms na numer 7160 (koszt 1,22 z³), wpisuj¹c w treœci: LUBLIN JANÓW
LUBELSKI. Konkurs trwa do 15 sierpnia. Co tydzieñ w pi¹tek mo¿na wygraæ
atrakcyjne nagrody. Og³oszenie wyników nast¹pi 28 sierpnia.
R.Kusz

Kasza gryczana specjalnie pra¿ona

D

u¿y sukces odnios³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Janex”.
Firma ta otrzyma³a Puchar Redakcji Rolnej Programu 1 TVP S.A. za
produkt „Kasza gryczana specjalnie pra¿ona” w ramach VIII Edycji
Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent ¯ywnoœci”. Po raz kolejny
okaza³o siê, ¿e warto korzystaæ z wielopokoleniowej tradycji w wytwarzaniu
kaszy gryczanej. Jednak nie by³oby tego wyró¿nienia bez uznania klientów z
ca³ej Polski, jak równie¿ z poza granic naszego kraju. Warto wspomnieæ, ¿e w
roku ubieg³ym Firma „Janex” uzyska³a wyró¿nienie w VIII edycji konkursu dla
Najlepszego Przedsiêbiorstwa Prywatnego 2003 w kategorii Najlepsze
Przedsiêbiorstwo Ma³e, a w tym roku Przedsiêbiorstwo dosta³o „Antka” w
kategorii Firma Roku, któr¹ to nagrodê wrêczy³ osobiœcie Burmistrz Janowa
Lubelskiego, Pan Krzysztof Ko³tyœ, podczas Dni Janowa.
My równie¿ gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
efka

Coœ dla pasjonatów rowerów
W lasach Janowskich w najbli¿szym czasie zobaczymy prawdziwych pasjonatów
jazdy na rowerach. S¹ przymiarki do otwarcia toru dualowego - wyœcigi na
sztucznie modyfikowanych trasach ekstremalnej jazdy rowerem. Trasa taka
posiada: muldy (pagórki), hopki (skocznie), stoliki ( odmiana hopki) i bandy
(pochylone, ostre zakrety). Przewiduje siê ustawienie kilku dirtów.
Niezorientowanych informujemy, ¿e w takich zawodach zawodnicy startuj¹
parami. Przedstawiamy kilka zdjêæ o tym sporcie.
Po powrocie z Mistrzostw o Puchar Polski (23-24 lipca), opiszemy wystêpy
naszych zawodników tam startuj¹cych – trzymamy za nich kciuki!

Wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y.

W

zorem lat ubieg³ych, w bie¿¹cym roku Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Janowie Lubelskim w ramach gminnego programu profilaktyki
rozwi¹zywania problemów alkoholowych organizuje wypoczynek
letni dla dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Janów Lubelski.
Dzieci bêd¹ odpoczywa³y na terenie OSiR w Janowie Lubelskim od dnia
13.08.2004 r. - do dnia 28.08.2004 r. W czasie kolonii dzieci bêd¹ aktywnie
spêdzaæ czas, planowana jest nauka p³ywania, korzystanie ze sprzêtu
p³ywaj¹cego, liczne piesze wycieczki, ognisko i dyskoteki. Atrakcj¹ dla
dzieci w wiêkszoœci pochodz¹cych z terenów wiejskich bêdzie wycieczka.
W ramach akcji letniej myœlimy przede wszystkim o dzieciach najbardziej
potrzebuj¹cych wypoczynku, którego rodzice nie s¹ im w stanie zapewniæ.
Wypoczynek po³¹czony bêdzie równie¿ z programem socjoterapeutycznym i
profilaktycznym. realizowanym przez
specjalistów z
tej
dziedziny.
Wypoczynek
odbywaæ siê bêdzie
dziêki przychylnoœci
w³adz
Janowa
Lubelskiego, które
rozumiej¹ potrzebê
organizowania takich
form
pomocy w
œrodowisku lokalnym
oraz
w ca³oœci
s f i n a n s u j ¹
wypoczynek.
Agnieszka Jonak

Gazeta Janowska
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Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów otwarty
8 lipca 2004 r. w miejscowoœci Borownica, na terenie Gminy Janów Lubelski,
odby³a siê uroczystoœæ otwarcia nowego Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów
wraz z urz¹dzeniami do selektywnej zbiórki odpadów z terenów gminnych:
Janów Lubelski i Modliborzyce.
Jako gospodarze wyst¹pili: Burmistrz Janowa Lubelskiego - Krzysztof Ko³tyœ

oraz Wójt Modliborzyc – Witold Kowalik.
Wspólny wysi³ek obydwu Gmin zaowocowa³ wielk¹ inwestycj¹. Koszt
wykonanej inwestycji wyniós³ 6 mln z³. Wiêkszoœæ œrodków pochodzi³a z
Funduszy Unii Europejskiej. Podczas uroczystego otwarcia i przeciêcia wstêgi
pad³o wiele s³ów uznania dla obydwu gmin. O szczególnych zas³ugach burmistrza
Janowa Lubelskiego mówi³a v-ce Wojewoda Lubelski, Barbara Sikora.
Wœród zaproszonych goœci by³ prezes WFOŒiGW - Wojciech Piekarczyk i szef
Wojewódzkiego Biura Wdro¿eñ Programu Banku Œwiatowego. Obecni byli
równie¿
radni z
Gminy
J a n ó w
Lubelski i
Modliborz
y c e .
Starosta
powiatu,
Boles³aw
G z i k ,
¿yczy³
i n n y m
gminom
podobnej
wspó³prac
y
.
Poœwiecen
i
a
obiektów dokona³ ks. kanonik Jan Sobczak.

Ruszy³a nowa inwestycja
Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami najwiêksza inwestycja w Janowie
Lubelskim, budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja Zalewu, zosta³a
rozpoczêta.
Na teren budowy wjecha³ ciê¿ki sprzêt budowlany rozpoczynaj¹c prace przy ulicy
Wa³owej. Z ka¿dym dniem rozszerza siê front robót, który swoim zasiêgiem
obejmie praktycznie ca³y teren Starego Miasta. Roboty prowadzone bêd¹
etapami, w celu unikniêcia zbyt du¿ych utrudnieñ komunikacyjnych. Prace trwaæ
bêd¹ przez dwa
lata.
Koszt inwestycji
wyniesie 2 335
312 EURO, w tym
1 600 734 z
f u n d u s z y
unijnych. J.M.
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PREZENTACJA

P

ierwsza oficjalna ods³ona planów
zagospodarowania wyspy na
Zalewie odby³a siê pierwszego
lipca 2004 roku. Burmistrz Krzysztof
Ko³tyœ przed sam¹ prezentacj¹ udzieli³
wywiadu TV Lublin, na temat planów
rozbudowy i zagospodarowania
zalewu.
Prezentacja odbywa³a siê
przed kamerami telewizyjnymi i
zaproszonymi goœæmi. Znany
projektant firmy DIM’84 DOM I
MIASTO dr architekt Czes³aw Bielecki
wraz z wspó³pracownikiem Markiem
Wiœniewskim oraz przedstawicielem
firmy Wolska & Jefremienko zapozna³
zebranych z projektem.
Uzyskanie odpowiedniego klimatu i
charakteru w postaci surowoœci i
prostoty s¹ g³ównymi wyznacznikami
zagospodarowania. Od strony
obecnego k¹pieliska i pla¿y znajdzie siê
odcinek wa³ów obronnych z mostem
wisz¹cym. Czêœæ obecnych budynków
zostanie zaadaptowana i
wkomponowana w now¹ zabudowê.
Podstawowy program to hotel na 107
miejsc sypialnych, tawerna, budynek
odnowy biologicznej, krêgielnia oraz
amfiteatr.
iedzy innymi odpowiedni
nastrój nadawaæ bêd¹
podcienia, kolumny
otaczaj¹ce centrale miejsce jakim
bêdzie plac z fontann¹. Ide¹ projektu
jest uczynienie z Wyspy wzorcowej

M

inwestycji gmin. Projekt pokazuje jak
motyw twierdzy, muru obrastaj¹cego
zabudow¹ mo¿e nadaæ wyspie
charakterystyczn¹ sylwetkê i narzuciæ
inwestorom styl i jednorodnoœæ
materia³ow¹ architektury. Tworzenie
marki Wyspy w Janowie jest procesem
biegn¹cym od nazwy po krajobraz i
architekturê: szczêœcia i harmonii
trzeba broniæ. Celem opracowania jest
rozwiniecie projektu konkursowego
oraz przedstawienie zamierzenia
inwestycyjnego gminy potencjalnym
inwestorom i partnerom.
Prawdopodobnie nast¹pi
zrewidowanie niektórych za³o¿eñ
dotycz¹cych kosztów inwestycyjnych
oraz spraw dzier¿awy czy w³asnoœci
gruntu. Temat jest otwartym do
dyskusji z potencjalnymi inwestorami.
Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ
zapowiedzia³ przyst¹pienie do rozmów
z inwestorami po otrzymaniu
dok³adniejszych kosztów które
wspomniane firmy projektowe
przygotuj¹ do koñca sierpnia. Czes³aw
Bielecki bêdzie elastyczny w
niektórych zagadnieniach
projektowych, które nie wp³yn¹ na
g³ówne za³o¿enia projektu. Bli¿szych
informacji udziela Architekt Miejski
Jolanta Zezuliñska.
Jan Machulak

NOWE SAMOCHODY DLA PSP
W JANOWIE LUBELSKIM

D

nia 30 maja 2004 roku na
stadionie MKS Janowianka
odby³y siê uroczystoœci
zwi¹zane z przekazaniem dwóch
nowych samochodów dla stra¿aków
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej firmy
IVECO i RENAULT. Pierwszy z nich
to lekki samochód ratownictwa
technicznego przeznaczony do
usuwania zdarzeñ powsta³ych w
komunikacji drogowej. Drugi zaœ to
pojazd s³u¿¹cy stra¿akom do dzia³añ
ratowniczo gaœniczych typu GBA
2,5/16 ze zbiornikiem o pojemnoœci
wody 2500 litrów z elektronicznym
systemem sterowania
oprzyrz¹dowaniem wyposa¿ony w
uk³ad szybkiego natarcia.
Uroczystego przekazania dokona³
bryg. Waldemar Rumiñski, zastêpca
Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Lublinie w
asyœcie Komendanta Powiatowego PSP
w Janowie Lubelskim st, bryg.
Benedykta Stachyry i Starosty powiatu
janowskiego Boles³awa Gzika. W
uroczystoœci uczestniczyli burmistrz,

wójtowie gmin powiatu janowskiego
oraz licznie zaproszeni goœcie i
spo³eczeñstwo Janowa Lubelskiego.
Wartoœæ przekazanych pojazdów
wynios³a 660 tys. z³. Fundusze te
pochodzi³y min. z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie, Komendy Wojewódzkiej
OSP w Lublinie, Starostwa
Powiatowego w Janowie Lubelskim
oraz z bud¿etu tut. Komendy
Powiatowej.
Nowe samochody po¿arnicze
zast¹pi³y czêœciowo ju¿
wyeksploatowane pojazdy marki Star i
Volkswagen i przekazane do jednostek
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnych w
Modliborzycach i Potoku Wielkim.
Statystyka ze zdarzeñ od pocz¹tku
roku do 31 maja 2004 r.
Ogó³em zdarzeñ 148 w tym : po¿ary
59, miejscowe zagro¿enia 88, alarmy
fa³szywe 1.
Kpt. K. Kurasiewicz

Nowy Zastêpca Komendanta Policji Powiatowej
Nadkomisarz Anna Krystosik zastêpca komendanta Policji Powiatowej w
Janowie Lubelskim zrezygnowa³a z pracy w naszym powiecie. Z dniem 1 sierpnia
przesz³a do pracy w Komendzie Policji Powiatowej w Bi³ogoraju obejmuj¹c
stanowisko Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo Œledczej. Pani nadkomisarz
odesz³a na w³asna proœbê z przyczyn osobistych. Komendant Wojewódzki Policji
powierzy³ pe³nienie obowi¹zków zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji w
Janowie Komisarzowi Zbigniewowi Kêdrze Naczelnikowi Sekcji Kryminalnej
KPP w Janowie Lub.
J.M

Gazeta Janowska

KOMUNIKAT z dnia 28.06.2004r
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO
Szanowni Rolnicy !
W jednej polisie – cztery ubezpieczenia Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa
oczekiwaniom proponujemy nowoczesne atrakcyjne
ubezpieczenie obejmuj¹ce ochron¹ zdrowie Wasze i Najbli¿szych, jak równie¿
Wasz dobytek.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1.Mienie ruchome – ubezpieczeniem objête s¹ ziemiop³ody, sprzêt
rolniczy, materia³y i zapasy, zwierzêta gospodarskie oraz ruchomoœci
domowe – od ognia, powodzi, huraganu, piorunu, pora¿enia zwierz¹t
gospodarskich pr¹dem elektrycznym i innych ¿ywio³ów,
2.Uprawy – ubezpieczeniem objête s¹: zbo¿a, gryka, kukurydza, ziemniaki,
roœliny okopowe – od gradobicia, a w przypadku zbó¿ równie¿ szkody
ogniowe, powsta³e w czasie trwania mechanicznego zbioru,
3.Nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków (NW) – ubezpieczenie zapewnia
œwiadczenia w razie nieszczêœliwego wypadku jaki wydarzyæ siê mo¿e w
gospodarstwie rolnym oraz w ¿yciu prywatnym, powoduj¹cy trwa³y
uszczerbek na zdrowiu lub œmieræ ubezpieczonego i jego najbli¿szych.
4.Odpowiedzialnoœæ cywilna w ¿yciu prywatnym – ubezpieczeniem objête
s¹ szkody zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
spowodowane osobom trzecim na mieniu i osobie.
Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnej i atrakcyjnej formy ubezpieczenia
Warunkiem zawarcia ubezpieczenia BEZPIECZNE GOSPODARSTWO
jest wykupienie co najmniej dwóch ubezpieczeñ, o których mowa w pkt. 1-4
w tym ubezpieczenia mienia ruchomego - od ognia i innych zdarzeñ
losowych.
Pomyœl – Zaufaj – Ubezpiecz
Szczegó³owych informacji udzielaj¹:
pracownicy w Inspektoracie PZU S.A. w Janowie Lubelskim
w terenie agenci ubezpieczeniowi

Pomoc, zasi³ki, ludzkie serce

O

d maja zmieni³y siê przepisy o zasi³kach rodzinnych, opiekuñczych,
alimentacyjnych obowi¹zki œwiadczeñ przejê³y Oœrodki Pomocy
Spo³ecznej przy gminach. O Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Janowie
Lub. nie s³ychaæ w radiu czy telewizji i bardzo dobrze. Przez kraj przetoczy³y siê
informacje o z³ej pracy Oœrodków w kilku miejscowoœciach w Polsce, równie¿ w
Lublinie. Na moje pytanie jak to siê dzieje, ¿e w Janowie nie by³o s³ychaæ skarg,
pani Anna Mazur odpowiedzia³a krótko – pracowaliœmy. Wnioski przyjmowano
w wyd³u¿onym czasie pracy przy zaanga¿owaniu kilku pracowników.
Œwiadczenia wyp³acone zosta³y terminowo. Oœrodkiem kieruje Anna Mazur
absolwentka Wydzia³u Pedagogiki Opiekuñczej na KUL. Pracê w OPS podjê³a w
1995 roku uczy³a siê nadal na studiach podyplomowych psychoprofilaktyki, a
nastêpnie Organizacji Pomocy Spo³ecznej. W kwietniu ubieg³ego roku powo³ana
zosta³a na stanowisko kierownika.

N

Samotne wychowywanie, bieda

a prowadzenie spraw zasi³kowych Urz¹d Marsza³kowski przeznaczy³
pieni¹dze na utrzymanie jednego etatu. Trzeba wspomnieæ, ¿e obecnie
wyp³aca siê 2152 zasi³ki rodzinne, do tych zasi³ków oraz dziewiêæ
ró¿nych dodatków, miêdzy innymi dodatek z tytu³u samotnego wychowywania
dziecka w iloœci 592 po 170 z³ miesiêcznie (dane na koniec czerwca).
Oddzielnym zagadnieniem jest sytuacja materialna wielu mieszkañców w
naszej gminie. W ci¹gu roku z pomocy korzysta 960 rodzin. Ka¿dy wniosek
z³o¿ony przez zainteresowanych nale¿y sprawdziæ, czêsto w wywiadach
œrodowiskowych. Niestety nie wszyscy potrzebuj¹cy pomocy wiedz¹ jak ja
uzyskaæ, dlatego tez sygna³y o koniecznoœci pomocy mog¹ nap³ywaæ od s¹siadów
i bêd¹ rozpatrywane. Niestety w tym nat³oku ludzi naprawdê potrzebuj¹cych
znajduj¹ siê te¿ rodziny nastawione roszczeniowo w stosunku do pañstwa i jest to
znaczna grupa. S¹ przypadki wy³udzania dodatków mieszkaniowych i to nie tylko
w Janowie w Sejmie przygotowywana jest nowelizacji przepisów w tym zakresie.
Œwietlica Œrodowiskowa
d wrzeœnia wznowi dzia³alnoœæ œwietlica œrodowiskowa dla dzieci z
rodzin o trudnej sytuacji rodzinnej. Dzieci od 6 roku ¿ycia znajduj¹ tam
miejsce do zabawy i nauki o uczuciach, emocjach, rysuj¹. Siostry
zakonne zaoferowa³y pomoc w opiekowaniu siê dzieæmi. Istnieje potrzeba, aby
œwietlica funkcjonowa³a codziennie z wy¿ywieniem. Pani Mazur ma nadzieje, ¿e
znajd¹ siê sponsorzy, którzy udziel¹ pomocy w tym zakresie. Nie s¹ to du¿e œrodki
a wdziêcznoœæ ludzka mo¿e byæ wielka. Kilkanaœcie bu³eczek dziennie, jakieœ
ciastka, owoce czy gor¹cy posi³ek, mog¹ przynieœæ uœmiech dziecka.
Okazuje siê, ¿e OPS ma wielu sponsorów wœród mieszkañców i firm w Janowie.
Na tych ludzi mo¿na liczyæ. Mam nadziejê, ¿e po przeczytaniu tego artyku³u
znajda siê te¿ najwiêksze janowskie firmy a dyrektorzy niektórych deklarowali
chêæ pomocy w³aœnie w takich sytuacjach.
Jan Machulak

O

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, dzia³aj¹c na
podst. art. 4 ust.1 Ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej (jedn. tekst Dz. U. Nr 90, póz. 575 z 1998 r. z póŸn. zm.);
Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinna odpowiadaæ woda w k¹pieliskach (Dz. U. Nr 183, póz. 1530 z
dnia 5.11.2002 r.) oraz w oparciu o wyniki badañ laboratoryjnych
przeprowadzonych w miesi¹cu czerwcu 2004 r. informuje, ¿e dopuszcza siê
organizowanie nastêpuj¹cych k¹pieliskach w Zalewie w Janowie Lub.:
- k¹pielisko „du¿e" (OSiR), - k¹pielisko „molo" (OSiR),
- k¹pielisko przy „DUO".
K¹pieliska s¹ pod nadzorem Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a informacje o
jakoœci wody bêd¹ przekazywane w kolejnych komunikatach.
Przypomina siê, ¿e podczas silnych zakwitów glonów nie nale¿y korzystaæ z
k¹pieli, gdy¿ to mo¿e spowodowaæ ujemne skutki zdrowotne.

„Bia³a Niedziela” w Godziszowie

U

przejmie informujê, ¿e w wyniku zawartego porozumienia pomiêdzy
Wójtem Gminy Godziszów i Dyrekcj¹ Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim w dniu 4
czerwca 2004 r. mieszkañcy gminy Godziszów mogli skorzystaæ z bezp³atnych
porad i badañ lekarzy specjalistów. Przyjêcia, poradnictwo i badania odbywa³y
siê w godz. od 10.00 do 16.00 w Zespole Szkó³ w Godziszowie Pierwszym.
Mog³o to byæ zrealizowane dziêki dokonanej wczeœniej adaptacji pomieszczeñ
umo¿liwiaj¹cej sprawne przyjmowanie pacjentów i przeprowadzanie badañ.
Personel lekarski sk³ada³ siê z 18 lekarzy specjalistów oraz 8 pielêgniarek. W
trakcie trwania „Bia³ej Niedzieli” udzielono 247 porad, wykonano 28 badañ
USG, 21 badañ EKG i pobrano 10 badañ cytologicznych.
Na czas trwania przyjêæ utworzono gabinety: pediatryczny, urazowoortopedyczny, ginekologiczno-po³o¿niczy, dermatologiczny, okulistyczny,
internistyczny, neurologiczny, zdrowia psychicznego, reumatologiczny, chirurgii
ogólnej, otolaryngologiczny oraz ultrasonograficzny i EKG. Personel w/w
gabinetów sk³ada³ siê z fachowej, rzetelnej obsady lekarzy specjalistów i
wykwalifikowanych pielêgniarek.
Organizatorem „Bia³ej Niedzieli” by³ Wójt Gminy P. Andrzej Olech, który
korzystaj¹c z nadarzaj¹cej siê okazji chce serdecznie podziêkowaæ P.
Zbigniewowi Widomskiemu – Dyrektorowi SPZZOZ w Janowie Lubelskim i P.
Romanowi Kaproñ – Z-cy Dyrektora za pe³ne zaanga¿owanie siê w akcjê
szerzenia fachowej porady lekarskiej dla mieszkañców z obszarów wiejskich, a
tak¿e za podjêcie siê pracy w dzieñ wolny od pracy lekarzy specjalistów oraz
pielêgniarki.
Wójt Gminy
Andrzej Olech

Placówka opiekuñczo wychowawcza

R

ada Powiatu Janowskiego w dniu 15 marca 2004 r podjê³a uchwa³ê
nr.XV/91/04 w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki
opiekuñczo – wychowawczej.
„Zamierza siê powo³aæ z dniem 1 wrzeœnia 2004 roku placówkê opiekuñczo
wychowawcz¹ typu socjalizacyjnego z funkcj¹ interwencyjna i funkcja wsparcia
dziennego „
Natomiast podczas ostatniej sesji dyskutowano o lokalizacji przysz³ej placówki.
Starostwo zaproponowa³o zlokalizowanie placówki na terenie zespo³u obiektów
po starym szpitalu. Po d³ugiej i burzliwej dyskusji przyjêto propozycjê starostwa.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystêpuj¹c jako Inwestor z³o¿y³o
wniosek do Burmistrza Janowa Lubelskiego wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Przewidziano wykorzystanie budynku po dawnym
Oddziale Wewnêtrznym II. Przewiduje siê tam wymianê pokrycia dachowego,
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie œcian zewnêtrznych, przebudowê œcian
wewnêtrznych i instalacji wewnêtrznych. Budynek obecnej poradni dzieciêcej
wykorzystany bêdzie dla potrzeb zaplecza administracyjno- gospodarczego.
Kilka budynków bêdzie rozebrane.
Wykonane zostan¹ drogi i place wewnêtrzne, parking i ogrodzenie. Dojazd
przewidziany jest od ulicy Jana Paw³a II
Po uzyskaniu decyzji wniosku przez Burmistrza, Starostwo og³osi przetarg na
wykonanie projektu budowlanego dotycz¹cego adaptacji istniej¹cego budynku na
potrzeby placówki opiekuñczo- wychowawczej. Trudno okreœliæ, kiedy zostan¹
rozpoczête roboty budowlane. Zakres tych robót bêdzie znaczny a otwarcie
placówki mo¿n¹ przewidywaæ nie wczeœniej jak w po³owie roku przysz³ego.
J.M

Gazeta Janowska

Pani Edycie Rawskiej
wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
z powodu œmierci ojca
sk³adaj¹
Dyrekcja i pracownicy
SPZZOZ Janów Lubelski
7.

Rozwój Nadleœnictwa

J

eszcze dwa lata temu
Nadleœnictwo Janów Lubelski
notowa³o straty finansowe w swej
dzia³alnoœci gospodarczej. Straty te
siêga³y do 600 tys. rocznie. Dziœ zyski
roczne s¹ kilkakrotnie wy¿sze ni¿
tamte straty. Przypominamy ¿e dwa
lata temu stanowisko Nadleœniczego
obj¹³ Nadleœniczy Tadeusz £okaj a
zastêpc¹ zosta³ Tadeusz Komierzyñski.
Przeprowadzono wtedy prawdziw¹
restrukturyzacjê zak³adu. Prawie
po³owa pracowników przesz³a na
w³asny rozrachunek œwiadcz¹c us³ugi
dla Nadleœnictwa. W pocz¹tkowym
okresie pracownicy podchodzili do
restrukturyzacji z rezerw¹. Dziœ
niektórzy z nich pracuj¹c na w³asny
rachunek zarabiaj¹ kilkakrotnie wiêcej
ni¿ wczeœniej.
Natomiast firma
zmieni³a nastawienie do klientów,
odnowiono stare kontakty pozyskano
nowych odbiorców, ka¿dy z ponad
piêædziesiêciu kontrahentów
przyjmowany jest z uœmiechem i
szacunkiem. Plan pozyskania drewna
wynosi³ w roku ubieg³ym 120 tys m3
,w roku bie¿¹cym bêdzie to 103 m 3.
Tylko po³owê przyrostu drewna jest
wykorzystywana, w zwi¹zku z tym las
staje siê starszy i bardziej zasobny.
Czêœæ lasów wy³¹czona jest z
dzia³alnoœæ gospodarczej a wœród nich
rezerwaty, strefy ochrony niektórych
gatunków zwierz¹t i ptaków itd.
W³aœciwa gospodarka pozwoli³a na
wypracowanie zysków które firma
mo¿e inwestowaæ w rozwój.
Inwestycje s¹ ró¿norodne. Obecnie
wykonywane s¹ remonty leœniczówek,
docieplanie budynku
administracyjnego. Budowa nowych
dróg ( 6 km rocznie) remonty dróg
nawet do 30 km rocznie. Planowany
jest remont i modernizacji Oœrodka

Edukacji Ekologicznej, przewiduje siê
na ten cel oko³o 1 mln z³.
Nie inwestuje siê w zakup maszyn,
poniewa¿ prace zwi¹zane z
pozyskiwaniem drewna wykonuj¹
firmy us³ugowe. Przedsiêbiorstwo
jednak pomaga i udziela kredytów
swoim kooperantom.
Komputeryzacja sta³a siê podstawa
rozwoju. Najwiêcej inwestuje siê w
ludzi, ci¹g³e szkolenia
dofinansowywanie studiów
zaocznych, studiów podyplomowych.
W najbli¿szym czasie rozpoczn¹ siê
kursy jêzyków obcych, zg³osi³o siê ju¿
18 osób. Kursy bêd¹ prowadzone do
uzyskania znajomoœci jêzyków w
stopniu zaawansowanym. Do firmy
przyje¿d¿a coraz wiêcej goœci
zagranicznych na szkolenia,
konferencje wymianê doœwiadczeñ.
Pewn¹ dolegliwoœci¹ jest
zaœmiecanie lasów. Na sprz¹tanie
rocznie wydaje siê oko³o 60 tys. z³ W
sprz¹taniu czêsto bierze udzia³
m³odzie¿ szkolna, dziêki czemu
Nadleœnictwo czêsto sponsoruje tej
m³odzie¿y sprzêt dydaktyczny do klas
szkolnych.
Oœrodek Edukacji Ekologicznej przy
Nadleœnictwie Janów Lubelski
systematycznie prowadzi dzia³alnoœæ
edukacyjn¹ szczególnie dla dzieci i
m³odzie¿y. Szkolenia prowadzone s¹
dla m³odzie¿y miejscowej w systemie
dziennym. Natomiast dla dzieci z
zewn¹trz przygotowane jest 120
miejsc noclegowych. Najwiêcej
m³odzie¿y w zajêciach uczestniczy w
miesi¹cach marzec do czerwca oraz
wrzesieñ i paŸdziernik. Na temat
dzia³alnoœci Oœrodka Edukacji
Ekologicznej napiszemy oddzielny
artyku³ w nastêpnym numerze GJ.
Jan Machulak

STARY SZPITAL HISTORI¥

S

P ZZOZ w Janowie Lubelskim otrzyma kredyt od Starostwa w Janowie
Lubelskim w wysokoœci 3 mln z³. Kredyt zostanie wykorzystany na
sp³acenie wierzycieli objêtych postêpowaniem uk³adowym. W wyniku
przeprowadzonej akcji wymówienia umów z NFZ szpitalowi uda³o siê
pozyskaæ dodatkowe œrodki w wysokoœci 270 000 z³ w ramach zwiêkszenia
kontraktu. Ponadto Dyrekcja wyst¹pi³a 29 VI 2004 o przeprowadzenie
renegocjacji zawartych umów na II pó³rocze br. Planuje siê zwiêkszyæ umowê o
kwotê 1 163 000 z³ Wtedy zawarte umowy w bie¿¹cym roku zbli¿y³yby siê do
poziomu lat ubieg³ych. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal zalega szpitalowi 140
000 z³ za wykonane dializy, w IV kwartale ubieg³ego roku, zabiegi te s¹
us³ugami ratuj¹cymi ¿ycie pacjentów.
Dyrektor Zbigniew Widomski ma nadziejê,¿e uda siê uruchomiæ ponownie
chemioterapiê mo¿e to nast¹piæ w wyniku zmiany przepisów ogólnopolskich.
Obecnie takie placówki mog¹ istnieæ tylko przy oddzia³ach klinicznych. Sytuacja
ta powa¿nie utrudnia leczenie osób z nowotworami i przysparza dodatkowych
problemów rodzinom opiekuj¹cym siê chorymi.
Szpital przekaza³ Starostwu budynki tzw. Starego Szpitala, pewien etap
janowskiej s³u¿by zdrowia dobieg³ koñca.
Jan Machulak

R

eferat Planowania i Realizacji Inwestycji Urzêdu Miejskiego
przygotowa³ wnioski na dofinansowanie 3 nowych zadañ inwestycyjnych
w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioski dotycz¹:
modernizacji i rozbudowy szko³y w Momotach Górnych
wartoœæ inwestycji 1 263 000 z³ dofinansowanie z UE 947 000 z³ udzia³ w³asny
316 000 z³ budowy sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami we wsi Borownica i
Podlaski w Janowie Lubelskim
wartoœæ inwestycji 1 425 000 z³ dofinansowanie 370 000 z³ udzia³ w³asny 370 000
z³
oraz kompleksowej gospodarki wodno-œciekowej w Janowie Lubelskim, etap I
wartoœæ inwestycji 2 984 000 z³ dofinansowanie 2 016 000 z³ udzia³ w³asny
968000 z³
UM wyst¹pi³ ponadto do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej o
dofinansowanie ka¿dego projektu w wysokoœci 10 % wartoœci inwestycji, o
uzyskana kwote zmniejszy siê udzia³ w³asny gminy. Zosta³a równie¿
opracowana dokumentacja techniczna na budowê sieci kanalizacji sanitarnej dla
osiedla Po³udnie, która zosta³a z³o¿ona w Starostwie Powiatowym w Janowie
Lubelskim w celu uzyskania pozwolenia na budowê.
J.M.

Osiedle Po³udnie
W zwi¹zku z licznymi pytaniami w sprawie budowy kanalizacji na osiedlu
Po³udnie uzyskaliœmy nastêpn¹ informacjê od kierownika Referatu Planowania i
Realizacji Inwestycji Ma³gorzaty Jasiñskiej. Opracowana dokumentacja
inwestycyjna zosta³a z³o¿ona w Starostwie w celu uzyskania zgody na budowê.
Nie zakoñczono jeszcze negocjacji z w³aœcicielami dzia³ek, przez które
przebiegaæ bêdzie budowa. S¹ pewne trudnoœci w uzyskaniu zgody niektórych
w³aœcicieli, niemniej negocjacje trwaj¹ i powinny doprowadziæ do konsensusu.
J.M

Bêdzie kryta p³ywalnia
Prace nad planowan¹ budowa p³ywali krytej w Janowie nabieraj¹ rumieñców.
Przygotowana zosta³a Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na
wykonanie dokumentacji projektowej ” Budowa krytej p³ywalni przy Szkole
Podstawowej w Janowie Lubelskim”.
Og³oszenie przetargu na wykonanie dokumentacji nast¹pi w III kwartale br.
Koszty wykonania projektu pokryte zostan¹ zgodnie z zawartym
porozumieniem. Porozumienie zosta³o ju¿ zatwierdzone przez Radê Powiatu
oraz Radê Gminy Janów Lubelski. Porozumienie obejmuje równie¿ pozosta³e
gminy ca³ego powiatu. Zatwierdzenie porozumienia dokonywane bêdzie przez
poszczególne Rady Gminne.
Planuje siê przeprowadzenie budowy w latach 2004- 2006
P³ywalnia zlokalizowana bêdzie przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Janowie Lubelskim, której teren zostanie przekazany przez Samorz¹d Gminy
Janów Lub. na rzecz powiatu janowskiego. Za przygotowanie dokumentacji
projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót odpowiada
Urz¹d Miejski. Natomiast za budowê p³ywalni i nadzór nad ca³oœci¹ prac
odpowiedzialny bêdzie powiat janowski.
Koszty wykonania dokumentacji pokryj¹ strony, które podpisz¹ Porozumienie.
Natomiast finansowanie ca³oœci inwestycji bêdzie odbywa³o siê z funduszy
unijnych oraz œrodków w³asnych. Finansowanie przez gminy odbywaæ siê
proporcjonalnie do procentowego udzia³u ludnoœci w danej gminie.
Przewiduje siê, ¿e w przysz³oœci bêdzie mo¿liwe funkcjonowanie p³ywalni w
formie samodzielnego podmiotu.
Jan Machulak.

OG£OSZENIA DROBNE

Wyrazy szczerego wspó³czucia
RODZINIE I BLISKIM
z powodu tragicznie zmar³ej
DANUTY GZIK
Pracownicy SP ZZOZ w Janowie Lubelskim
Sk³adaj¹
Dyrekcja i pracownicy SP ZZOZ w Janowie Lubelskim
8.

GMINA

Gazeta Janowska

Sprzedam dom do zamieszkania
- os. Zaolszynie, Janów Lubelski
2
pow. 290m
dzia³ka 7ar.
cena 180000z³
tel. 0603-532-406

Sprzedam dom w budowie
-os. Zaolszynie, Janów Lubelski
dzia³ka 5ar.
cena 65000z³
tel. 0603-532-405

Redakcja “Gazety Janowskiej” prosi aby
materia³y dostarczane w postaci elektronicznej
(na dyskietkach) by³y w formacie RTF
ewentualnie by³y wykonane programem
WORDPAD.

Gdzie ci kibice prawdziwi tacy....

UFFF....Zostaliœmy w IV lidze....

Tytu³ swoich rozwa¿añ zaczerpn¹³em z
przeboju Danuty Rinn wprowadzaj¹c
drobne zmiany. W wywiadzie dla GJ
trener MKS Pan Dariusz Brytan
podziêkowa³ kibicom za doping
podczas ca³ego sezonu. Chwa³a mu za
to, by³o to zachowanie w dobrym stylu.
Prawd¹ jest, ¿e grupa ludzi, którzy
,,kochaj¹” Janowiankê jeŸdzi na mecze
po ca³ym województwie, aby dzieliæ z
dru¿yn¹ jej sukcesy i pora¿ki. Swoje
przemyœlenia chcia³bym skupiæ na
,,ogl¹daczach” meczów Janowianki na
stadionie przy ul. Lubelskiej. Pod
wzglêdem iloœciowym jesteœmy na I
miejscu w województwie. Myœlê, ¿e
pod wzglêdem iloœci ogl¹daczy
meczów bylibyœmy w czo³ówce III i II
ligi.
Zastanawiaj¹ca jest jednak wyj¹tkowa
biernoœæ ogl¹daj¹cych mecze.
Do Janowa na ostatni mecz rundy
wiosennej przyjecha³a grupa kibiców
£ady Bi³goraj. Ich doping zosta³
zag³uszony krzykami i gwizdami
zamiast kulturalnym dopingiem.
Obserwuj¹c zachowanie fanów MKSu dochodzê do wniosku , ¿e ich doping
ogranicza siê czêsto od okrzyków:
Gdzie macie kibiców, Sêdzia ch... itp.
Myœlê, ¿e oko³o 1000 osób, które
przychodz¹ na mecze jest zdolne do
kulturalnego dopingu.

Nasza dru¿yna zakoñczy³a, jako beniaminek, udanie pierwszy sezon w
IV lidze. O krótkie podsumowanie tego sezonu poprosi³em trenera MKS
Janowianka Pana Dariusza Brytana.

Kilka lat temu, gdy Janowianka gra³a w
V lidze grupa m³odych ludzi tworzy³a
nieformalny klub kibica Janowianki.
Przed ka¿dym meczem klub kibica
rozwiesza³ nasze barwy klubowe i
okrzykami zachêca³ zespó³ do dobrej
gry. Wielka szkoda, ¿e grupa
ochroniarzy, których poziom
trzeŸwoœci budzi³ nasze zastrze¿enia
rozpêdzi³a naszych m³odych kibiców.
Niestety by³ to koniec nieformalnego
klubu kibica MKS Janowianki. Mo¿e
warto by³oby ten klub reaktywowaæ.
Jestem ju¿ w takim wieku, ¿e nie
wypada mi inicjowaæ dopingu. Myœlê
jednak, ¿e zarówno ja, jak i wielu
innych chêtnie przy³¹czy³oby siê do
kulturalnego dopingu naszej dru¿yny.
Wszystkim kandydatom na
dopinguj¹cych kibiców pragnê
przypomnieæ jak œwietnie dopingowa³a
Janowiankê grupa dzieci podczas
meczu z £ad¹, czy wreszcie ekipa
Urzêdu Miejskiego, pod
przewodnictwem Redaktora
Naczelnego GJ i Pani Sekretarz UM,
podczas meczu ze Starostwem. O sile
dopingu œwiadcz¹ wyniki, mecz
wygra³a zarówno Janowianka, jak i
Urz¹d Miasta.
Ogl¹daczo-kibic

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel (081) 531 80 21
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!
Regionalny Fundusz Po¿yczkowy
Lubelskiej Fundacji Rozwoju
oferuje po¿yczki
na rozwój dzia³alnoœci gospodarczej,
aktywizacjê lokalnego rynku pracy,
tworzenie nowych miejsc pracy
dla ma³ych lub œrednich przedsiêbiorców dzia³aj¹cych
przynajmniej od 3 m-cy i podlegaj¹cych opodatkowaniu na
podstawie karty podatkowej, rycza³tu od przychodów
ewidencjonowanych lub prowadz¹cych podatkow¹ ksiêgê
przychodów i rozchodów.

min. kwota po¿yczki – 5 000 z³
max. kwota po¿yczki – 50 000 z³
Wiêcej informacji
w Oddziale Lubelskiej Fundacji Rozwoju
ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lub.
tel./fax. (015) 872 52 52

Gazeta Janowska. Podczas naszej ostatniej rozmowy ¿yczy³ Pan sobie i dru¿ynie
pozostania w IV lidze i te ¿yczenia siê spe³ni³y. Gratulujê w imieniu czytelników
GJ i wszystkich kibiców.
Dariusz Brytan. Bardzo dziêkujê za gratulacje i doping kibiców podczas ca³ego
sezonu.
GJ. Runda rewan¿owa zaczê³a siê nieciekawie od ,,lania” w Kraœniku. Co by³o
tego przyczyn¹?
DB. Zawodnicy podeszli do meczu bardzo bojaŸliwie. Dru¿yna nie podjê³a
walki, natomiast niewykorzystane przez naszych zawodników sytuacje bardzo
szybko siê zemœci³y, poza tym Stal uwa¿ana by³a za faworyta IV-ligowych
rozgrywek.
GJ. Zauwa¿y³em, ¿e nasza dru¿yna gra s³abo z dru¿ynami ni¿ej notowanymi, tak
jak by³o z Uni¹ w Be³¿ycach.
DB. Odpowiem jak mawia³ polski trener wszechczasów Kazimierz Górski gra
siê tak jak przeciwnik pozwala. Bardzo czêsto jesteœmy zbyt pewni zwyciêstwa,
a dru¿yna z któr¹ gramy stawia wysokie wymagania. Zreszt¹ prawdê mówi¹c w
IV lidze nie s³abych dru¿yn.
GJ. Nie wszystkie Pana ¿yczenia siê spe³ni³y, mam na myœli pracê sêdziów.
Proszê o krótki komentarz tego, co wydarzy³o siê na Wieniawie.
DB. Sêdziowanie trochê siê poprawi³o. Wracaj¹c do meczu z Lubliniank¹, od
pocz¹tku meczu wiadomo by³o kto ma go wygraæ. Sposób sêdziowania ww.
meczu dobitnie oceni³ Krzysiek Jab³oñski na ³amach Dziennika Wschodniego
(to skandal przyp.red.).
GJ. Pozostanie w IV lidze mogliœmy zapewniæ sobie ju¿ w meczu z Legionem.
Jak mo¿na by³o ten mecz przegraæ?
Mecz, który przez 90 minut graliœmy na po³owie rywala przegraliœmy trac¹c
bramkê w ostatniej minucie. Taki jest urok pi³ki i sportu. Podobnie by³o w innych
meczach. Niektóre przegrane mecze, stracone bramki w koñcowych minutach
zdo³owa³y psychicznie nasz¹ dru¿ynê.
GJ. Zapewniliœcie kibicom, co prawda nie za darmo, ale za 5 z³ do koñca rundy
niez³y horror.
DB. Przed ostatnim meczem wiedzia³em, ¿e zostaniemy w IV lidze.
Najwa¿niejszym meczem na tym etapie rozgrywek by³ wygrany mecz z
Czarnymi w Dêblinie. Mimo, ¿e od 30 minuty graliœmy w dziesi¹tkê mecz
wygraliœmy, a wynik nie odzwierciedla naszej przewagi.
GJ. Proszê o podsumowanie rundy wiosennej i ca³ego sezonu.
DB.Po nieudanej rundzie jesiennej ostro przepracowaliœmy okres zimowy.
Ch³opcy uwierzyli, ¿e potrafi¹ graæ w pi³kê, co udowodnili sw¹ postaw¹ podczas
rundy wiosennej.
GJ. Kto z dru¿yny zas³uguje na szczególne wyró¿nienie ?
DB.W ka¿dym meczu ktoœ gra lepiej, ktoœ gorzej. Na szczególne wyró¿nienie
zas³uguje Krzysiek Jab³oñski i za grê i za skutecznoœæ ( w sezonie strzeli³ 10
bramek przyp. red.). Wyró¿niæ nale¿y równie¿ naszego bramkarza Wojtka
Tokarza. Objawieniem wiosny mo¿na nazwaæ Jurka Prymakê, który z meczu na
mecz gra³ coraz lepiej. Wszyscy zawodnicy dali z siebie wszystko aby osi¹gn¹æ
zak³adany przez nas cel czyli pozostanie w IV lidze.
GJ. Jakie ruchy kadrowe planowane s¹ w Janowiance przed nowym sezonem?
DB.Na dzieñ dzisiejszy z klubu odszed³ Gajdziñski ( szuka klubu) Wiesiek Król
(wyjazd za granicê), Skupiñski (Kolbuszowianka).
W trakcie za³atwiania jest Drozd ( obroñca z Górnowii), Litwin ( pomocnik z
W³ókniarza Frampol),Stepieñ (bramkarz z Wis³y Annopol), a tak¿e Piotr G¹bka
(wychowanek- obecnie Alit O¿arów).
GJ. Jakie mecze kontrolne planuje rozegraæ Janowianka?
DB.Rozegraliœmy ju¿ dwa sparingi ze Stal¹ Stalowa Wola 2:2 i wygraliœmy z
Uni¹ Be³¿yce 3:0.Planujemy wyjazdowe mecze z Granitem Bychawa (V liga
lubelska), z Tomasovi¹(????), Stal¹ Stalowa Wola, £ad¹ Bi³goraj, Pogoni¹
Le¿ajsk.
GJ. Z IV ligi spada 3 lub 4 dru¿yny. Czy w bie¿¹cym sezonie ³atwiej bêdzie siê
utrzymaæ?
DB. Nie znamy si³y beniaminków, ale pozosta³e dru¿yny ostro siê zbroj¹. Myœlê,
¿e liga bêdzie atrakcyjna i dzis trudno powiedzieæ czy bêdzie ³atwiej. Mam
nadziejê, ¿e zebrane w ubieg³ym sezonie doœwiadczenia bêd¹ procentowaæ.
W imieniu w³asnym i ca³ego zespo³u pragnê podziêkowaæ wszystkim
kibicom za wspania³y doping nie tylko podczas meczów w ,,domu” , ale i na
wyjazdach.
Sezon 2004/2005 rozpocznie siê najprawdopodobniej* 15 sierpnia od wyjazdu
do Wis³y Pu³awy i do Granicy Lubycza Królewska. Na stadion MKS
zapraszamy 29 sierpnia. Nasza dru¿yna podejmowaæ bêdzie rezerwy III
ligowego Hetmana Zamoœæ.
(* do chwili obecnej nie zosta³ zatwierdzony terminarz gier w sezonie
2004/2005)
Kibic

Gazeta Janowska
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Wnioski o przyznanie p³atnoœci „ ...tylko poznawszy swój kraj mo¿na
go prawdziwie umi³owaæ...”
obszarowych w powiecie janowskim 21 czerwca
2004r. w sali kameralnej JOK spotkali siê autorzy prac

T

ermin sk³adania wniosków o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do
gruntów rolnych bez sankcji up³yn¹³ 30 czerwca br. Do Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wp³ynê³o w tym czasie 6458 wniosków o wpis do ewidencji producentów i 5493
wnioski o przyznanie p³atnoœci obszarowych, co stanowi 85,06 % liczby
zarejestrowanych producentów rolnych.
Najwiêcej wniosków o p³atnoœci obszarowe w stosunku do liczby
producentów zosta³o z³o¿onych w gminach: Chrzanów – 92,74 %, Godziszów –
90,80 %.
Najmniej wniosków o przyznanie p³atnoœci obszarowych z³o¿ono w gminach
Janów Lubelski – 72,07 %, Modliborzyce – 83,60 %
W chwili obecnej wnioskodawcy maj¹ jeszcze mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o
przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych po terminie, tj. po 30
czerwca. Prowadzi to jednak do zmniejszenia o 1 % za ka¿dy dzieñ roboczy
kwoty, do której rolnik by³by uprawniony w przypadku terminowego z³o¿enia
wniosku. Je¿eli opóŸnienie w z³o¿eniu wniosku wyniesie powy¿ej 25 dni
kalendarzowych, wniosek nie zostanie przyjêty. Tak wiêc ostateczny termin
sk³adania wniosków (z sankcjami) up³ywa 26 lipca br.
Wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych bêd¹
podlega³y:
kontroli kompletnoœci (100 wniosków),
kontroli administracyjnej (100 % wniosków) oraz
kontroli na miejscu (5,5 % wniosków).
Je¿eli oka¿e siê, ¿e z³o¿one wnioski s¹ niekompletne, wówczas
wnioskodawcy, którzy je z³o¿yli, bêd¹ zobowi¹zani do usuniêcia braków.
Podczas kontroli administracyjnej (kontroli systemowej) system
sprawdza m. in.:
czy wniosek zosta³ z³o¿ony w terminie, czy dane osobowe wnioskodawcy oraz
numer identyfikacyjny s¹ zgodne z danymi w bazie danych dane dotycz¹ce
wnioskowanych dzia³ek ewidencyjnych z rejestrem ewidencji gruntów i
budynków czy nie z³o¿ono dwóch lub wiêcej wniosków o przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich do gruntów rolnych na te same dzia³ki rolne (w celu unikniêcia
nienale¿nego wielokrotnego przyznania p³atnoœci bezpoœrednich na tê sam¹
dzia³kê).
Je¿eli kontrola administracyjna wyka¿e b³êdy we wnioskach, wówczas
wnioskodawcy, którzy z³o¿yli b³êdnie wype³nione wnioski, bêd¹ zobowi¹zani do
z³o¿enia wyjaœnieñ.
Wybrane wnioski bêd¹ te¿ kontrolowane na miejscu. Wnioskodawcy
mog¹ spodziewaæ siê kontroli w gospodarstwie w lipcu i sierpniu. Kontrola
polegaæ bêdzie na sprawdzeniu zgodnoœci danych podanych we wniosku o
przyznanie p³atnoœci ze stanem faktycznymw gospodarstwie.

V Powiatowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego PTTK
„Poznajemy Ojcowiznê”. Na podsumowanie przybyli równie¿ nauczyciele,
którzy pomagali w opracowaniu autorskich tematów. Komisja Konkursowa
mia³a nie lada zadanie, bo na konkurs wp³ynê³o 37 prac, nad którymi pracowa³o
73 autorów. Niestety, pomimo przes³ania regulaminów konkursu do wszystkich
szkó³ w powiecie, nie wp³ynê³y ¿adne prace z gminy Dzwola i Chrzanów. Czy¿by
nie by³o tam dzieci i m³odzie¿y pragn¹cej poznaæ i opisaæ swoj¹ Ojcowiznê?
Najwiêcej prac przygotowali uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego – 9,
Gimnazjum w Modliborzycach -7, Gimnazjum w Janowie – 6, Gimnazjum w
Godziszowie – 4, Zespo³u Szkó³ Zawodowych – 4 oraz po jednej ze szkó³
podstawowych w Andrzejowie i Godziszowie, Gimnazjum w Wierzchowiskach,
Zespo³u Szkó³ w Janowie i Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku. Kolejne
edycje przynosz¹ coraz ciekawsze opracowania tematów. Najbardziej twórcze i
najciekawsze prace powstaj¹ w oparciu o w³asn¹ inwencjê – wywiady z
najstarszymi mieszkañcami, dziadkami, siêganie do kronik i zapisów, ¿yj¹cych w
œrodowisku lokalnym opowieœci i legend, dokumentacjê fotograficzn¹
archiwaln¹ i wykonan¹ przez autorów. Tematycznie prace podzieliæ mo¿na na:
sagi rodzinne- losy bliskich w wa¿nych wydarzeniach dziejowych, drzewa
genealogiczne; moja miejscowoœæ – historia, zabytki, kultura, etnografia; w³asne
szlaki i œcie¿ki turystyczne. W uznaniu wysokich walorów poznawczych,
odkrywania wydarzeñ i ludzi Komisja nagrodzi³a nastêpuj¹ce prace:
1/ „ Moja rodzina – historia i tradycje” Ewelina Fejkiel, opiekun p. Katarzyna
Bia³a
2/ „Historia mojej Ojcowizny – Potok Wielki” Ma³gorzata Puzio, Barbara
Œwircz, Anna Dolecka, Agnieszka Zieliñska, opiekun p. Dorota Florczak
3/ „O pewnym podchor¹¿ym” Beata Ryszko, opiekun p. Miros³awa Misiarz
4/ „Janów Lubelski” Ilona Stolarz i Tomasz Sajdak, opiekun p. Edyta Jargi³o
5/ „Krzemieñ wczoraj i dziœ” Katarzyna Kosza³ka i Piotr Mróz, opiekunowie: p.
Janina Wiechnik i p. Edyta Jargi³o
6/ „Moja ma³a Ojczyzna – Gmina Potok Wielki” Sylwia Paduchowska, El¿bieta
Sapalska, Mariola Gajda, opiekun p. Barbara Wieleba
7/ „Moja ma³a Ojczyzna – Andrzejów” Anna Kotryba³a, opiekun p. Mariola Tylus
8/ „Niesamowite opowieœci gminy Modliborzyce” Ewelina Olszowa, opiekun p.
Katarzyna Bia³a
9/ „Ocaliæ od zapomnienia – m³yny na terenie gminy Modliborzyce” praca
zbiorowa: Agnieszka Muzyka, Marta Œwircz, Katarzyna Ostrowska, Katarzyna
Buryta, 10/ „Kapliczki – przydro¿ne drogowskazy wiary w Parafii
Wierzchowiska” praca zbiorowa: Janusz Dziewa, Katarzyna Gêbala, Anna
Golec, Iwona Jaszyna, Magdalena Sulowska, opiekunowie: pp. Jadwiga Graboœ i
Anna Pyrak.
Wszyscy autorzy i opiekunowie otrzymali dyplomy, autorzy pracy z
najciekawsz¹ opraw¹ graficzn¹ nagrodê ufundowan¹ przez p. Antoniego
Florczaka zaœ nagrodzeni upominki ksi¹¿kowe, które wrêczy³ obecny na
podsumowaniu Wicestarosta p. W³odzimierz Gomó³ka. Prace konkursowe
przekazane zosta³y do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Najciekawsze drukowaæ bêd¹ „Janowskie Korzenie” i „Gazeta Janowska”.
M. Pianowska

Po przeprowadzonych kontrolach, zgodnie z harmonogramem obs³ugi
wniosku o przyznianie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych, ARiMR
naliczy p³atnoœci (paŸdziernik br.), podejmie decyzje o ich przyznaniu
(paŸdziernik-listopad br.), a nastêpnie bêdzie je wyp³acaæ. P³atnoœci wyp³acane
bêd¹ na rachunki bankowe od 1 grudnia 2204 roku do 30 kwietnia 2005r.

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gmina
Batorz
Chrzanów
Godziszów
Dzwola
Modliborzyce
Potok Wielki
Janów Lubelski
Razem

Iloœæ zarejestrowanych Iloœæ wniosków OB.
producentów
Z³o¿onych w BP
( w szt. )

671
634
1120
1120
1116
780
1017
6458

558
588
1017
964
933
700
733
5493

Biuro Powiatowe ARiMR
Janów Lubelski
UL. Ulanowska 61
Powiatowego ARiMR
Tel/fax 15 872 47 34, 15 872 47 33, 15 872 50 70
10.

Iloœæ wniosków Ob.
Z³o¿onych w BP (w %)

83.16
92.74
90.80
86,07
83,60
89.60
72,07
85,06

Andrzej Wolan
Kierownik Biura

Gazeta Janowska

ci¹g dalszy ze strony 1

dosz³o do trzech bitew z cofaj¹cymi siê
oddzia³ami Wehrmachtu (27 Szwabska
DP gen. por. Friedricha Bergmanna z
VII Bawarskiego Korpusu Armii gen.
Rittera von Schoberta). Pod Dzwol¹ i
Krzemieniem walczy³a grupa „Che³m”,
w Janowie oddzia³y grup „Brzeœæ” i
„Niemen”, a pod Polichn¹ grupa
„Kowel”. Dwie pierwsze grupy tego
samego dnia przebi³y siê do lasów na
po³udnie od Janowa i skoncentrowa³y w
rejonie m. Momoty - Domostawa w
pobli¿u Sanu, którego nie mog³y
przekroczyæ z powodu obstawienia
rzeki - granicy przez wielkie jednostki
niemieckie. Grupa „Kowel” nie
przebiwszy siê przez szosê Kraœnik –
Janów do wspomnianych lasów,
skrêci³a na wschód w kierunku na
Janów i Krzemieñ, gdzie mia³a
przekroczyæ drogê Janów – Frampol w
miejscach walk poprzednich grup. 30
wrzeœnia Niemcy dzia³aj¹c z Kraœnika
zajêli Janów, co doprowadzi³o do
kolejnych walk w rejonie Godziszowa.
Nastêpnie grupa skierowa³a siê na
Krzemieñ i Dzwolê, które w godzinach
popo³udniowych zajê³y jednostki
przednie Armii Czerwonej (14 Dywizja
K a w a l e r i i k o m b r i g a Wa s i l i j a
Kriuczonkina z 2 Korpusu Kawalerii
komdiwa Fiodora J. Kostienki).
Doprowadzi³o to do nocnej bitwy
przebojowej z Sowietami z 30 wrzeœnia
na 1 paŸdziernika, po czym wiêkszoœæ
grupy skoncentrowa³a siê w rejonie
Momot.
W wyniku okr¹¿enia przez obu
agresorów, p³k Zieleniewski podj¹³
decyzjê o zaprzestaniu walk. Po
przeanalizowaniu „³agodnych”
sowieckich warunków, w zamian za
zwolnienie jeñców, podpisano
kapitulacjê przed Armi¹ Czerwon¹ 1
paŸdziernika 1939 roku w Momotach.
Oto fragment ostatniego rozkazu p³k.
Zieleniewskiego:
„1939 r, paŸdziernik 1, godz. 10.00,
Momoty.
Rozkaz nr 4 dowódcy Grupy
Zieleniewskiego.
¯o³nierze! Oddzia³ nasz zosta³ ostatnim
oddzia³em Wojska Polskiego
walcz¹cego w Polsce. Oddajê czeœæ
Waszej wytrwa³oœci, poœwiêceniu i
mêstwu. Jednak¿e stwierdzam, ¿e
naszymi nielicznymi szeregami, goni¹c
resztkami amunicji, nie pobijemy
licznych armii przeciwników
wojuj¹cych w Polsce. Z drugiej strony
nie mog¹c stale trzymaæ terenu, nie
jesteœmy w stanie broniæ cywilnej
ludnoœci, na której mœci siê krwawo
Niemiec za nasze dzia³ania wojskowe,
jak to mia³o miejsce wczoraj w Janowie
Lubelskim. W tych okolicznoœciach,
nie widz¹c mo¿liwoœci i celu dalszej
walki, postanowi³em przyj¹æ
propozycjê wojsk sowieckich,
przerwaæ dzia³ania wojenne i z³o¿yæ
broñ (...). Dowódca Grupy,
Zieleniewski, pu³kownik”.
Od 2 paŸdziernika rozpoczê³o
siê sk³adanie broni. Tu, po
wrzeœniowych krwawych walkach,
zakoñczy³y szlak bojowy resztki wielu
pu³ków Wojska Polskiego, m.in.: czêœæ
7 Pu³ku Strzelców Kowieñskich z Lidy.
Zauwa¿my, ¿e w tym samym czasie,
kiedy oddzia³y p³k. Zieleniewskiego
sk³ada³y broñ w rejonie Momot, pod
Wytycznem gen. Wilhelm OrlikRuckemann rozwi¹zywa³ oddzia³y

swojej grupy, a pod Kockiem SGO
„Polesie” gen. Franciszka Kleeberga
rozpoczyna³a ostatni¹ bitwê w tej
wojnie. I znów przywo³ajmy s³owa
Leszka Moczulskiego: „(...) Kiedy
jedni zmuszeni zostali do z³o¿enia
broni, inni (...)”. Tak, wiêc na
LubelszczyŸnie, tak¿e i Momoty obok
Tomaszowa i Tereszpola, Wytyczna i
Kocka, zapisa³y siê w historii walk
Kampanii Wrzeœniowej 1939 r.
Momoty bêd¹c tym „zapomnianym”
ogniwem w historii Wojska Polskiego,
œwiadcz¹ o ci¹g³oœci walki w obronie
zaatakowanej Ojczyzny, o woli
zwyciêstwa, o bohaterstwie. Momoty
winny wiêc znaleŸæ poczytne miejsce
w podrêcznikach historii, w naszej
narodowej pamiêci, bo taka jest polska
tradycja – pamiêæ o narodowych
bohaterach.

wiedza nie tylko o samym przedmiocie
i o wydarzeniu, ale i wci¹¿ nurtuj¹ce
pytania: kto, kiedy i dlaczego... PóŸniej
pojawi³ siê pierwszy wykrywacz
metali i penetracja nie tylko
wrzeœniowych pobojowisk, których
tak du¿o w naszym regionie. Z biegiem
lat zaczê³y przyci¹gaæ nie do koñca
opracowane i publikowane fakty.
Ciekawoœæ gromadzi³a nowe Ÿród³a, a
wyobraŸnia stawia³a przed oczyma
tragizm wrzeœniowych ¿o³nierzy.
Pozyskany przez lata materia³
historyczny pos³u¿y³ do napisania
pracy magisterskiej pt.: „Powstanie i
dzia³ania bojowe Grupy p³k.
Zieleniewskiego – wrzesieñ paŸdziernik 1939”. Zmobilizowa³y
mnie do tego dwie przyczyny:
regionalna i pokoleniowa. Wychodz¹c
w moich rozwa¿aniach z prawa filiacji,

Zapomniani
¿o³nierze
Z powodu dalszych wydarzeñ,
setki oficerów Grupy p³k.
Zieleniewskiego znalaz³o œmieræ w
do³ach Katynia i Charkowa. Niestety,
stan badañ nie pozwala na podanie
przybli¿onej liczby straconych
oficerów, którzy w rejonie Momot
dostali siê do sowieckiej niewoli znanych jest tylko ponad 50 nazwisk.
Dziœ, z powodu ofiar katyñskich i
posiadanej wiedzy o sowieckim
totalitaryzmie, dziwi tamta decyzja, ¿e
honor polskiego oficera leg³ przed
sowieck¹ „postêpow¹ moralnoœci¹”.
Bohaterska walka ¿o³nierzy tej grupy
nie sta³a siê dot¹d przedmiotem
wiêkszych badañ i opracowañ
historycznych oraz nie zosta³a
upamiêtniona tablic¹ lub pomnikiem,
mimo, ¿e jest wa¿n¹ czêœci¹ walk na
LubelszczyŸnie we wrzeœniu 1939
roku i uros³a do symbolu niez³omnoœci
i bohaterstwa ¿o³nierza polskiego na
polach bitew II wojny œwiatowej. Sta³o
siê tak z powodu cenzury PRL i dlatego
„(...) bardzo ma³o krzy¿y znalaz³o siê
na ich piersiach, ale wiele krzy¿y
pozosta³o na grobach (...), a mo¿e i
groby zatar³ ju¿ czas”.
III.PRAGNIENIE PRAWDY
Moje zainteresowania
dzia³aniami wojennymi w 1939 roku
na szeroko pojêtym regionie
bi³gorajskim siêgaj¹ lat dzieciêcych, a
wyros³y one na rodzinnym pod³o¿u.
Ojciec mój, który równie¿ posiada³
historyczne „zaciêcie”, jako wêdkarz
wozi³ mnie nad bi³gorajsk¹ Czarn¹
£adê i „nasz¹” Tanew. Nad brzegami
rzek pokazywa³ mi pierwszowojenne
okopy, partyzanckie placówki i
wrzeœniowe pola bitew. To on
pocz¹tkowo finansowa³ mój zbiór
militariów. To by³y czasy, kiedy z
geesowskich z³omów lub wiejskich
zagród, wyci¹ga³o siê szable, karabiny,
he³my, maski przeciwgazowe... Dziêki
tym zainteresowaniom zatrudniony
zosta³em w bi³gorajskim muzeum. Tu
pasja przerodzi³a siê w s³u¿bê i
powa¿n¹ pracê. Do opowieœci ojca i
zebranych militariów z czasem dosz³a

¿e: „przysz³oœæ ludzkoœci wywi¹zuje
siê z jej przesz³oœci”, jako m³ode
pokolenie Polaków odczuwam
moralny d³ug wobec Obroñców
Ojczyzny. Pewn¹ form¹ sp³aty tego
d³ugu jest nie tylko praca, poœwiêcenie
i s³u¿ba, ale przede wszystkim dba³oœæ
o prawdê i pamiêæ. Tego uczy nas nasza
polska wielopokoleniowa tradycja,
która jest stra¿nikiem pamiêci. Ona
odk³amuje historiê i przywraca
narodowej pamiêci zapomniane
wydarzenia.
W tym miejscu, korzystaj¹c z
³am „Gazety Janowskiej”, pozwolê
sobie po wielu latach ponownie
podziêkowaæ wszystkim tym, których
pomoc okaza³a siê niezbêdna przy
gromadzeniu Ÿróde³ i napisaniu pracy
magisterskiej. Szczególne
podziêkowania sk³adam Pani Zofii
Majewskiej z Elbl¹ga za udostêpnienie
rodzinnych pami¹tek; Panu in¿. Janowi
Polaczkowi i innym ¿o³nierzom, z
którymi prowadzi³em korespondencjê,
za cenne uwagi uzupe³niaj¹ce
rekonstrukcjê wydarzeñ; Panu mjr. st.
sp. Antoniemu Kurowskiemu,
dowódcy Szwadronu Kawalerii 3
Pu³ku U³anów Œl¹skich im. Dzieci
Warszawy w Biszczy, za podtrzymanie
we wspó³czesnym polskim
spo³eczeñstwie tradycji
patriotycznych, a szczególnie za
pomoc przy penetracji pobojowisk
Grupy p³k. Zieleniewskiego, oraz panu
prof. dr hab. Zygmuntowi
Mañkowskiemu, mojemu
promotorowi.
IV.PAMIÊÆ
Opisuj¹c tamte wydarzenia,
uœwiadomi³em sobie, ¿e Ci
„zapomniani” ¿o³nierze nie zostali
upamiêtnieni ani spi¿em, ani piórem,
choæ za czasów PRL-u pojawia³y siê
strzêpy okrojonej prawdy, a po 1989 r.
równie¿ ró¿ne opracowania tego
tematu. Od tamtej pory pragn¹³em, by
tych cenzuralnie skazanych na
zapomnianych ¿o³nierzy, upamiêtniæ
pomnikiem lub tablic¹. Sam nie
mog³em nic uczyniæ, mimo
podejmowanych prób. Dopiero po

Gazeta Janowska

proœbach skierowanych do Matki Bo¿ej
Janowskiej i dziêki pasjonatom historii
z Janowa Lubelskiego, uda³o siê w
bie¿¹cym roku rozpocz¹æ realizacjê
tego pomys³u.
5 lutego przy parafii p.w. Œw. Wojciecha
w Momotach Górnych, powsta³ komitet
organizacyjny, którego zadaniem jest
przygotowaæ obchody pt.: „Gloria
Victis” w 65 rocznicê zakoñczenia walk
Grupy p³k. Zieleniewskiego w
paŸdzierniku 1939 roku w rejonie
Momot. £¹cznie ze Starostwem
Powiatowym i przy pomocy Gminy
Janów Lubelski planowane jest
upamiêtnienie tego wydarzenia
stosownym pomnikiem. Bêdzie on
przedstawia³ polskiego oficera
(pu³kownika WP), œwiadomego
skierowania do sowieckiej niewoli. Pod
nim umieszczone zostan¹ tablice z
odpowiednimi tekstami. Pomnik w
ca³oœci wykonany bêdzie z drewna, a
jego ods³oniêcie nast¹pi 3 paŸdziernika
w Momotach obok koœcio³a w
historycznym miejscu, w którym mia³o
miejsce sk³adanie broni przez polskich
¿o³nierzy. Opraw¹ do tych obchodów,
bêd¹ wielodniowe uroczystoœci
religijno-patriotyczne, w ramach
których odbêd¹ siê m.in.: konkurs
wiersza patriotycznego, konkurs
wiedzy historycznej, sesja naukowa w
Janowie Lubelskim z udzia³em
historyków polskich, wystawa
muzealna przy szkole w Momotach
Górnych. Ponadto planowane s¹ 23
sierpnia br. w rocznicê uk³adu
Ribbentrop-Mo³otow Rozmowy
Niedokoñczone w Radio Maryja oraz
wydanie ksi¹¿ki o Grupie p³k.
Zieleniewskiego i jego ostatnich
walkach na Ziemi Janowskiej we
wrzeœniu i paŸdzierniku 1939 roku.
Powiatowe w³adze Janowa planuj¹
wpisanie tych uroczystoœci do
kalendarza corocznych obchodów
Wrzeœnia 1939 roku.
zakoñczenie w nastêpnym numerze

Projekt pomnika autorstwa mgr Krzysztofa Bi¿ka

Uroczystoœci zwi¹zane
z upamiêtnieniem
Grupy Zieleniewskiego
odbêd¹ siê 23 sierpnia br. w
Momotach oraz 2 i 3 paŸdziernika w
Janowie i Momotach. Bêdzie je
transmitowaæ Telewizja Trwam oraz
Radio Maryja.
11.

„ PIKNIK RADOŒCI „
Œwiatowa Organizacja Zdrowia ustanowi³a rok 2004 - Europejskim Rokiem
Edukacji poprzez Sport. W Polsce obchodom tym towarzyszy myœl „Ruch
rzeŸbi umys³ „.
Sport jest czêœci¹ kultury, ludzie bez wzglêdu na wiek, p³eæ, wyznanie oraz
stopieñ i rodzaj niepe³nosprawnoœci korzystaj¹ z równego prawa do ró¿nych
form kultury fizycznej.
Sport i ruch odgrywaj¹ szczególn¹ rolê wsród osób niepe³nosprawnych.
Czêsto spotykamy ludzi, którzy dziêki wysi³kowi fizycznemu i æwiczeniom
mog¹ prowadziæ normalny tryb ¿ycia. Dlatego te¿ 22 czerwca 2004 roku w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim zosta³o zorganizowane
spotkanie
integracyjne ,, PIKNIK
RADOŒCI”
dla 100 dzieci
niepe³nosprawnych pochodz¹cych z rodzin ubogich.
Przes³aniem naszego spotkania by³y s³owa Papie¿a Jana Paw³a II ,, Dzieci s¹
nadziej¹, która rozkwita wci¹¿ na nowo, projektem, który nieustannie siê
urzeczywistnia, przysz³oœci¹, która pozostaje zawsze otwart¹ „.
Spotkanie zosta³o zorganizowane przy wspó³pracy Wolontariatu dzia³aj¹cego
przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym oraz przy Publicznym Gimnazjum w
Janowie Lubelskim. Aktywnie w przygotowanie tego spotkania w³¹czy³y siê
dzieci z Publicznej Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim dzia³aj¹ce w
zespole teatralnym ,, Mali aktorzy”. Pod okiem nauczycieli przygotowa³y bajkê
Marii Kownackiej pt. „O straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, przeœlicznej
królewnie i królu GwoŸdziku”.Dzieciom przyby³ym na spotkanie podoba³o siê
przedstawienie, a szczególnie kolorowe stroje. Mali aktorzy umiejêtnie
odegrali powierzone im role. Dziêki chojnoœci naszych sponsorów dzieci mog³y
zjeœæ smaczny bigos i s³odkie ciasteczka. Tradycyjnie rozpalono ognisko, by³y
wspólne œpiewy i pieczona kie³baska. Ca³emu spotkaniu towarzyszy³a radosna i
niepowtarzalna atmosfera. Ka¿de dziecko zosta³o obdarowane drobnym
upominkiem oraz otrzyma³o dyplom za udzia³ w spotkaniu.
Dla pracowników tut. Oœrodka Pomocy du¿¹ wartoœæ stanowi pomoc innemu
cz³owiekowi, nawet temu najmniejszemu w integracji ze spo³eczeñstwem.
Marzymy o tym, aby ka¿dy cz³owiek potrafi³ doceniæ i uznaæ za wartoœæ
przebywanie wspólnie z osobami niepe³nosprawnymi, aby doœwiadczenia
ka¿dego dziecka niepe³nosprawnego by³y uznane za wyj¹tkowy dar dla
godnoœci cz³owieczeñstwa nas wszystkich. Mamy nadziejê, ¿e nasze
spotkanie by³o szczególn¹ okazj¹ do uœwiadomienia sobie wa¿noœci misji,
jak¹ wspólnie pe³nimy na rzecz bli¿niego.
Pragniemy podziêkowaæ wszystkim naszym sponsorom oraz osobom, które
przyczyni³y siê do uœwietnienia naszego przedsiêwziêcia:
1.”MATTHIAS” SP z o.o. - Kol. Zamek,
2.Piekarnia A.M. Tomala - Modliborzyce,
3. Piekarnia J.Jakubaszek - Batorz,
4. Piekarnia M.Ma³ek - Janów Lubelski,
5. Wyroby Cukiernicze B.Rêkas - Janów Lubelski,
6. Us³ugi Transportowe J.£upina - Janów Lubelski,
7. Sklep Kosmetyczny J.Dudek - Janów Lubelski,
8. Studio Foto A.Florczak - Janów Lubelski,
9.Ksiêgarnia H.Hunicz- T.Drzazga - Janów Lubelski,
10.Art,Przemys³owe Z.Jargi³o - Janów Lubelski,
11. Ksiêgarnia „KAMENA” A.Surtel - Janów Lubelski,
12. P.P.U.H.”EMES” S.Mazur - Janów Lubelski,
13. Super Market „Albert” - Janów Lubelski ,
14.P.H.U. „PRIMA” M.Rodziewicz - Janów Lubelski,
15.Sklep Warzywny T.Kosid³o - Janów Lubelski,
16. POLARIS Sp j. W i P. Surowieccy - Janów Lubelski,
17. Dom Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim,
18. P.U.H. L.Ciupak - Janów Lubelski,
19. I.Lasek, T.Mai³o, A.Kusz, E.Czerniak, M.Stolarz, J.Lalik - nauczuycielki
Publicznej Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim,
20. B.Czapla - opiekun Wolontariatu przy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Janowie
Lubelskim,
21. M.Molicka - opiekun Wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum w Janowie
Lubelskim,
22. Janowski Oœrodek Kultuty,
23. Oœrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.
Natalia Kiszka
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EDUKACJA EKOLOGICZNA W KLASACH I – III
Publiczna Szko³a Podstawowa w Janowie Lubelskim
W procesie dydaktyczno – wychowawczym w klasach I – III wa¿n¹ rolê odgrywa
edukacja ekologiczna, której celem jest kszta³towanie œwiadomego stosunku do
œrodowiska przyrodniczego oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i
jej ochrony.
Dzieci w m³odszym wieku szkolnym charakteryzuj¹ siê wysok¹
aktywnoœci¹ poznawcz¹ i du¿ym zaanga¿owaniem emocjonalnym. Sprzyja to
kszta³ceniu i rozwijaniu u nich zainteresowañ ekologicznych. W chwili obecnej
istnieje pilna potrzeba kszta³towania w³aœciwych systemów wartoœci, postaw
i
zachowañ wobec przyrody i œrodowiska.
Maj¹c na uwadze g³ówne za³o¿enia edukacji ekologicznej, nauczyciele
organizowali
sytuacje dydaktyczno – wychowawcze, które sprzyja³y
kszta³towaniu wielokierunkowej aktywnoœci uczniów. Dzieci tworzy³y wiersze,
swobodne teksty, wykonywa³y „zielone strony” do gazetki szkolnej,
rozwi¹zywa³y zadania matematyczne o treœci przyrodniczej, buduj¹c w ten
sposób wiêŸ emocjonaln¹ z przyrod¹. Uczy³y siê, jak „przyjaŸnie” obcowaæ z
natur¹, by nie niszczyæ jej walorów i piêkna. Dzia³ania w tym zakresie by³y
zró¿nicowane, od obserwacji i dokumentowania ich wyników w formie prac
plastycznych, poprzez naukê kszta³towania w³asnego otoczenia, po udzia³ w
akcjach takich, jak: „Sprz¹tanie Œwiata”, zbiórka makulatury. Nawi¹zana
zosta³a wspó³praca z janowskim Oœrodkiem Edukacji Ekologicznej, w ramach
której uczniowie z wielkim zaanga¿owaniem i zainteresowaniem uczestniczyli
w zajêciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników OEE. Podczas
zwiedzania wystawy przyrodniczej mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z
ró¿norodnoœci¹ flory i fauny Lasów Janowskich. Przy wspó³pracy z
Nadleœnictwem organizowane by³y konkursy i wystawy prac plastycznych
uczniów.
Z okazji obchodów Dnia Ziemi dla uczniów klas I – III odby³ siê apel pod
has³em „Ratujmy Ziemiê”. Uczniowie klasy II c, II d oraz III f przedstawili
widowisko „K³opoty leœnego Krasnala”, ukazuj¹ce ekologiczne zagro¿enia
œrodowiska. Na zakoñczenie apelu odby³ siê pokaz mody ekologicznej.
Zaprezentowane zosta³y stroje wykonane z gazet, worków na œmieci,
plastikowych reklamówek itp. Pokaz zwróci³ uwagê na problem odpadów i
gospodarowanie nimi. Przypomnieliœmy, ¿e wszyscy ka¿dego dnia wytwarzamy
œmieci. Uczniowie zachêcali do ponownego wykorzystywania materia³ów
odpadowych. Program artystyczny apelu obejrza³a równie¿ spo³ecznoœæ
janowska w dniu 1 czerwca na imprezie zorganizowanej przez JOK. Uczniowie
mieli mo¿liwoœæ zaprezentowania swego wystêpu uczestnikom „Zielonej
Szko³y”, przebywaj¹cym w OEE w Janowie Lubelskim oraz pracownikom
Nadleœnictwa.
Ogromnym zainteresowaniem wœród spo³ecznoœci uczniowskiej cieszy³y
siê ró¿norodne szkolne konkursy ekologiczne. Finaliœci poszczególnych
konkursów otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i upominki ufundowane przez Lubelsk¹
Fundacjê Rozwoju All Rights Reserved. Oddzia³ w Janowie Lubelskim.
Mamy nadziejê, ¿e realizacja treœci z zakresu edukacji ekologicznej
pozwoli na ukszta³towanie spo³ecznie po¿¹danych postaw uczniów w obcowaniu
z natur¹.
Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê p. G. £ysiak, p. A. Reszka
(przedstawicielom Lubelskiej Fundacji Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie
Lubelskim) oraz p. A. Szkup (przedstawiciel UMiG). Podziêkowania sk³adamy
równie¿ pracownikom Oœrodka Edukacji Ekologicznej – p. A. Korzeniewicz i p.
E. Flis - Martyniuk za dotychczasow¹ wspó³pracê.
Ma³gorzata Fac
Bo¿ena Matysek

JIU JITSU –
KOLEJNE MEDALE W JUDO

W

dn. 06.06.2004 r. w Lublinie odby³y siê Mistrzostwa Szkó³
Podstawowych i Gimnazjalnych woj. Lubelskiego w Judo . Sekcjê JIU
JITSU reprezentowa³o siedmiu zawodników tj.:
Gimnazjum w Polichnie:
1.Marcin Wodniak
2.Tomasz Piech
3.Krzysztof Pazdrak
Szko³ê Podstawow¹ w Batorzu:
1.Mateusz Chechliñski
2.£ukasz Chechliñski
Szko³ê Podstawow¹ w B³a¿ku:
1.Dawid Smyl
2.Jakub Skrzypek
Start wypad³ udanie , zdobyto kilka medali w swoich kategoriach.
Z³oty medal – Marcin Wodniak
Dwa srebrne medale – Jakub Skrzypek i Tomasz Piech
Br¹zowy medal – Mateusz Chechliñski
Pozostali zawodnicy zajêli pi¹te miejsca. Wszyscy walczyli bardzo dobrze,
odwa¿nie z zawodnikami na co dzieñ trenuj¹cymi judo. Trenerem powy¿szej
grupy Jiu Jitsu jest lek med. Andrzej Berezowski pracuj¹cy w SPZOZ
Godziszów.
Instruktor
Jaros³aw Lenart

Gazeta Janowska

TYDZIEÑ CZYTANIA DZIECIOM
w Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim

N

auczyciele z roku na rok zastanawiaj¹ siê, w jaki sposób zachêciæ
uczniów do czytania. W bie¿¹cym roku szkolnym do programu
nauczania z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w klasach I-III
wdro¿ono elementy programu ,,Czytaj¹ce szko³y”, który proponuje
ogólnopolska akcja ,,Ca³a Polska czyta dzieciom”. W dniach od 31 maja do 6
czerwca po raz pierwszy w naszej szkole zosta³ zorganizowany Tydzieñ Czytania
Dzieciom w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
odbywaj¹cego siê pod has³em ,,Czytanie dziecku najlepsz¹ inwestycj¹ w jego
przysz³oœæ!”.
Program obchodów Tygodnia Czytania Dzieciom przygotowali
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Maria Chmiel, Ma³gorzata Fac, Bo¿ena
Matysek i Alina Sokó³ oraz nauczyciele biblioteki szkolnej. W obchodach
tygodnia wziê³a udzia³ spo³ecznoœæ uczniowska klas I-III. Zgodnie z
harmonogramem imprezy czytelniczej w tym tygodniu odbywa³o siê codzienne
g³oœne czytanie dzieciom (15-20 minut) przez zaproszonych goœci, rodziców,
nauczycieli, wychowawców, nauczycieli-bibliotekarzy, pracowników
administracji, starszych kolegów. Uczniowie wziêli aktywny udzia³ w akcji
szkolnej ,,Wymieñ siê ze mn¹ ksi¹¿k¹”. Mogli przeczytaæ ksi¹¿kê z biblioteki
domowej kolegi i jednoczeœnie po¿yczyæ do przeczytania swoj¹.
Obchody
Tygodnia Czytania Dzieciom rozpoczête zosta³y apelem ,, Ksi¹¿ka-przyjaciel”.
Uczniowie obejrzeli te¿ przedstawienie inspirowane bajk¹ ,,Czerwony
Kapturek” w wykonaniu kolegów z klasy II .
Dnia 2 czerwca odby³ siê konkurs wiedzy o literaturze dzieciêcej dla
uczniów klas I-III zorganizowany przez nauczycieli- bibliotekarzy: Czes³awê
Majewsk¹, Zenobiê Drop i El¿bietê Bucior. Zwyciêzcami konkursu zostali:
Katarzyna Kucia kl. I , Aleksandra Boryñska kl. I, Gabriela Kaproñ kl. II, Monika
Kuduk kl. II i Marta Mierzwa kl. III . Uczniowie na zajêciach projektowali i
wykonywali ok³adki do ulubionej lektury. Wyró¿nione prace zamieszczono na
wystawce ,,Nasze ulubione lektury”, któr¹ zorganizowano na korytarzu
szkolnym w K¹ciku Ksi¹¿ki. Ilustrowanie treœci ksi¹¿ek to jedna z form, które
dzia³aj¹ na wyobraŸniê dziecka, dostarczaj¹ wielu prze¿yæ, pozwalaj¹
identyfikowaæ siê z bohaterami. Uczniowie zwiedzili wystawê prac plastycznych
uczniów klas I-III naszej szko³y ,,W œwiecie ksi¹¿ki”, zorganizowan¹ w JOK przy
wspó³pracy z instruktorem d/s. plastyki, pani¹ M. K¹ck¹. Zakoñczeniem
Tygodnia Czytania Dzieciom by³ ,,Korowód postaci bajkowych”. Przemarsz
dzieci poprzebieranych za postaci bajkowe odby³ siê ulicami naszego miasta.
Serdecznie dziêkujemy dyrekcji szko³y oraz Policji za zapewnienie
bezpieczeñstwa naszym uczniom w czasie przemarszu. Dziêkujemy równie¿
pani M. K¹ckiej za pomoc w zorganizowaniu wystawy prac plastycznych.
Mamy nadziejê , ¿e Tydzieñ Czytania Dzieciom wejdzie na sta³e do
kalendarza imprez naszej szko³y i obejmie w przysz³ym roku szkolnym ca³¹
spo³ecznoœæ uczniowsk¹. Zachêcamy i inne szko³y do organizowania tego typu
imprezy czytelniczej.
Bo¿ena Matysek
Ma³gorzata Fac
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„Bezpieczne wakacje”

W

okresie wakacyjnym wzrasta liczba wypadków, których ofiarami
staj¹ siê dzieci. Zapewnienie sta³ej opieki w wiêkszoœci rodzin jest
niemo¿liwe. Du¿a liczba godzin wolnego czasu i brak kontroli ze
strony doros³ych, jak te¿ chêæ zaimponowania swoim rówieœnikom stwarza
dogodne warunki do nieprzemyœlanych i czêsto pochopnych zabaw, czego
skutkiem staje siê w³asne zdrowie i bezpieczeñstwo. Aby uœwiadomiæ uczniom
ten wa¿ny problem, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Zamoyskiego w
Janowie Lubelskim, zosta³ opracowany Projekt Edukacyjny „Moje bezpieczne
wakacje” przez nauczycielkê przyrody p. Jadwigê Flis. W ramach realizacji tego
przedsiêwziêcia nawi¹zano wspó³pracê z Komend¹ Policji w Janowie
Lubelskim. Odby³y siê trzy spotkania sier¿antem sztabowym Stanis³awem
Gorzelewskim z uczniami klas IV – VI naszej szko³y. Policjant przeprowadzi³
pogadanki na temat sytuacji niebezpiecznych. Wyœwietlono równie¿ film
tematycznie zwi¹zany z bezpieczeñstwem dzieci pozbawionych opieki
doros³ych. Uczniowie byli zainteresowani tym filmem i chêtnie brali udzia³ w
dyskusji zwi¹zanej z ogl¹danymi scenkami. Przeprowadzono równie¿ trzy
konkursy:
Konkurs testowy – „Wiem jak postêpowaæ, by czuæ siê bezpiecznie”
Konkurs plastyczny – „Czego unikaæ by dbaæ o w³asne bezpieczeñstwo”
Konkurs literacki – „ Znam niebezpieczne sytuacje i potrafiê siê w nich
zachowaæ”
W konkursach wziê³o udzia³ 75 uczniów z klas IV – VI i wykaza³o siê du¿¹
znajomoœci¹ wiedzy na dany temat oraz talentem w dziedzinie tworzenia
w³asnych tekstów literackich i wykonywania prac plastycznych. Wszyscy
uczniowie otrzymali nagrody. Za I, II, i III miejsca 43-ech uczniów otrzyma³o
nagrody, pozostali – 32 uczniów otrzymali nagrody pocieszenia.
Pani Jadwiga Flis bardzo dziêkuje nastêpuj¹cym osobom i instytucjom :
Piekarnia – panu Józefowi Moskalowi
Ksiêgarnia “Kamena” - p. Andrzeja Surtela
Ksiêgarnia - p. H. Hunicz i T.Drzazga
Sklep art. Chemicznych i budowlanych- p. Krzysztofa Tyry
Zak³ad Drzewny „Madex” p. W. i W. Maœlach spó³ka Jawa
Nevada Centrum Dystrybucji S. C. p. Dorocie i Tomaszowi Sobieszczañskim
Neo Net AGD RTV p. Romanowi Oleszko
Apteka p. M. Frania i p. T. Popielec Sp. J.
Hurtownia p. Marka Rodziewicza
Zak³ad Pogrzebowy „Znicz” – p. Piotra Pyza
za w³¹czenie siê do realizacji Projektu Edukacyjnego poprzez za sponsorowanie
nagród dla uczestników wy¿ej wymienionych konkursów.
mgr Jadwiga Flis

Nie tylko Europa ma swój Mundial
W tym roku odby³ siê ju¿ VIII Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców im. ks. K
Piñciurka w Momotach Górnych. Swoj¹ histori¹ siêga roku 1996 kiedy to z inicjatywy
miejscowego proboszcza przeprowadzony zosta³ Turniej Pi³ki No¿nej dla M³odzie¿y na boisku
parafialnym. Obsada by³a skromna, udzia³ wziê³y trzy dru¿yny reprezentuj¹ce Dzwolê , Janów
Lub i Momoty.
Nagrody ufundowa³ ks. kanonik Kazimierz Piñciurek, który by³ nie tylko organizatorem, sêdzi¹
ale równie¿ dobrym duchem ca³ej sportowej imprezy.
Z roku na rok dru¿yn przybywa³o, rozgrywki dostarcza³y emocji i goryczy
pora¿ki. Wœród kibiców znajdowali siê m.in. prezes MLKS „Janowianka”
mgr. J. Tokarski, pose³ RP lek. med. T. Pawlus.
Tego roczne rozgrywki odby³y siê 01 czerwca pomiêdzy reprezentacjami
Publicznych Szkó³ Podstawowych z Chrzanowa, £¹¿ka , Modliborzyc i Momot.
O godzinie 9.00 odby³o siê losowanie par i przyst¹piono do gry.
Kategoria dziewcz¹t :
Momoty I -- Momoty II Momoty II – Chrzanów Momoty I – Chrzanów
2: 0
0 : 2
0 : 1
E. Flis
E. Krzos
E. Kozdra
J. Spryszak
E. Kozdra
Najlepszy strzelec - E. Kozdra 2 bramki PSP Chrzanów
Kategoria ch³opców :
£¹¿ek - Chrzanów
Momoty - Modliborzyce £¹¿ek - Modliborzyce
1 : 5
1 : 4
1 : 1
Poleszak
Piendzio x 2 Kiszka
Padziek x 4
Paj¹k
Padziek
Micha³ek x 2
Baran
Chrzanów - Momoty £¹¿ek - Momoty Chrzanów - Modliborzyce
1 :0
1 :2
1 :1
Micha³ek
Paj¹k
Kiszka x 2
Baran
Padziek
Najlepszy strzelec – Padziek 6 bramek PSP Modliborzyce
Koñcowa klasyfikacja:
dziewczêta - I miejsce PSP Chrzanów ch³opcy I miejsce PSP Chrzanów
II miejsce PSP Momoty
I II miejsce PSP Modliborzyce
III miejsce PSP Momoty II
III miejsce PSP Momoty
IV miejsce PSP £¹¿ek
Serdeczne podziêkowania sk³adamy sponsorom i osobom które przyczyniaj¹ siê do
organizowania turnieju:
Urz¹d Miasta i Gminy w Janowie Lub.
Hurtownia Spo¿ywcza „ BOTEX „ w Janowie Lub.
Ks. Dariusz S ocha
Jan Surowski
Jan Rz¹d
Zdzis³aw Stañko
Zbigniew Myszak
Andrzej Jakubiec
Zapraszamy za rok.
Publiczna Szko³a Podstawowa
M omoty Górne
tel. 015 8726101

Gazeta Janowska

13.

Beton towarowy ju¿ w Janowie Lubelskim
Uprzejmie informujemy, ¿e od dnia l lipca br. firma Enola
produkuje wszystkie rodzaje betonów budowlanych oraz
stabilizacjê, niezbêdn¹ do prawid³owego u³o¿enia kostki
brukowej i krawê¿ników . Powy¿sze wyroby posiadaj¹
atesty opracowane przez specjalistyczne laboratoria.

SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI

Produkcja odbywa siê na bazie PGKiM Sp. z o.o. ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48: telefon (0-15)
872- 52-22 ; kom. O 509 574 409 .
Ceny umiarkowane .
Zapraszamy

Dr n. med. WIKTOR ROZEGNA£
KARDIOLOG
Specjalista chorób wewnêtrznych

Leczenie:
- choroba wieñcowa
- stany po zawale serca
- nadciœnienie têtnicze
- wady serca
- niewydolnoœæ kr¹¿enia
- zaburzenia rytmu serca - cukrzyca typu 2
- oty³oœæ i inne schorzenia narz¹dów
wewnêtrznych

JANÓW LUBELSKI ul. Zamoyskiego 77
Przyjêcia w poniedzia³ki w godz. 9.00 -14.00
(rejestracja zapisu ekg w ramach wizyty)
Informacja oraz zapisy - telefonicznie i na miejscu
tel. (015) 872 40 20 lub O 604 11 38 61

SKLEP - MAGAZYN
Teren by³ej Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Dzwoli

015/ 875 22 44
BIURO - 015/ 875 28 79
STACJA PALIW - 015/ 875 28 61

TANI TRANSPORT

Gazeta Janowska

